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1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI
Az intézmény neve:
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

Az intézmény OM azonosítója
034402

Fenntartó megnevezése, címe: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
1097. Budapest, Bakáts tér 14.
Az óvoda elérhetőségei:
Óvodavezető
Kékesi Györgyné

Tel/fax
06/1-3770-691

E-mail
ugrifulesovi@freemail.hu

Cím
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.
2. 1. FÉRŐHELY, BEÍRT LÉTSZÁM, FELTÖLTÖTTSÉG

Beírt létszám

Férőhely

október 01:
85 fő

88

Feltöltöttség

augusztus 31:
88 fő

100%

2. 2. AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA, CSOPORTSZERVEZÉS
Csoportok száma, szervezése
4
Ebből:

fő

Kipi-kopi

24

Micimackó

23

Törpikék

20

Dumbó

21

2. 3. ÓVODAI ÉTKEZTETÉS
Étkezők
száma
összesen

88

Étel allergiás

Ebből kedvezményesen étkezik

100%

fizet

45

43

5

3

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
BTM /Pedagógiai
által kiállított szakvéleménnyel szakszolgálat által kiállított
rendelkező gyermekek/
szakvéleménnyel rendelkező
gyermekek/
1

1

T / Óvodapedagógusok javaslata alapján beválogatott T gyermekek mozgás
területen/

29

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

HH
Összesen

Fő

Nagycsaládos
/3 vagy több
gyermeket nevel/
Beírt
létszámhoz
viszonyított
arány %

7

Fő

7,9

Beírt
létszámhoz
viszonyított
arány %

17

Egészségügyileg
figyelemre szorul
Fő

19.3

6

2. 4. 3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása

Prevenció, korrekció /Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársai

Óvodai prevenció,
korrekció
Külön torna

29

Fejlesztő
pedagógia

9

Gyógypedagógia

1

Logopédia

16

Óvodai tehetséggondozás
Tehetséggondozó foglalkozások

Ovi foci

Sakk

Néptánc
kezdőhaladó

18

13

26

Megjegyzés:
-

Korcsolyázni a nagycsoportosok jártak – a fenntartó finanszírozta az idén is!
Szülői igényre megszerveztük a sakkot,
Szintén szülői igényre megszerveztük az ovi focit.
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2. 5. BEISKOLÁZÁS
Tankötelesek

Iskolába lép

Összesen ebből:
nyári születésűek

Összesen

36

26

8

Megjegyzés:
2 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
Bennmaradók
férőhely
88
62

Felvehető
26

Beiratkozott
45

Felvett
26

Elutasított
19

Beírt létszám Feltöltöttség
összesen
%
88
100%

2.7. GYERMEKEK ÖSSZETÉTELE ÉLETKOR SZERINT A 2017/2018-as NEVELÉSI ÉVRE
3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

29

20

22

17

7 éves
0

Összesen
88

Megjegyzés:
Óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek.
3. ERŐFORRÁSOK
3. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
3. 1. 1. Közalkalmazottak létszáma
Óvodapedagógus
igény

9

Nevelőmunkát közvetlenül segítő
alkalmazottak

Engedélyezett
óvoda- pedagógus
létszám

9

Ebből óvodavezető 1

Dajka

Pedagógiai
asszisztens

Konyhai
dolgozó

4

1

2

Összesen

16

5

3. 1. 2. Külső munkáltatók foglalkoztatásában álló alkalmazottak
Segítő szakemberek
Logopédus
Pszichológus
Fejlesztő Pedagógus
Szurdopedagógus
Gyógypedagógus
Kertész, karbantartó

Óraszám /heti/
12,5
4
8
1,5
1,5
0,5

3. 2. TÁRGYI FELTÉTELEK
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 teljes körűen rendelkezem.
Az üzemeltetésnél, karbantartásnál még mindig adódnak kisebb problémák, de igyekszünk közös erővel ezeket
mihamarabb megoldani.
3. 2. 1. Épület, udvar
Ezen a nyáron intézményünk végig működött, nem zártunk be. Az Epres óvoda 4 hétre átköltözött hozzánk, mivel az ő
épületüket felújították és a zavartalan építkezés miatt elhagyni kényszerülték az óvodát.
Így a mi épületünkben nem volt semmiféle felújítás, karbantartás.
Udvarunkon azonban a FIÜK segítségével gumiburkolat csere történt az egyik csúzdás mászóka alatt, aminek nagyon
örültünk.
Környezet pályázati elnyert összegből és az alapítvány támogatásával az emeleti csoportszobák ablakai elé árnyékolókat
szereltettünk fel, így most már minden csoport élvezheti az árnyékolók jó hatását, játszhatnak, pihenhetnek a gyerekek.

Az éves munkatervben foglalt karbantartási, állagmegóvási munkálatok részben valósultak csak meg, reméljük a
következő nevelési évben ez teljesülni fog.
A fenntartó által engedélyezett munkálatokat a zárva tartás alatt végzik majd el. Az igénylésben szereplő munkálatok
elsősorban balesetveszély elhárítást, higiéniai szabályoknak való megfelelést és az állagmegóvást szolgálnák.
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. Az elhasználódás miatti pótlás megoldott volt az eltelt nevelési évben is.
3. 3. ANYAGI ERŐFORRÁS
3.3.1.Intézményi költségvetés
A fenntartó által biztosított költségvetés alapján gazdálkodhattunk a rendelkezésre álló 2017. és 2018. 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.
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Bérmaradvány terhére a 2017. 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, kiemelt jutalmazásban részesüljenek.
Szakmai kiadások
Nagyobb mértékű kiadást a már elavult két irodai számítógép cseréjére fordítottuk.
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 kirándulásra, mozgásfejlesztő eszközbeszerzésre, árnyékoló
vásárlására, karácsonyi és gyermeknapi program finanszírozására fordítottuk a bevételt.
3. 3. 3. Pályázati támogatások
Benyújtott pályázatok
Pályázat megnevezése
Kerületi sport
Kerületi sporteszköz
Egészség pályázat
Intézményi zöldprogram

Támogatás célja
családi sportnap az Eleven
parkban
torna termi pad, mozgásfejl.
eszközök,
családi egészségnap szervezése
árnyékolók, növények vásárlása

Támogatás összege
140.000 ft
58.000 ft
140.000 ft
700.000 ft

3. 3. 4. Egyéb támogatások
A Samsung Magyarország 40 fő dolgozója egy teljes napon át segített az óvoda udvarán található játszóeszközök újra
festésében.
Egy kisebb csapat virágot ültetett a teraszokon található balkon ládákba, illetve az épület előtti és az udvari kertekbe,
gyomláltak, locsoltak.
Egy másik csapat fa raklapokból virágtartókat, komposztálót, madáretetőket készített.

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.
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 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, INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET, MINŐSÍTÉSI FOLYAMAT
AKTUÁLIS TEENDŐINEK ELLÁTÁSA
A nevelőtestület tájékoztatása az idei nevelési évben is folytatódott értekezleteken, tanácskozásokon, illetve
tájékoztató anyagok megküldésével elektronikusan.
2017. szeptember 29-én intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt óvodánkban. Az ellenőrzésen a szakértők a
kompetenciák értékelésénél megjegyezték és kiemelték:
- Az intézményen belüli tudásmegosztás jó hagyományát,
- Az IKT eszközök széleskörű használatát,
- Az átlagon felüli humánerőforrást,
- Magas színvonalú stratégiai vezetést, operatív irányítást,
- Elkötelezett, lojális vezetői attitűdöt, támogató, evokatív légkört, szervezeti kultúrát,
- Felnőttképzésben kiemelkedő szerepet vállaló intézmény, szakmai bemutatók bázisintézménye,
- Innovációra képes közösség magas színvonalú szakmai munka, kiegyensúlyozott munkakapcsolat,
- Az információ áramlás zökkenőmentes biztosítását,
- Az intézményvezető példaértékű hozzáállását, támogató szerepét a dolgozók fejlődéséhez,
- Az infrastruktúra folyamatos felülvizsgálatát, szervezetfejlesztés,
- A tárgyi eszközök biztosítását, megtervezett igények felhasználását,
- Humánerőforrás fejlesztését,
2017. évre 2 fő jelentkezett be minősítési eljárásra.
A minősítési eljárások 2018. 02.08-án és 2018.03.02-án sikeresen lezajlottak.
A támogató attitűd aminősítésen átesett kolleganők felé természetes volt. Magas színvonalú, tudatosan tervezett és
kivitelezett munkavégzést láthattak a szakértők.
Az eredmények a kollegák elhivatottságát tükrözték, pedagógiai szaktudásukat.
Három területen vettem 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 2019. évi minősítésekkel kapcsolatosan elvégzett előkészítő vezetői feladatok
Intézményünkben a következő nevelési évre 1 fő 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 évet 1 fő óvodapedagógus hiánnyal kezdtük és fejeztük is be, a hiányzó 1 fő óvodapedagógus
álláshelyet meghirdettük, de az első körű pályáztatás eredménytelen volt, a többi pályázó pedig vagy nem felelt meg a
pályázati kiírás feltételeinek, vagy a több évtizedes munkaviszony bér fedezete nem volt biztosított a költségvetésben.
A pedagógushiányt a munkarend lépcsőzetes beosztásával, eseti helyettesítéssekkel oldottuk meg.
A pedagógiai munkát segítők körében a létszám teljes volt, év közben egy dajka néni veszélyeztetett terhes lett, de
helyére szinte azonnal jött egy fiatal, lelkes dajkaképzőt végzett kollega.
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Vezetői kinevezésem ez év nyarán lejárt, 20 éve vagyok az Ugrifüles óvoda vezetője. Tavasszal beadtam pályázatomat
a folytatásra, a nevelőtestület a szülői képviselet és a képviselőtestület újabb 5 év bizalmat szavazott nekem.
A 20 év alatt végzett óvodavezetői munka megerősített abban, hogy a pedagógusi és a vezetői munkámat továbbra is a
gyermekek, családok szolgálatába állítsam. Bízom abban, hogy a 37 évi hivatástudattal végzett óvónői munka, az eddigi
szakmai pályám során szerzett elméleti és gyakorlati tudásom, emberi tulajdonságaim azt a hozzáadott értéket
jelenthetik, amelyek kompetenssé tesznek a vállalt feladat teljesítésében, és az intézmény eléri velem a kitűzött célokat.

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


Kötelező, 7 évenkénti pedagógus továbbképzés
A továbbképzéseken való részvétel, a 2017/2018. évre vonatkozó továbbképzési program szerint, a 2017. és a
2018. 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

1.

Közoktatás vezető

Szakvizsga

2017-2019-ig

2.
3.

Schmidtné Illés
Eszter
Kékesi Györgyné
Pintérné nagy Dóra

Elvégzett (E)
Folyamatban
(F)
F

Intézményi önértékelés
Intézményi önértékelés

Konzultáció
Konzultáció

5 óra
5 óra

E
E

4.

Dányi Mariann

Gyermekvédelem

Kékesi Györgyné

6.

Kósné Szabó Anita

7.

Németh Éva

Óvodavezetői
munkaközösség
„Az óvónő jobb keze a
dajka”
„Az óvónő jobb keze a
dajka”

minden 2
hónapban 3 óra
minden hónapban
/Igény szerint/
7 óra

F

5.

Megbeszélés,
konferencia
Megbeszélés,
konzultáció
Konferencia
Konferencia

7 óra

E

8.

Sára Judit

Párbeszéd műhely

3 óra

E

9.

Schuszter Rita
/ped.aszisztens/

Óvónőképző főiskola

Konzultáció,
esetmegbeszélés
Diploma

2017-2020

F

F
E
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10.

Kósné Szabó Anita
/dajka/

Óvónőképző főiskola

Diploma

2017-2020

F

11.

Amotáné Barizs
Brigitta

HACCP

tanfolyam

7 óra

E

12.

Schuszter Rita

HACCP

tanfolyam

7 óra

E

13.

Szatmáriné Pardi
Csilla

Új szemlélet az óvodai
testnevelésben

tanfolyam

30 óra

E

14.

Pintérné nagy Dóra

Új szemlélet az óvodai
testnevelésben

tanfolyam

30 óra

E

5.3. KERÜLETI PEDAGÓGIAI NAP
Ebben a nevelési évben a kiemelt pedagógiai feladat a mozgás volt. A pedagógiai napon óvodánkból két kolleganő
foglalkozást tartott ebben a témakörben a kerületi óvodapedagógusoknak nagy sikerrel.
A foglalkozás után Pappné Gazdag Zsuzsa előadását hallgattuk meg ebben a témakörben.
Célunk:
 A pályakezdő óvodapedagógusok szakmai segítésére.
 Újfajta mozgás szemlélet megismertetése, bemutatása a kerület óvónőinek, elméleti előadással egybekötve.
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, 2017/2018 nevelési évben hatályba lépő jogszabályokhoz kapcsolódó célok, feladatok.
Pályázatok fenntartási kötelezettségeiből fakadó célok, feladatok.
A 2017/2018 nevelési év vezetői, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzések tapasztalataiból és intézményi
teljesítményértékeléséből fakadó célok, feladatok.
Általános és alapvető pedagógiai célok, feladatok.
A 2017/2018 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
Lakótelepi napok
- játszótér avató
Nyúldomb
A Gézengúz társulat műsora

Résztvevők
Nagycsoportosok

Időpont
szeptember 08.

Közép és nagycsoportosok
Valamennyi ugrifüles ovis gyermek

szeptember 28.
október 02.
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Idősek napja
Nárcisz ültetés
Óvodai fotózás
Táncbemutató
A „Nagy fog”- interaktív előadás
Dési Műv.ház - mese előadás
Piaclátogatás
Piaclátogatás
Mikulásgyár látogatás
Mikulás futás
Megjött a Mikulás - előadás
„Fényvarázs „az udvaron
Az iskolások Betlehemeznek
Az Újszínházba megyünk
Lakótelepi gyertyagyújtás
Óvodai karácsony
Karácsonyi délután a szülőkkel
Karácsonyvárás
Meseelőadás Dési Műv.ház
Farsang az oviban
Táncház az oviban
Farsang
Farsang
Mackó kiállítás a Dési Műv, házban
Farsang
Mese a Désiben
Március 15.megemlékezés
Állami bábszínház /Boribon mesék/
Egészség délelőtt az oviban
szülőkkel
Közösségi házban mese előadás
Kézen fogva alapítvány rendezvénye
Ugrifüles Napok
Kerületi óvodás találkozó
Kolompos együttes műsora
Nárcisz futás
Anyák napja
Anyák napja
Családi nap az Eleven parkban
Évzáró-ballagás
Tv felvétel
Tűzriadó
Évzáró- ballagás
Évzáró-ballagás
Évzáró- ballagás
Óvodai gyermeknap
Gézengúz együttes műsora
Zöld pont vetélkedő
Kirándulás
Játszószerdai programok

Nagycsoportosok
Közép és nagycsoportosok
Minden gyermek
Minden ovis
Minden csoportban
Közép és nagycsoportosok
Törpikék csoport
Micimackó csoport
Nagycsoportosok
Minden ugrifüles óvodás
Minden gyermek
Minden gyermek
Minden óvodás
Nagycsoportosok
A közelben lakó ovisaink
Valamennyi óvodás
Kipi –kopi csoport
Törpikék csoport
Lakótelepi gyerekek
Kipi-kopi csoport
Valamennyi óvodás gyermek
Micimackó csoport
Dumbó csoport
Nagycsoportosok
Törpikék csoport
Valamennyi közép és nagycsoportos
Valamennyi gyermek
Kipi és Dumbó csoportok
Minden gyermek és a szülők

október 03.
október 13.
október 16-17-18-19.
október 17.
november 06-07.
november 09.
november 14.
november 17.
december 05.
december 06.
december 06.
december 06.
december 12.
december 13.
december 17.
december 20.
december 20.
december 21.
2018. január 20.
február 07.
február 07.
február 08.
február 09.
február 09.
február 13.
február 27.
március 14.
március 19.
március 23.

Valamennyi közép és nagycsoportos
20 fő nagycsoportos óvodás
Valamennyi óvodás és leendő ovis
40 gyermek
közép és nagycsoportosok
Nagyok
Törpikék csoport
Mici-Dumbó-Kipi-kopi csoportok
Minden óvodás és szüleik
Kipi-kopi csoport
Minden óvodás
Valamennyi óvodás
Dumbó csoport
Törpikék csoport
Micimackó csoport
Valamennyi óvodás
Valamennyi óvodás
8 gyermek képviselő
iskolába menő nagyok
a nyári ügyeletet kérők

március 27.
április 11.
április 18-19.
április 19.
április 24.
május 3.
május 3.
május 4.
május 18.
május 25.
május 29.
május 30.
május 30.
május 31.
június 1.
június 4.
június 5.
június 5.
június 14.
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 Dányi Mariann 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. Íly 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. 2017/18-as 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.
A munkaközösség éves terve szerint tanácskozott.
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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. Betegség miatt tartós távollét egy esetben volt, egy dajka néni veszélyeztetett terhes lett év közben.

8. ELLENŐRZÉSI TERV
Az ellenőrzési terv módosult az óvodapedagógusok személyében bekövetkezett változások és a tartós betegállomány
miatt.
Azonban mind az ügyviteli, mind a dajkai és az óvodapedagógusi munka legfontosabb ellenőrzéseit lebonyolítottam.
Különös tekintettel a minősítésen részt vett óvodapedagógusok 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



Határidők betartása



Korrekt, pontos információáramlás



Kölcsönös segítőkészség
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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. Jelentős létszámú támogató részvételt tapasztaltunk a tavaszi nyílt egészség és sport napokon, a közös
Eleven parki 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 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 óvodánkról, az óvodában zajló eseményekről.

Budapest, 2018.09.20.
Kékesi Györgyné
Óvodavezető
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MELLÉKLETEK
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1.sz.melléklet

FERENCVÁROSI UGRIFÜLES ÓVODA
(Bp. 1091. Hurok u. 9.)
OM: 034402

MOZGÁS – JÁTÉK – ÖRÖM MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVÉNEK
BESZÁMOLÓJA
2017/2018

Készítette: Pintérné Nagy Dóra
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Óvodánk Nevelőtestülete a 2017-18-as nevelési évben megalapította a Mozgás – Játék – Öröm
Szakmai

Munkaközösséget,

hogy

az

ezzel

járó

feladatokat,

tevékenységeket

gyermekcsoportjainkban összehangoltan, az adott gyermekcsoport életkori sajátosságait figyelembe
véve tervezhessék óvodapedagógusaink.
Munkaközösségünk havonta tartott megbeszélést, ahol a közösen elkészített, éves Munkaterv
alapján határozzuk meg az adott időszak tennivalóit.

Kitűzött céljaink voltak: (Munkaterv alapján)


a mozgás tartalmi, szakmai színvonalának javítása,



módszertani ismeretek bővítése,



tapasztalatok átadása és ennek beépítése a mozgásos intézményi dokumentációba.



az egészségtudatossággal kapcsolatos ismeretek területén kitüntetett szerepet

szánunk a bio-mechanikailag helyes testtartásnak, a biztonságos és rendszeres testmozgás
kialakításának – a prevenció hangsúlyosságával.

Tervezett feladataink megvalósulása: (Munkaterv alapján)
Feladat (felsorolás)

Megvalósulás ideje

Megvalósult: igen/nem

Lakótelepi napok keretén 2017. 09.08.
Igen
belül
rendezett
sportvetélkedő
Megjegyzés:
A szervezésben minden munkaközösségi tag részt vett. Óvodánkat a külön tornások csapata
képviselte.
1.

Kerületi sportrendezvényen 2017.09.28.
Igen
való részvétel (Nyúldombi
sportnap)
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.
2.

Pályázati
lehetőségek folyamatosan
Igen
figyelemmel
kísérése,
eredményes
részvétel
folyamatosan az év során
Megjegyzés:
A pályázati lehetőségeket az egész év folyamán figyelemmel kísértük.
3.
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Tartási formák, tartáshibák 2017. 11. 10.
javítására
alkalmas
gyakorlatok,
játékos
feladatok, ellenjavallatok
Megjegyzés:
4.

Igen

A munkaközösségek által az idei évben szakmai megújító belső tudásmegosztásra két esetben került sor
nevelőtestületi értekezlet keretén belül. 1.Tartási formák, tartáshibák javítására alkalmas

gyakorlatok, játékos feladatok, ellenjavallatok
Felelősök voltak: Szatmáriné Pardi Csilla és Dányi Mariann

Az utánzó gyakorlatok 2018. 02. 02.
szerepe a tartásjavításban,
nagymozgások fejlesztése
utánzó gyakorlatokkal
Megjegyzés:
5.

Igen

A munkaközösségek által az idei évben szakmai megújító belső tudásmegosztásra két esetben került sor
nevelőtestületi értekezlet keretén belül. A második esetben a témát megváltoztattuk, melyre előadót hívtunk a
lakótelep egyik óvodájából: Jordákiné Károlyi Irént
2.
Óvodások testnevelésének alternatív mozgásformái szenzomotoros elemek

felhasználásával
Szervezés felelőse: Pintérné Nagy Dóra
Kerületi pedagógiai napon 2018.03.09.
Igen
való aktív részvétel – a
továbbképzés
tapasztalatainak beépítése a
nevelő munkába
Megjegyzés:
A munkaközösség tagjai a helyszínek berendezésében, vendégek fogadásában vettek részt.
Mozgás bemutató felelősei: Szatmáriné Pardi Csilla és Pintérné Nagy Dóra
A pedagógiai nap témája: a fejlődés és élmény központú, teljesítménykényszer nélküli,
versengésmentes, a mozgást egy életre megszerettető, játékos, pszicho motoros fejlesztés
bemutatása.
Szakmai beszámolót tartott: Pappné Gazdag Zsuzsanna a szakmai nap meghívott vendége
6.

Egészség
délelőtt 2018. 03. 23.
Igen
megtartásának lebonyolítása
Megjegyzés:
Az „Egészségprogram” szervezésében a csoportokban dolgozó minden óvodapedagógus
részt vett. Az egészség délelőtthöz szükséges alapanyagokat a csoportos óvó nénik együtt
vásárolták meg, készítették elő, ötleteltek.
Felelősök: csoportos óvodapedagógusok
7.

Ugrifüles
Napok 2018.04.18.-19.
Igen
megszervezése (zenés torna,
akadálypályák, egyéni és
közös mozgáslehetőségek)
Megjegyzés: Ezeken a napokon a leendő ovisokkal is találkoztunk.
Felelősök, előkészítés: Törpikék csoport
Játékos tevékenységek minden csoport részvételével.
8.

9.

Tánc, - és sporttalálkozón 2018. 04. 19.
való aktív részvétel

Igen
18

Megjegyzés:
Feladatmegosztás a tervezés szerint történt.
Családi program szervezése 2018. 05. 18.
Igen
(Eleven park)
Megjegyzés:
Átlagosan, csoportonként, a családok nagy része vett részt a programon, ami sikeres volt.
Szervezésért felelős: Pintérné Nagy Dóra
10.

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat:
4.

2017. december 6.-án a Mikulás váráshoz kapcsolódóan rendeztük meg a Mikulás- futást az
óvoda környékén a nagyobbaknak, óvodánk udvarán a kisebbeknek.
Felelősök: Szatmáriné Pardi Csilla és Pintérné Nagy Dóra

5.

2017. december 6. a Mikulás váráshoz kötötten Fény-varázs játékot rendeztünk az óvoda
udvarán
Felelősök: Szatmáriné Pardi Csilla és Pintérné Nagy Dóra

6.

2018. 04.17. Sportág választóra vittük a külön tornásokat a Haller parkban, aktív délelőtt volt a
gyermekek számára
Felelősök: Szatmáriné Pardi Csilla és Pintérné Nagy Dóra

Következő évre átnyúló feladat: Nem maradt.

Pintérné Nagy Dóra
munkaközösség vezető
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2.sz.melléklet

GYERMEKVÉDELMI
BESZÁMOLÓ
2017/2018-es tanév
UGRIFÜLES ÓVODA
/Budapest, 1091. Hurok u. 9./
OM:034402
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1. Az óvodába járó gyermekek számának alakulása:
2018. 08.31. állapot: 88 fő
2. A nyár végén, ősz elején lezajlott családlátogatások alkalmával az óvodába jelentkezett
gyermekek életkörülményeit az óvónők megismerték. Két családnál tapasztaltak rossz
lakáskörülményeket kollegáim.
3. Az anyás beszoktatás és az első közös szülői értekezlet kiváló alkalmat nyújtottak a
szülőkkel való beszélgetésre, egymás megismerésére.
4. Figyelemmel kísértük a Jogszabályi változásokat, a gyermekvédelmi törvényt, amit
megismertettem a kollegákkal.
Jelzőrendszer igénybe vétele:
Abban az esetben döntöttem úgy, hogy az én segítségnyújtásom már nem elég a probléma
megoldásához, ha felmerült a gyanú, hogy a gyermek veszélyeztetve van. Ilyenkor szükség
esetén külsős szakembereket vontam be.
5. Az intézményünkben adottak a megfelelő feltételek, egy bizalmas beszélgetés
lebonyolítására. Szükség esetén több helységet is rendelkezésre tudtunk bocsájtani.
6. Folyamatosan konzultáltunk a Pedagógiai Szakszolgálatból kijáró szakemberekkel, a
logopédussal, fejlesztő pedagógussal és pszichológussal. Tartottuk a folyamatos kapcsolatot
egy gyermek ügyében Arató Domonkossal is.
7. 1 esetben ajánlottam a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási egység szolgáltatásait egy
családnak.
8. Nincs információs táblánk az óvodában, a gyermekvédelmi és szociális intézmények
elérhetőségeiről. De a jövőben szükségesnek gondolom a megvalósítását.
9. Változatos, sokrétű szabadidős programokat szerveztünk a gyermekek számára.
 Nyúldomb- Sportrendezvény
 Gézengúz színház előadása
 Állatkert látogatás
 Nárciszültetés- Nyúldomb
 Mikulásgyár látogatás
 Mikulás futás
 Fényvarázs az udvaron
 Meseszínház
 Adventi gyertyagyújtás –(Tinódi pékség előtt)
 Bolondos világ (előadás) –Dési Művelődési Ház
 Zenekaros táncház
 Farsangi mulatság
 Maci kiállítás- Dési Művelődési Ház
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Mesék a tejúton – Aranyszamár bábszínház – Dési Művelődési Ház.
Boribon- Bábszínházlátogatás
Családi Egészségnap a szülők bevonásával
Az Égig érő paszuly- Dési Művelődési Ház
Húsvéti Locsolkodás a csoportban
Kézen fogva Alapítvány- Interaktív érzékenyítés a fogyatékkal élők iránt
Sportágválasztó
Ugrifüles Napok
Kolompos együttes zenés műsora
Madaras ötpróba – Dési Huber Művelődési Ház.
Madárvárta és Tájház látogatás – Ócsán
Elevenpark- Családi Sportnap
Zöldpont vetélkedőn részvétel - IX. kerület Kerekerdő Óvoda

10. Különös figyelmet fordítottunk a beiskolázással kapcsolatos kérdések megválaszolására
minden rászoruló szülőnek.
11. A gyermekek nyári ellátásában segítséget adtunk, ügyeletes óvodával felvettük a
kapcsolatot, elhelyezésüket biztosítottuk.
 Az óvodába határozat alapján
a. hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetűek száma: 0
b. megítélésünk szerint veszélyeztetettek száma: 0
 Látogatott családok száma: 0
 Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: 0
 Tapasztaltunk:
a, anyagi: 2 esetben
b, jogi: 0
c, párkapcsolati: 0
d, bántalmazásra utaló jeleket: 0
e, egészségügyi veszélyeztetettséget: 5 esetben
f, egyéb problémákat: 2 esetben
 Az óvodában külső segítő szakemberek:
a, Pszichológus: heti egy alkalom 8-12-ig
b, Fejlesztő pedagógus: heti két alkalom 8-12-ig
c, Logopédus: heti három alkalom 8-12-ig
d, Szurdopedagógus: heti egy alkalom 8-10-ig
e, Gyógypedagógus: heti egy alkalom 8-10-ig
 1 esetben, jeleztünk a gyermekjóléti szolgálat felé.
 2 esetben kellett szakembert bevonni.
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Budapest,2018.09.03

Rékasiné Barek Csilla
gyermekvédelmi felelős
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