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„Egy hajóban eveztünk!” 
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Elhatároztam, hogy évente egy-egy jelmondat fogja kísérni az éves munkánkat. 

Azokat a fő feladatokat fogja össze ez a gondolatsor, amelyeket szeretnénk megvalósítani. 

Ebben az évben „Egy hajóban evezünk”, így szólt ez a jelmondat. 

Sok mindent foglal magába ez. Összetartást, összehangolódást, irányváltást, egyfelé 

„evezést”, egymásra számíthatóságot, közös erőt, és talán legfőképpen azt, hogy mindenkinek 

fontos a felelősségteljes feladatvállalása annak érdekében, hogy céljaink felé haladjunk, 

vagyis „új vizek felé evezzünk”. 

 

 

 

 

 

Nagyné Dobó Erika 

óvodavezető 
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1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELÉSE 

1.1. A működés megfelelése a 2016-2017 nevelési évben                    

 

A Budapest, 2016. április 14.-ei dátummal élővé váló E/679417/2016/1/H-1. 

számú Alapító Okirat szerint intézményünk, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda, mint 

költségvetési szerv közfeladata az óvodai nevelés, ellátás. 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda biztosította a fenntartó által meghatározott körzet szerinti 

óvodai ellátást, a 3-6-7 éves gyermekek óvodai nevelését. 

Az óvoda működésének tárgyi és személyi feltételeiről gondoskodtunk. (Kifejtésre kerül az 

alábbiakban.) 

Alapító okiratunk szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a Szakértői 

Bizottság szakvéleménye és intézményünk kijelölése alapján: 

 a beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

gyermek befogadására állunk készen. 

Óvodai intézményi étkeztetés biztosítva van intézményünkben. 

A Házirendünk módosításra került az elmúlt nevelési évben. A módosítást szükségszerűnek találtam 

a következő területeken: 

 a gyermekek érkezésének és távozásának módja, ideje, lehetőségei 

 a távolmaradás szabályai 

 a gyermekek fejlődésének megfigyelése és az erről történő tájékoztatás 

 az óvodai életrend szabályai 

 a gyermekek jogai rész (Gyvt.-nek megfeleltetés) 

 egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalók 

 biztonságos működés feltételei 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer elvei 

 a szülőkkel való kapcsolattartás, a szülők kötelességei és jogai 

 belekerült az internetes csoportok használatának leszabályozása és a  

A Szervezeti és Működési Szabályzat pontosításra került az alábbiakban: 

 kiegészültek és pontosításra kerültek a feladatkörök és az azzal kapcsolatos elvárások 

 pontosításra kerültek a szülői közösséggel való kapcsolattartás formái 
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 az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok 

 a nevelőmunka belső szakmai ellenőrzésének rendje 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 a külső kapcsolatok rendszere 

Folyamatosan törekszem arra, hogy az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok 

eleget tegyenek a törvényi megfelelésnek és minél összehangoltabbá váljanak. 

Az intézmény honlapján (www.kicsibocsovi.hu) közzé tettük megtekintés céljából az 

alapdokumentumainkat. 

 

1.2.Helyi nevelési alapelveink, értékeink, célkitűzéseink megvalósulása 

 

2017.01.20.-án, a nevelés nélküli munkanapunkon a Pedagógiai Programunkkal kapcsolatos 

módosításainkat beszéltük meg közösen. Az óvodapedagógusok előzetes megbeszélés alapján 

csoportokat alkotva dolgoztak egy-egy óvodai nevelési terület átgondolásán. 

Nagyon fontosnak tartottam, hogy az értekezlet elején először gondoljuk át és fogalmazzuk 

meg célkitűzéseinket és értékrendünket. 

A következő értékes gondolatok születtek: 

 szeretet                                        tisztesség                 

 hit                                                játékosság 

 bizalom                                       nyitottság 

 tisztelet                                        közvetlenség 

 együttműködés                            érzelmi gazdagság          

 önzetlenség                                 biztonság 

 becsületesség                              másokra odafigyelés 

 öröm                                            hagyományok tisztelete                                 

  

2. A GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA A NEVELÉSI ÉV FOLYAMÁN   

 

2016 tavaszán az új gyermekek felvételét megelőzően a várható gyermek létszámról és a 

gyermekek adataival kapcsolatosan egyeztettem a védőnővel. Már akkor látszódott, hogy 

nehézségeink lesznek.  
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Nagyon sok család esetében jelezte felém, hogy nem laknak itt, külföldre, vagy vidékre 

költöztek. Bizony a beiratkozás eredménye is tükrözte a hallottakat. Három csoportból mentek 

iskolába nagycsoportosaink. Mindhárom csoportból voltak itt maradó gyermekek 

(Fülesmackó csoportból: 1, Dörmögő csoportból:  , Mézesmackó csoportból: gyermek.). Őket 

a Micimackó csoportban helyeztem el. 

Mindhárom kiscsoport 13-as létszámmal tudott elindulni. Ez sajnos a törvényi 

minimumlétszám. Felvételre kerültek a törvény által megengedett 2,5 éves gyermekek is.  

Év közben voltak egyik csoportból a másik csoportba való vándorlások is, valamint év közben 

is jöttek gyermekek. Egy gyermek tavasszal költözés miatt iratkozott másik óvodába. 

Három gyermek esetében került sor jegyző általi felmentésre.  

Összességében elmondható, hogy a 142 férőhelyre 122 gyermek volt beírva az októberi 

statisztika adatai alapján. 

Ekkor jeleztem a fenntartó felé, hogy szükségét látom a körzethatár módosításnak. 

Intézményünk környékén nagy a fluktuáció, a lakosság elöregedésének ténye, és az átmeneti 

lakóhely keresők száma az egyetemek miatt. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

elfogadott 11/2017. (I.26.) számú határozat értelmében 2017.01.26.-tól a Ferencvárosi Kicsi 

Bocs Óvoda körzethatára kibővült a Boráros tér és a Ferenc körút teljes egészével. 

 

 

3.  A HUMÁN ERŐFORRÁS ELEMZÉSE                            

3.1.Személyi feltételek 

 

A 2016-2017-es nevelési évben sok problémánk adódott a személyi feltételekkel. 

Minden állás be volt töltve a szeptemberi induláskor, ám egy dajka váratlanul lebetegedett, 

betegségének ideje sajnos az egész nevelési évben végig kísérte. Mindössze egy napra tudott 

visszatérni márciusban. A nevelési év meghatározó eleme volt az óvodapedagógus hiány. A 

Panda és a Mézesmackó csoport félévtől az óvodapedagógusok szülési szabadsága miatt egy-

egy óvodapedagógus vezetésével működtek tovább. 
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3.2.Hiányzások alakulása 

 

A Panda csoport egyik óvodapedagógusa novemberig, a Mézesmackó csoport egyik 

óvodapedagógusa pedig decemberig tudott velünk maradni.  

Ezt követően gyermekeik megszületéséig betegállományban voltak. 

A nevelési év folyamán több alkalommal meghirdettük az álláshelyeket, de sajnos egyetlen 

pályázat sem érkezett az óvodapedagógusi álláshelyre. 

A tavasz folyamán két dajka és az óvodatitkár is megkezdte nyugdíj előtti felmentési idejének 

letöltését. Az ő hiányuk pótlását is vállalnunk kellett. 

A meghirdetett dajka állásra nagyon sok pályázati anyag érkezett. A nyári zárás ténye miatt az 

állások betöltésére augusztus 1-től került sor.  

A dajka álláshelyre történő pályázatok közül választottam ki az óvodatitkár személyét is, aki 

természetesen érettségivel, mégpedig informatikai érettségivel rendelkezett. 

Az óvodapszichológustól közös megegyezéssel váltunk meg 2017.08.31.-vel. Az 

óvodapszichológusi álláhely meghirdetésére nem volt szükség, miután régi 

óvodapszichológusunk 2017.09.01-vel három oldalú közös megállapodás szerint áthelyezéssel 

kerül vissza immáron teljes állásba. 

Nagy erőfeszítést igényelt a két óvodapedagógus hiánya. Váltótársaik kitartó munkája, az 

intézmény óvodapedagógusai és jómagam segítettem a két csoport életét. 

 

3.3.Minősítési eljárás 

 

A 2016-2017-es nevelési év folyamán nem történt intézményünkben sem gyakornoki vizsga, 

sem minősítési eljárás. 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda pedagógus minősítéssel kapcsolatos mutatói a következők: 

 

minősítési eljáráson részt vett óvodapedagógus 

 

gyakornoki vizsgát tett  

 

gyakornok 

 

5 fő 

 

1 fő 

 

4 fő 
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3.4.Kitüntetések 

Intézményünkben nem kapott hivatalos kerületi, vagy magasabb szintű elismerést idén senki. 

Házi versenyeink eredményességét oklevéllel jutalmaztuk két kiállításunk alkalmával: 

”Tökhintó” faragó verseny, „Csivitelő tavasz” – madaras programhoz kiállítás 

 

3.5.Továbbképzések, kompetenciák bővítése               

 

Ebben a nevelési évben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a meglévő kredit pontokat 

egyéni érdeklődés mentén tovább gyűjtsék az óvodapedagógusok, illetve olyan területeken 

szerezzünk több információt, tapasztalatot, ami számunkra nyitott kérdés, amiben tovább 

szeretnénk lépni. 

Folyamatosan figyelemmel kísértem a továbbképzési lehetőségeket, valamint igénybe vettük 

a POK által felajánlott képzéseket is. 

A következő továbbképzéseken vettek részt a Kollégák: 

 

 2016.08.24. Raabe Tanévnyitó konferencia 

Résztvevő: N.D.E. 

 Költségvetési szerv vezetőjének továbbképzése – NAV 

 Résztvevő: N.D.E. 

 2016.09.26. Országos Pedagógiai Tanévnyitó Konferencia a Menedzserpraxis 

szervezésében 

Résztvevők: N.D.E. 

                     G.I. 

 2 darab 30 órás képzési lehetőség a RAABE kiadó által felajánlottan (szervezés alatt) 

 ALAP Pedagógiai Központ továbbképzése: A zene szeretetére nevelés, 

képességfejlesztő játékok és az élményszerű zenehallgatás. Tehetséggondozás a 

gyakorlatban 

Résztvevő: K.-O.Zs.  

 Informatikai továbbképzés a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 

szervezésében 

Résztvevők: További igény szerint  
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 V. Országos Dajka Konferencia 

Résztvevők: K.E. 

                     B.L. 

                     J.A. 

 Projektközpont Mesterkurzusára jelentkezett: 

A tehetséggondozás elméleti és gyakorlati alapjai 

Résztvevők: B.M. 

                     N.D.E. 

Az SNI pedagógiai alapjai 

Résztvevők: B.H.K. 

                     D.N.B. 

                     D.A. 

                     N.V.E. 

A hátrányos helyzet kezelése a köznevelési intézményekben 

Résztvevő: J.Gy.A. 

 18. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel – „A mozgás öröm, szükséglet, egészség” 

Résztvevő: F.E. 

Házi képzéseink voltak: 

 Idén a munkaközösségek témaköreiknek megfelelően előadások formájában dolgoztak 

fel egy-egy témát. A munkaközösség vezetők éves munkaterveikben határozták meg a 

témákat. A Gyermekvédelmi munkaközösségen belül tisztázásra kerültek az 

alapfogalmak, szó volt a jelzőrendszer fontosságáról és a problémás esetekről. 

A felnőtt Néptánc munkaközösség tájegységenként folytatta a magyar népi kultúra 

elemeinek megismerését. 

A gyermek Néptánc munkaközösség a nagycsoportosok mozgáskultúráját fejlesztette. 

A BECS megkezdte az intézményi elvárásrend megírását, 3 bemutató foglalkozás 

során a 3 óvodapedagógus jellemzését, majd a 3 óvodapedagógus, valamint az 

óvodavezető és az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésének előkészítésénél használt 

kérdőívek kiosztását és feldolgozását. 

 Házi bemutatóink a módszertani kultúra fejlesztésére, egymás pedagógiai munkájának 

megismerésére, a program módosításaihoz kapcsolódóan tapasztalatok megvitatására 

adtak alkalmat. 
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Lélekkel az egészségért alapítvány keretein belül két képzést kaptunk ajándékba: 

 2016.10.03.: A kiégés folyamata 

 2016.10.17.: A stressz kezelése 

Nagyon időszerűnek éreztem a leterhelt szakmai feladatok miatt ennek a két témának a 

feldolgozását. 

Mennyi érdekes információ látott napvilágot lelkünk mélyéből…… 

A POK keretein belüli előadások: 

 Iskolaérettség – 3 órás                     5 kredit pont 

 Mérés, értékelés – 2 órás 

 Tanulásszervezés – 3 órás               5 kredit pont 

 

Sajnálattal tapasztaltam meg, hogy a POK szakértői által megtartott előadások nem mindig 

feleltek meg az elvárásainknak. A saját gyakorlat bemutatása nem volt eredményes, hiszen 

intézményünkben nem tudjuk használni azokat az információkat. 

A szakértő Kollégák, valamint az eddig megtapasztalt minősítési eljárások során sajnos azt 

tapasztaltam meg, hogy a szakmai elvárások nagyon szubjektíven működnek. Az egyes 

területek megítélése, a módszerek és lehetőségek elbírálása inkább köthető egyéni 

gondolatokhoz, mint értékes, egységes szemlélethez…. 

Betervezetlen, de nagyon hasznos továbbképzésnek számított Oláh Anna esélyegyenlőségi 

referens előadássorozata, amelyet egy helyi probléma megoldásának kapcsán kértem tőle. 

Anna sokat segített a pedagógusok szemléletének formálásán, a roma kultúra megismerésében 

és az elfogadás alakításában. 

 

A pedagógus kompetenciáinkat a következőkben fejlesztettük: 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 a munkaközösségi foglalkozások és a nevelés nélküli munkanapok előadásai  

 a könyvtári állományunk rendezése, szakmai könyvállomány bővítése céltudatosan 

(szakmai, módszertani kiadványok, SNI gyermekek ellátásában segítő kiadványok és 

játékok megvásárlása) 
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2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

 a nevelési év folyamán több alkalommal volt írásbeli és szóbeli beszámolási feladata 

az óvodapedagógusoknak, amelyben a tervezés, szervezés megvalósulásának 

folyamata láthatóvá vált 

 a naplóban a heti tevékenységek után reflexiót írunk, valamint a házi bemutató 

foglalkozások után önreflexióban ismertették tevékenységeiket 

3. A tanulás támogatása 

A továbbképzések célja mindenképpen az volt, hogy a pedagógusok maguk is kedvet 

kapjanak a tanuláshoz, az új ismeretek elsajátításához, nyitottá váljanak a befogadásra. 

Ezt a gyermekekkel szemben is szeretném, ha megvalósítanák. Új információ gyűjtési 

helyzetek nyíltak meg, mint például a kerületi „madár program”, a Magyar Rádió, a 

színházbérlet kínálta előadások, a séták, kirándulások. 

A képességek és készségek fejlesztése érdekében eszköztárunkat is bővítettük. 

4. A tanuló 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 

Folyamatosan konzultálunk belső és külső szakembereinkkel az SNI, a logopédiai 

fejlesztéseken részt vevő és az egyéb nehézségekkel küzdő gyermekekről is. Kikérjük 

tanácsaikat, meghallgatjuk információikat az egyes gyermekek fejlődési üteméről, 

nehézségeik megsegítése érdekében együttműködünk velük. 

Fontos módszerré kell, hogy váljon az egyéni bánásmód, az elfogadás, a megértés. A 

módszertani kultúra fejlesztése érdekében szakkönyvek vásárlása, előadások 

hallgatása és tanfolyami képzés lehetősége állt a nevelőtestület előtt. 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre 

A szakmai munka tervezése során felmerülő kérdés a közöségfejlesztés, a gyermekek 

szociális képességeinek fejlesztése. Jó alkalmat ad erre a különböző társadalmi 

kultúrákból érkező gyermekek együttnevelése.  
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A nyelvi akadályok leküzdése, a másság elfogadása, a gyengébb segítése, a kiemelt 

figyelmet igénylők támogatása, a rászorulókra való odafigyelés a pedagógusoktól a 

módszerek helyes megválasztását és a differenciálást követeli meg, természetesen 

szem előtt tartva a gyermekek mindenek feletti érdekeit. 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

A pedagógiai folyamatok tekintetében a tervezésen át a megvalósulásig hosszú 

folyamat vezet el. A kísérletezés, a kipróbálás, a hagyományok kialakítása, az írásbeli 

rögzítés helyessége, pontossága voltak ennek az évnek a tartalmi feladatai.  

A gyermekek megfigyelése, a személyiségfejlődés folyamatának rögzítése a Sprint 

Kiadó négy évet átfogó – „Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése” – című 

fejlődési napló oldalain történik. A nevelési év során három alkalommal kapnak 

tájékoztatás a szülők fogadó órák keretein belül a gyermekek fejlődési üteméről. Itt 

nyílik alkalom a részképességek feltárására, a haladás nyomon követésére. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

A „szakmai nyelven” történő kommunikáció még fejlesztést kívánó terület. Az írásos 

dokumentumok bizonyítják, hogy a módszertani kultúra felelevenítése a következő 

nevelési évben feladatunk lesz.  

A szülőkkel való kommunikáció hiányos terület volt továbbra is. A tájékoztatás 

pontossága és eredményessége javítandó terület. A szakmai partnereinkkel 

folyamatosan konzultálnak az óvodapedagógusaink, egyeztetik a gyermekek 

fejlődésével kapcsolatos meglátásaikat. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

A megfelelő színvonalú szakmai munka egyik feltétele az önképzés. Nem minden 

esetben tapasztalom meg a fejlődni vágyás és akarás mutatóit. Különböző szakmai 

továbbképzéseken való részvételekkel, házi bemutatók elemzésével, helyi szakmai 

előadásokkal, konferenciákon és szakmaközi megbeszéléseken való részvétellel 

segítettem a fejlődés menetét. A továbbképzésekről mindenkinek be kellett számolnia 

a testület előtt.  

Szakmai együttműködésünket a program közös átdolgozásával, a programok közös 

szervezésével és lebonyolításával fejlesztettük. 
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Mi is képeztünk: 

Több óvodapedagógus jelöltet fogadtunk be ebben a nevelési évben is. 

Mentorok voltak:  

V.L. –ELTE 

B.H.K. –ELTE 

J.Gy.A. – ELTE 

Közülük ketten a 8 hetes gyakorlatuk ideje alatt felkészültek az államvizsgára, melynek 

gyakorlati vizsgái nálunk zajlottak. 

 

A Patrona Hungariae Gimnáziumából 16 lelkes kislány töltötte nálunk „közösségi munka” 

idejét. 

Nyári életünkbe bekapcsolódva egy gimnazista és egy szakképzésben részt vevő hölgy szintén 

„közösségi munkát” végzett óvodánkban. 

 

4. A NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE                               

4.1.A nevelőmunkánk tervezése, megvalósítása 

 

Mindenképpen a tudatos tervezésre törekedtünk ebben az évben. A feladatainkat 

átbeszéltük, egyeztettük a következő területeken: 

 Munkaközösségek feladatai, azok megvalósításának üteme 

 A gyakornokok és mentoraik feladatai 

 A betervezett éves feladatok nyomon követése 

 A partneri kapcsolatok alakítása 

 A munkatervben tervezett programok, hagyomány ápolás 

 

4.2.Kiemelt feladatok 

 

A 2016-2017 nevelési év kiemelt feladatai voltak: 

 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása 

 A pedagógus önértékelés megkezdése 

 A családokkal való partneri kapcsolataink fejlesztésének lehetőségei 
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4.3.Pedagógiai Program és az elfogadott Munkatervben meghatározott célok 

maradéktalan megvalósítása 

 

A célok és feladatok megvalósítása a következőképpen történt meg: 

 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása esetében: 

 a gyermekvédelmi munkaközösség és a nevelőtestület tisztázta a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos alapfogalmakat 

 felmértük a saját helyzetképünket 

 a kerületi szakmai napokon részt vettünk, tapasztalatainkat kicseréltük 

 szakembereket hallgattunk meg a témában 

 tehetséggondozás indult intézményünkben „Vizuális műhely” elnevezéssel. Itt heti egy 

alkalommal 9 gyermek vesz részt plusz vizuális fejlesztő foglalkozáson. 

 a Pedagógia Szakszolgálat, az EGYMI és a Szakértői Bizottságok, Családsegítő Központ 

szakembereivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot 

 a felelős óvodapedagógus tájékoztatta a nevelőtestületet a megjelenő szakmai cikkekről, 

könyv újdonságokról 

 

 A pedagógus önértékelés megkezdése 

 folytatta a munkacsoport az önértékelési feladatokat 

 megismertük az újabb Útmutató füzetet, és ennek nyomán alakítottuk a 

munkafolyamatokat 

 kijelölésre került három óvodapedagógus 

 kidolgoztuk az ellenőrzés-értékelés kritériumait és a kérdőíveket 

 megtekintettük a három pedagógus gyakorlati és írásbeli tevékenységét 

 elemeztük és észrevételeinket, tapasztalatainkat rögzítettük 

 a kérdőívek kiosztásra és feldolgozásra kerültek 

 egyenlőre papír alapon történtek a rögzítések, a felület megnyílása után feltöltjük őket 

 

 A családokkal való partneri kapcsolataink fejlesztésének lehetőségei 

Nagyon tudatosan terveztem erre a nevelési évre a családokkal való kapcsolattartás 

lehetőségeit. Egyre nyitottabbá szeretném tenni ezzel is az óvodát.  

Intézkedéseim voltak: 
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 Programjaink tervezésénél is több családi délutánt iktattam be.  

- Medve olimpia -családi sport délután 

- Beszélgetés az esélyegyenlőségi referenssel, Oláh Annával 

- Egészségnap – családi egészségfejlesztő délután 

- Évszakonkénti kézműves délután 

- Adventi teadélután 

- Anyáknapi köszöntés 

- Közös évzáró ünnepély  

 Többször átbeszéltem az óvodapedagógusokkal és a dajkákkal is a kompetenciájukat. 

 Átgondoltuk a kapcsolattartás formáit és belső tartalmait.  

 Bíztattam a szülőket és a pedagógusok egyaránt, hogy bátran kérjenek fogadó órát a 

fejlődési ütem átbeszélésére, a problémák megoldására. 

 A Szülői Képviselettel folyamatosan tartottam a kapcsolatot, megfelelő tájékoztatást 

adtam az intézmény működéséről, feladatairól, terveiről, eseményeiről. 

 Több alkalommal kifogásoltam a szülői tájékoztató felületeket (faliújság, kiírások) 

 

 

4.4.Beiskolázási adatok 

 

A 2016-2017-es nevelési évben három nagycsoportunk volt (Boribon, Micimackó, Brumi). 

A három nagycsoportból a beiskolázási adatok alakulása: 

A csoport neve: Iskolába ment: Óvodában 

maradt: 

Szakszolgálathoz 

irányítva: 

Szakértői 

Bizottsághoz 

irányítva 

BORIBON 

CSOPORT 

6 + 2 fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

5 fő + 1fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

 

3 fő 

 

- 

MICIMACKÓ 

CSOPORT 

16 + 4 fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

 

- 

 

4 fő 

 

- 

BRUMI 

CSOPORT 

1 + 1 fő 

Szakszolgálat 

véleményével 

3 + 2 fő 

Szakértői 

Bizottság vél. 

  

1 fő 

 

2 fő 

 

 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2016-2017 nevelési évéről 

 
 

17 
 

4.5.Lemorzsolódási mutatók (a negyedik évre óvodában maradók, óvodai nevelés 

alól felmentettek, külföldre távozók, más óvodát választók…) 

 

A 4.4. táblázat adatai alapján a negyedik évre óvodában maradók száma: 11 fő 

Őket a Brumi csoportba összevontam helyezem el.  

Külföldre távozók: 5 olyan gyermekünk volt, aki igazoltan külföldön teljesítette tovább az 

óvodalátogatási kötelezettségét. 

Felmentettek: 3 esetben történt felmentés. Közülük két esetben beilleszkedési nehézségek, 

egy esetben megkezdett óvodába járás utáni életkor miatti felmentés (A szülő mégsem találta 

érettnek a gyermekét. A gyermek nem töltötte még be a 3. életévét.) 

Más óvodát választók: költözés miatt 4 esetben, nyelvtanulásilehetőség miatt 1 esetben. 

 

4.6.A bemeneti és kimeneti megfigyelések, felmérések, eredmények összegzése 

 

 

Óvodai szinten egységes, táblázatba foglalt szempontsorral mérjük a gyermekeket különböző 

területeken évente két alkalommal. Először év elején, mint bemeneti pont, másodszor pedig 

év végén, mint kimeneti pont. A bemeneti pont a függvénye az első nevelési terv 

elkészítésének. 

Az óvodapedagógusok a megfigyelés módszerét alkalmazva gyűjtenek a gyermekekről 

információkat a testi, értelmi és szociális területeken. Megfigyeléseik eredményeit egymással 

konzultálva rögzítik, majd az év végi kimeneti pontnál újra értékelik. A személyi anyag 

meghatározott helyén érhetők el ezek az információk. 

Ez történik éves szinten. 

Az óvodáskor, vagyis az óvodában eltöltött évek alatti fejlődés nyomon követése érdekében 

az első bemeneti pont és az utolsó kimeneti pont közötti szakasz értékelése, amely 3-4 éves 

intervallumot mutat meg is megtörténik. Ezzel látják át az óvodapedagógusok a gyermekek 

egyéni, illetve a csoport egészének fejlődési ütemét, eredményeit. 

Fejlődési naplóként 2015-től megkezdve felmenő rendszerben a Sprint Kiadó: Óvodás 

gyermekek fejlődésének nyomon követése című naplót használjuk. 

Ennek a formátumnak a használatát a nevelőtestület 2015-ben döntötte el, így a 2016-2017-es 

nevelési évtől felmenő rendszerben vezettük be a használatát. A már megkezdett 

dokumentumok folytatásra kerültek. 
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4.7.Szülők tájékoztatása 

 

A szülők tájékoztatása sajnos nem mindig volt elfogadható. Pontatlan, és későn kitett 

tájékoztatásokról is kaptam információt. A faliújságok ellenőrzése során, illetve a Szülői 

Képviselet tájékoztatása alapján felhívtam a Kollégák figyelmét ennek fontosságára, az 

információ áramlás hatékonyságának feladataira.  

Minden csoportnak meg vannak a tájékoztatáshoz szükséges felületei, illetve az óvoda 

udvarán két faliújság informál az intézményi és a külső programokról.         

Intézményvezetői utasításra - az óvodában felmerülő problémák hatására -  a csoportok 

facebook csoportjában nem vehetnek részt az óvoda dolgozói. 

Az információkat kizárólagosan a csoport szülői közösségét képviselő szülői munkaközösség 

vezető tölthet fel a felületre, melyet az óvodapedagógus ad át neki. 

 

4.8.SNI és BTM-es gyerekek (létszám, ellátás…) 

 

Öt sajátos nevelési igényű gyermek járt óvodánkba az elmúlt nevelési évben. 

Ellátásuk a következőképpen alakult: 

 

Ssz: Gyermek: BNO 

kód: 

Ellátás/ hét: Fejlesztési területek: 

1. K.M. 

beszédfogyatékosság 

F 80.9. 3 óra logopédia 

2 óra mozgás terápia 

mozgáskoordináció, beszédértés, 

kifejezőkészség, grafomotorika 

fejlesztés 

2. M.B. 

egyéb pszichés 

fejlődési zavar 

F 83, 

F 94.8 

3 óra mozgásterápia, kommunikáció, 

szociális területek, finommotorika 

fejlesztés 

3. N.K. 

egyéb pszichés 

fejlődési zavar 

F 82 3 óra logopédia, finommotorika, TSMT 

grafomotorika fejlesztés 

4. P. G. 

beszédfogyatékosság 

F 80.9 3 óra logopédia terápia 

5. Sz. H. L. 

beszédfogyatékosság 

F 80.9 2-3 óra logopédia 

1-2 óra 

gyógypedagógiai fogl. 

mozgásfejlesztés, logopédiai terápia 
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BTM-es gyermek három volt. 

 

S.sz: Gyermek: Ellátás/hét: Fejlesztési területek:                             Szakemberek: 

1. K.J. 2 alkalom gyógypedagógiai fejlesztés, 

mozgásterápia, emlékezet, 

finommotorika fejlesztés 

Gyógypedagógus 

2. N.R. 2 alkalom beszédhibák javítása, 

finommotorika fejlesztés, 

 

Fejlesztő pedagógus 

 

3. M.-T.O. 1-2 térbeli tájékozódás, 

finommotorika fejlesztés 

szociális képességek fejl. 

Gyógypedagógus 

Pszichológus 

 

 

4.9.Szociális hátrányok enyhítését segítő intézkedések 

 

 A családok helyzetének felmérése, gyermekvédelmi intézkedések áttekintése, 

megtétele 

 Szülőkkel való konzultáció 

 Egy esetben közös megbeszélés a gyermek gondozottsága tekintetében 

 Színház és egyéb belépők finanszírozása, ruha csomag összeállítása 

 Intézkedésekben való segítségnyújtás, szakemberekkel való konzultáció lehetőségének 

megteremtése 

 

 

          4.10.A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

 Elfogadó környezet megteremtése 

 Problémákra való ráhangolódás 

 Élmények nyújtása 

 Helyes módszerek megválasztása 

 Esély teremtése a testi, értelmi és szociális területeken 

 Optimális pedagógiai környezet (személyi és tárgyi) megteremtése 

 Kiemelt figyelem! 

 A szülők támogatása a családi színtér alakítása terén 

 Segítségnyújtás szociális és szakmai területeken 

 

 

          4.11.Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 

 

A 2016-2017-es munkatervben szereplő feladatoknak igyekeztem eleget tenni. 

- A nevelési évre való felkészülést augusztus hónapban tekintettem meg. 
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- Ellenőriztem a csoportszobák berendezését, elrendeződést, az életkornak megfelelő 

játékeszközök kirakását, a balesetveszély fennállását, a leltári eszközök meglétét, 

a hiányok és szükségletek felmérését, a tárolás szakszerűségét (foglalkozás eszközei, 

játékok, fektetők, étkezés eszközei, tisztítószerek) 

- Követtem a beszoktatás folyamatát és eredményességét 

- Ellenőriztem a csoportnaplók, a mulasztási naplók és a fejlődési füzetek vezetését. 

Szükség esetén, közösen átbeszélve javításokat kértem. 

- A munkaközösségek feladatait átbeszéltem a munkaközösség vezetőkkel. Terveik 

alapján a működést figyelemmel kísértem. 

- A beiskolázást átbeszéltem az óvodapedagógusokkal, a kellő lépéseket megtettük 

(iskolaérettségi vizsgálatok megkérése, beutalás Szakértői Bizottsági vizsgálatokra, 

szakvélemények elkészítése) 

- Sajnos azonban nem jutottam minden esetben terveimnek megfelelően a csoportokba 

ellenőrizni.  

- Az egyéni feladatok elvégzését, a programok megvalósulását nyomon követtem, 

segítettem. Jó ötletnek bizonyult, hogy a programok óvodapedagógusi felelősei mellé 

egy-egy dajka is kapott felelősi szerepet. Ezáltal a közösség erősödött, az 

összedolgozás hatékonyabbá vált. 

- Az óvodapedagógusok az írásos feladataikat nem minden esetben végzik el idejében, 

amire a következő nevelési évben nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni.  

 

          4.12.Gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai 

 

Nagy gondot fordítottunk idén a gyermekek hiányzásaira. Sajnos az volt a tapasztalatunk, 

hogy nem vették eléggé komolyan a szülők az étkezés lemondást és a hiányzások megfelelő 

igazolását. Tájékoztatták az óvónők a szülőket a Házirendük hivatkozásaira, valamint a 

kötelességeik és jogaik lehetőségeire. 

Ezen intézkedések következtében a lemondások aránya jóval magasabb lett (különösképpen 

odafigyelve az ingyenesen étkezőkre), a szülők idejében megírták a kikéréseiket, valamint 

betegség esetén orvosi igazolással tértek vissza. Persze több esetben előfordult, hogy 

figyelmeztetni kellett ennek elmulasztására is. 
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Két esetben hosszan elhúzódott az igazolatlan hiányzások ügye. 

- K.K. a beiratkozását követően kezdetben rendszertelenül, majd egyáltalán nem jelent 

meg az óvodában. A felszólító levelekre nem jött válasz, majd a Lónyay u. 26-os 

lakcím megszűnt, mivel az épületet lezárták. A Gyámügyi osztály segítségével 

rátaláltunk vidéki címükre, ahova újból felszólító leveleket küldtünk. Ezeket átvették, 

de nem történt semmi. Nyár elején a ráckevei Gyermekjóléti Szolgálatnál a 

gyermekvédelmi felelős kolléganő esetmegbeszélő konferencián vett részt, ahová a 

család nem ment el. Ezután intézményünkbe kihelyezett esetmegbeszélő konferencia 

szerveződött, ahol már megjelent az édesanya is. Ígérete ellenére augusztus hónapban 

továbbra sem jelentek meg az óvodában. A ráckevei Gyermekjóléti Szolgálat 

esetmenedzserével egyeztetve megtudtuk, hogy végül 2017.08.30.-án beiratkozott a 

helyi óvodába, ahonnan a jogviszonyt igazoló lap meg is érkezett. 

- A másik esetben két beíratott kisgyermeket kerestünk. 

A jezsuita rend menekültekkel foglalkozó munkatársa keresett fel azzal a kéréssel, 

hogy vegyük fel a S. család két gyermekét. A gyermekek oltalmazott státuszban 

voltak. Januárig rendszeresen és rendezetten jártak óvodába, de január hónapban 

igazolatlan hiányzásaik száma olyannyira megemelkedett, hogy már a VIII. kerületi 

gyámügyi osztály segítségét kértünk a felkutatásukra. A család keresését 

párhuzamosan a jezsuita rend is megtette. Végül bizonyítékot szereztek arra 

vonatkozólag, hogy a család elhagyta váratlanul és előzetes jelzés nélkül az országot. 

 

 

5. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI 

5.1.Egészségnevelés 

 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Pedagógiai Programjának egyik tartópillére az egészséges 

életmódra nevelés.  

Ennek elveit a következőkben valósítottuk meg idén: 

Nevelési és oktatási területeken:                                                            

- az étkezési szokások megfelelő alakítása 

- egészséges táplálkozáshoz szemléletformálás  

- gyümölcs aszalás és gyümölcslé készítés 

- családi Egészségnap megszervezése ételkóstolással, fogápolással, szelektív 

hulladékgyűjtés szemléltetésével, pszichés tanácsadással 
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- beszélgetés a tisztálkodásról, a helyes szokás gyakoroltatása 

- folyamatos kapcsolattartás a védőnővel és az óvoda orvosával 

- a pszichés fejlődés megsegítése az óvodapszichológus által 

- felnőttek relaxációs foglalkozása az óvodapszichológus vezetésével 

- az öltözködés helyes sorrendjének és időjáráshoz alkalmazkodó igényének tanítása 

- a fogápolás fontosságának és helyes elsajátításának megtanulása „Óriásfog” 

szájápolási oktató programjának elsajátításával 

- a fizikai aktivitás növelése, az egészségmegőrzés érdekében testnevelés foglalkozások, 

nagymozgások gyakorlása a szabadban, a tornateremben.  

- séták, kirándulások szervezése 

- gyümölcs és zöldségfogyasztás a szülők támogatásával 

Az étkezéssel kapcsolatban sajnos több alkalommal adtam negatív visszajelzést az Elamen 

konyha felé. Mennyiségi és minőségi problémák voltak elsősorban. 

 

 

5.2.Környezeti nevelés                                                                 

A környezeti nevelés területén nagy beruházást hajtottunk végre a „Zöldpont” pályázat 

segítségével. Hátsó udvarrészünkön kis kertet alakítottunk ki annak érdekében, hogy a 

gyermekek maguk is megtapasztalják a növénytermesztéssel kapcsolatos feladatokat és lássák 

a folyamatot. 

8 virágágyás készült el, melybe a gyerekekkel közösen veteményeztünk. 

Nagy segítségünkre volt ebben egy iskolakert építő édesanya, aki az óvodapedagógusok 

részére előadást is tartott a kertépítés, a gazdálkodás tennivalóiról. 

Jómagam részt vettem a „Közösségi kertészkedés a városban” című konferencián a 

Vidékfejesztési Minisztériumban, hogy alapvető ismereteket szerezzek a kertépítéssel 

kapcsolatban. 

Ősszel almaszüreten jártunk, a csoportok többféle módon dolgozták fel ezt a témát. 

Tavasszal pedig Taksony – Póni farmvolt az úticélunk. 

A csoportszobai élő sarkok kialakítása elvárás lesz a következő nevelési évben. 

Tovább folytattuk a kerületi „Madár programot”. Nagy eredménynek tudhatjuk, hogy egyik 

odunkba beköltöztek és befészkeltek a cinegék. A nagycsoportosok több feladatot is 

eredményesen oldottak meg a témában. Több ismeretet sajátítottak el, részt vettek a 

Madártani Intézet előadásán, solymász programot hívtam az óvodába a madarak életmódjának 

megismerése érdekében.  
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Új virágládákat telepítettünk, ahova Föld napján a gyermekekkel közösen ültettük el a 

virágpalántákat. 

 

      6.   A NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA,      

            EREDMÉNYESSÉGE 

 

Munkatervünk szerint a következőképpen használtuk fel rendelkezésünkre álló nevelés 

nélküli munkanapjaink számát: 
 

2016. augusztus 29. hétfő: Nyitó munkatársi és nevelési értekezlet 

- az év nevelési és egyéb területeken előttünk álló feladatait ismertettem, és beszéltük át 

közösen. 

- megállapodtunk olyan elvekben, amelyeket az év során közösen fogunk megvalósítani: 

    - a hagyományok kialakításának elvei 

    - a nyomtatvány kezelések rendje              

    - az elvégzett munka értékelésének szempontjai 

    - a munkaközösségek feladatai 

    - a befogadás és visszafogadás elvei 

    - az együtt munkálkodás elvei 

2016. december 16. péntek: A testület közös karácsonyi ünnepe 

2017.01.20. péntek: Nevelőtestületünk ezen a napon közös felkészüléssel beszélte át, és 

fogadta el lépésről-lépésre a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Pedagógiai Programját! 

2017. tavasz– KRESZ játék megszervezése kerületi szinten 

Sajnos erre az alkalomra nem tudtunk sort keríteni, mivel a Kresz terasz felfestésének ideje 

áttolódott bizonytalan időre. Helyette tartottuk meg a januári értekezletet. 

2017. június 9. Testületi tanulmányi kirándulás Kecskemétre és Bugacpusztára, ahol a 

hagyományőrzéssel, a népi kultúrával ismerkedhettünk. 

2017. június 16.: Évzáró nevelési értekezlet 

- Ezen a napon értékeltük az elmúlt nevelési évet. 

- Megbeszéltük a különböző területeken elért eredményeket, hiányosságokat. 

Az óvoda Alapítványi nappal egybe kötött évzáró műsorát 2017. május 26.-án tartotta meg 

a Ferencvárosi Művelődési Házban. 
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      7.   AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MEGBÍZATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ  

            FELADATOK ÉRTÉKELÉSE 

            7.1. A gyermekvédelmi munka az óvodában 

 

A gyermekvédelmi felelős folyamatosan felmérte az óvodába járó gyermekek és családjaik 

helyzetét, nehézségeit. Az óvónők jelzéseire alapozva tette meg intézkedéseit. 

A gyermekvédelmi feladatokat, a szakvéleményeket, feljegyzéseket és a szülői konzultációkat 

mindig egyeztettük. 

Egy alkalommal került sor külső helyszíni esetmegbeszélésre. 

Egy alkalommal pedig hozzánk jött a ráckevei Gyermekjóléti Szolgálat esetmenedzsere egy 

gyermek ügyében. 

A gyermekvédelemmel kapcsolatosan munkaközösség is működik az óvodában. 

A gyermekvédelmi munkaközösség vezető által elkészített éves értékelése a mellékletben 

olvasható. 

 

            7.2. Munkaközösségek működése, értékelése 

 

Munkaközösségeink: 

             1. Intézményi önértékelési munkaközösség     

             2. Gyermekvédelmi feladatok az óvodában     

             3. Néptánc az óvodában          

                 - Gyermek néptánc 

                 - Felnőtt néptánc 

 

A munkaközösségeink működése munkaterv alapján működik, melyet a munkaközösség 

vezetők készítenek el az óvodavezető jóváhagyásával. 

Év elején egyeztetjük az elképzeléseiket, a feladataikat, és meghatározott időnként, -vagy a 

gyermekvédelmi munkaközösség esetében szükség esetén- beszámolnak a tevékenységeikről. 

Éves munkájukról készült beszámolók a mellékletben olvashatók. 

   

 

 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2016-2017 nevelési évéről 

 
 

25 
 

            7.3. A nevelőtestület által szükségesnek tartott elvek 

Legfontosabb elvünk, hogy a „gyermekek mindenek feletti érdekei” érdekében 

dolgozunk! 

További alapelveink az 1.2.pontban olvashatók. 

 

     8.    GYERMEK-ILLETVE DOLGOZÓI BALESETI STATISZTIKA, A  

            BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE TETT VEZETŐI INTÉZKESDÉSEK 

 

Az intézményben nem történt olyan mértékű, jelentőségteljes baleset, ami a gyermekek testi 

épségében változást eredményezett volna, illetve a dolgozók munkavégzése elé akadályokat 

gördített volna. 

A dolgozók munkavédelmi oktatásban részesültek a munkavédelmi felelős által. Ezt aláírt 

dokumentum igazolja. 

Az óvodavezető intézkedései:                                                                                         

- munkakörönként megfelelő munkaruházat biztosítása 

- a munka során használt eszközök baleseti veszélyeiről való tájékoztatás 

- megfelelő tárolás, a közlekedő terek akadálymentesítése 

- a csoportszobák felszereléseinek áttekintése balesetmegelőzési céllal 

- a csoportnaplóban megjelenítjük az óvónők gyermekeknek tartott balesetmegelőzési  

intézkedéseit (lépcsőház, udvar, tornaterem, korcsolya oktatás, séták-kirándulások) 

- menekülési útvonalak megismerése, elhelyezése 

- veszélyforrások mielőbbi felmérése, kiiktatása, védelmi intézkedések meghozatala 

- ellenőrzi a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának meglétét, kellő esetben 

figyelmeztet a vizsgálat elvégzésére 

 

 

     9.    KAPCSOLAT A SZÜLŐI SZERVEZET KÉPVISELŐIVEL 

            9.1. A kapcsolattartás módja, gyakorisága, résztvevők 

 

Az intézményben a Szülői Képviselet tagjai önkéntes alapon választódnak ki csoportonként. 

Feladataik: 

 képviselik csoportjuk szülői közösségét 

 évente három alkalommal részt vesznek a Szülői Képviselet értekezletein 

 megismerik az óvoda működésével kapcsolatos információkat 

 aktívan részt vállalnak véleményük megfogalmazásában 
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 megosztják az óvodavezetővel a képviseletük alatt álló családok kérdéseit, 

kéréseit 

 egyes kérdésekben döntési jogukkal élnek 

 együttműködnek az intézmény optimális működése érdekében 

 a hallott információkat a valóságnak megfelelően osztja meg szülő társaival 

Tapasztalataim szerint a kezdeti nehézségek után egyre több szülő jött el az értekezletekre, 

hogy képviselje szülőtársainak érdekeit. A hallott információk átadása azonban még hiányos 

volt. 

A rendszeres résztvevők örömmel vették, hogy a Szülői Képviselet ebben a formában együtt 

működhet a vezetéssel. 

 

 

9. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI                   

 

 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ: Az év folyamán nagyon szoros 

együttműködéssel, partneri kapcsolatban dolgoztunk együtt. Úgy gondolom, hogy kezdő 

vezetőként nagyon sok mindenben támogatták, segítették munkámat. Munkaügyi, gazdasági, 

műszaki, informatikai, leltározási, egyéb ügyintézési területeken is úgy gondolom, hogy jól 

együtt tudtunk dolgozni. Ha „hibáztunk”, „elakadtunk”, „nem tudtunk” és „nem értettünk”, 

akkor volt lehetőség közös korrigálásra, közös megoldások keresésére. 

Igazgató Asszony különös gondot fordít a támogató, együttműködő munkavégzésre, és az 

egyenlő esélyek megteremtésére. 

 

Elamen étkeztető cég: Sajnos elég viharosnak mondható az étkeztető céggel való 

kapcsolatunk. Nem értek egyet az elveikkel, a vezetési stílusukkal. Az ételek mennyisége 

épphogy elegendő, több alkalommal jeleztük a mennyiségi és minőségi problémáinkat 

feléjük. 

Fontos lenne a rendelete mellett szem előtt tartani a gyermekek érdekeit, amelynek az 

elfogyasztott étel élvezeti értéke is fontos kritériuma kéne, hogy legyen. 

Óvodánk egészségnapi rendezvényére meghívtuk a cég képviselőit, akik akkor megfelelő 

színvonalú ételkóstolót hoztak az óvodába. 

A szállítás körülményei, valamint időpontja is volt, hogy gondot okozott. 
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Bölcsőde: Továbbra is kapcsolatban állunk az Aprók Háza bölcsődével. 

Szülői értekezletükön mutattuk be óvodánkat, ismertettük a felvételi eljárásrend szabályait. 

Kibővült felvételi körzetünkről is tájékoztatást adtunk. Ennek megfelelően idén több gyermek 

jelentkezett hozzánk. 

 

Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Képviselő testület: 

Az adatszolgáltatásokat igyekeztünk pontosan és határidőre megküldeni.  

A hivatalos megkereséseknek eleget tettünk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Ferencvárosi Önkormányzatnak, a Képviselő-

testület tagjainak a zökkenőmentes, zavartalan működtetés biztosításáért.  

Külön köszönöm Alpolgármester úrnak, hogy szakmai és működési területeken is támogatja 

óvodánkat. Gyurákovics Andrea képviselő asszonynak is köszönöm, hogy szívügyének tekinti 

a Kicsi Bocs Óvodát. 

Különböző kerületi rendezvényeken szerepeltünk ebben a nevelési évben. Műsort adtunk a 

Szociális munka napján, a kerületi Vezetői karácsonyon, valamint Alpolgármester úr 

képviselői teadélutánján. 

 

Védőnői Szolgálat, Óvodaorvos: 

Rendszeres és folyamatos kapcsolatban állunk a védőnőnkkel. Idén is átbeszéltük a körzetben 

lakó családokat a beiratkozás előtt, kikértük néhány esetben a véleményét, és felkértük a 

felmentési kérelemhez szükséges védőnői vélemény megírására. 

Rendszeresen végzett ellenőrző fejvizsgálatokat, tanácsokkal segítette a családokat. 

Az új óvodaorvos is eljött bemutatkozni.  

 

Kerületi óvodák: 

Jó szakmai együttműködésben állunk a IX. kerületi óvodákkal. Egységes álláspontot 

képviselünk a szakma bizonyos területein. Összehangoljuk munkánkat. Különösképpen a 

Liliom és a Csicsergő óvodával, akik nevelés nélküli munkanapjainkon az ügyeletet 

biztosítják. 

A nyári zárás alatti ügyeletet idén szintén a közelünkben lévő két óvoda befogadásával és 

külön konyhájukkal láttuk el. 

Idén azonban szervezettebeben tudtuk megoldani az ellátást. 
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Iskolák: 

Elsősorban a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziummal ápolunk szoros 

kapcsolatot. 

Sajnos az udvaruk használatára a játékok állapota miatt még nem került sor. 

Viszont a yudo edző az átjáró kulcsát megkapva udvaron és nem utcán keresztül viszi át a 

gyermekeket az iskola épületében lévő edzésre. 

Az Ádám Jenő Zeneiskola felkérésére idén is szerepeltünk a kerületi központi Zene Világnapi 

rendezvényen. Az óvodapedagógusok gitár oktatása azonban idén sem tudott megvalósulni 

tanár hiány miatt. 

Patrona Hungariae iskolából közösségi munkára érkeztek hozzánk tanulók. 

A Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium meghívta óvodánkat több alkalommal 

is az iskola rendezvényeire. Így partneri kapcsolatot alakítottunk ki velük is. 

 

Szakszolgálat: 

A Szakszolgálat munkatársaival folyamatos és jó a kapcsolatunk. A fejlesztő pedagógus és 

logopédus intézményünkben tartotta óráit heti rendszerességgel. Tájékoztattak a felmérések és 

egyéni haladások eredményeiről, segítették az óvodapedagógusok munkáját tanácsaikkal is. 

Sor került gyermek eset kapcsán külön team megbeszélésre, melyen az óvodavezető, az 

óvodapedagógusok, a szülő és a szakemberek is jelen voltak. 

A vizsgálatok és a szakvélemények kézhez vétele közötti időszak nagyon hosszú. Ennek 

lecsökkentése érdekében egyeztetünk az igazgató úrral. 

 

Komplex Általános Iskola utazó gyógypedagógusai - SNI gyerekek ellátása  

Az utazó gyógypedagógussal és az utazó logopédussal szintén folyamatosan kapcsolatban 

álltunk. Tájékoztattak a gyermekek fejlettségi állapotáról. Tanácsokkal látták el az 

óvodapedagógusokat és a szülőket. Egy esetben volt kétségem a megfelelő szakellátás miatt. 

A gyermekekről szóló fejlődési lapot rendben találtam év végén. 

 

Egyéb kapcsolatok: 

Kovács Ilona idén is felajánlásával támogatta az óvodát. Megvarrta a táncos szoknyáinkat a 

felnőtt munkaközösség új tagjai számára. 

 

 



Beszámoló a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2016-2017 nevelési évéről 

 
 

29 
 

A Nándori Cukrászda idén is felajánlotta az óvoda születésnapi tortáját, a 100 szeletes 

gyümölcsös tortát. Köszönet érte! 

A HOR ZRT és a REMO Nagykereskedés pontos, segítőkész, támogató munkáját köszönjük! 

 

   11.    A KÖLTSÉGVETÉSI, GAZDASÁGI EREDMÉNYESSÉGE, PROBLÉMÁI, 

            AZ ÓVODA GAZDASÁGI HELYZETE 

            11.1. Pályázatok 

 

Önkormányzati pályázatokon vettünk részt, melynek eredményes felhasználásáról a 14. 

pontban írok részletesebben. 

Továbbá eredményes pályázatot nyújtottunk be a MOL NYRT-hez, laptopok 

adományozására. 

 

            11.2. Egyéb bevételek                          

 

- A 2016-2017-es nevelési évben bekapcsolódtunk a Bozsik Program labdaérzék fejlesztő 

programjába. A nevelési év végén 50.000 forint értékű eszköz támogatást kaptunk a szerződés 

értelmében. 

-A gyermekek egészséges fejlődéséért alapítvány Cs.M. nyugalmazott óvodavezető által 

megalapított alapítvány. Az alapítvány óvodánkba járó gyermekeink fejlődését támogatja az 

Alapító Okirat szerinti feladatok szerint. 

Az Alapítvány életében változások történtek. Az új kuratórium felállt, melynek elnöke 

D.A.P.E.K. lett a nyugdíjba vonuló Cs.J. helyett. 

A kuratórium tagjai továbbá Gosztom Istvánné, és Bíróné Honti Katalin. 

Az Alapítvány medve napi szülői támogatásának bevételét kirándulásokra, fejlesztő eszközök 

vásárlására költi. 

 

            11.3. A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben    

                     szereplő eszközök beszerzése, pótlása 

 

A takarékos gazdálkodás jegyében terveztem meg idén is az intézmény tárgyi eszközeinek 

beszerzését. 

Felmértük, hogy a csoportoknak milyen eszközigénye van. 

Ennek értelmében a következő beszerzések történtek: 
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 szertár fejlesztés: -    fejlesztő játékok 

- zene szerszámok 

- vizuális eszközök 

- a beszédfogyatékosságot fejlesztő eszközök 

 könyvtár fejlesztés:     - szakkönyvek 

  - fejlesztő füzetek 

  - hagyományőrző szakirodalom 

 szakmai folyóiratok vásárlása 

 továbbképzési keretünket szakmai továbbképzésekre költöttük 

 csoportszobák eszköz fejlesztése: 

- fejlesztő játékok vásárlása 

- szükség szerint új szőnyegek, bababútorok vásárlása 

- vizuális eszközök beszerzése 

- új faliújságok vásárlása 

- a Brumi csoport gyermek fektetőinek lecserélése 

 az étkezéshez szükséges eszközök pótlása, beszerzése: 

 torna szertár fejlesztése: fejlesztő és sport eszközök 

 egyebek: dekorációs anyagok, és alapanyagok, új szárítók, vasaló, hangfalak, 

ágyneműk, törölközők, lábtörlők, edények 

 teraszra: nagymozgást fejlesztő eszközök, kültéri játék asztalok, további mozgást 

fejlesztő eszközök vétele történt. 

 

            11.4. Játszótéri eszközök 

 

 udvari eszközök: - kerti szerszámokat vettünk a kertgondozáshoz 

 terasz: kültéri játékokat, asztalokat vettünk 

 Kresz terasz: közlekedési eszközöket, védő felszereléseket vásároltunk 

 

Az óvoda gazdasági helyzetéről elmondható, hogy optimálisan igyekeztem felhasználni a 

betervezett pénzügyi keretünket. Sajnos megint úgy alakult, hogy december végén nagyobb 

összegű maradvány elköltésére kellett sort keríteni, ami nem volt túl szerencsés. A gazdasági 

adatok áttekintése néha nehezen átlátható.  
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             11.5. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ felújításai, beszerzései 

 

o Alapanyagok biztosítása a tornaterem előterének lefestéséhez 

o Homok kicserélése a hátsó udvari homokozóban 

o Vécédeszkák kicserélése a gyermek mosdókban 

o A konyha felújításokhoz a konyhabútor le- és visszaszerelése 

o A felnőtt öltözőből nyíló fürdőszoba teljes körű felújítása: 

- ablak csere 

- vízcsövek áthelyezése 

- fal és aljzat burkolása 

- zuhanykabin beszerelése 

- kézmosó és radiátor kialakítása 

- második emeleti konyhában új mosogató vásárlása 

 

 Eszközök beszerzésének segítése 

 Szállítási feladatok vállalása 

 Papírmunka elrendezésének segítése (Köszönet Szép Szilárdnak!) 

Hálás köszönetünk a FIÜK-nek az óvoda szebbé tételéért, az együttműködésért és az 

egyéb segítségeikért! 

 

            11.6. A Felújítási Iroda munkálatai 

 

o Ezen a nyáron a három konyhánk teljes körű felújítási munkálatait végezte el a 

Felújítási Iroda óvodánkban: 

- falon belüli csövek, vezetékek kicserélése 

- új fali és aljzat burkolatok felrakása 

- csapok kicserélése 

- lift lefestése 

- új fali világítók felszerelése 

o A Panda csoport mosdójában és csoportszobájában a fal beázás utána rendbetétele 

A nyári munkálatokról idén is elmondható, hogy sajnos nagyon elhúzódtak. Annak ellenére, 

hogy biztosítottuk a bejutást. Karbantartónk mindvégig jelen volt szabadság nélkül a felújítás 

ideje alatt. A zárás időszak utolsó hetében behívtam Kollégáimat, hogy haladjunk a 

takarítással, de ennek ellenére egy teljesen kész földszinti konyhával tudtunk nyitáskor 

kezdeni úgy, hogy a bútor még nem volt benne. A FIÜK segítségével hamarosan megoldódott 

ez a gond is. 
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12.    RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK AZ ÓVODÁBAN                 

 

Három alkalommal volt rendkívülinek számító esemény az óvodában. Mindhárom esetben 

külön intézkedést kellett végrehajtani a nem várt bekövetkezés és optimális megoldás 

érdekében. 

 

1.A szomszéd ház falából váratlan nagy mennyiségű víz ömlött a ponyvás teraszra. Ez 

februárban történt, nagy hideg volt és fagyás veszély is. A FIÜK műszaki vezetése is részt 

vett az intézkedésekben. A Tűzoltóság és a katasztrófa védelem az elhanyagolt állapotban 

lévő, nem használt házba bejutva megkereste az ömlő víz forrását, majd elhárította a 

problémát. Eközben az épület tulajdonosa is a megérkezett és felmérte a károkat. Az esetről 

beszámoló levelet írtam Alpolgármester úrnak. 

                                                                         

2.A Mézesmackó csoportból a „szülők közössége” által megfogalmazott panasz levél érkezett 

a Humánszolgáltató Irodára Irodavezető Úrnak címezve személyesen. Az óvodai koordinátor 

Asszony hozta ki személyesen a levelet. A levél a Mézesmackó csoport csoportvezető 

óvónőjének szakmai munkáját bírálta, a mindennapos csoport összevonást említette, valamint 

az óvodavezetőről azt állította, hogy nem áll szóba a szülőkkel. 

Nagyon méltatlannak éreztem ezeket az állításokat. A koordinátor Asszony váratlan érkezése 

során is meggyőződhetett délután 15.30-kor, hogy a csoportban tartózkodik az óvónő.  

Valóban sok teher rakódott rá a kiscsoportban, miután párja szülési szabadsága miatt egyedül 

vezette tovább a csoportot. A kollégák és jómagam sokat segítettünk be a csoport életébe. 

A foglalkozások megtartását folyamatosan ellenőrizni tudtam, hiszen az iroda mellett 

elhelyezkedő csoportról van szó.  

Irodavezető Úr kérésének eleget téve kivizsgáltam az ügyet, és tapasztalataimat, a csoportban 

folyó szakmai munkát, annak programhoz való megfeleltetését, valamint a gyermekek 

ellátására vonatkozó megfigyeléseimet rögzítettem, a beszámolót maradéktalanul 

elkészítettem. Óvodavezetőként magam is fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást, 

így leírtam, hogy váratlan helyzetben is nyitva áll az iroda ajtaja a szülők előtt, szükség esetén 

szívesen beszélem meg a problémáikat velük optimális megoldást keresve arra. A 

Mézesmackó csoportból nem kerestek meg ilyen problémákkal a szülők. 
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Zárójelben megjegyzem, hogy az eset kapcsán a csoportba járó gyermekek szüleinek nagy 

része felháborodott a nevükben megírt panasz levél hallatán. Tudtuk nélkül történt az eset. 

Volt olyan szülő, aki levélben fogalmazta meg ellen érzéseit és kiállt az óvónő mellett. 

 

3. A másik rendkívüli eseményt a Boribon csoport közös Facebook csoportjában történő 

bejegyzések és azokra történő reakciók váltották ki. Egy kisfiú és egy kislány tettlegességig 

fajuló csoportban megélt vitáját beszélték ki a szülők, és azok rokonai, akiket engedély nélkül 

még bevettek a Facebook csoportba.  

Sajnos az óvodapedagógusok munkáját, figyelmét és módszereit vették nagyító alá, 

kellemetlen stílusban.  

Az eset kapcsán megtett intézkedéseim: 

 Az óvodapedagógusok azonnali kiléptetése a csoportjuk Facebook csoportjából 

 Utasítás kiadása az óvoda dolgozói számára, mely szerint csoportjukban közösségi 

portálokon létrehozott csoportokban nem vehetnek részt 

 Rendkívüli szülői értekezlet összehívása a Boribon csoportban szakemberek 

közreműködésével (Berecz Dénes – a Családmentori Iroda igazgatója, Oláh Anna – 

Esélyegyenlőségi referens) 

 Külön találkozás az érintett két család szüleivel (segítő mediátor: Berecz Dénes) 

 Összefoglaló tájékoztató megküldése a Humánszolgáltató Irodának 

 

 

 13.    AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULÓ ELLENŐRZÉSEK    

 

 

Az előző év végén Sz.F. belső ellenőr a mulasztási naplók vezetésének ellenőrzését végezte 

el. Ennek nyomán visszacsatolásképpen megkértem, hogy tapasztalatait mondja el a 

nevelőtestületnek, ahol a további kérdéseinket is megválaszolta. 

Ezenkívül nem történt számottevő ellenőrzés sem országos, sem helyi szinten az 

intézményben. 
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 14.    ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 

 
Ssz: Támogatás megnevezése: Támogatás száma: Elnyert összeg: Elszámolás: 

1. Sport támogatás ESZSB 

.47/2016.(III.23.) 

112.000 Ft.- 2016.12.31. 

2. Egészségnap ESZSB. 

147/2016.(XI.10.) 

125.000 Ft.- 2017.05.31. 

3. Intézményi Zöldpont VVKB. 

420/2016.(XI.16.) 

900.000 Ft.- 2017.05.31. 

 

1. A sport támogatás összegéből a KRESZ teraszra vásároltunk közlekedési eszközöket és 

kiegészítőket (védő felszerelést, bukósisakot, láthatási mellényt, rollereket). Az összegből a 

torna szertár fejlesztésére vettünk polifoamokat. 

2. Az Egészségnapi rendezvény alkalmával           családi programot szerveztük, melyen az 

egészéges életmóddal kapcsolatos állomások eszközeire költöttünk. 

3. Az Intézményi Zöldprogram pályázat volt az idei legnagyobb beruházásunk. A hátsó udvar 

kertrendezésére beruháztunk. 

Minden csoportnak egy-egy ágyást építettünk, ahol gazdálkodhatnak. Köré új kerítést, 

megújítottuk a hátsó udvaron lévő homokozó szegélyét, és előkészítettük a talajt az őszi 

faültetéshez. 

 

 

15. ÖSSZEGZÉS                         

 

 A 2016-2017-os nevelési évre kitűzött céljainkat megvalósítottuk. 

 A törvényi előírásoknak megfelelően módosítottuk dokumentumainkat. 

 A megvásárolt eszközök által szépültek csoportszobáink, bővültek szertáraink. 

 A felújítások által szépült és alakult óvodánk képe. 

 Megtartottuk ünnepeinket, új hagyományokat vezettünk be. 

 Partneri kapcsolatainkat ápoltuk, új kapcsolatokra tettünk szert. 

 Munkaközösségeink aktívan működtek. 

 Megkezdtük az országos szakmai ellenőrzése dokumentumainak elkészítését. 

 Újból szembesültünk erősségeinkkel és gyengeségeinkkel. 

 A felmerülő problémákat legjobb szakmai tudásunk és emberi hozzáállásunk szerint 

igyekeztünk megoldani. 
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Összességében tartalmas, sikeres nevelési évet zártunk. 

Köszönöm kollégáim munkáját! 

Köszönöm a Ferencvárosi Önkormányzat dolgozóinak segítő támogatását! 

Köszönöm a FIÜK dolgozóinak segítségét, támogatását, értünk végzett munkáját! 

Köszönöm Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Képviselő Asszony, a Képviselőtestület 

és valamennyi partnerünk támogatását. 

 

 

 

 

Budapest, 2017. 09.08. 

 

 

Nagyné Dobó Erika 

óvodavezető 
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MELLÉKLETEK 

 

1. Melléklet – Gyermekvédelmi munkaközösség vezetőjének beszámolója 

 

2. Melléklet -  Néptánc munkaközösség vezetőjének beszámolója 

 

3. Melléklet -  Intézményi önértékelési munkaközösség vezetőjének beszámolója 

 

4. A nevelőtestület vélemény nyilvánítása a beszámolóról 

 

 

 

 


