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1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI  

  

Az intézmény neve:  Az intézmény OM azonosítója  

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda                             034402 

  

  

Fenntartó megnevezése, címe: Budapest Főváros IX. Ker. Ferencváros Polgármesteri Hivatala 

                                                     1097. Budapest, Bakáts tér 14. 

  

Az óvoda elérhetőségei:  

  

Óvodavezető  Tel/fax  E-mail                  Cím  

Kékesi Györgyné 06/1-3770-691 ugrifulesovi@freemail.hu  1091. Budapest, Hurok u. 9.  

  

2. GYERMEKLÉTSZÁMOK  

 

Alapító okiratunk szerint óvodánk maximális férőhelye 88, kihasználtságunk minden évben maximális. A 2014-től 

bevezetésre kerülő 3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetésével nálunk nagy változás a gyermeklétszámban nem 

történt, előtte és utána is a férőhely szám fel volt töltve. 

Óvodánk keresett a szülők körében, szívesen hozzák intézményünkbe a gyermekeiket, különösen óvodánk pedagógiai 

programja nyeri el tetszésüket. 

  

2. 1. FÉRŐHELY, BEÍRT LÉTSZÁM, FELTÖLTÖTTSÉG  

  

  

Férőhely  

  

          Beírt létszám 

  

Feltöltöttség 

88  október 01: 

88 fő 

augusztus 31: 

88 fő 

 100% 

  

 

2. 2. AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA, CSOPORTSZERVEZÉS  

  

Csoportok száma, szervezése  

        4                                                                                    

Ebből: fő  

Kipikopi  24 

Micimackó 23 

Törpikék 20 

Dumbó 21 

  

 

2. 3. ÓVODAI ÉTKEZTETÉS  

  

Étkezők 

száma 

összesen  

  

Ebből kedvezményesen étkezik  

  

Étel allergiás 
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100%  

  

fizet 

 

88   49  39 6 

  

  

2. 4. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK   

  

2. 4. 1. Sajátos nevelési igényű- SNI, beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermek - BTM, 

tehetséges gyermek - T) létszáma/fő  

  

  

  

   SNI /Szakértői bizottság 

által kiállított szakvéleménnyel 

rendelkező gyermekek/  

  

  

   BTM /Pedagógiai  
szakszolgálat által kiállított 

szakvéleménnyel rendelkező 

gyermekek/  

  

T / Óvodapedagógusok javaslata alapján beválogatott T gyermekek mozgás 

területen/   

2  1   31 

  

2. 4. 2. Hátrányos (HH), halmozottan hátrányos (HHH) gyermekek  

 

  

HH    

Összesen  Nagycsaládos  

/3 vagy több 

gyermeket nevel/ 

 

Egészségügyileg 

figyelemre szorul 

Fő  Beírt 

létszámhoz 

viszonyított 

arány %  

Fő  Beírt 

létszámhoz 

viszonyított 

arány %  

Fő  

7  7,9 17 19.3 11 

  

2. 4. 3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása  

 

  

Óvodai prevenció, 

korrekció  

Prevenció, korrekció /Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársai  

Óvodai tehetséggondozás  

Külön torna  

  

Fejlesztő 

pedagógia  
Gyógypedagógia  Logopédia  Tehetséggondozó foglalkozások  

    Ovi foci  Sakk  Néptánc 

kezdő-

haladó  

31   9 1  16  18  11  28 

 A pedagógusok fejlesztő munkájában ugyanaz az összhang és nagyfokú együttműködési készség volt a jellemző, mint 

korábban. 

Az intézménybe kijáró utazó gyógypedagógus segített a kompenzációban. A fejlesztő pedagógus folytatta az iskolába 

menő, fejlesztésre szoruló gyermekek ellátását. Minden résztvevő, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, 

pszichológus, szurdopedagógus nagyfokú empátiáról, tudatosságról, rugalmasságról és együttműködési készségről 

tettek tanúbizonyságot. 

Nagyon köszönöm az éves munkájukat! 
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2. 5. BEISKOLÁZÁS  

  

Tankötelesek  

  

Iskolába lép  

Összesen  ebből:  

nyári születésűek  

 Összesen 

31  9 23 

  

Megjegyzés:   

 

1 fő a pedagógiai szakszolgálat döntése értelmében, 8 fő az óvodapedagógusok véleménye (mérési eredmények, 

felzárkóztató foglalkozások) a szülők kérése és az óvodavezető döntése alapján maradnak az óvodában még egy évet. 

Azoknak az óvodában maradó tanköteles gyermekeknek az utógondozása- akik még az iskola megkezdéséhez nem érik 

el a szükséges fejlettséget – a többi gyermekkel integráltan, speciális, az együttnevelést segítőszakemberek bevonásával 

történik. 

  

  

2.6. ÓVODAI FELVÉTEL A 2018/2019-es NEVELÉSI ÉVRE  

  

  

Óvodai 

férőhely  

Bennmaradók  Felvehető  Beiratkozott  Felvett  Elutasított  Beírt létszám 

összesen  

Feltöltöttség 

%  

88  62  26  45  26 19  88  100%  

  

  

2.7. GYERMEKEK ÖSSZETÉTELE ÉLETKOR SZERINT A 2018/2019-es NEVELÉSI ÉVRE  

  

3 éves   4 éves   5 éves    6 éves  7 éves  Összesen  

 29   20   22   17 0  88  

  

Megjegyzés:  

Óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek. 

  

3. ERŐFORRÁSOK  

  

3. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

  

3. 1. 1. Közalkalmazottak létszáma  

  

Óvoda- 

pedagógus 

igény  

Engedélyezett 

óvoda- pedagógus 

létszám  

Nevelőmunkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak  

Összesen  

  Dajka Pedagógiai 

asszisztens  

Konyhai  

dolgozó  

 

9  9  Ebből óvodavezető 1  4  1  2  16  

  

  

A nevelőtestület nagyobb hányada évek óta stabil tagja közösségünknek, munkájukat magas színvonalon végzik, 

felkészültek, óvodai csoporton belüli feladatokban motiváltak. 
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Idén két pályakezdő kollega jött, így ők nem rendelkeztek még gyakorlattal. Aktivitásuk, a feladatok megoldásában 

való tevékeny részvételük jó volt. Segítettük őket, de sajnos egyikük elment a nyár végén. 

 

 

3. 1.  2. Külső munkáltatók foglalkoztatásában álló alkalmazottak  

  

 Segítő szakemberek  

Logopédus Óraszám /heti/ 

12,5 

 Pszichológus     4 

Fejlesztő Pedagógus   8 

Szurdopedagógus  1,5 

Gyógypedagógus  1,5  

Kertész, karbantartó  0,5 

  

3. 2. TÁRGYI FELTÉTELEK  

  

Cél továbbra is az igényes, minőségi környezet biztosítása gyermekeinknek és partnereinknek, a lehetőségek 

kihasználásával és figyelembevételével. Az üzemeltetést továbbra is a FIÜK végzi, amely magában foglalja a 

karbantartást is.  

 Óvodavezetőként az intézmény alapfeladatainak ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz tartozó 

járulékok előirányzataival minden esetben teljeskörűen rendelkezem.  

Az üzemeltetésnél, karbantartásnál még mindig adódnak kisebb problémák, de igyekszünk közös erővel ezeket 

mihamarabb megoldani. 

  

3. 2. 1.  Épület, udvar  

  

Ezen a nyáron intézményünkben nagy felújítási munkálatok zajlottak. Külső homlokzat szigetelés, festés, bejárati 

utcafront előtti burkolás, több terasz beépítése és egy orvosi, elkülönítő szoba kialakítása. Emiatt június 02-án 

átköltöztünk a szomszédos Méhecske óvodába igen sok gyermekkel. Sajnos csak egyhetet tudtunk ott tölteni, mivel az 

Epres ovi ügyeletet kérő gyermekeivel már nem fértünk el. Így csomagoltunk és átköltöztünk az Epres oviba, ahol 5 

hétig lehettünk, mivel ők bezártak. 

Sajnos ez a többszöri dobozolás, költözés, rakodás igen megviselte a felnőtteket és a gyermekeket egyaránt.  

Ennek ellenére tartalmas nyári időszakon vagyunk túl, a gyerekek jól viselték a nagy meleget, kihasználtuk a 

lehetőségeket, sok programot szerveztünk nekik. 

A szülőkkel való jó kapcsolat, a nevelőtestület közös együttműködése eredményeként szeptember 02-án 

visszaköltözhettünk óvodánkba. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához, hogy tiszta, balesetmentes 

környezetben kezdhettük meg az új tanévet. 

Udvarunkon a FIÜK segítségével gumiburkolat csere is történt, a focipálya megújult, egyik homokozónkat is újjá 

varázsolták a szakemberek, aminek nagyon örültek a gyerekek.  

Az éves munkatervben foglalt karbantartási, állagmegóvási munkálatok megvalósultak, reméljük a következő nevelési 

évben ez folytatódni fog. 

  

 

3. 2. 2. Eszközök és felszerelések  

  

Az óvoda a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében /Jegyzék a kötelező eszköz és felszerelésről/ 

foglaltaknak megfelelt.  

Eszközellátottságunk jó, tudatos gazdálkodással, a költséghatékonyság szem előtt tartásával sikerül az óvodai élet 

napi feltételrendszerét biztosítani. 
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3. 3. ANYAGI ERŐFORRÁS  

  

3.3.1.Intézményi költségvetés  

  

A fenntartó által biztosított költségvetés alapján gazdálkodhattunk a rendelkezésre álló 2018. és 2019. tárgyévi bér 

jellegű és dologi szakmai költségvetéssel.   

  

Bér jellegű kiadások  

A törvényes bérek és egyéb juttatások teljes egészében rendelkezésre álltak.  

Az éves Cafetériát minden dolgozó negyedévi elszámolással megkapta. 

Bérmaradvány terhére a 2018. évi költségvetési év végén pénzbeli jutalmat oszthattunk ki. A jutalmazás során éltem a 

differenciálás lehetőségével. Kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy a rendkívül színvonalas és szorgalmas, de igen 

alacsony bérért dolgozó nevelési munkát segítő alkalmazottak, dajkák, konyhai dolgozók, pedagógiai asszisztens 

kiemelt jutalmazásban részesüljenek.  

  

Szakmai kiadások   

  

Nagyobb mértékű kiadásunk ebben a tanévben, saját költségvetésből a csoportszobai bútorok bővítése volt minden 

csoportban. 

A tornatermi mozgásfejlesztő eszközöket bővítettük, illetve folyamatban van a selejtezés miatti beszerzés is.  

Óvodánknak az adott nevelési évben kifizetetlen számlája nem volt! 

   

 

  

3. 3. 2. Óvodai alapítványi támogatás  

  

 „Az Ugrifüles alapítvány az óvodás gyermekekért” alapítvány bevételeivel, az Alapító Okirat és a kuratóriumi 

döntéseknek megfelelően gazdálkodtunk. Többek között színházlátogatásokra, mozgásfejlesztő eszközbeszerzésre, 

karácsonyi és gyermeknapi program finanszírozására fordítottuk a bevételt.  

  

3. 3. 3. Pályázati támogatások  

  

 Benyújtott pályázatok   

  

Pályázat megnevezése Támogatás célja Támogatás összege 

Kerületi sport Sportnap az Eleven parkban 

nagycsoportosoknak 

60.000 Ft. 

Kerületi sporteszköz  torna termi pad, mozgásfejl. 

eszközök, 

58.000 Ft  

Sportnap az óvodában Ugrifüles Napok 40.000 Ft. 

Egészség pályázat családi egészségnap szervezése 100.000 Ft 

Intézményi zöldprogram árnyékolók, növények vásárlása 600.000 Ft 

Óvodai BOSU képességfejlesztő 

eszköz beszerzése 

8 db.BOSU labda 250.000 Ft. 

 

   Köszönöm a pályázatírásban aktív kollegáimnak a munkát, mellyel óvodánk fejlesztését, innovatív terveink 

megvalósítását segítették. 

    

3. 3. 4.  Egyéb támogatások  

  

Az orvosi szoba megépítése után egy Törpikék csoportos kisfiú édesapja felajánlotta, hogy teljesen bebútorozza a 

helyiséget.  

Így színes bútorok, zárt szekrények, íróasztal, ágy, polcok kerültek az orvosi szobába, amit a pszichológusunk is 

használni fog szeptembertől.  

Sőt a logopédiai szobába is készített egy polcos szekrényt. Nagyon köszönjük a segítséget!  
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4. A FEJLESZTÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA  

  

4.1. VEZETÉSFEJLESZTÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS  

  

A külső - belső szabályok hatályba lépése alapján, az adatok ismeretében, a rendelkezésre álló erőforrások, az 

intézményi önértékelés, a vezetői ellenőrzések és a vezetői pályázat alapján meghatározott kiemelt fejlesztési célok 

megvalósulásának helyzete:   

  

  

 A törvényi változásokból, hatályba lépő rendelkezésekből adódó, nevelési évet érintő változásokat  

megismertettem a nevelőtestület tagjaival és szükség szerint az alkalmazotti közösséggel.  

  

 Nevelési év elején és szükség szerint is tájékoztattam a vezetésben résztvevőket, megbízottakat 

kompetenciaterületükkel kapcsolatos aktuális feladatokról.  

  

 A belső munkaszervezést a hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzat alapján oldottam meg, mely 

úgy a vezetésfejlesztést mind a szervezet fejlesztését érintette. 

  

 

  

4.2. PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA MODELL, MINŐSÍTÉSI FOLYAMAT AKTUÁLIS TEENDŐINEK ELLÁTÁSA  

  

 A nevelőtestület tájékoztatása az idei nevelési évben is folytatódott értekezleteken, tanácskozásokon, illetve 

tájékoztató anyagok megküldésével elektronikusan.  

 

 

2019. évre 1 fő jelentkezett be minősítési eljárásra. 

A minősítési eljárás 2019. 10.18-ára lett kiírva. 

Három területen veszek részt az eljárás sikeres lebonyolításában: vezetőként a pedagógus felkészítésében és a 

szakértői látogatás zökkenőmentes lebonyolításában, valamint intézményi delegáltként a Minősítő bizottság 

munkájában.  

Kötelező minősítés nem volt. 

  

 A 2020. évi minősítésekkel kapcsolatosan elvégzett előkészítő vezetői feladatok   

  

 Intézményünkben a következő nevelési évre 1 fő gyakornok jelentkezett és bekerült a minősítési eljárás keretébe, az 

Oktatási Minisztérium visszajelzett óvodánknak.  

  

5.  EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS  

  

5. 1.  A KÜLSŐ - BELSŐ SZABÁLYOZÁSOKNAK MEGFELELŐ ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM BIZTOSÍTÁSA  

  

 Az elmúlt nevelési évben óvodapedagógus hiányunk nem volt.  

Minden csoportban szakképzett óvodapedagógusok dolgoztak. Május elejétől a Micimackó csoportban egy kollega 

felmentési idejét kezdte meg, nyugdíjba vonulása miatt. /Nők 40/  

Az ő hiányát egy hónapig helyettesítéssel oldottuk meg. 

 

Pedagógiai programunk szakmai értékeire a nevelőtestület folyamatosan nagy hangsúlyt fektet, a régóta itt 

dolgozómunkatársak, a program létrehozói a fiatal és új kollegák felé állandóan közvetítik annak tartópilléreit. 

Tapasztalatom, hogy önmagához képest minden kollega fejlődött, a pedagógiai programhoz igazodó gyakorlati munka 

megvalósítása/tervezés, szervezés, értékelés/terén. 

Az egymástól való tanulás szervezett és informális lehetőségei adottak és a pedagógusok személyes indíttatásból 

vezérelve élnek is vele. 
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A csoportok zöménél az egy csoportban dolgozó kollegák együttműködése jó, egy csoportban, ahol pályakezdő kollega 

kezdett, feszültség volt, igyekeztünk ennek feloldásában, de sajnos nem járt sikerrel. 

A közösség összetartó erejét mutatja, hogy a túlterheltség, az elfáradás ellenére sikerült a helyzetet megoldani, a 

problémák átbeszélésével, feloldásával, a közös megoldás elfogadásával. 

 A pedagógiai munkát segítők körében is a létszám teljes volt. 

   

  

5.2.PEDAGÓGUSKÉPZÉS  

  

Önképzés  

 A kiemelt fejlesztési célokhoz, az éves pedagógiai tervhez kapcsolódó szakirodalmak, honlapok, rendezvények, 

kiállítások, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus szakmai anyagok megismerése, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek ellátása, ezen belül a tehetség gondozás terén. A mindenki jó valamiben! mottó 

figyelembevételével.  

 Fentiek ajánlása egymás számára. /Linkgyűjtemény, szakirodalom lista. Belső képzés  

 A minősítési eljárásban résztvevő kolléganő és egy másik óvónő tartott bemutató foglalkozást, amit szakmai 

megbeszélés követett, fókuszban az év kiemelt pedagógiai céljával, mindezt kerületi szinten. 

 A továbbképzést elvégzett kolléganők prezentációinak megtartása a nevelői értekezleteken zajlott.  

  

Továbbképzés  

 

 A 2018/2019-es nevelési évben a cél a megkezdett képzések befejezésén túl a hétévenkénti továbbképzési 

kötelezettség teljesítése volt. 

 A továbbképzéseken való részvétel, a 2018/2019. évre vonatkozó továbbképzési program szerint, a 2018. és a 

2019. évre vonatkozó beiskolázási terv megvalósítása folyamatban van.   

o A továbbképzésre kötelezett és bejelentkező pedagógusokat intézményi költségvetésből és 

helyettesítésük megszervezésével támogattam.  

o Egy fő óvodapedagógus szakvizsgáját a fenntartó finanszírozza.   

o Két fő óvodapedagógusi tanulmányait saját erőből finanszírozza. 

 Elvégzett és folyamatban lévő továbbképzések  

 

  

Ssz.  Név  Továbbképzés 

megnevezése  

Továbbképzés 

típusa  

Továbbképzés 

ideje 

Elvégzett (E)  

Folyamatban  

(F)  

1.  Schmidtné Illés 

Eszter  

Közoktatás vezető Szakvizsga 2017-2019-ig E  

2.  Kékesi Györgyné  Intézményi önértékelés  Konzultáció 5 óra E  

3.  Pintérné nagy Dóra Intézményi önértékelés Konzultáció 5 óra E  

4.  Rékasiné Barek 

Csilla 

Gyermekvédelem Megbeszélés, 

konferencia 

minden 2 

hónapban 3 óra 

F  

5.  Kékesi Györgyné Óvodavezetői 

munkaközösség 

Megbeszélés, 

konzultáció 

minden hónapban  

/Igény szerint/ 

F 

6.  Amotáné Barizs 

Brigitta 

„Az óvónő jobb keze a 

dajka” 

Konferencia 7 óra E  

7.  Németh Nikoletta „Az óvónő jobb keze a 

dajka” 

Konferencia 7 óra E  

8.  Sára Judit Alapozó terápia tanfolyam  120 óra E  

9.  Schuszter Rita 

/pedagógiai 

asszisztens/ 

Óvónőképző főiskola Diploma 2017-2020  F 
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10.  Kósné Szabó Anita 

/dajka/ 

Óvónőképző főiskola Diploma 2017-2020  F 

11. Szatmáriné Pardi 

Csilla 

BOSU  tanfolyam 30 óra E 

12. Szatmáriné Pardi 

Csilla 

Alapozó terápia tanfolyam 120 óra E 

13. Pintérné nagy Dóra BOSU tanfolyam  30 óra E 

  

  

5.3. KERÜLETI PEDAGÓGIAI NAP  

 

Ebben a nevelési évben a kiemelt pedagógiai feladat a környezeti nevelés volt. A környezettudatos szemlélet 

kialakítása, a mindennapokban való alkalmazásának megismertetése a gyerekekkel. 

Célunk: 

 A pályakezdő óvodapedagógusok szakmai segítésére.  

 További ismeretek átadása játékos feladatokkal, ismeretszerzéssel. 

  

 

6. PEDAGÓGIAI TERV MEGVALÓSULÁSA  

  

  

6.1. KIEMELT CÉLOK, FELADATOK   

  

A kiemelt pedagógiai célok és feladatok megvalósulásának értékelése folyamatban van, mely Az éves intézményi 

önértékelés részeként készült el, az alábbi területeken:   

  

A pedagógiai munkát érintő, 2018/2019 nevelési évben hatályba lépő jogszabályokhoz kapcsolódó célok, feladatok.  

Pályázatok fenntartási kötelezettségeiből fakadó célok, feladatok.  

A 2018/2019 nevelési év szakmai /Humánszolgáltatási iroda/ ellenőrzések tapasztalataiból és intézményi 

teljesítményértékeléséből fakadó célok, feladatok.  

Általános és alapvető pedagógiai célok, feladatok.  

  

A 2018/2019 nevelési év kiemelt pedagógiai céljai az alábbiak voltak:   

  

 A szabad játék és az egymás mellett végzett párhuzamos tevékenységek értelmezése és eredményes 

megvalósítása  

 Mozgásfejlesztés – új szemlélet megismerése  

 Tehetséggondozás - mindenki jó valamiben! elv alapján  

 Pedagógiai tervezés fejlesztése  

  

 6.2. ÜNNEPEINK, PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

Program Résztvevők Időpont 

Lakótelepi napok Nagycsoportosok szeptember 07. 

Nyúldomb -sportos délelőtt Közép és nagycsoportosok szeptember 27. 

Idősek napja Nagycsoportosok október 03. 

Nárcisz ültetés Közép és nagycsoportosok október 02. 

Óvodai fotózás Minden gyermek október 01-02-03-04 

Táncbemutató- szakosztály Minden ovis október 05. 

Állatkerti látogatás Kipikopi csoport október 08. 

Állami bábszínház Nagycsoportosok október 15. 
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Veresegyház kirándulás Nagycsoportosok október 16. 

Piaclátogatás Törpikék csoport október 24. 

Állami bábszínház Nagycsoportosok október 29. 

Állatkerti látogatás Törpikék csoport november 17. 

Dési Műv.ház Közép és nagycsoportosok november 27. 

Adventi gyertyagyújtás a lakótelepen Valamennyien december 02. 

Mikulás futás Minden ugrifüles óvodás december 06. 

Megjött a Mikulás - előadás Minden gyermek december 06. 

„Fényvarázs „az udvaron Minden gyermek december 06. 

Az iskolások Betlehemeznek Minden óvodás december 12. 

Óvodai karácsony Valamennyi óvodás december 18. 

Karácsonyi könyvvásár Valamennyi csoport december 19. 

Karácsonyvárás Törpikék csoport december 21. 

Meseelőadás Dési Műv.ház Lakótelepi gyerekek 2019. január 22. 

Játszóház az Eötvös utcában Közép és nagycsoportosok február 12. 

Farsang az oviban Kipikopi és Törpikék csoport február 19. 

Táncház az oviban Valamennyi óvodás gyermek február 21. 

Farsang Micimackó csoport február 21. 

Farsang Dumbó csoport február 20. 

Színházlátogatás Nagycsoportosok február 26. 

Farsang Törpikék csoport február 13. 

Hangszervarázs a Désiben 

Fúvósok 

Valamennyi közép és nagycsoportos március 08. 

Madaras projekt Valamennyi óvodás március 12. 

Március 15.megemlékezés Valamennyi gyermek március 14. 

Közösségi házban mese előadás Valamennyi közép és nagycsoportos március 14. 

Állami bábszínház Nagycsoportosok március 18. 

Közösségi Ház /Kolompos/ közép és nagycsoportos óvodások március 26. 

Kerületi Sport és tánctalálkozó 30 gyermek április 04. 

„Testünk a csoda” 

interaktív kiállítás 

Nagycsoportosok április 09. 

Hangszervarázs a Désiben Közép és nagycsoportosok április 12. 

Ugrifüles Napok Valamennyi óvodás és leendő ovis április 17-18. 

Kerületi óvodás találkozó 40 gyermek április 19. 

Sport délelőtt valamennyi óvodás április 24. 

Közösségi ház  Nagyok április 30. 

Anyák napja Törpikék csoport május 02. 

Anyák napja Micimackó-Dumbó-Kipikopi 

csoportok 

május 03. 

Anyák napja az idősek otthonában Micimackó csoport május 07. 

Madaras projekt záró a Nyúldombon Nagyok május 08. 

Nők lapja riport és fotó Minden óvodás május 08. 

Nárcisz rendezvény Nagycsoportosok május 09. 

Hangszervarázs a Désiben  

/ütősök és zongora/ 

Közép és nagycsoportosok május 10. 

Anyák napja a Platán öregek 

otthonában 

Törpikék csoport május 10. 

Évzáró-ballagás Micimackó csoport május 17. 

Évzáró- ballagás Kipikopi csoport május 24. 

Évzáró-ballagás Törpikék csoport május 30. 

Évzáró-ballagás Dumbó csoport május 31. 

Óvodai gyermeknap Valamennyi óvodás május 31. 

Elevenpark látogatás  az iskolába menő gyerekek június 05. 

Zöld pont vetélkedő 8 gyermek képviselő június 05. 

Játszószerdai programok a nyári ügyeletet kérők június 1-8-15. 
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6. 3. MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSE  

  

Mozgás munkaközösség éves beszámolója - 1. sz. melléklet  

  

Munkaközösség vezető: Pintérné Nagy Dóra  

  

6. 4. GYERMEKVÉDELEMI TEVÉKENYSÉG  

  

Gyermekvédelmi felelősünk Rékasiné Barek Csilla a nevelési évre, az adminisztráció és az esetleges intézkedések 

megtétele az ő hatásköre, a jelzőrendszer gyermekvédelmi fórumain való részvétel, a gyermekvédelmi akciók 

megszervezése alkalomszerű feladatként. Ily módon az Éves gyermekvédelmi tervben foglaltakat közösen valósítottuk 

meg. Sajnos egy esetben gyermekvédelmi intézkedésre, jelzésre volt szükség!  

 

Gyermekvédelmi munkaközösség éves beszámolója – 2.sz. melléklet 

 

6. 5. MUNKA, BALESET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM  

  

  A vonatkozó külső és belső szabályozók rendelkezéseit szigorúan be kell tartani, az óvó-védő funkció biztosítása 

az egészségnevelő munka alapvető feladata.  

  

 Balesetvédelmi oktatás szervezése a gyermekek számára.  

   

A gyermekek életkorát figyelembe véve az óvodapedagógusok megismertették a gyermekekkel a balesetveszélyes 

helyzeteket, gyakoroltatták az ezeket elkerülő magatartási formákat, technikákat.  

  

A balesetvédelmi oktatást dokumentálták a csoportnaplóban.  

A FIÜK általszerződésben álló munka és tűzvédelmi felelős tűzriadót tartott a gyermekek és valamennyi felnőtt 

részvételével. 

  

 Rendszeres egészségügyi vizsgálat megszervezése  

  

A gyermekek részvétele az éves általános szűrővizsgálaton     

 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 

egészségügyi szolgáltatásokról szóló és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1977. (XII.18.) N M, illetve a 

49/2004. (V.21.) ESZ CS M rendelete alapján, minden gyermek a területileg illetékes védőnőnél védőnői 

szűrővizsgálaton megjelenni köteles.  

 Az óvodában a szűrővizsgálatra felszólító intézkedés történt, az óvoda védőnője személyében, a szülői 

értekezleten.  

  A fogászati felülvizsgálat a fogorvossal történt előzetes egyeztetés alapján történt.  

  

7. MŰKÖDÉSI TERV  

7. 1.  2018/19-es NEVELÉSI ÉV RENDJE  

A nevelési év rendjét: a tervezhető szüneteket, a nevelés nélküli munkanapokat és felhasználásukat, a nevelőtestületi, 

munkatársi és szülői értekezletek rendjét, a nyílt napokat, a nyilvános és zártkörű ünnepélyeket A nevelési év működési 

rendje c. táblázatba foglaltuk, közzé tettük az óvoda honlapján és a szülői értekezleteken kollegáim ismertették a 

szülőkkel. 

Csak egy esetben, a Gyermeknap szervezése miatt volt szükség időpont változtatásra, a szolgáltatók szabad 

kapacitásaihoz igazodva.  

Az évnyitó, az évzáró, a munkatársi értekezletek, megbeszélések megvalósultak.  
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A munkaközösség éves terve szerint tanácskozott.   

A nevelőtestületi értekezleteket az aktualitásokhoz igazítva szerveztük meg.  

A dajkai és pedagógiai asszisztensi megbeszéléseket is alkalomszerűen, aktualitáshoz igazítva tartotta az óvodavezető 

helyettes.  

Egy-egy esetben alkalomszerű feladatok ellátására team megbeszélések történtek, a megbízott vagy kompetencia szerint 

felelős koordinálásával.  

 

7. 2. MUNKAREND  

  

Nyitástól zárásig az SZMSZ-ben meghatározottak szerint óvodapedagógus tartózkodott az óvodában. Betegség és 

továbbképzés, ritkább esetben szabadság miatti távollétek esetében munkarend változtatásokra és eseti helyettesítésekre 

volt szükség.  

  

 

8. ELLENŐRZÉSI TERV  

  

Az ellenőrzési terv módosult az óvodapedagógusok személyében bekövetkezett változások miatt.  

A pályakezdő kollegákat/ 2 fő /év közben csoportlátogatások során ellenőriztem. 

Fontosnak tartom a reális, rendszeres, pozitívumokra épülő visszajelzés kommunikálását kollegáim felé, mert a szakmai 

munka fejlődéséhez a pedagógiai kultúra szintjének emeléséhez lényeges ennek gyakorlása, a megfogalmazott kritikák 

átgondolása, ezáltal a megújulás lehetőségének felszínen tartása. Hiszem, hogy vezetőtársaimmal ezt közvetíteni tudjuk, 

és értékelésünknek súlya növekedni fog. 

 Az ügyviteli, mind a dajkai és az óvodapedagógusi munka legfontosabb ellenőrzéseit lebonyolítottam. Különös 

tekintettel a minősítésen részt vevő óvodapedagógus csoportlátogatását tartottam fontosnak. 

A dokumentumelemzéseket maradéktalanul elláttam, a folyamatos megfigyelés tapasztalataira építkeztem.   

Az ellenőrzéseket megosztottam a helyettessel és a munkaközösség vezetővel. 

Rendkívüli, előzetesen be nem jelentett ellenőrzést nem tartottam indokoltnak.  

  

  

9. KAPCSOLATTARTÁS  

  

Hagyományosan az SZMSZ és a HOPP alapján történt a kapcsolattartás.  

  

9. 1. A KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE  

  

Rendszeres napi kapcsolatban a FIÜK-kel és a fenntartóval vagyunk.  

  

Feladathoz kötött kapcsolatban a vezető védőnővel, gyermekorvossal, fogorvossal, kerületi óvodákkal, bölcsődékkel a 

Gyermekjóléti Szolgálattal a Dési Művelődési házzal állunk.  

Fő területei: az óvodai felvétel, beiskolázás, gyermekvédelem, egészségvédelem és a közös programok. 

9. 2. BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS  

A jó belső együttműködés feltételei voltak  

 Az SZMSZ- ben szabályozott hatáskörök, ügyintézési rend ismerete  
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 Határidők betartása   

 Korrekt, pontos információáramlás  

 Kölcsönös segítőkészség  

Az alkalmazottak többsége ezek figyelembevételével végezte munkáját.  

9. 3.  KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL  

A kapcsolattartás az óvoda éves együttműködési terve alapján valósult meg, egy rendkívül tevékeny, aktív szülői 

hozzáállással. 

Az óvoda családi nevelést kiegészítő funkciója okán kiemelten fontos, hogy a családokkal, a szülőkkel napi szinten jól 

működő, partneri viszonyt alakítsunk ki és tartsunk fent a hozzánk járó gyermekek egyéni szükségleteinek mind 

teljesebb kielégítéséért. 

A mindennapi kommunikáció fejlesztése folyamatos, nagy hangsúlyt fektetünk rá. 

 Jelentős létszámú támogató részvételt tapasztaltunk a tavaszi sport napokon, a közös kiránduláson. 

Szeretnénk ezeket a közös együttléteket tovább folytatni, több alkalommal szervezni közös programokat. 

10. PR TEVÉKENYSÉG  

Az óvoda honlapján a kötelező tartalmakat, illetve kiemelt eseményeket, információkat, fényképeket, program 

időpontokat tesszük közzé naprakészen.   

Az óvodai csoportok facebook oldalán naprakészen plakátok, felhívások, emlékeztetők, fényképalbumok és 

köszönetnyilvánítások vannak, illetve hasznos pedagógiai tartalmakat osztanak meg. 

A helyi médiát folyamatosan értesítettem eseményeinkről. Több alkalommal hoztak le cikket a Ferencváros helyi 

újságban és a helyi televízióban, a NŐK lapjában óvodánkról, az óvodában zajló eseményekről. 

  

Budapest, 2019.10.15. 

                       Kékesi Györgyné 

                                Óvodavezető  
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UGRIFÜLES ÓVODA 
(Bp. 1091. Hurok u. 9.) 

OM: 034402 
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2018 – 2019 – ES   

NEVELÉSI ÉVRE 
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Intézményünkben működő szakmai munkaközösségünk programjaiban a tervezetben megjelölt 

felelősök vettek részt, szervezték az éves munkát. Pedagógiai Programunkból adódóan működtetjük 

a mozgás munkaközösséget, melynek feladata óvodánk kritériumrendszeréhez illeszkedik. Nevelői 

értekezletek keretében is foglalkoztunk a mozgás fontosságával, a munkaközösség kiemelt célja 

módszertani ismereteink felelevenítése, új módszerek megismerése és gyakorlati alkalmazásuk 

lehetőségei voltak. 

Tervezett feladataink megvalósulása: (Munkaterv alapján) 

 
 Feladat (felsorolás) Megvalósulás ideje Megvalósult: 

igen/nem 

1. Alakuló ülés 

Óvodai szakmai 

munkaközösség éves 

munkatervének összeállítása 

 

Óvoda 

2018. 09.14. péntek 

 

Igen 

Megjegyzés: 

A munkaközösségi munkaterv összeállításában minden tag aktívan részt vett. 

2. Lakótelepi sportrendezvényen 

való részvétel 

Nagyjátszótér műfüves pálya 

2018.09.08. péntek 

 

Igen 

Megjegyzés: 

A szervezésben minden munkaközösségi tag részt vett. Óvodánkat a külön tornások csapata 

képviselte. 

3. Bosu labda elméleti tanfolyam Kerekerdő óvoda 

2018. 09.24. hétfő 

9-15 óráig 

 

Igen 

Megjegyzés: 

A Bosu labda elméleti tanfolyamán részt két óvodapedagógusunk vett részt, sokoldalú, újszerű 

tapasztalatokat szereztek az eszközről. 

4. Kerületi sportrendezvényen 

való részvétel 

Nyúldomb 

2018. 09.27. csütörtök 

Igen 

Megjegyzés: 

Átlagosan csoportonként 8 gyermek vett részt a rendezvényen, ami sikeres volt a gyermekek nagyon 

élvezték az Állatok világnapjához kapcsolódó mozgásos játékokat.  

Szervezésben minden munkaközösségi tag részt vett. 

5. Bosu labda gyakorlati 

bemutatón való részvétel 

Kerekerdő óvoda 

2018. október 

Igen 

Megjegyzés: 

A Bosu labda elméleti tanfolyamán részt két óvodapedagógusunk gyakorlati bemutatót tartott a 

kollégáknak, ahol sokoldalú, újszerű tapasztalataikat osztották meg az új eszközről. 

6. Pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése, 

eredményes részvétel 

folyamatosan az év során 

 

Folyamatos 

 

Igen 
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Megjegyzés: 

A pályázati lehetőségeket az egész év folyamán figyelemmel kísértük. 

 

 

7. Új, pályakezdő kollégák 

szakmai segítése a 

csoportnapló írásához, 

kezdeményezések, 

foglalkozások 

megtervezéséhez, gyakorlati 

tanácsok adása a szervezéshez 

 

 

Folyamatosan az év során 

bármikor 

 

 

Igen 

Megjegyzés: 

A munkaközösségek által az idei évben szakmai megújító belső tudásmegosztásra is sor került: a csoportnaplók 

megírásához, kezdeményezések, foglalkozások megtervezéséhez adtunk segítséget pályakezdő kollégáink részére. 

8. Pappné Gazdag Zsuzsa 

Szemléletváltás az óvodások és 

kisiskolások testnevelésében c. 

tanfolyamának elméleti és 

gyakorlati összefoglaló 

ismertetése 

 

Óvodánk tornaterme 

2018. november 10. szombat 

 

Igen 

Megjegyzés:  

A munkaterv alapján kijelölt felelősök vettek részt a továbbképzésben. 

9. Bosu labda gyakorlati 

bemutató a nevelőtestület 

tagjainak 

Óvodánk tornaterme 

2018. december 1. szombat 

 

Igen 

Megjegyzés: 

Gyakorlati bemutatóval egybekötött összefoglaló tájékoztatást adott a továbbképzésen részt vevő két 

kolléga a nevelőtestület tagjainak. Jó hangulatú nevelőtestületi értekezlet zajlott. 

10. Mikulás váráshoz 

kapcsolódóan rendezzük meg a 

Mikulás- futást az óvoda 

környékén a nagyobbaknak, 

óvodánk udvarán a 

kisebbeknek. 

 

Óvodánk udvara és környéke 

2018. december 

 

Igen 

Megjegyzés: 

A munkatervben megjelölt felelősök aktívan részt vettek a programhoz kapcsolódó 

előkészületekben. 

10. Mikulás váráshoz kötötten 

Fény-varázs játékot rendezünk 

az óvoda udvarán 

Óvodánk udvara 

2018. december 

Igen 

Megjegyzés: 

A délutáni programhoz szükséges eszközöket a csoportos óvó nénik bekérték a szülőktől, a 

hagyomány lebonyolításához a felelősök előkészítették az udvari eszközöket. 

11. Ismerkedés a gyermek jóga 

óvodai alkalmazásával 

Óvodánk tornaterme 

2019. február 

Igen 

Megjegyzés: 
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Az idei év második belső tudásmegosztására nevelői értekezlet keretén belül került sor, amelyen 

mindenki részt vett.  

12. Ugrifüles Napok 

megszervezése (zenés torna, 

akadálypályák, egyéni és közös 

mozgáslehetőségek) 

 

Óvodánk udvara 

2019. április 

 

Igen 

Megjegyzés: 

Felelősök, előkészítés: Dumbó csoport 

Játékos tevékenységek minden csoport részvételével. 

13. Nárciszfutás Nyúldomb Igen 

Megjegyzés: 

Felelősök: minden munkaközösségi tag részt vesz, a külön tornás gyermekek részvételével 

14. Tánc, - és sporttalálkozón való 

aktív részvétel 

Kerekerdő Óvoda 

2019.április 

 

Megjegyzés: 

Feladatmegosztás a tervezés szerint történt. 

 
Következő évre átnyúló feladat: Nem maradt.         
 

 
Budapest, 2019.10.17. 

 
Pintérné Nagy Dóra 

Munkaközösség vezető 
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Gyermekvédelmi statisztika 

 

 Kipikopi Törpikék Micimackó Dumbó Összesen 

HH-s 2 1 2 2 7 

VH. - - - - - 

Egészségügyi fejlesztésre szorul 2 3 3 3 11 

Nagycsaládos 7 4 4 2 17 

Fejlesztő foglalkozásra jár 3 2 2 2 9 

Logopédiai fejlesztésre jár 3 5 4 4 16 

Szurdopedagógus jár hozzá - 1 - - 1 

Gyógypedagógus jár hozzá 1 - - - 1 

Rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül 

1 - - 1 2 

 

Célunk volt a családok életkörülményeinek megismerése, a problémák feltárása, megoldási 

lehetőségek keresése. 

Szeptember elején felmértük a HH, HHH, és a veszélyeztetett gyermekeket, elkészítettük a 

gyermekvédelmi munkatervet. Az új óvodások zökkenőmentes beilleszkedése érdekében 

biztosítottuk a szülős beszoktatást. faliújságunkon folyamatosan tájékoztattuk a szülőket a fontos 

információkról, ebéd befizetés időpontjáról, a szakemberek elérhetőségéről. 

Az 5. életévét betöltött gyermekek hiányzását figyelemmel kísértük, szükség esetén telefonon vagy 

személyesen érdeklődtünk a hiányzás okáról. Az iskolákból érkező tájékoztatókra és a nyílt napok 

időpontjára felhívtuk a szülők figyelmét. 

Az idei nevelési évben a 31 tanköteles gyermekből 23 főt iskoláztunk be, 9 gyermek további 1 év 

óvodai nevelést kap vezető és óvónői felmentéssel, 4 gyermeket irányítottunk iskolaérettségi 

vizsgálatra, a Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálathoz. 

A családlátogatások megtörténtek, az év közben felmerülő problémákat jelezték az óvó nénik és a 

szükséges esetekben megtörténtek az intézkedések. 

A szülőket tájékoztattuk a megváltozott szociális törvényekről. 

Az óvó nénik által végzett felmérés a HH-s gyermekekről helyesnek bizonyult, év közben nem 

kellett módosítani. Egy esetben történt jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Családsegítő felé. 

A problémát közösen a fent említett intézményekkel megoldottuk. 

Az óvodai munkát segítő szakemberekkel jó volt a kapcsolatunk, kölcsönösen támaszkodtunk 

egymás tapasztalataira. A fejlesztőpedagógus és a logopédus rendszeresen foglalkozott a fejlesztést 

igénylő gyermekekkel. Nyílt órákat tartottak és folyamatosan tájékoztatták a szülőket és az 

óvodapedagógusokat a fejlődésükről. SNI-s gyermekeinkkel heti rendszerességgel utazó 

gyógypedagógus foglalkozott. 

Egész év folyamán élménydús programokat szerveztünk gyermekeinknek: 

- Ferencvárosi Óvodás játékok a Nyúldombon 

- Mikulás ünnepség 

- Gyermek karácsony 

- Farsangi vígasság 
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- Március 15.-e 

- Állatkerti látogatás 

- Anyák napi ünnepség 

- Korcsolya egész évben stb. 

A Gyermekjóléti Központ munkatársával folyamatosan tartottuk a kapcsolatot.  

Nagy segítség volt számunkra az óvodai szociális segítő, aki heti rendszerességgel járt hozzánk, az 

ő segítsége sokat jelentett a problémák megoldásában. A szülők rendszeresen konzultáltak vele. 

A kerületi gyermekvédelmi rendezvényeken részt vettünk, az információkat megkaptuk, a 

kollégáknak és a szülőknek több fórumon továbbítottuk. 

A nyári felújítási munkálatok megviselték a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt, mivel az 

épületet június 2-án el kellett hagyni. Két szomszédos óvoda biztosított helyet gyermekeinknek, 

igen sokan voltunk, többször is költöznünk kellett. A nevelőtestület és a szülők együttműködésével, 

összefogásával augusztus végén vissza tudtunk jönni óvodánkba. Ez a közös munka példaértékű 

volt!  

 

 

 

2019. október 10. 

 

 

 

 

-------------------------------------------    ------------------------------------------ 

gyermekvédelmi felelős      óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


