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Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 85. § (2)
bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az
intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat)
Képviselő-testülete
a
hivatkozott
jogszabályi
rendelkezés
figyelembevételével a 269/2013. (XI.07.) számú határozat 1. számú pontjában úgy döntött,
hogy a fenntartásban lévő köznevelési intézményeket 2014-től tanévenként egy alkalommal, a
tanévet követő október 31-ig szakmai beszámoló készítésére kötelezi. Az intézményvezetők a
jogszabályban előírt kötelezettségüknek eleget téve időre elkészítették beszámolójukat.
Mindegyik beszámoló áttekinthető, témakörönként részletesen tagolt, szövegesen, vagy
táblázati elrendezésben megfogalmazott és az általános szempontokat tartalmazza.
Helyzetkép
2015/2016. nevelési évben a 3-6 éves gyermekek napközbeni ellátását a helyi önkormányzat 9
óvoda 64 csoportjával biztosította. A gyermekek többsége napi 8-10 órát töltött az óvodában,
s ez megkívánta óvodáinktól, hogy olyan környezetet hozzanak létre, amely segíti a
gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú tapasztalását, a helyi lehetőségek bevonásával
élmények szerzését és feldolgozását.
Az intézményekbe járó gyermekek mentális és szociális körülményei igen eltérőek, amelyet
az óvodák szakmai elképzelései, programjai, irányvonalai tükröznek.
Az óvodákban a pedagógiai gyakorlati munkák során kiemelt területek:
- játék megerősítése, a szabad játék szerepe
Ferencvárosi Csicsergő
- érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
Óvoda
- a tevékenységben magvalósult tanulás
- a külső világ tevékeny megismerése,
Ferencvárosi Csudafa
Óvoda
- környezeti nevelés, környezet védelme
- környezeti nevelés,
Ferencvárosi Epres
- az anyanyelvi nevelés,
Óvoda
- integráció
Ferencvárosi Kerekerdő
- értékmegőrzés,
Óvoda
- magyarságtudat alapozása, szülőföld megismerése
Ferencvárosi Kicsi Bocs
- a magyar népi kultúra elemeinek megismertetése,
Óvoda
- az egészséges életmódra nevelés
Ferencvárosi Liliom
- mozgás, játék,

Óvoda
Ferencvárosi Méhecske
Óvoda
Ferencvárosi Napfény
Óvoda
Ferencvárosai Ugrifüles
Óvoda

-

népi játék, néptánc módszertan,
környezeti nevelés
egészségfejlesztés,
zöld értékek képviselete,
kommunikációs kooperációs képességek fejlesztése
képességfejlesztés a tanulás, a játék a munka területén
tehetséggondozás-felzárkóztató fejlesztés,
egészségfejlesztés
mozgásfejlesztés, (egészséges életmód),
tehetséggondozás,
integráció

Az óvodába járó gyermekek nevelése-fejlesztése a magas csoportlétszámok ellenére
képességeikhez, fejlettségükhöz és szociális helyzetükhöz mérten zajlott.
Humánerőforrás gazdálkodás eredményei:
Az intézményekben 137 főállású óvodapedagógus és 97 egyéb dolgozó biztosította a
zavartalan szakmai működést. (2 dolgozó mesterpedagógus, illetve 26 dolgozó pedagógus II.
besorolási fokozatba került.)
Gyermeklétszám alakulása:
A 2015/16-os nevelési évben intézményeinkbe járó gyermekek száma 1327 volt. (Az alapító
okiratokban meghatározott férőhely szám: 1482)
Az óvodák leterheltsége rendkívül aránytalan, melynek oka Ferencváros óvodáskorú
népességének térbeli eloszlásában keresendő. Bizonyos intézmények állandó férőhelyhiánnyal
küzdenek, más intézmények viszont folyamatos létszámhiánnyal kénytelenek működni.
Mindezek alapján szükségessé vált az óvodai körzethatárok kerületi szintű felülvizsgálata,
amely 2017. évben megtörténik.
Tárgyi feltételek:
Az óvodai csoportok eszközellátottsága, tárgyi felszereltsége megfelelt a Pedagógiai
Programok megvalósításához szükséges elvárásoknak.
Szakmai nevelési program:
Az óvodák szakmai munkáinak irányvonalát, a fejlesztési célokat, a célok megvalósításához
szükséges feladatokat minden intézmény az Országos Óvodai Program alapján, a saját
Pedagógiai Programjában fogalmazta meg.
Minden óvodában működnek szakmai munkaközösségek, amelyek nagymértékben
elősegítik az intézmények kimagasló szakmai működését.
A szakmai-pedagógiai munkában a vezetők fontosnak tartják, a korszerű ismeretek
elsajátítását, a pedagógusok megfelelő képzettségét. Ennek szellemében az intézményekben
dolgozó óvodapedagógusok különböző továbbképzéseken vettek részt, amely a korábban
elfogadott továbbképzési terv alapján történt.
Óvodáink kapcsolatrendszere kimagasló mind intézményi-, mind intézményen kívüli
szervezetekkel. A beszámolókban valamennyi intézmény rengeteg közös programról, közös
együttműködésekről számolt be.
Az óvodákban egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek, akik ellátását a Ferencvárosi
Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI gyógypedagógusai biztosítják. A Fővárosi
Pedagógiai
Szakszolgálat
IX.
Kerületi
Tagintézményének
szakembereivel

(fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus) kiemelkedően jó és eredményes az
intézmények kapcsolatai.
Ellenőrzés, értékelés:
Az ellenőrzések célja annak feltárása, hogy az intézmény működése megfelel-e a hatályos
jogszabályoknak és a helyi tevékenységközpontú óvodai programok által képviselt céloknak,
feladatoknak. Minden óvodában jól működött a belső ellenőrzési-értékelési rendszer, amely a
Munkatervekben meghatározott ütemben történt.
Az óvodákban minősítések zajlottak, az eddigi eljárásokon minden kerületi pedagógus
megfelelt.
Egyéb tevékenységek:
Intézményi ünnepek, hagyományok megrendezésre szinte minden hónapban sor került. Az
események nemcsak színesítették a mindennapokat, de életre szóló élményeket nyújtottak a
gyermekeknek, szülőknek egyaránt. Az érzelmi feltöltődés mellett fontosak az ünnepek
közösségépítő, az összetartozást erősítő jellege is. Az érintettek köre változatos volt: családok,
csoportok, dolgozók, leendő kiscsoportosok, és az óvodások.
Óvodáink az Önkormányzat támogatásával több közös programon vettek részt, amely
elősegítette az intézmények közötti jó kapcsolat fenntartását, az együttműködés erősítését.
Gazdálkodási feladatellátást minden intézményben a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési
Központ (továbbiakban: FIÜK) látja el a munkamegosztás és felelősség-vállalás rendjét
tartalmazó megállapodás alapján. Az intézmények többsége jó megoldásnak tartja az új
rendszer felállítását. Fejlesztendő terület, a FIÜK-kel való kétoldalú kapcsolat további
alakítása, erősítése.
Pályázatok:
Az Önkormányzat által kiírt pályázatokon valamennyi intézmény részt vett. Az elnyert
összegből óvodai sporteszközök vásárlására kerülhetett sor, illetve a gyermekek olyan
kirándulásokon vehettek részt, amely a támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg.
Felújítás:
A felújítási munkálatok nyáron történtek, amelyek lebonyolítását több intézmény kifogásolta.
A munkálatok megkezdésének időpontjáról az intézményvezetők nem kaptak időben
felvilágosítást, ezért a nyári nyitás-zárás megszervezése nehézkes volt.
2015/2016. nevelési évben megalakult az óvodavezetők szakmai munkaközössége, amely
vezetője Bakonyi Ágnes. A munkaközösség megalakulása nagyban segítette az óvodák
közötti kommunikációt, a szakmai együttműködést, a közös gondolkodást.
A 2016. október 1-én, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
fenntartásában működő óvodákba beiratkozott óvodaköteles gyermekek száma 1279 fő volt.
Az intézmények alapító okiratokban meghatározott összes férőhely szám 1482, amely alapján
megállapítható, hogy a jelenleg működő kilenc óvoda el tudja látni e Ferencvárosban élő
óvodaköteles gyermekeket.
Budapest, 2016. november 28.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

