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1.Az intézmény működésének megfelelése
Egyszemélyi felelősként kiemelt feladatom az óvoda jogszerű működési feltételeinek
biztosítása
Az intézmény az Alapító okiratban, SZMSZ-ben, és a házirendben rögzítettek alapján
működött.
Önkormányzat képviselőtestületi határozata alapján módosult az intézmény pedagógiai
programja, SZMSZ-e, házirendje. Soroksári úti telephelyünk megszűnése okán.

1.1.Általános adatok
Az intézmény székhelye, neve, címe:

Ferencvárosi Csudafa Óvoda
1097 Óbester utca 9. sz.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai:

Óvodai nevelés, ellátás

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése:

851012 Sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése, ellátása

1.2.Alaptevékenység
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8§ (1) bekezdése alapján az óvoda a
gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény Az óvodai nevelés a
gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások
keretében folyik
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 Mozgásszervi fogyatékos
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 Egyéb

pszichés

fejlődési

zavarral

(súlyos

tanulási,

figyelem-

5

vagy

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek.

1.3.A

költségvetési

szerv

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

szerinti

megjelölése.
 091110 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a 32/2012.
(X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető
által jóváhagyott- helyi óvodai pedagógiai programunk alapján folyik.

1.4.Bevezető helyzetelemzés
2017-2018-as nevelési évet a jogszabályi előírások és a szabályozó dokumentumaink
figyelembevételével, a közösen összeállított munkaterv megvalósításával töltöttük. Közös
értékek mentén, egységes nevelési szellemben valósítottuk meg kitűzött céljainkat, 8 óvodai
csoporttal láttuk el nevelési feladatainkat.
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2.A gyermeklétszám alakulása a nevelési év folyamán
2017-18-as nevelési évben az engedélyezett és indítható csoportszámunk:8
A gyermeklétszám alakulása a nevelési év elején – végén. Átlagos csoportlétszám
Okt.1.

Ebből

létszám

lány

Tündérrózsa

23

6

0

0

0

0

23

Margaréta

19

8

0

0

0

0

19

Gyöngyvirág 21

12

0

0

0

0

21

Tulipán

21

14

1

1

0

0

21

Pipacs

21

11

0

0

0

0

21

Liliom

17

10

10

0

0

0

17

Napraforgó

20

12

0

0

2

2

20

Hóvirág

21

15

1

0

0

0

21

Összesen

163

88

3

1

2

2

163

Csoport

Május

Ebből

SNI

BTM/

HH

31

lány

Csoport

SNI

BTM/

HH

HHH

étkezők
okt.1

HHH

étkezők
május

létszám

31.

Tündérrózsa

22

8

0

2

0

0

22

Margaréta

19

9

0

1

0

1

19

Gyöngyvirág 20

12

0

0

0

0

20

Tulipán

20

13

1

0

0

0

20

Pipacs

21

11

0

0

0

0

21

Liliom

17

11

1

1

1

0

17
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Napraforgó

19

12

0

3

1

1

19

Hóvirág

22

16

1

0

0

0

22

Összesen

160

92

3

7

2

2

160

A gyermeklétszám alakulása az egész év folyamán aránylag egyenletesnek mondható.
Átlagos fluktuáció jellemezte. Folyamatosan érkeztek gyermekek, költözések miatt mentek
el gyermekek.

3.A humán erőforrás elemzése
3.1. Személyi feltételek: pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben
foglalkoztatottak létszámának alakulása:
A 2017.-18-as nevelési évet teljes alkalmazotti létszámmal kezdtük, nyugdíjazás, és
elköltözés miatt cserélődött az alkalmazotti összetétel.
2 fő dajka elérte a nyugdíjkorhatárt, illetve 1 dajkánk igénybe vette a nők 40 éves
jogviszonnyal rendelkező kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét.1 óvodapedagógus
költözködés miatt döntött úgy, hogy másik óvodában folytatja munkáját. Sajnos 1
óvodapedagógus súlyosan lebetegedett, tartós betegállományban van. Helyettesítését a
kollégák segítségével oldottuk meg, illetve pedagógiai asszisztens munkája tette
zökkenőmentessé a gyermekek ellátását a Napraforgó csoportban.
Az állás helyet a törvényi szabályozóknak megfelelően pályáztattuk meg, sikerült minden
üres állás helyet betölteni.
Köszönet azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek!

Személyi feltételek
Óvodapedagógus létszám - óvodavezetővel

17 fő

Dajka

8 fő

Konyhai dolgozók

2 fő

Titkár

1fő
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1 fő

egyéb/ped.asszisztens

2 fő

8

Munkarend, munkaidő beosztás: heti 40 óra.
Óvodapedagógusok: délelőttös, ill. délutános munkarendben dolgoznak.
Kötelező óraszám: 32 óra, 4 óra felkészülés, 4 óra vezetői döntés, megbízás alapján
Gyakornokok: 26 óra kötelező óraszám,
Általános helyettes kötelező óraszáma: 24 óra, a 8 órában a vezető helyettesi feladatokat
látja el.
Óvodavezető kötelező órája: 10 óra
Óvodatitkár: heti 40 óra
Technikai dolgozók: heti 40 óra (5x8 óra)
3.2.Óvodapedagógusok
A 2017.-18.-as nevelési év az óvodapedagógusok létszám- alakulásának tekintetében
kedvező volt.
Nevelő munkát 16 óvodapedagógus látta el, valamennyien rendelkeznek a törvény által
előírt

végzettséggel.

5

óvodapedagógus

rendelkezik

szakképzettséggel.

(fejlesztő

pedagógusi, óvodavezetői, környezetvédelmi, drámapedagógiai végzettséggel), illetve 1
óvodapedagógus szerezte meg játékmentori szakvizsgás oklevelét.
Az óvodapedagógus párok összetételében változás nem történt, hatékonyan együttműködve,
egységes nevelési szellemben nevelték a gyermekeket.
Pedagógiai elveinket előtérbe helyezve, a gyermeki egyedi szükségleteit, adottságait, a
másiktól való különbözőségeit szem előtt tartva működött a szakmai munka.
Sokoldalúan képzettek, nyitottak az új módszerek, ismeretek befogadására.
„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani
lehetőségeit.” Janus Korczak
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3.3.Nevelőmunkát segítő munkatársak
A pedagógiai asszisztens jelenléte nagy segítség az óvodapedagógusok munkájában.
Elsősorban a Napraforgó csoportban segítettek, ahol tavasszal súlyosan lebetegedett az
egyik óvodapedagógusunk, illetve a korcsolya és kirándulások alkalmával kísérőként
segédkeztek.
Köszönjük Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak, és a képviselőtestületnek,
hogy engedélyezte intézményünkben a 2. pedagógiai asszisztensi státuszt!
Mindkét kollégánk teljes odaadással, szorgalommal látja el feladatát, az óvodapedagógusok
teljes mértékben számíthatnak segítségükre.
Csoportos dajka kollégáink ismerik a nevelőmunkánk folyamatát, óvodapedagógusok
nevelőtársaként működnek. elfogadják, és képviselik a közösen elfogadott értékrendünket.
A csoportszobák és egyéb helységek takarításánál voltak problémák, amelyeket személyesen
meg tudtam beszélni az érintettekkel.
Nyugdíjazások miatt cserélődött az összetétel, 1 dajka márciusban nyugdíjba ment, helyére
azonnal tudtunk felvenni új kollégát, aki hamar beilleszkedett a közösségünkbe.
További 2 dajka kollégánk májusban, illetve júniusban fejezte be munkáját óvodánkban, és
vonult nyugdíjba. Az új kollégák augusztusban kezdték el munkájukat, csoportjukban
elvégezték a nyári nagytakarítást.

3.4.A konyhában dolgozó dajkák:
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Mindannyian a HACCP-rendszer előírásainak megfelelően, Összeszokottan, összhangban
végzik munkájukat.
Egymás munkáját kiegészítve és megbecsülve dolgoznak együtt.

3.5.Felelősrendszer feladatok, azok megvalósulása
Felelős

Feladat
1.

Főiskolai

hallgató

8

hetes Rózsáné Tengler Katalin óvodapedagógus

gyakorlatának segítése
2.

Előtéri

vitrin

aktuális Cséfai Adrienn óvodapedagógus

díszítése/folyamatos
3.

Összekötő folyosó díszítése

Kadia Dorisz

4.

Tornatermi eszközök leltár / folyamatos

Lengyel Zsoltné óvodapedagógus

5.

Programszervező/ folyamatos

Pál Orsolya óvodapedagógus

6.

Gyermek népi tánc vezetése/ hetente Csősz Anikó óvodapedagógus
kettő alkalom

7.

8.

Zeneóvoda

vezetése/

heti

egy Rózsáné Tengler Katalin óvodapedagógus

alkalommal

Surmanné Keztyűs Tünde intézményvezető

Ügyeskedő kézműves műhely vezetése

Kajtár Annamária

Megszervezése fejlesztésre szorul
.9.

Gyermeknap megszervezése

Felelős személyében változás történt
Kadia Dorisz óvodapedagógus
Pál Orsolya óvodapedagógus

10.

Karácsonyi ünnepség megszervezése

Rózsáné Tengler Katalin óvodapedagógus

Egyik oldalon

Dr. Rétháti Miklósné óvodapedagógus

Másik oldalon

Ravasz Adrienn óvodapedagógus
Ábrahám Józsefné óvodapedagógus

Március 15.-i ünnepség levezénylése
Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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Dr. Rétháti Miklósné óvodapedagógus
11.

Csudafa Napok

Minden óvodapedagógus

12.

Tisztítószerek megrendelése, kiosztása

Rózsa Szilvia óvodatitkár

11

Kemendi Györgyné dajka
13.

Egészségügyi könyvek

Rózsa Szilvia óvodatitkár

14.

óvodai honlap frissítése

Surmanné Keztyűs Tünde intézményvezető

3.6.Továbbképzési terv teljesítésének helyzete, aktualizálása.
Idén is több pedagógus és dajka, pedagógiai asszisztens kollégám továbbképzését
támogattam. Olyan továbbképzési lehetőségekhez teremtem meg a feltételeket, amelyek az
óvoda pedagógiai programjához illeszkedik.
A 2017.-18.-as nevelési évben egy óvodapedagógus, Pál Orsolya végezte el az ELTE
játékmentori szakvizsgás képzését. Sikeresen államvizsgát tett, így szakvizsgás
játékmentor címet szerezte meg.
Egyéb továbbképzéseken vettek részt:
Név

Megnevezés

Ábrahám Józsefné

 Alap informatikai képzés

Sepcsulák Attiláné

 Éves

gyermekvédelmi

jelzőrendszeri

tanácskozás FMK
 Alapviselkedési normák kialakítása, fejlesztése
óvodáskorban- előadás
Földes Péter
Sulyok Erzsébet
Kiss. Lászlóné

 pedagógiai asszisztens konferencia- menedzser
praxis
 vizuális

játékok,

képességfejlesztés,

és

tehetséggondozás a gyakorlatban
Kemendi Györgyné

 dajka konferencia- menedzser praxis

Spang Ferencné
Csősz Anikó

 Lippogó, népi tánc, és népi játékok alapú
készség, és képesség fejlesztés az óvodában

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló

FERENCVÁROSI CSUDAFA ÓVODA1097 Óbester utca 9.sz. telefon: 061 2156473
email cím: csudafaovoda@gmail.com
 Menedzser praxis tanévnyitó konferenciája

Surmanné Keztyűs Tünde

 Kerületi szakmai napok
Rózsáné Tengler Katalin

 Kerületi szakmai napok

10 fő Dajka

 HACCP oktatás

Cséfai Adrienn

 Munkavédelmi képviselő kezdő továbbképzés
 Lippogó, népi tánc, és népi játékok alapú
készség, és képesség fejlesztés az óvodában

Saját költségén végzi az Óvónőképző főiskolát óvodatitkárunk Rózsa Szilvia.
Második évet is sikeresen elvégezte.
Sikeres minősítő vizsgát tett 2 gyakornok óvodapedagógus:


Halász Petra 2017.szeptember



Kadia Dorisz 2017.október

3.7.A pedagógus életpálya modell alakulása
Pedagógus 1. fokozat

pedagógus 2. fokozat

besorolási idő

Ábrahám Józsefné

2017. január

Csősz Anikó

2013 január

Cséfai Adrienn

2013.január

Halász Petra

2018.január

Jancsó Andrea

2013. január

Kadia Dorisz

2018. január

László Gizella

2013.január

Lengyel Zsolt Lehelné

2013.január

Pál Orsolya

2013.január
Ravasz Adrienn

Rózsáné Tengler Katalin

2018. január
2013.január

Dr.Rétháty Miklósné

2017.január

Sepcsulák Attiláné

2015.január
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Kiss Lászlóné

2016.január

Surmanné Keztyűs Tünde

2015. január

Kőrössyné Kormos Anikó

2013.január

Kajtár Annamária

2016.január

3.8.Hiányzások alakulása

Hiányzások alakulása
1200
1000
800
600
400
200
0

igazolt

igazolatlan

 Többségében betegségek okán voltak távol a gyermekek, illetve iskolai szünetben
kértek a szülők engedélyt a hiányzásra.
 1 gyermeknél kellett Gyámügyi eljárást indítani, igazolatlan hiányzás tekintetében. A
védelembe vételi eljárás megtörtént.

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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4.Önértékelés:
A belső ellenőrzési csoport segítségével megtörtént a vezetői önértékelés, és 6
óvodapedagógus önértékelése.
Önértékelési csoport vezetője: Sepcsulák Attiláné
Önértékelési csoport tagjai: Kiss Lászlóné óvodapedagógus
Rózsáné Tengler Katalin óvodapedagógus
Adatgyűjtő, aki az informatikai rendszert kezeli: Rózsa Szilvia óvodatitkár
Interjúztatásban, kérdőíveztetésben több óvodapedagógus részt vett.
A dokumentum elemzése, kérdőíveztetés, interjúztatás, foglalkozás megtekintés sok
feladatot adott az egész nevelőtestületnek.
A következő óvodapedagógusok önértékelése történt meg:


Csősz Anikó



Sepcsulák Attiláné



Lengyel Zsolt Lehelné



Dr.Rétháty Miklósné



Rózsáné Tengler Katalin



Kajtár Annamária

Az önértékelések eredménye a következő:
Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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A pedagógusok tudatosan, jól felkészülve látják el a pedagógiai munkájukat. Több oldalról
közelítenek meg, és dolgoznak fel egy-egy témakört. Ismerik, tisztában vannak az óvoda
pedagógiai programjával, annak lényeges irányelveivel, és ezek mentén tervezik meg a
különböző tevékenységeiket. Lényeges szempont náluk a személyes példamutatás, nyugodt,
barátságos légkör kialakítása.
Beilleszkedés támogatása, segítése, tehetséges, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek
gondozása, fejlesztése, közösség fejlesztés kialakítása.
Fejlesztendő terület a szülőkkel való kommunikáció fejlesztése, IKT eszközök
használatának fejlesztése, dokumentumok vezetésének fejlesztése.
Fejlesztés
 A továbbképzések a továbbképzési tervek alapján történjen
 Egyenletes feladatelosztás
 A fejlődéshez szükséges területeken az új dolgozók tájékozottságának, tudásának
bővítése
 Továbbra is felhasználni az Önkormányzattól kapott továbbképzési keretet.
 Vezetői és intézményi tanfelügyeletre való felkészülés, BECS tagokkal folyamatos
kapcsolattartás

Mind a belső, mind, pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen
módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
-

Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés

-

Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,

-

Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi
önértékelés, valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a
pedagógusnak

a

mesterségbeli

tudásáról

kell

számot

adnia.

Pedagóguskompetenciák:
-

Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

-

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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-

A tanulás támogatása

-

A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval

-

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség

-

A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző

-

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység

-

Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése

-

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

-

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai

5.Nevelőmunka értékelése
5.1.A helyi nevelés alapelveinek, értékeinek, célkitűzéseinek megvalósítása
Nevelőmunkánkat a Csudafa Pedagógiai Programunk alapján folytatjuk.
Hangsúlyt fektettünk a biztonságot nyújtó, derűs óvodai légkör kialakítására, szabad játék,
és mozgás feltételeinek kialakítására, minden gyermek a képességének megfelelő
differenciált fejlesztést kapjon, az alapvető értékek átadására (szeretet, egészséges életmód,
környezetvédelem, tisztelet).
5.2.Fő feladatunk
Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:  az
egészséges életmód alakítása,  az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés,  az
anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.  a 3 – 7 éves gyermekek életkori
és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartása.
Úgy gondolkodunk mindannyian, hogy amennyiben a gyermek szükségletei kielégítettek,
a gyermek jól érzi magát az óvodában, szívesen érkezik, jól játszik, kíváncsi, szívesen
barátkozik, önállósága fejlődik, kompetensen viselkedik, alkot.
Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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5.3.Éves feladataink
Kerületi szintű feladataink megvalósítása

Feladat

Megvalósítás

Mozgásfejlesztés az óvodában



Szakmai nap/ kerületi
rendezvény

két óvodában nézhettünk meg óvodai bemutatókat,
amelyen több óvodapedagógusunk is részt vett.
Megköszönjük

a

lehetőséget

a

Kerekerdő

óvodának és az Ugrifüles Óvodának!
Mozgásfejlesztés az óvodában 

A

téma feldolgozása

osztották meg. Az értekezleten a téma több oldalú

nevelési értekezlet

feldolgozását

tapasztalataikat
a

nevelési

értekezlet

pedagógusok

keretében

aktívan,

kreatív

ötletekkel segítették.

Sportnap



A gyermekeknek megtervezett sportnap áprilisban került
megrendezésre, amely során sok mozgásos élményt
nyújtottunk a gyermekeknek.

.

Intézményszintű feladataink
Feladat

Megvalósítás

Tehetség gondozás

A zeneóvoda és a néptánc mellett elkezdte Kajtár
Annamária óvodapedagógus az ’ügyeskedő’ kézműves
foglalkozást is, tehetséges gyermekek számára. Idő és
helyhiány

miatt

nagyon

kevés

alkalommal

tudta

megtartani a foglalkozást.
Jövő nevelési évben jobb szervezést igényel ez a
tevékenység.
Egészséges életmódra nevelés

Sikeresen

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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foglalkozás, egészségnapunk hagyományos keretek között
zajlott, illetve a sportnap is megrendezésre került.
Egészséges életmód

Mosdók folyamatos karbantartása, WC csészék cseréje,

feltételeinek megteremtése

Új lepedők beszerzése.

Egészséges életvitel
igényeinek megteremtése
testi fejlődés biztosítása

A folyamatos napirend kialakítására nagy hangsúlyt
fektetünk, egészséges táplálkozás
Mindennapos levegőztetés biztosítása, az irányított,
szervezett mozgásformák szervezése a tornateremben,
szabad mozgás biztosítása fontos feladatunk volt.
Pedagógiai szakszolgálat gyógytornásza biztosította az
arra rászoruló gyermekek fejlesztését.
Sikeresen elkészült a mezítlábas parkunk is.
Köszönet Kadia Dorisz óvodapedagógus lelkiismeretes
munkájának.
Minél több időt kell biztosítani az udvari játékra,
mozgásra.
Udvarunkon nyáron folytatódott a felújítás, ütéscsillapító
felület, és a műfüves terület kialakítása, az utak újra

Baleset megelőzés

aszfaltozása szebbé és biztonságosabbá tette kertünket.
Idén is lehetőség nyílt új mászóka elhelyezésére a Pipacs
csoport udvarrészén.
Köszönet fenntartónknak, felújítási irodának, FIÜKnek

Környezettudatosság, a

Komplex tevékenykedtetés, természetközeli foglalkozás

környezettudatos magatartás

keretében,

formálása

Madárbarát program keretében vetélkedő, madáretetés
és itatás, odú kihelyezés,
Komposztálás- még fejlesztésre szoruló terület
Zöldséges és virágos kertek kialakítása megtörtént
magaságyásokkal. Szülők segítségével minden csoportnak

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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gyönyörű kertjei lettek. Ezek folyamatos gondozása is
fontos feladat volt a pedagógusoknak és dajkáknak
egyaránt.

Eddigi gyakorlat megőrzése,

Pedagógiai

értékmegőrzés

törekszünk.
Fontos

programban

feladatunk

az

leírtak

új

belépők

megvalósítására
is

megismerjék

törekvéseinket.
Egyéni fejlesztési tervek

Két félévre tervezve megvalósultak az egyéni fejlesztési

vezetése minden gyermekről

tervek elkészítése minden gyermek részére.

Kiemelt figyelmet igénylő

Idén is zökkenő mentesen történt az SNI s gyermekek

gyermekek fejlesztése

ellátása, utazó gyógypedagógus és logopédus segítségével.
 Alkalmazottak,

Adatvédelem

és

a

szülők-gyermekek

A GDPR rendelet előírásainak

adatainak

megfelelő

tájékoztatjuk a partnereket, a tájékoztatót

intézményi

szabályozás és működtetés.

kezeléséről

folyamatosan

aláírásukkal igazolják.
 adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Hosszú
Károly, akinek elérhetősége honlapunkon
megtalálható
 adatvédelmi szabályzat elkészülése érdekében
megtettük a kezdő lépéseket, de még nem
végleges az elkészült szabályzat.
 A 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 3. §
(2) bekezdés bb) pontja alapján
elkészítettem a Honvédelmi Intézkedési
Tervet, amelyet először az intézménynek
jóvá kellett hagyni, majd Polgármester Úr
aláírása után 2018. június 30.-ig elküldtem
az EMMI részére.

Honvédelmi Intézkedési Terv

Köszönet Rácz László közbiztonsági referens Úrnak a
segítségért!
Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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Fejlesztés
 Az óvodai nevelés folyamatában az értékközvetítés módja nem történhet másként,
csak úgy, ha a gyermekeket megismerjük.
Gyermekek megismerésére továbbra is az új gyerekek esetében anamnézis felvétellel
kezdünk, szükség esetén családlátogatással, illetve a fejlődési napló vezetésével.
A jövőben ezeknek a dokumentumok vezetése sokkal pontosabban, határidőket
betartva kell történnie.
 Folyamatos játékidőre való fokozottabb odafigyelés
 Közvetett segítségnyújtás a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet segítése.
 A gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezet kialakítása.
 Tehetséggondozás, amely az óvodánkban főként a zeneóvodás foglalkozások
keretében és a népi táncos foglalkozások, és kreatív műhely keretében valósult meg,
illetve a kerületi rendezvények (sport, mesemondó), rajzpályázatok által tudtuk a
tehetséges gyermekek képességeit kibontakoztatni.

5.4.Mérések eredmények, a gyermekek fejlődésének megfigyelése
Ebben a nevelési évben alkalmaztuk először a fejlődési naplóban vezetett szempontok
szerinti pontozásos mérést. Félévkor és év végén összegezték a csoportok százalékos és
szöveges módon a csoport fejlődését. Ezekre az eredményekre épülnek az egyéni fejlesztési
tervek.
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A mérések eredményeiből látjuk, hogy csoport szinten is fejlődést mutatnak a százalékos
eredmények minden területen. Az első félévben a legfejlettebb az érzelmi nevelés, de év
végére a mozgás fejlettsége nagy mértékben megelőzi. Sajnos a beszéd fejlettség lemaradást
mutat, illetve év végén az általános tájékozottság és munka jellegű tevékenységek területen
látható a legnagyobb elmaradás.
Feladatunk az elmaradt területeket fejleszteni, kiemelten kezelni a jövő nevelési évben.
Hospitálási és ellenőrzési feladatokat e területeken jelölöm ki.
Terület

első félév

második félév

Mozgás

75,58%

91,08%

Érzelmi nevelés

80,55%

86,91%

Értelmi nevelés

66,23%

72,65%

Mese-vers

66,58%

70,65%

Zenei képesség

65,67%

68,93%

Ábrázoló tevékenység

63,31%

74,20%

Általános tájékozottság

65,39%

69,88%

Beszéd fejlettség

63,31%

74,20%

Munka jellegű tevékenységek

65,39%

69,88%

5.5.Az ellenőrzés működtetése az intézményben
Idei nevelési évben a kiemelt ellenőrzésem a szülői értekezletek levezetése, témája köré
összpontosult. Az ellenőrzések során a tapasztaltak alapján konkrét javaslatokat tettem a
szülői értekezletek témájában.
Minden csoport leadta az emlékeztetőt és a névsort az évi összes szülői értekezletekről
Tündérrózsa csoportban rendkívüli szülőit is tartottunk, mivel nagyon elharapódzott az
agresszivitás. Segítségként az óvoda pszichológusát is meghívtuk, aki sok jó tanáccsal látta
el a szülőket, és beindított egy konfliktuskezelő játékos foglalkozást a csoportban az
óvodapedagógusok segítségével.
Tájékozódó ellenőrzéseim

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló

21

FERENCVÁROSI CSUDAFA ÓVODA1097 Óbester utca 9.sz. telefon: 061 2156473
email cím: csudafaovoda@gmail.com
Beszoktatás folyamata: Pipacs csoportban és a vegyes csoportokban a beszoktatási időben
folyamatosan megfigyeltem, és ellenőriztem a beszoktatás menetét, amelyet jól kezeltek az
óvodapedagógusok.
Csoport dokumentációk ellenőrzése negyedévenként:
 óvodai csoportnapló vezetése még mindig nagy eltérést mutat az egyes csoportok
között.

A

tervezésben

meg

kell

jelennie

a

differenciálásnak,

és

a

képességfejlesztésnek.
 felvételi és mulasztási napló törvényességi előírásoknak megfeleljenek. Pontos
vezetése és az adatok teljeskörűsége volt az ellenőrzés tárgya
 gyermek anamnézis, fejlődési napló: vezetése rendszeres, százalékos eredmény
mutatók bevezetésre kerültek, ezek alapján készültek el a csoportértékelések félévkor
és év végén.
Az egyéb óvodatitkár által vezetett óvodai dokumentumok ellenőrzése is megtörtént
 Gyermeklétszám, étkezések száma, KIR adatbázis
Eredmény: A pedagógusok és az óvodatitkár is körültekintően vezetik a
dokumentumokat.
A KIR-ben lévő alkalmazotti adatok pontos rögzítése is nélkülözhetetlen
A dajkai tisztasági ellenőrzés is megtörtént. Kéthetente
Csoport-óvodapedagógusi

látogatásaim

Kadia

Dorisz

és

Halász

Petra

óvodapedagógusok gyakornoki minősítő vizsgájuk előtt lezajlott. A kompetencia
szempontrendszer alapján 1-5.ig pontoztam , illetve erősségeiket, és hátrányaikat
megfogalmaztam. Fejlesztendő területeiket folyamatosan ellenőrzöm, megfigyelem.
Fejlesztendő terület:
 A dokumentációk szükség szerinti alakítása
 A jogszabályi változások folyamatos nyomon követése
 Továbbra is nagy hangsúlyt fektetek a továbbképzések tapasztalatainak átadására
 Vezetőhelyettes intenzívebb bevonása az ellenőrzési feladatokba
Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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Középszintű ellenőrzések:
Vezető-helyettesi
Munkaidő, munkafegyelem-folyamatos ellenőrzései megtörténtek
Munkaközösség vezető
 Szakmai felkészültség a közös munka során
 Betartott határidők
 Aktív részvétel
5.6.Tankötelezettségi mutatók
Tanköteles korú gyermekek száma:

56 fő

Iskola érettségi vizsgálatra irányítva:

16 fő + 2 fő szakértői bizottság

Iskolába ment gyermekek száma:

41 fő

Óvodavezető által felmentettek száma:

6 fő

Negyedik évre óvodában maradók száma:

15 fő

5.7.Lemorzsolódási mutatók
Óvodai

nevelés

alól

felmentettek 2 fő

gyermekek
Külföldre távozó gyermekek száma
6 fő
Más óvodát választó gyermekek száma
17 fő
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Az egyéni fejlődési ütem, illetve a gyermekek adottságai alapján az iskolakezdés életkorhoz
kötődő időpontja egyénenként változó lehet. Minden gyermekről egyéni, a fejlődésüket
nyomon követő napló készül, mely alapjául szolgál az iskolaérettség megállapításához. Ha a
szülők és a pedagógusok véleménye, illetve a vizsgálataink után kapott eredmények nem
egyértelműen támasztják alá azt a tényt, hogy a gyermek megkezdje iskolás éveit, akkor
ezekben az esetekben a Pedagógiai Szakszolgálat véleményét kérjük, és ennek alapján
döntjük el, hogy a gyermek megkezdi-e az első osztályt. Azoknak az óvodában maradó
tanköteles korú gyermekeknek az utógondozása - akik még nem érik el az iskola
megkezdéséhez szükséges fejlettséget – a többi gyermekkel integráltan, illetve a
csoportjukból kiemelve, a fent felsorolt speciális, az együttnevelést segítő szakemberek
bevonásával történik.
5.8.Megfigyelések, felmérések
Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek
megismerésére vonatkozó fejlődési naplót vezettek a pedagógusok, ahol fél évente
értékelték a gyermekek fejlődését.
Egyéni fejlesztési terveket használtak, amelyekben meghatározták a gyermek erősségeit és
fejlesztendő területeket. Az eredményekről fél évente teljes körű tájékoztatást kaptak a
szülők. Felmenő rendszerben cseréljük le a fejlődési naplókat, ez az utolsó nevelési év
amikor még volt olyan csoport, aki a régi fejlődési lapokat használta.
5.9.Belső kapcsolatok, együttműködés
Információáramlás
A rendszeres információ áramlása az idei nevelési évben sokat fejlődött, a szóbeli
tájékoztatás hatékonyabb, mint az elektronikus, vagy papírformában.
• Szóbeli: lehet naponta, hetente vagy kéthetente
• E-mail formájában, ezen van mit javítani
• Értekezletek formájában
• Körlevelek formájában
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6. Egészségnevelési és környezeti nevelés elvei
Az óvodai nevelés kiemelt céljai közé tartozik egészséges életmódra nevelés.
 A szemlélet alakítás ezen a téren folyamatos feladatunk. Úgy gondolom, nemcsak a
gyermekek körében, hanem a szülők körében is fontos olyan programokat szervezni,
ahol segítséget nyújtunk, ráerősítünk.
 Mint

minden

megerősítettük

évben,
az

idén

egészséges

is

megrendeztük
táplálkozást,

a

az

egészségnapot,

környezetünk,

saját

amelyen
testünk

tisztántartását, ápolását, védelmét illetően.
 „Óriásfog” -szájápolási program, interaktív játék közben nyújt ismereteket a
szájápolás módjáról. Már hagyománnyá vált programjaink közé tartozik, a
gyermekek nagyon várják, és a pedagógusok is hasznos programnak gondolják.
 Mindennapokban: mozgásra nagy hangsúlyt helyeztünk. A nagy udvarunkat teljes
mértékben kihasználták az óvodapedagógusok, mert a lehetséges legtöbb időt
töltötték a szabad levegőn mozgással. Az udvarunk felújítása folytatódott a nyáron.
Még két udvarrészünk kapott műfüves burkolatot, illetve az aszfaltozott utakat és
kressz pályánkat aszfaltozták újra, ezáltal megelőzve a baleseteket.
Köszönjük a fenntartónak, felújítási irodának az igényes munka szervezését!
 Mezítlábas parkunk is elkészült, amelyet gyermeknap alkalmával használhatták
először a gyermekek.
Fejlesztés:
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 Egészséges táplálkozás elősegítése és az allergiás gyermekek étkezése érdekében
továbbra is folyamatos kapcsolattartás a konyhával.

7.Óvoda naptár ünnepek, hagyományok és egyéb események összegzése
Az ünnepek meleg hangulatúak, jól szervezettek voltak. A vállalt feladatokat mindenki
lelkiismeretesen teljesítette.
Óvodai rendezvényeink - A pedagógiai programunkhoz kapcsolódó közös rendezvényeket
a családok igénylik, szívesen és aktívan vesznek rajtuk részt:
A rendezvényeink jól szervezettek voltak, a feladatokat mindenki jól teljesítette.
Nemzeti ünnepünket idén is a nagycsoportosok (Margaréta csoport) ünnepi műsora tette
feledhetetlenné.
Farsangi mulatságunkat a tavalyihoz hasonlóan az FMK. -ban tartottuk, a szülői igényeket
figyelembe véve szerveztük meg a programokat.
Karácsonyi vásárunk nagyon népszerű a szülők és a gyermekek körében egyaránt.
Nagyon jól sikerült a gyermeknapi rendezvényünk is, amit zeneóvodásaink műsorával
nyitottunk meg, azután színes programok várták a gyermekek, szülőket az óvoda kertjében.
Kézműveskedtek, buborékot fújtak, gyurmáztak, horgásztak, célba dobtak, magbombát
készítettek, s közben a Bóbita együttes koncertjét hallgatták. Az aktívabbak táncoltak is a
fülbemászó dallamokra.
Nagy sikere volt a tavasszal elkészített mezítlábas parkunknak, amelyet Kadia Dorisz
óvodapedagógus aktív munkája tette lehetővé.
Egyéb programjaink, amelyek sikeresen megvalósultak:
Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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 Madárovi foglalkozások,
 óriásfog
 kirándulások:
 állatkerti séták,
 múzeum látogatások
 Csudafa napok
 nyílt napok a leendő kiscsoportosoknak és szüleiiknek
 FMK színházlátogatás nagyobbaknak
 Munkadélutánok
 Sportnap megszervezése pályázati forrásból
Köszönjük a fenntartónak az ingyenes állatkerti belépőket, és a sportnapunkhoz
kapcsolódó támogatást!

A programhoz illeszkedve a zeneóvodai és a néptánc foglalkozások heti rendszerességgel
óvodapedagógusok, óvodavezető (kötelező óraszámba beszámítva) tartották meg.

8.

A

2017/2018-as

nevelési

év

nevelés

nélküli

munkanapok,

eredményessége
Ssz.:

Időpont:

1.

szeptember

Programja:
csapatépítő

Helye:

Felelőse:

szakmai Bugacpuszta

Óvodavezető

módszertani Csudafa Óvoda

Óvodavezető

Csudafa Óvoda

Óvodavezető

módszertani Csudafa Óvoda

Óvodavezető

kirándulás
2.

november

Mozgás
kérdései 1.

3.

december

karácsony
alkalmazottaknak

4.

március

Mozgás
kérdései 2.
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5.

június

tanévzáró értekezlet

Csudafa Óvoda

Óvodavezető

Pedagógusnap, nyugdíjas
búcsúztató

A nevelésnélküli munkanapok eredményesek voltak, csapatépítésre és nevelői értekezletek
megszervezésére használtuk ki a lehetőséget.
A kerületben megrendezett szakmai napok témaköréhez kapcsolódott kettő értekezletünk
témája is. Interaktív módon, csapatmunkában dolgoztak az óvodapedagógusok a mozgás az
óvodában témakörben. Akik részt vettek az óvodai bemutatókon, beszámoltak a
tapasztaltakról.
Kirándulás, karácsonyi ünnepség és a pedagógusnapi rendezvények teret adott a
csapatépítésre.
A nevelésnélküli munkanapokon az ügyeletet kérő gyermekeknek másik óvodában
biztosítva volt az óvodai ellátás.

9.Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése
9.1.Munkaközösség
A nevelőtestület igénye az együtt gondolkodás, és az aktív együttműködés. Szervezeti
kultúránkhoz tartozik a tudásátadás, team munka.
 A munkaközösség a kitűzött feladatait, célokat megvalósította. Minden tag aktívan
részt vett a munkában. Módszertani munkaközösség feladataként tűztük ki a
módszertani füzet elkészítését, amelyet a múlt nevelési évben elkezdtünk. Idei évben
folytattuk a munkát a téli és tavaszi jelesnapokkal. Rendszerezése, nyomtatása
jelenleg még folyamatban van.
Célunk, hogy egy olyan módszertani füzetet állítsunk össze, amely megkönnyíti az
óvodapedagógusok tervező munkáját.

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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Kettő óvodapedagógus bemutatót tartott, amelyen minden óvodapedagógus részt
vett.
A munkaközösségi megbeszélésen a bemutató foglalkozást elemeztük, értékeltük a
bemutató foglalkozásokat.
A munkaközösségvezető éves beszámolóját a mellékletben megtalálható
 Önértékelési munkaközösség az önértékelési terv alapján dolgozik.
Minden évben meghatározzuk az éves feladatokat, az önértékelést végző
pedagógusok körét. 6 óvodapedagógus önértékelését terveztük be, amelyet sikeresen
elvégeztünk. OH hivatalos informatikai rendszerébe feltöltöttük, és a pedagógusok a
vezetővel közösen elkészítették az önfejlesztési tervet.

9.2.Tehetséggondozás
Továbbra is lehetőség nyílt a kerületi rajzversenyeken szerepeltetni a tehetséges
gyermekeinket, illetve az iskolák által szervezett sport versenyeken az ügyes
nagycsoportosaink vesznek részt Pl. Balu kupa
A Kerekerdő Óvoda által megszervezett mesemondó versenyen idén is részt vettünk,
amelyen egy gyermekünk indult és sikeresen szerepelt.

9.3.Gyermekvédelmi feladatok megvalósulása
Gyermekvédelmi felelősünk Sepcsulák Attiláné évek óta végzi a munkáját, precíz, pontos,
nyomon követi a változásokat, konzultál az óvodapedagógusokkal, szükség esetén segítséget
nyújt a felmerülő problémák esetén.
Fejlesztés iránya:
 A törvényi változások nyomon követése
 szükséges esetmegbeszélések
 Igazolatlan hiányzások nyomonkövetése

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló
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Gyermekvédelmi éves beszámoló a mellékletben található.
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10.Gyermek-illetve dolgozói balesti statisztika, a balesetek megelőzésére
tett vezetői intézkedések
Nem volt sem gyermekkel, sem dolgozóval kapcsolatos baleset.
SZMSZ-ünkben meghatározottak alapján történik az intézményen kívüli rendezvények,
kirándulások szabályának betartása (gyermeklétszámhoz tartozó kisérők, utaslista időben
történő leadása, amelyet az óvodapedagógusok betartottak. Udvari játszótéri eszközök
biztonságos használatára oda figyeltünk, balesetveszélyes játékokat a megjavításig nem
üzemeltettük.

11.Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel
Évente kétszer tartottam értekezletet, évnyitó és évzáró értekezletet, ahol megbeszéltük az
éves teendőket, értékeltem a megvalósult feladatokat.
A szülők szívesen segítenek szervezésben, kerti munkákban, alapítványi vásár, és az
alapítványi farsang támogatásával.
Köszönjük minden kedves aktív, segítőkész szülőnek az óvodánk mindenfajta
támogatását!

12.Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény legfontosabb partnerei

Partnerek
Óvoda és a család

kapcsolattartás
 többoldalú

kapcsolatot

építünk

és

ápolunk

rendszeresen kapcsolatot tartunk a családokkal,
információt
eredményeiről.
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 fogadóórák,

szülői

értekezletek,

szülői

munkaközösségek értekezletek formájában.
 Honlapunkon
 A csoportok faliújságján -információk
 napi kapcsolat tartás
Iskola

 Legszorosabb

kapcsolatunk

a

Molnár

Ferenc

Általános Iskolával van.
 Karácsonyi műsorral kedveskedtek az elsős tanulók
 Nyílt napokra mehettek a nagycsoportosok, és az
óvodapedagógusok. kiváló betekintési lehetőséget
kaptunk mi, a nevelőtestület tagjai, illetve a szülők is.
Idén is az elsős tanítónénik látogattak el, rendhagyó
módon idén nem csoportba látogattak, hanem a sport
nap keretében láttuk vendégül őket.
 Novemberben sikeresen megszerveztük az iskolába
menő gyermekek szülői értekezletet
Szakszolgálat

 Logopédussal, a fejlesztő pedagógussal jó kapcsolatot
ápolunk, folyamatos egyeztetés történik a gyermekek
fejlettségével kapcsolatban

Utazó

 Az SNI gyermekek ellátása folyamatos volt.

gyógypedagógusokkal
Óvodákkal

 Részt vettünk a Kerekerdő óvodában rendezett
mesenapon, zöld pont vetélkedőn, és a Napfény óvoda
szervezésében a Nyúl dombi vigasságokon.
 Sport és táncház találkozón két csapattal vettünk részt

Bölcsőde

 Információkkal segítik a felvételek lebonyolítását.

Fenntartó

 folyamatos adatszolgáltatás formájában
 rendezvényeinken való részvétel: Az idei Vezetői
karácsonyon nagycsoportosaink, Margaréta csoport
óvodásai adtak ünnepi műsort.
 Idén is megrendezésre került az „Ovi infó”, amely
segíti
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Egészségügyi intézmények
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 Védőnő az éves munkatervének megfelelően végezte
tisztasági vizsgálatát.
 FMK-val

Közművelődési

nagyon

jó

kapcsolatot

ápoltunk,

rendszeresen mennek nagycsoportosaink színházi

intézmények

előadásra, és idén is a farsangot ott rendeztük meg
 fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha

Gyermekvédelmi
feladatokat

ellátó

intézmények

valahol

a

gyermek

veszélyeztetettségére

utaló

helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük
 Gyermekjóléti

Szolgálatot.

Kapcsolatunk

jól

működik.
Egyházak

 Helyet biztosítottunk a katolikus és a református
egyház képviselőinek számára

13.A költségvetési gazdálkodás eredményessége
Intézményünk gazdasági feladatait a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ látja el
munkamegosztás, és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás szerint
A kapott költségvetési kerete használtuk fel a költségvetési szabályzatnak megfelelően,
sikerült megfelelően működtetni az intézményt.
Kereteinket nem léptük túl. a FIÜK gazdasági osztályával folyamatos a kapcsolattartás
13.1.Tárgyi feltételek
A gyermekek nevelését, gondozását színvonalas, biztonságos eszközök folyamatos
beszerzésével biztosítjuk.
Célunk igényes, minőségi környezet biztosítása gyermekeink és partnereink számára, a
lehetőségeink kihasználásával és figyelembevételével.
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13.2.Eszközbeszerzés
Csoportszobák fejlesztése
 játékbeszerzések
 fektetőhöz lepedő
 szakkönyvek, mesekönyvek
 vizuális eszközök beszerzése
 csoportszobák sötétítő függönyeinek cseréje
 fejlesztő játékok
 dekorációs anyagok, díszítő anyagok
 Vasaló helyiségben a szekrények cseréje
 Felnőtt mosdókban, konyhai mosdónál szappan adagoló, és papírtörlő adagoló
beszerzése
 Napraforgó csoportban babaágy
 Hóvirág csoport új szőnyeg
 Informatikai eszközök beszerzése
 Udvari vizező játékok
 Minden csoport részére párásító, önkormányzati pályázatból
 Minden csoportnak szelektív szemetes FIÜK beszerzése
 szobanövények csoportokba és az előtérbe, önkormányzati pályázatból
 2 db gyermek járgány, kressztáblák a kressz pályához
 szőlőprés önkormányzati pályázatból
Tornaszoba eszközfejlesztése:
 egyensúlyozó eszközök, egyéb sporteszközök
Udvar fejlesztése:
 kerti szerszámok, önkormányzati pályázatból
 virágpalánták, virágmagok önkormányzati pályázatból

13.3.Karbantartás
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Felújítási iroda az udvarunk műfüvesítését folytatta, és az utak újra aszfaltozása történt
meg. Nagyon örültek a gyermekek és a felnőttek egyaránt a gyönyörű udvarunknak. A
műfüves terület sokkal egészségesebb környezetet biztosít a gyermekek számára, kevesebb a
por, esztétikusabb, mint a kavicsos területeken.
Sajnos a munkálatok közben derült ki, hogy két mászókánk már nem használható, de a
FIÜK részéről hamar rendeződött ez a probléma is.
Köszönet a FIÜK-nek a gyors intézkedésért, és az új mászóka beszerzéséért.
Sajnos a munkálatok kicsit később kezdődtek, mint a tervezett időpont volt, de a nagy
részével sikerült végezni mire kinyitott az óvoda. Egy hétig a közeli parkban oldottuk meg a
levegőztetést, illetve utána még egy hétig részlegesen tudtuk használni az udvart.
Köszönöm az összes akkor dolgozó kollégámnak a segítségét abban, hogy a gyermekek
ellátása ebben az időszakban is zökkenő mentesen történt.

FIÜK beszerzések:
 A nyár folyamán a gyermekmosdókban a wc elválasztó falak cseréje történt meg,
 Folyamatos karbantartás zökkenőmentesen működik, mosdók, wc-ék folyamatos
javítása, rágcsáló és rovarirtás,
 Udvari mászóka
FIÜK-ös munkatársként kihelyezett karbantartónk munkája sokat fejlődött, szívesen segít
a játékok megjavításában, polcok, szekrények felszerelésében. A bejárati kapu előtti kis
udvarban gyönyörűen ápolja a virágokat, rendszeresen locsol, rendszeresen nyírja a füvet,
sövényt.
Fejlesztés:
 Pontosabb munka egyeztetés
 Őszi munkálatokban aktívabb hozzáállást várok el (őszi falevelek gereblyézése,
gyűjtése zsákba)
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 Többet segítsen a csoportos dajkáknak, akiknek ezen kívül elsődleges feladatuk a
gyermekek ellátása.
13.4.Pályázatok önkormányzati támogatások

Pályázat kiírója

Elnyert

Pályázat neve

Pályázat készítője

támogatás

Budapest
IX.

Főváros Intézményi zöldprogram és 800 000 Ft.
kerület környezettudatos

nevelés

Ferencváros

Ferencváros oktatási-nevelési

Önkormányzata

intézményeiben

Budapest
IX.

Főváros Egészségnap

Rózsa

Szilvia

óvodatitkár

130 000 Ft.

kerület

Surmanné

Keztyűs

Tünde óvodavezető

Ferencváros
Önkormányzata

Budapest
IX.

Főváros Sportrendezvény,

sportnap 40 000 Ft.

kerület megszervezése

Surmanné

Keztyűs

Tünde

Ferencváros
Önkormányzata
támogatás
támogatás/

Óvodai sporteszköz beszerzés

folyamatban

116 000 Ft.

Surmanné
Tünde

A pályázatokat író kollégánkat köszönet illeti, hogy sikeres pályázatukkal
hozzájárultak az óvodánk fejlesztéséhez, programjaink megvalósításához.
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Köszönjük a pályázatok kiíróinak is, hogy lehetőséget biztosítanak intézményünk
fejlesztéséhez, terveink megvalósításához.

14.Rendkívüli események az óvodában
Az elmúlt nevelési évben rendkívüli események nem történtek az intézményben.

15.Az év során megvalósuló ellenőrzések
Az elmúlt nevelési évben külső ellenőrzések nem történtek az intézményben.

16. Tanügy-igazgatás
 Adatszolgáltatás a fenntartó felé – határidőre történtek.
 A felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése havi feladata volt.
Apróbb kiegészítések – hiányzó adat pótlása.
 KIR adatszolgáltatás feladatainak időben eleget tettünk.
 Az iskolaérettségi vizsgálatok és a középsősök szűrése zökkenőmentesen, a
szülőkkel
együttműködve történt meg.
 Az új gyermekek előjegyzése rendben megtörtént. Nagyon sokan használták ki a
beiratkozás előtti nyílt napjainkat.
 Megtartottuk az első szülői értekezletet a leendő kiscsoportosok szüleinek.
.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018 szeptember 25.-én a Ferencvárosi Csudafa Óvoda nevelőtestületi ülésén
Téma: Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2017.-2018. nevelési év beszámolójának elfogadása

Jelen vannak a jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv vezető: Rózsa Szilvia
Jegyzőkönyv hitelesítő: Halász Petra

A 2017.-2018.-as Intézményi beszámolót egyhangú 100 %-os arányban elfogadta

Határozat:
Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló

FERENCVÁROSI CSUDAFA ÓVODA1097 Óbester utca 9.sz. telefon: 061 2156473
email cím: csudafaovoda@gmail.com
A nevelőtestület a 2018. szeptember 25. megtartott nevelési értekezletén 100 % -os
arányban a 2017.-2018.-as beszámolót elfogadta.

……………………………………..
Intézményvezető

………………………………………

………………………………………

Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő

Legitimációs záradék
A nevelőtestület a 2018. szeptember 25.-én megtartott nevelési értekezletén 100 % -os
arányban elfogadta a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2017.-2018.-as beszámolót elfogadta.
Kelt: Budapest, 2018.09.25.

…………………………….

…………………………….

nevelőtestület képviselője

nevelőtestület képviselője
…………………………….
PH
Intézményvezető

A szülői képviselet megismerte és véleményezte a… a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2017.2018 nevelési év beszámolóját
Kelt: Budapest, 2018.10.02.
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…………………………….
Szülői szervezet vezetője
…………………………….

PH

Intézményvezető

A fenntartó megismerte és véleményezte a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2017.-2018.
nevelési év beszámolóját

………………….…………………

Kelt: Budapest, 2018.

fenntartó
PH
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I számú melléklet

A Ferencvárosi Csudafa Óvoda
(1097 Budapest, Óbester u. 9.)
Gyermekvédelmi munkájának értékelése
(2017/2018. nevelési év)
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Készítette:
Sepcsulák Attiláné
Gyermekvédelmi megbízott

Óvodai csoportok száma

8

Létszám

161

2H

2

3H

2

Veszélyeztetett

20

Ebből egészségügyi

4

Védelembe vett

2

RGYK

14

SNI

3

Tanköteles

56

Iskolába megy az
óvodapedagógus véleménye

32
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Iskolába megy a Pedagógiai
Szakszolgálat véleménye
alapján

7

Szakértői vizsgálatra küldve

2 (SNI)

Iskolába megy a Szakértői
vizsgálat véleménye alapján

0

Óvodában marad az
óvodavezető engedélye
alapján

6

Óvodában marad a Pedagógiai
Szakszolgálat véleménye
alapján

9

Óvodában marad a Szakértői
vizsgálat véleménye alapján

2 (SNI)

2017-2018. nevelési év végi összesített intézményi
adatok
Intézkedéseink:
A Ferencvárosi Fehérholló Gyermekjóléti szolgálat családgondozóival 10 gyermek esetében került
sor konkrét kapcsolatfelvételre és annak folyamatos fenntartására.
Okai: rendszertelen óvodába járás, igazolatlan hiányzás, lakhatási körülmények bizonytalanná
válása, szülők alkohol problémája, gyermeküket veszélyeztető, elhanyagoló életvitele miatt.
Egy gyermek esetében sajnos Gyermekotthonban történő elhelyezésre került sor.

Nevelőmunkánkat, tevékenységünket kerületünk és óvodánk idei nevelési évre kiemelt
feladatának figyelembevételével végeztük:
- egészséges életmódra nevelés - a gyermekek testi-lelki egészségének biztosítása, kiemelt hangsúlyt
fektetve a helyes táplálkozás és mozgás szerepére.
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- tehetséggondozás, tehetségcsírák felfedezése,
- környezetvédelem
Ennek érdekében kerületünkben az év folyamán az előző évekhez hasonlóan több megmozdulás
történt:
- Nyúl dombi sport találkozó,
- „Balu kupa,” (Óvodánk Margaréta nagycsoportos csapatának sikerült elhozni a kupát)
- Egészségnap szervezése,
- Sport-és táncház találkozó,
- ingyenes korcsolya oktatás,
- Az „Óriásfog” szemléletformáló foglalkozásai,
- Egészséges ételek biztosítása,
- „Zöld Pont” vetélkedő.

Óvodánkban:
A családokkal történő jó kapcsolat ápolása érdekében
- A gyermekek szüleivel napi kapcsolatban vagyunk, de részletesebb tájékoztatással információval
a csoport életéről szülői értekezleteken, az egyes gyermekekről pedig fogadóórák
alkalmával
szolgálunk.
- nyílt napjainkon, valamint számukra szervezett közös programjainkon továbbra is betekintést
nyújtunk óvodánk életébe.

Az óvoda-iskola közötti átmenet elősegítése, megkönnyítése érdekében továbbra is igyekeztünk
az eddig fennálló jó kapcsolatot megőrizni a környező iskolákkal.
(Molnár Ferenc, Telepy Károly, József Attila)
- Több kollégámmal együtt én is részt vettem nyílt napjaikon, melyen jó érzés volt találkozni az
előző csoportjaimba járó elsős - illetve negyedik osztályos gyermekkel és látni fejlődésüket, valamint
a tanórán való aktivitásukat.
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- Az adventi időszakban az iskolások kedves műsorral kedveskedtek óvodánk gyermekei és
dolgozói számára,
- A beiratkozás előtt a három iskola igazgatója és tanítói tájékoztatást adtak a szülőknek és óvoda
pedagógusoknak iskolájuk sajátosságairól, tanítási módszerekről, valamint a beiratkozás
szabályairól.

Nevelőtestületi értekezletek alkalmával tájékoztattam kollégáimat a Gyermekvédelmi törvény
óvodákat érintő változásairól, ezen felül az év közben felmerülő problémás esetek megoldásában
óvodánk pszichológusa Esetmegbeszélések alkalmával nyújtott segítséget, melyen lehetőség
adódott a kollégák közötti tapasztalatcserére, illetve egymás véleményének meghallgatására.
2018. január 23.-án délelőtt nevelő testületünkkel közösen megszerveztük az egészségnapot,
melyen a tavalyi évhez hasonlóan gyermekeink minden csoportban más-más az egészség
megőrzésével kapcsolatos feladatot oldhattak meg, ízelítőt kaptak a helyes táplálkozás, mozgás, láb
és- tartásjavító torna, néptánc, és környezetvédelem fontosságáról, szerepéről a betegségek
megelőzésében. Mindannyiunk (gyermekek és felnőttek) számára egyaránt érdekes, izgalmas,
élményekben, tapasztalatokban gazdag programot tudhatunk magunk mögött.
Kapcsolattartásunk:
Gyermekeinknek és családjuknak – a minél bensőségesebb, együttműködőbb kapcsolat kialakítása
érdekében -, az idei évben is igyekeztünk emlékezetes, maradandó élményt nyújtó programokat
szervezni:
- közös ünnepek
- közös kirándulások
- közös játszónapok, játszódélutánok
- bábszínház látogatás
- kézműves délutánok szervezése, 1-2 havonta jeles napok, ünnepélyek előtt
- kertrendezés ősszel és tavasszal (pld. Takarítási világnap, Föld napja tiszteletére)
- Csudafa napok (május 29.-30.-31.)
- családi gyermeknap, játszóház szervezése (május 31- délután)
- a nagycsoportosok búcsúztatása (június 01.)

A nevelési év folyamán délelőtt ill. délután szervezett külön foglalkozások:
Ingyenes foglalkozások:
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- zene óvoda tehetséges gyermekek számára,
- néptánc foglalkozás,
- ügyeskedő – kézműves foglalkozás,
- katolikus és református hittan,
- jégkorcsolya oktatás nagycsoportos gyermekek számára
Térítés ellenében:
- Jóga foglalkozás
- Ovis foci

Az újonnan felvett gyermekek és szüleik számára:
- nyílt napot tartottunk áprilisban.
- még óvodánk bezárása előtt (június 07.-én) szülői értekezletet tartottunk számukra, hogy legyen
elegendő idejük az óvodai életre való felkészülésre.
Folyamatos kapcsolatban állunk:
- a FECSKE Gyermekjóléti szolgálat szociális munkásaival és családgondozóival
- az óvoda védőnőjével, aki az év folyamán elvégezte az aktuális szűrővizsgálatokat
- a Gyámügyi Csoport munkatársaival
- kérésükre elküldtük a pedagógiai szakvéleményeket
- meghívásukra részt vettünk a védelembe vételi és elhelyezési tárgyalásokon, ahol a gyermekek
esetében megszerzett tapasztalatainkkal segítettük a munkájukat.
- óvodánk logopédusával, pszichológusával
- a Nevelési Tanácsadó pszichológusaival, fejlesztő pedagógusaival, valamint utazó
gyógypedagógusaival
- február- március hónapban elvégezték az általunk javasolt gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát,
továbbá április-május hónapban a középső csoportosok szűrővizsgálatát, melynek eredményéről
hivatalos szakvéleményben tájékoztatták a szülőket és az óvodát.
- az óvodapedagógusok kérésre előadásaikkal gazdagították, színesítették szülői értekezleteinket.
- segítséget nyújtottak számunkra és a szülőknek a fejlesztésre szoruló gyermekekkel történő
foglalkozásokhoz.
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- április végétől folyamatosan végzik az óvodapedagógusok által javasolt középső csoportos
gyermekek szűrővizsgálatát, melynek eredményéről a vizsgálatot követően a szülőket és minket
szóban, majd írásban, hivatalos szakvéleményben tájékoztatnak.
Munkájukat segítettük:
- a számukra szükséges (általuk kiadott) kérdőívek kitöltésével
- a gyermekekről készített jellemzésekkel, pedagógiai véleményekkel
- lehetőséget biztosítottunk gyermekeink megfigyelésére (játéktevékenység és foglalkozások
alkalmával)

A nyár folyamán is fokozottan figyelünk a veszélyeztetett - és hátrányos helyzetű gyermekekre,
segítséget nyújtunk a szülőknek a felmerülő problémák megoldásában.
- az óvodába járó gyermekek számára igyekszünk élményekben gazdag, színes „nyári életet”
biztosítani
Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzéseken való részvétel:
Óvodai-iskolai gyermekvédelmi felelősök 60 órás alapképzése (Fővárosi Pedagógiai Intézet2001/2002 tanév)
- az ELTE PPK karának Család-és gyermekvédelem pedagógiája szaka (2003-2005), ahol
2005. decemberében szakvizsgáztam.
- folyamatosan részt veszek a kerületi gyermekvédelmi megbízottak értekezletein, foglalkozásain,
valamint az FPI kerületi gyermekvédelmi munkaközösség vezetők számára szervezett óvodákat is
érintő műhelyfoglalkozásain.
- 30 órás akkreditált közoktatási esélyegyenlőségi továbbképzés (2010. június 8-9-10.)
- második 30 óra- 2010. október 18-19-20.
- a TKKI -„Társadalmi felzárkózás és esélyegyenlőség kérdése a közoktatásban címmel
megrendezett képzésén.(2013. február 19-20. – 27-28.)
- „Míg én rólad mindent, Te rólam semmit nem tudsz!” – 6 órás romológiai képzés

(2013 október 03.-10.-17.)
- Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja
érdekében - 30 órás akkreditált képzés
(2014. május 12.- 19.-20.-26.)
- A gyermeki személyiség kibontakoztatása zeneterápiás módszerekkel az óvodában – 30 órás
akkreditált képzés (2014. október 17.-18. és november 7.-8.)
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- „Zenéljünk, Játszunk, Beszélgessünk Együtt” zene-és drámapedagógiás találkozó. – 10 órás
akkreditált képzés (2016 április 16.)
- „A zene szeretetére nevelés, képességfejlesztő játékok és az élményszerű zenehallgatás”
- 60 órás akkreditált képzés (2017 június 19.-20.-21. – augusztus 21.-22.-23.)

Budapest, 2018. június 15.

Surmanné Keztyűs Tünde

Sepcsulák Attiláné

óvodavezető

gyermekvédelmi megbízott

II. számú melléklet
Szakmai Munkaközösség Munkájának
Értékelése
2017/2018
Nevelési év

Ebben a tanévben a munkaközösség célja:
1.Szakmai munkánkat segítő gyűjtemény folytatása
A „Csudafa” programunkban az őszi jeles napokhoz kapcsolódó, módszertani füzet
készítése, kis- középső-nagy óvodai korcsoportra a múlt tanévben elkészítettük. A
közös anyaggyűjtés a művészeti tevékenységkörök szerint csoportosítottuk.
/1. ének-zene, énekes játék 2. rajzolás, festés, mintázás 3. mesélés-verselés
kapcsoltuk hozzá még külső világ tevékeny megismerése, matematikai nevelés/
A 2017-2018 tanévben folytattuk az anyaggyűjtést a kollegákkal, az előző tanévhez
hasonlóan, a már kialakított irányelvek szerint, a tél és tavasz évszakra is.

Surmanné Keztyűs Tünde 2018 Beszámoló

47

FERENCVÁROSI CSUDAFA ÓVODA1097 Óbester utca 9.sz. telefon: 061 2156473
email cím: csudafaovoda@gmail.com
48

2. Gyakorlati tapasztalataink egymásnak való átadása
- Komplex gyakorlati bemutató
Szakmai munkaközösségi foglalkozások
A munkaközösségünk négy alkalommal ült össze.
Első alkalom a múlt évben elkezdett gyűjtőmunkával kapcsolatos további feladatokat
beszéltük meg.
- A bemutató óvónők személyét, foglalkozás időpontját-témáját tűztük ki.
- Felosztottuk a kollegák között, az anyaggyűjtéshez, vállalkozás alapján a területek
felelőseit.

Második és harmadik alkalommal komplex gyakorlati bemutatón tekintettünk meg.
Az egyik bemutatót Sepcsulák Attiláné, farsangi témában a másik bemutatót Dr.
Rétháti Miklósné, húsvét témában tartotta. Mind a két óvodapedagógus változatos
módszereket alkalmazott, a gyerekeket jól motiválva tevékenykedtette. Érvényesült
a komplexitás elve. Sok hasznos ötletet láthattunk, amit a saját csoportunkban is
alkalmazhatunk.
A bemutató után megbeszélést tartottunk. Dr. Rétháti Miklósné a nagycsoportjáról és
Sepcsulák Attiláné a vegyes csoportjáról ismertette a csoportprofilt, kitűzött céljait,
feladatait. Értékelték a foglalkozásukat, megosztották tapasztalataikat a tervezett
foglalkozásuk megvalósulásáról. A megfigyelési szempontok alapján elemeztük
megbeszéltük a látottakat.

A foglalkozásokhoz megfigyelési szempontok voltak:
A. Farsangi foglalkozás
2018.02.07.
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1. Milyen módszereket használt az óvodapedagógus és hogyan alkalmazta a tevékenység
során?
2. Hogyan valósult meg a komplexitás a délelőtt folyamán?
3. Hogyan differenciált a vegyes csoportban?
4. Saját csoportodban hogyan valósítod meg a farsangot?
/Milyen ötleteid vannak a jeles nappal kapcsolatban? /

B. húsvéti foglalkozás
2018.03.22.

1. Hogyan valósult meg a komplexitás a délelőtt folyamán?
2. Milyen módszereket használt a pedagógus, és hogyan alkalmazta a tevékenység
során a nagycsoportjában?
3. Saját csoportodban hogyan valósítottad meg a jeles napot, (Húsvét)
Illetve milyen ötleteid vannak a témával kapcsolatban?

Negyedik alkalommal a kollegák által összegyűjtött anyagot megnéztük, elemeztük.
Óvodavezetőnk a munkánkat áttekintette és elfogadta. Az elrendezésének formáját is
megbeszéltük,

annak

felelősét

kijelöltük,

táblázatba

írását

Rózsa

Szilvia

óvodatitkárunk vállalta el.

Szakmai munkaközösség munkájában az eltelt nevelési év során a nevelőtestület aktívan vett
részt a célkitűzéseink megvalósításában. A kollegák segítségét ez úton is köszönöm,
továbbiakban is számítok rá.
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Távlati cél javaslat:
A fiatal munkatársak szakmai munkájának segítése további bemutató foglalkozásokkal.
IKT eszközök alkalmazása az óvodai csoportokban és a foglalkozások során.

Kelt: Budapest, 2018. 08.31.
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Csősz Anikó
munkaközösség vezető

