BESZÁMOLÓ
2013/2014-es tanév
szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése

UGRIFÜLES ÓVODA
/Budapest, 1091. Hurok u. 9./

Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött célok nagy részét
elértük. A sok munkáért kárpótlás számunkra, hogy a gyerekek örömmel jönnek az Ugrifüles
óvodába, fejlődnek és láthatjuk, hogy nyílik ki számukra a világ. A gyermek nevelése
elsősorban a családok joga és kötelessége. Az óvoda úgynevezett kiegészítő szerepe időben
és hatásában, mind ebben a kisgyermekkorban mind pedig a későbbi évekre szólóan is
meghatározó gyermekeink személyiségének fejlődésében. Ezért olyan hihetetlenül
felelősségteljes az óvoda nevelőmunkája. A hazai óvodák feladatai, így az Ugrifüles óvoda
elsődleges feladata is a gyermekek vágyainak, érdeklődésének, szükségleteinek kielégítése.
Jövő felé mutató célja a gyermek iskolára való felkészítése és céltudatos felnőtt életre való
nevelés. Örülünk annak, hogy ebben a zavaros világban még mindig biztosítani tudunk az
óvodában gyermekeinknek és dolgozóinknak egy kis szigetet, ahol jól érezhetik magukat,
szerethetnek és szeretve vannak. Törődünk egymással, segítünk mindenkinek, akinek
szüksége van a segítségünkre. Hiszünk, hisz hinnünk kell a jövőben, tudjuk, hogy
küldetéstudatunk van. A szülők bizalmat szavaznak dolgozóinknak, együttműködnek velünk.
Beszámolóm az előző évek gyakorlata szerint a változásokra koncentrál. A változás
napjainkban gyakori, de vannak olyan feladatok, melyek az évek alatt jó rutinná értek,
beépültek a mindennapokba, ezek szinte hagyomány szintűek, és magja nevelőmunkánknak.
Ide tartoznak az ünnepélyek, a rendezvények, a programsorozatok, a munkaközösségek,
foglalkozások, értekezletek, továbbképzések. Annak ellenére, hogy rutinszerűnek tűnnek
ezek a feladatok, nincs két egyforma tanév, mert mások a gyerekek, mások az elvárások,
változik a környezet.

A gyermeklétszám alakulása

Az Ugrifüles óvoda férőhelye: 88 fő
Csoportok száma: 4 csoport

Csoport neve
Kipi-kopi
Törpikék
Micimackó
Dumbó

Létszám
23 fő
21 fő
23fő
21 fő

Évek óta teljes kihasználtsággal működünk, év közben nincs költözés, óvodaváltás, így az
ilyenkor felmerülő igényeket nem tudom kielégíteni.

Tanköteles gyermekek helyzetének alakulása

Tanköteles
gyermekek

Iskolába megy

Óvodában marad
óvodavezetői
felmentéssel

35 fő

24 fő

6 fő

óvodában marad
Pedagógiai
szakszolgálat,
szakértő véleménye
alapján
5 fő

A gyermekek étkeztetése

100%-os normatív
térítési
díjkedvezményre
jogosult
6 fő

Teljes étkezés
50%-os, alanyi jogon Tartós beteg, 50%-os
járó étkezésre
kedvezményre
jogosult
jogosult
/3 v. több gyermek/
16 fő
3 fő
63 fő

Működési feltételek
1. Személyi feltételek alakulása
Óvónők
9 fő

Dajkák
4 fő

Technikai dolgozók
2 fő +1/4 fő kertész

A személyi ellátottságunk szakirányú, de előírás szerint nem minden területen. Sajnos egy
kertész, karbantartó 4 óvodára nagyon kevés, heti egy nap!
Kezdeményezzük a fenntartó felé ezt, reméljük, hogy legalább még egy fővel ki tudják
bővíteni, két óvodának lenne egy kertésze. Nagyon fontos lenne, zöldövezetben vagyunk,
annak előnyével, hátrányával. Jön az ősz, a falevelek, télen a hó eltakarítása probléma, nem
beszélve a napi udvari munkákról.
A tanévet betöltött álláshelyekkel kezdtük és fejeztük be. A fluktuáció alacsony, nyugdíj
illetve szülés miatt mennek el kollegáim.

Az óvodapedagógusok végzettség szerinti megoszlása
Megnevezés
Főiskolai végzettség
Szakvizsgák
- közoktatásvezető
- mozgásfejlesztő
- fejlesztő pedagógus
Továbbképzések
/tanusítványok/
- Testkultúra-vitamintorna I-II
- Gerinc és tartásjavító torna
- Preventív és korrektív pedagógia
pszichológia
- Játék-tánc I-II.
- Informatika
- Sportedző /karate/
- Angol alapfokú nyelvtanfolyam
- Népi játék- népi módszertan
- Óvodai egészségnevelés- a
testnevelés segítségével

Résztvevők
9 fő
1 fő
2 fő
1 fő

4 fő
2 fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
3 fő
2 fő
1 fő

A technikai dolgozók végzettség szerinti megoszlása
Megnevezés
- érettségi
- szakmunkásképző
- dajkaképző
- csecsemő és kisgyermekgondozó

résztvevők
2 fő
2 fő
4 fő
2 fő

Az óvónők a módszertani szabadságuk alapján az országos és a helyi szabályzók útmutatásai
szerint végzik tevékenységüket. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, pedagógiai
megújulásokra törekvő pedagógusokból áll. Alapvető feladatunk: a ránk bízott gyermekek
nevelése, testi épségük óvása, erkölcsi védelme, a gyermekek személyiségének sokrétű
fejlesztése képességeik kibontakoztatása.
Dolgozóink megfelelnek a hivatásuk gyakorlása során elfogadott elvárásoknak, mint
tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, szeretetteljesség, következetesség.
AZ Ugrifüles óvoda barátságos, nyitott. A dolgozók együttműködőek a szakmai feladatok
ellátásában, megoldásában. Egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő,
innovációra fogékony csapat a mienk, akikben benne van a folyamatos továbbfejlődés

igénye. Alkalmazotti közösségünk úgy munkálkodik, hogy megújulva tud alkalmazkodni a
változásokhoz, megőrizve a nevelőmunkánk alapértékeit.

2. Tárgyi feltételek alakulása
Az idei tanévben igen nagy beruházásokat hajtottunk végre, amit különböző forrásokból
igyekeztünk finanszírozni.
A, Saját költségvetésből, takarékoskodás útján, szülői segítséggel
-

-

2 csoportszobát és három csoport öltözőt festettünk ki az ősz folyamán.
Mind a 4 csoport öltözőjének falát burkoltattuk.
A földszinti és az emeleti konyhákba mosogatógépeket vásároltunk.
Mind a négy csoport öltözőbe új öltöző szekrények és padok készültek méretre
szabva asztalos által.
Új textíliák, függönyök, asztalterítők, kenyeres kosárba való szalvéták készültek,
szülők, nagyszülők varrták méretre minden csoportnak.
A személyi számítógépekhez külső winchestereket, egy projektort vetítővászonnal,
egy külső téren is jól használható erősítős microportot sikerült vásárolni.
Pótolni tudtuk az év közben tört poharakat, tányérokat, konyhai eszközöket.
A két konyhába vásároltunk vízforralókat és egy fagyasztós hűtőszekrényt.
Igen sok, komoly mozgásfejlesztő eszközt vásároltunk, tovább bővítve torna
szertárunkat.
Tavasszal autóbuszos kirándulást is szerveztünk a nagyobbaknak. /Ócsa/
Minden nagycsoportos és középsős gyermek a Dési Művelődési házban tartott
meseelőadásokra bérletett kapott.
Az idei karácsony igen bőséges és különleges játékokkal teli volt, amit az óvodai
költségvetésből és a szülők hozzájárulásából tudtunk megvásárolni a gyerekek nagy
örömére.
Sikerült az udvari játékokat is bővíteni.
A nyár folyamán beléptető rendszert építettünk ki a még biztonságosabb óvodai élet
érdekében, minden csoport szülei más- más kódot kaptak, kizárólag csak így lehet az
óvodába bejutni. Nagyon fontosnak tartottuk a vagyonvédelem és a biztonság
érdekében ezt a beruházást.

B, Fenntartói segítséggel
-

Az ősz folyamán mind a négy csoportban fog prevenciós, interaktív előadás
megtartására nyílt lehetőség.

-

-

-

Mind a négy csoportunkban Sikli László költő, mesemondó találkozott a gyerekekkel
és mondott nekik mesét.
Szintén az ősz folyamán a fenntartó segítségével egy érzékenyítő roma program
„Fogjuk meg egymás kezét” címmel zajlott a gyerekek nagy érdeklődősére.
Az udvari játszóeszközök felülvizsgálatára, a jegyzőkönyv elkészítésére kaptunk
segítséget a fenntartótól. Szeretném elmondani, hogy óvodánkban nagyon
odafigyelünk és folyamatosan tartjuk karban a játszóeszközöket, ennek eredménye,
hogy javításra a fenntartónak nem kellett áldoznia nálunk. A Fővárosi Kormányhivatal
az ellenőrzés során mindent rendben talált!
Májusban segítséget kaptunk az udvarunkon található 5 nyárfa csonkítására. Minden
év ezen időszakában gondot okoz a levegőztetés, mivel allergiát okoznak a gyerekek
körében ezek a pelyhedző nyárfák. Most pár évre fellélegezhetünk.
A nyár folyamán két alkalommal autóbuszos kiránduláson vettek részt gyermekeink.
/Nőtincs, Szentendre - Skanzen/
Szintén a nyáron minden héten ott voltunk a gyerekeknek rendezett kézműves
foglalkozásokon és mese előadásokon, a nagyjátszótéren.

C, Pályázati pénzből

-

Kerületi sportpályázati pénzből sporteszközöket tudtunk vásárolni.
A nagycsoportosokat szintén pályázati pénzből vittük el az Eleven parkba, egy egész
napos programra, búcsú ajándékként.
Udvari játszóeszköz bővítés kapcsán futóbicikliket vásároltunk minden csoportnak.

D, Alapítványi hozzájárulásból
-

Ebben az évben is szépítettük udvarunkat, virágok ültetésével, takarítással, festéssel.
Záró testületi kirándulást szerveztünk Domony-völgybe, a Lázár tanyára.
Együtt zártuk le az évet, közös karácsonyi összejövetelt szerveztünk testületünk
tagjainak.
Az alapítványi adó1%-a jelentős összeg, amit az idejáró szülők ajánlanak fel óvodánk
szépítésére, gazdagítására.
Új homokozó játékokkal tudtak játszani a nyáron, amit szintén alapítványi pénzből
vettünk a gyerekeknek.

Speciális szolgáltatásaink

Gyermektorna
1. csoport
Gerdelics
Lászlóné
2. csoport
Gattyánné
Módán
Ágnes

Tevékenységhez Néptánc
kötött angol
Kezdő – Haladó Két csoportban
Janecskó Ágnes Marosi Eszter

Karate

Korcsolya

Ács - Kurucz
Mariann

1 nagycsoport
Vass Mária

Minden külön foglalkozást, kivétel a korcsolya, óvodánk tornatermében tartunk, kizárólag
délutáni időben, a szülők nagy megelégedettségére.
Év közben nyílt órákon figyelemmel kísérhetik gyermekeiket, év végén pedig betekintést
nyerhetnek a tanultakról.
A tornaterem színtere minden olyan rendezvényeinknek, amin minden óvodás gyermek részt
vesz. /Mikulás, Karácsony, ünnepek, megemlékezések, meseelőadások, farsang, anyák napja,
évzárók/
Óvodai szolgáltatásaink
Logopédia
Fejlesztő pedagógus

Kövesdiné Kereskényi Anita
Martonné Sass Magdolna

Pszichológus

Tungli Veronika
2014, márciustól:
Gellért Fruzsina
Éles Bernadett
Leviczki Mónika

Utazó gyógypedagógus
Családsegítő

22 gyermek
14 gyermek
egyénileg, csoportban
szülői segítségadás,
középsős szűrés
2 fő
szükség szerint segítség

A gyermekek változnak, ahogy változik a társadalom, a családi nevelés. Egyre több a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermek. Sok a beszédhibával
küzdő óvodás.
A speciális nevelést igénylő gyermekek fejlesztése nálunk óvodán belül az erre a célra
kialakított fejlesztő szobában történik. A gyógypedagógus a szakértői bizottság
szakvéleményei alapján meghatározott óraszámban foglalkozott lelkiismeretesen a
gyerekekkel. Az együttműködés ezekkel a szakemberekkel nagyon jó, egy nyelvet beszélünk,
igen hosszú idő óta együtt dolgozunk, a problémákat közösen oldjuk meg. Több óvodai
szakmai rendezvényünkön részt vettek, szülői értekezletek gyakori jelenlévői.

Sajnos az óvodai pszichológusunkat, aki közel 8 éve hozzánk járt, márciustól elvették,
kaptunk ugyan egy fiatal kolleganőt, de csak ideiglenes megoldással. Reméljük, hogy a
fenntartó hosszú távra biztosítani fogja a következő tanévtől a törvényben is meghatározott
óvodapszichológust.

Éves kiemelt pedagógiai feladataink
A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta.
Nevelőmunkánkat az éves munkaterv szerint végeztük. Az abban megfogalmazottakat
igyekeztünk maradéktalanul teljesíteni.
Óvodánkban a „Mozgás-Játék-Öröm” helyi program szerint végezzük a nevelő-fejlesztő
munkát. Az előírásoknak megfelelően átdolgoztuk a pedagógiai programunkat.
Prioritást élvez továbbra is a mozgás, a mozgás szeretetére nevelés, a játékos mozgás, az
olyan óvodai légkör, napirend, amely a lehető legjobban biztosítja a gyermekek
pszichoszomatikus és interperszonális kapcsolatainak egészséges fejlődését. Az óvodai élet
legfontosabb tevékenységi formája a játék. Minden nap arra törekszünk, hogy jusson idő a
szabad játéktevékenységre akár teremben akár a szabad levegőn. Kihasználjuk minden
formáját és lehetőségét, hogy az óvodai életet uralja.
A kiemelt feladatokat teljesítették a csoportok, a testi nevelésre fokozott figyelem fordult.
Továbbra is fontosnak tartjuk a beóvodáztatást, a rendszeres óvodába járást. Felkészültünk
az új gyermekek fogadására, a beszoktatás szép és izgalmas feladatára. Óvodánk a jól bevált,
a szülőkkel előre megbeszélt, egyeztetett anyás beszoktatást végezte. Az újonnan érkezett
gyermekeknél az óvónők elvégezték a családlátogatásokat, ahol kicsit közelebbről
megismerték a családokat és az óvodába érkező gyermekeket.
A hagyományápolás, a gyermek testi-lelki egészségfejlesztése, a környezettudatos nevelés
továbbra is elsődleges feladatunk.
A nevelési gyakorlatunk során nagy hangsúlyt fektettünk a közös élményekre épülő
tevékenységekre, a gazdag lehetőségeket rejtő játékos tanulásra, és a gyerekek egyéni
képességeinek kibontakoztatására.
Az adminisztráció egységes, és szakmailag minden elemet tartalmaz. Ez igen jelentős
eredmény, mert évek óta húzódó nehézség, probléma volt. Az adminisztrációs munkát nem
szeretik az óvónők. Kétféle ilyen tevékenység van. A tervek, amik változhatnak, a
feljegyzések, jegyzőkönyvek melyekben a megtörtént eseményeket rögzítik. Fontos az írásos
munka. Van, aki gyengébben tud adminisztrálni, de csodálatosan dolgozik. Ismerni kell az
óvónőt, a munkáját.

Szakmai munkaközösségünk
Nevelőtestületünk évek óta tartó pozitív szemléletváltása szakmai munkánkat is nagyban
befolyásolta. Egyre nagyobb jelentőséget kap munkaközösségünk.
Mint a korábbi években, most is úgy készült el a munkaközösségi munkaterv, hogy az
koherens legyen az óvoda éves munkaterv tematikájával. Az elkészített munkaközösségi terv
alapján tevékenykedve segítették az intézményben folyó munkát, módszertani kérdésekben,
a napi gyakorlati problémák megoldásában, innovatív, óvodai szintű programok
megvalósításában.
A szakmai munka mellett minden évben igyekszünk lehetőséget, időt találni a rekreációra is.
Közös kirándulások, színházlátogatások, közös sportolás /kajakozás/ tette színesebbé
mindennapjainkat, amin igen sok kollega részt vett, szánt időt a szabad idejéből.

A nevelőtestület továbbképzései

Továbbképzés
Óvodai munkaközösség
Kerületi munkaközösség
-vezetői
- gyermekvédelmi

Résztvevő
valamennyi óvónő

Időpont
kéthavonta

Kékesi Györgyné
Ács Kurucz Mariann

Közoktatásvezetői szakvizsga

Rékasiné Barek Csilla

Kerületi pedagógiai nap
Portfólió elkészítés
Kerületi
továbbképzés/Portfólió
készítés/
Kerületi továbbképzés
/Leövey gimnázium/
Szolnok megyei óvodaped.
továbbképzése
/Szolnok
ABVE továbbképzés

valamennyi óvónő
óvodavezető
A kerületben dolgozó
érdekelt óvónők

lsd. vezetői mk. munkaterve
lsd. gyermekvédelmi mk.
munkaterve
2014. február
/2 év/
2013. november
2013. április 30.
2014. február 04.

Valamennyi óvónő

2014. március 12.

Kékesi Györgyné
Ács Kurucz Mariann
Janecskó Ágnes
Kékesi Györgyné

2014. március 18.

2014. május 21.

Kollegáim a fizetős továbbképzések díját önerőből finanszírozzák, intézményünk a képzésen
való részvételükhöz a helyettesítésüket tudta biztosítani.

Minden olyan lehetőséget kihasználunk, ami szakmai fejlődésünket szolgálja. Kollegáink
valamennyien beszámolnak a továbbképzésen szerzett ismeretekről, átadják tudásukat a
további hasznosításra.
Ebben a tanévben is voltak főiskolai hallgatók, egy hallgató a Bárczi Gusztáv főiskoláról egy
pedig Zsámbékról. Továbbra is helyet adunk akár óvónőjelölt akár dajkaképzősöknek az
elméleti és gyakorlati oktatásra.

Pedagógiai ellenőrzés
Az ellenőrzés egyrészt a munkarend, a munkafegyelem, az intézményi szabályzatok,
utasítások betartására irányult ebben a tanévben, másrészt pedig a pedagógiai, szakmai
munkára, a munkavégzés minőségének vizsgálatára.
Az ellenőrzések a munkatervben meghatározott szempontok szerint történtek.
Az ellenőrzést végzők kiemelt szerepet kaptak:
-

óvodavezető / csoportlátogatások/
óvodavezető helyettes /dajkai munkák ellenőrzése, tartós beteg gyermek iratai//
munkaközösség vezető / csoportdokumentáció, Mulasztási napló, csoportnapló/
gyermekvédelmi felelős /SNI szakvélemények, szakértői bizottsági szakvélemények/
minőségirányítási csoport vezetője

Egész év során történnek belső ellenőrzések, aminek eredményeit szakmai értekezletek
során megbeszéljük. A belső ellenőrzések lehetőséget adnak egymás munkájába való
betekintésre. Az ellenőrzés nyílt formájú, melyben fontosnak tartom az önértékelést, az
ellenőrzés tapasztalatainak visszacsatolását, beépítését a nevelési folyamatba.
Külső ellenőrzés a Fővárosi Kormányhivatal részéről történt, az udvari játszóeszközök
felülvizsgálati jegyzőkönyveit illetve a szabványos telepítést vizsgálták. Mindent rendben
találtak óvodánk udvarán.

Gyermekvédelmi munka

Gyermekvédelmi statisztika
Csoport
Létszám
HH.
VH.

Kiki-kopi
23 fő
2 fő
1 fő

Törpikék
21 fő
3 fő
0

Micimackó
23 fő
0
0

Dumbó
21 fő
3 fő
0

Összesen
88 fő
8 fő
1 fő

Rendszeres
2 fő
nevelési
segély
Eü.figyelemre 0
szorul
SNI
0

4 fő

1 fő

7 fő

1 fő

0

0

1 fő

1 fő

0

1 fő

2 fő

A szociokulturális adottságokból adódóan az óvoda gyermekvédelmi munkája kiemelten
fontos terület.
Célunk, bármely oknál fogva hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek érdekének,
jogainak biztosítása, az egészséges személyiségfejlődésének elősegítése a nevelőmunkánk
során.
Ebben a tanévben szakembereket hívtunk meg nevelői, szülői értekezletekre. Együtt
gondolkodtunk, a problémákat együtt tártuk fel és próbáltunk megoldást találni. Több
családnál volt a gyermekvédelmi felelős az óvónőkkel közösen családot látogatni.
Sajnos egy családnál, akik vidékről érkeztek két gyermekkel, akik közül az egyik kisfiú
tanköteles korú volt, albérletben éltek, komoly anyagi gondok adódtak. Megpróbáltunk
segíteni nekik, de sajnos kénytelenek voltak elköltözni, mivel nem tudták fizetni a bérleti
díjat sem.

Ünnepeink, programokon való részvétel

Program
Lakótelepi vigasságok
Autómentes nap
„Óriás fog”prevenciós
foglalkozás
Nyúldombi sportnap
Nárcisz ültetés a
Nyúldombon
„Fogjuk meg egymás kezét”
érzékenyítő roma program
Állami Bábszínház
/Petson és Findusz/
Fővárosi Nagycirkusz
Hangszerbemutató
Zeneiskola /Köztelek u./
Meseelőadás

Résztvevők
Nagycsoportosok
Kipi-kopi és Törpikék nagyjai
Minden csoportban

Időpont
2013. szept.13-14
2013.szept. 21.
2013. október 1-2.

Valamennyi középsős és
nagycsoportos
Nagycsoportosok

2013. október 3.

Minden óvodás

2013. október 17.

Kipi-kopi csoport

2013. november 11.

Dumbó csoport
Valamennyi nagycsoportos
óvodás
Minden középsős és

2013. november 14.
2013. november 21.

2013. október 10.

2013. november 28.

Dési Műv. Ház
Mikulás ünnep
Portéka együttes
Adventi gyertyagyújtás a
lakótelepen
Óvodai Karácsony
Nyílt korcsolya bemutató
Betlehemezés /iskolások
által/
Nevelőtestületi karácsony
Kerületi Mesemondó
találkozó
Meseelőadás
/Dési Műv. Ház/
Farsang
Táncház
Március 15-i megemlékezés
Meseelőadás
/Dési Műv. Ház/
Sikli György mesét mond az
oviban
Ugrifüles Napok
Kerületi Óvodás találkozó
Portéka együttes
meseelőadás
Meseelőadás
/Dési Műv. Ház/
Nárcisz futás a Nyúldombon
Anyák napja az idősek
otthonában
Anyák napi megemlékezése
Hangszerbemutató
Évzárók
Gyermeknap
Kerületi Zöld pont vetélkedő
Szülői értekezlet
Eleven park
Záró nevelői kirándulás,
értekezlet Domony-völgy

nagycsoportos gyermek
Minden óvodás

2013. december 6.

20 gyermek a lakótelepről
szüleikkel
Valamennyi óvodás és
dolgozó
Nagycsoportosok és szüleik
Minden óvodás

2013. december 18.
2013. december 18.

Valamennyi dolgozó
Szente Tamara

2013. december 19.
2014. január 23.

Valamennyi közép és
nagycsoportos óvodás
Minden óvodás
Valamennyi óvodás
Valamennyi óvodás
Valamennyi középsős és
nagycsoportos
Minden óvodás

2014. január 23.

Valamennyi óvodás és
felnőtt
10 fős óvodás csoport
Valamennyi óvodás

2013. december
15./vasárnap/
2013. december 17.

2014.febr.24-től 28-ig
2014. február 28.
2014. március 14.
2014. március 20.
2014.március 27.
2014. április 16-17.
2014. április 16.
2014. április 17.

Valamennyi közép és
nagycsoportos óvodás
Nagycsoportosok
Törpikék csoport

2014. április 24.
2014. április 25.
2014. április 29.

Minden óvodás
Valamennyi óvodás
Valamennyi óvodás
Valamennyi óvodás
Nagycsoportosok
Leendő kicsik szüleinek
Iskolába menő nagyok
Nevelőtestületünk tagjai

2014. május 5-9.
2014. május 12.
2014. május 27-től június 4.
2014. június 2.
2014. június 3.
2014. június 16.
2014. június 17.
2014. június 20.

Kapcsolataink fejlesztése

Kiemelt jelentőséget tulajdonítok a kapcsolatok építésének, erősítésének. Olyan
kapcsolatokra van szüksége óvodánknak, amely őszinte, nyílt véleményen, segítő szándékon
és tetteken alapszik.
A hagyományos kapcsolattartási formák és az újabb kezdeményezések mellett továbbra is
szükség van a család-óvoda kapcsolatának erősítésére. Továbbra is szorgalmazom a szülői
közösséggel történő együttműködést, biztosítva a megfelelő fórumokat, szülői értekezletek,
fogadó órák, kötetlen beszélgetések. Szüleinkkel igen jó a kapcsolat, számíthatunk rájuk
mindenben!
Az óvoda előtt a bölcsőde az, ahol először közösségbe megy a gyermek. Továbbra is
szeretnénk tartani a kapcsolatot a lakótelep két bölcsődéjével. Mint minden év elején, így
most is konzultáltunk, előzetes felmérést készítettünk a leendő óvodásokról, tájékoztatást
kaptunk a bölcsőde vezetőitől.
Az óvoda után a gyermek számára az iskolába lépés, az első évek tapasztalata alapvetően
meghatározza az iskolához való viszonyát. A kudarcok megelőzése érdekében fontos az
átmenet biztosítása.
Az elmúlt években talán még elfogadható volt a kapcsolat a tanítókkal, az iskolákkal, de nem
volt szoros. Sajnos ebben a tanévben, amióta az iskolák a KLIKK - hez tartoznak, nem
megfelelő. Közös szakmai találkozók, együttgondolkodások nincsenek. Ezen kellene a
jövőben változtatni. Míg korábban az iskolaigazgatókkal közösen többször találkoztunk,
ebben a tanévben ez is megszűnt. Nincsenek olyan rendezvények, ahol akár kötetlen
formában is szakmai dolgokról beszélgethetnénk.
A pedagógiai szakszolgálat átszervezése is okozott kis bizonytalanságot a tanévben. Igen
nehézkesen indult a tanév, év közben a pszichológusokat elvették, nem tudtuk lesz-e, mikor,
majd kaptunk ideiglenesen újat a jól bevált közel 8 éve nálunk dolgozó helyett.
A Ferencvárosi Művelődési központtal továbbra is folytatjuk a színes, hasznos programok
összehangolását, szolgáltatásaik igénybevételét.
Fontos a gyerekek egészségi állapotát, fejlődését figyelemmel kísérő, az esetleges
betegségeket, fogyatékosságokat kiszűrő orvosi és védőnői ellátás, a velük való
együttműködés, folyamatos konzultálás. Sajnos itt is változások vannak, nincs elég védőnő, a
régiek nyugdíjba mentek, összevont körzeteket lát el egy személy.
Az intézmény fenntartása, zavartalan működtetése érdekében nagyon fontosnak tartom az
együttműködést a Humánszolgáltató irodával, az óvodai koordinátorunkkal. Az iroda
vezetésében történő állandó változáshoz mindig alkalmazkodni kell, sokszor nem tudjuk,

kihez kell fordulni problémáinkkal a személyi cserék miatt, kinek milyen feladatkört adnak.
Többször az ezernyi óvodai feladat mellett azonnali adatszolgáltatást kérnek tőlünk, amit úgy
gondolom, hogy az Ugrifüles óvoda vezetőjeként mindig megteszek és igyekszem a jövőben
is megtenni.
Minden évben, kapcsolatban vagyunk az óvónőjelölteket tanító főiskolákkal, helyet ad
óvodánk a gyakorlati képzéseknek. Így tettük ebben a tanévben is. A dajkaképzésben is jó
kapcsolatot ápolunk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vizsgacentrumával és a Budapesti
Munkaerő-piaci Intervenciós Központ felnőttképzési és kutatás - módszertani intézményével.

Gazdasági elveink
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás igen körültekintő, átgondolt feladatot ad
minden évben.
Az intézményi bérgazdálkodás az aktuális törvényeknek, rendeleteknek és határozatoknak
megfelelő volt. Minden dolgozó részesült a Kjt. bértáblájának megfelelő béremelésben. Az
eredményes gazdálkodás érdekében nagyon fontosnak tartom a gazdálkodás területén
szükséges ismeretek megszerzését, aktualizálását.
Ebben a tanévben is a biztonságos működés feltételeinek megteremtése, az állagmegóvás, a
karbantartás volt az egyik cél. A takarékos gazdálkodás során a rendelkezésre álló
pénzeszközöket előírás szerint használtuk fel. A beszerzéseket és a megvalósításokat
ütemeztük, a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségét biztosítottuk. A lehetőségeket
maximálisan kihasználtuk, a költségvetési előirányzatokat betartottuk, rendszeresen
ellenőriztünk, és ellenőrzött a revizori hálózat és a belső ellenőr.
A gazdasági egységünk, élén gazdasági vezetőnkkel jól, eredményesen, hatékonyan,
szakszerűen működött, amit a Magyar Államkincstár és a fenntartó pénzügyi irodája is
megerősít.
Kifizetetlen közüzemi számláink nem voltak, a szolgáltatók felé teljesítettük fizetési
kötelezettségeinket.

Összegzés
A 2013-2014-es nevelési évet tartalmasan eredményesnek ítélem. Tartalmasnak, mert
nagyon sok színes esemény, program várt a gyermekekre, felnőttekre egyaránt. Minden
hétre jutott egy rendkívüli élmény.

Köszönhető ez az óvónők következetes, céltudatos hozzáállásának, a dajkák
segítőkészségének, alkalmazkodó képességüknek, a többi alkalmazottnak, akik a gyermekek
érdekeit tartották szem előtt.
Köszönhető még a szülők hozzáállásának, pozitív attitűdjének, amit az intézményi munkához
adnak. Nagyon sokat segítenek, akár anyagiakkal, akár munkával is, de ők is azt érzik, hogy
gyermekeik jó kezekben vannak az Ugrifüles óvodában.

Budapest, 2014. szeptember 19.

Kékesi Györgyné
óvodavezető

