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Tájékoztató a 2014/ 2015- ös nevelési évről 

 
 
Óvodánk jelenleg három telephelyen, összesen kilenc csoporttal működik. 2015. 07. 31.- én a 

Szent István utcai telephelyünk megszűnik, átkerül az Ercsi Hétszínvirág Óvodához, így a 

nevelési év utolsó hónapjában 7 csoportra csökken a csoportjaink száma. 

Gyermeklétszám alakulása: 

 

Gyermekek számaHH HHH Veszélyeztetett SNI BTM 

Térítés 

nélkül 

étkezők 

Sinatelep-

ről bejáró 

50 %-os 

kedvez-

ményben 

részesül 

2014. 10. 

01. 
177 29 52 20 3 11 127 14 14 

2015. 05. 

31. 
197 29 74 19 5 23 137 14 18 

 

Személyi feltételek: 

• 19 óvodapedagógus, valamennyien szakképzettek, közülük 4 fő fejlesztő 

óvodapedagógus. Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma: 6 fő. 

GYES- en van 2 óvodapedagógus, helyettesítésüket határozott időre szóló 

kinevezéssel kívántuk megoldani, de hosszú ideig még jelentkező sem volt a 

folyamatosan hirdetett álláshelyekre. Több alkalommal jeleztem a problémát a 

fenntartónak is, kértem segítségüket, hogy egy olyan ösztönző programot dolgozzunk 

ki, ami hosszú távon biztosítaná a megüresedő óvodapedagógus álláshelyek betöltését, 

mert ez a következő években is problémát jelenthet. 

2015 márciusában, majd áprilisban sikerült 1-1 óvodapedagógust alkalmazni, így 

valamennyi álláshely betöltésre került. 



2015. november 1- től egy óvodapedagógus nyugdíjba vonul, jelenleg szabadságát, 

majd felmentési idejét tölti. Az ő helyettesítését belső átcsoportosítással oldjuk meg. 

• 9 dajka, akik közül heten rendelkeznek dajka képesítéssel,  

• 3 fő pedagógiai asszisztens  

• 1 fő óvodatitkár 

• 2 konyhalány 

o A szakmai munkát segítették még: 2 fő logopédus, akik vállalkozóként, illetve 

a szakszolgálat alkalmazottjaként tevékenykedtek 

o Az autista gyermek ellátását 1 fő gyógypedagógus segítette heti 3 órában. 

A pedagógiai asszisztensek alkalmazása a munkánkat nagymértékben segítette, főképpen 

azokban a csoportokban, ahol nem volt biztosított a két óvodapedagógus az év nagy részében.  

Az előző évhez hasonlóan a logopédus emelt óraszámban történő alkalmazása jelentős 

eredmények eléréséhez vezetett, a beszédhibával küzdő gyermekek többségénél tapasztaltunk 

fejlődést. Örömmel vettük, hogy június hónapban, óvodáinkban egy hetes logopédiai tábort 

hirdetett meg a FMPSZ Gárdonyi tagintézménye. Bízunk abban, hogy ez is segíti azokat a 

nagycsoportos korú gyermekeket, akik jelentős lemaradással bírnak a nyelvi fejlettség 

területén. 

 
A pedagógus életpálya modell bevezetésének eddigi tapasztalatai, eredményei 

Örömmel tölt el, hogy az óvodapedagógusok közül azok, akiknek erre lehetőségük volt, 

valamennyien éltek a lehetőséggel, feltöltötték portfóliójukat és jelentkeztek a pedagógus 

minősítési eljárásra. 

Az 5 szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus közül négyen 2015. január 1- től átsorolásra 

kerültek- a minősítésükig- a Pedagógus II. fokozatba, egy fő pedig intézményi 

szaktanácsadóként a mesterpedagógus fokozatba került. 

Az idei évben 1 fő minősítésére kerül sor, vélhetően az év második felében. 

A 2016. évi minősítési eljárásra négy óvodapedagógus jelentkezett. 

 

Elismerés, díjazás: 

Óvodánk alkalmazottja, Lévai Péterné, dajka 2015. március 15.- én az Ercsi Város Képviselő-

testülete által adományozott Gyermekekért Díjat vehette át hosszú ideje végzett 

lelkiismeretes, pontos munkája elismeréséért. 

 

 



Tárgyi feltételek: 

Óvodánk tárgyi feltételei, eszközellátottsága jó, bár az elhasználódásuk fokozott mértékű, ami 

gyermekek otthoni körülményeit figyelembe véve (rendszertelen életmód, játékok, könyvek, 

gyakran alapvető berendezési tárgyak, eszközök teljes hiánya) nem meglepő. 

Nem tisztázott az udvari játékok felülvizsgálata körül kialakult helyzet továbbra sem. 

A sószoba berendezése még nem valósult meg, továbbra is fejlesztő szobaként működik a 

helyiség. Pályázati lehetőségre számítunk. 

A tárgyi feltételek nagyobb mértékű fejlesztéséhez júniusban pályázatot adott be a fenntartó, 

melynek pozitív elbírálása esetén 2016. év végéig tornaszobával, öltözővel bővülhet a Dózsa 

téri székhely intézmény, valamint a régóta tervezett akadálymentesítése, külső homlokzati 

hőszigetelése is megvalósulhat ugyanennek az épületnek. 

 

A nevelési év feladatainak megvalósulása: 

 

Kiemelt feladataink voltak:  

o Ebben a nevelési évben a gyermekek fő tevékenysége, a játék került előtérbe. A játék 

egyéni fejlesztő, differenciáló hatása a mindennapi munka során jól nyomon 

követhető.  

A játéktevékenységgel kapcsolatos elméleti ismeretek felelevenítése, összefoglalása 

nevelőtestületi értekezlet formájában történt, az óvodapedagógusok tartalmas 

tapasztalatcserét folytattak a gyakorlati tapasztalataik alapján.  

 

o Az egészséges életmód kialakításának lehetőségei szintén nagyon fontos területe az 

óvodai életnek. Intézményünknek nagy szerepe van abban, hogy az e területen jelentős 

elmaradással érkező gyermekek megfelelő ismeretekhez jussanak.  

A gyermekeken keresztül a szülők egészséges életmód iránti igényét is igyekszünk 

felkelteni. A helyes táplálkozási szokások kialakítása, az egészséges környezet 

megteremtése, a helyes életritmus, a mozgás szerepe, a betegség megelőzés azok a 

területek, amelyek színterei az egészséges életmódnak.  

o A Zöld Óvoda cím tavalyi elnyerésének megfelelően tovább folytatjuk ez irányú 

tevékenységünket. 

A vezetői ellenőrzések a tervezettnek megfelelően megtörténtek. 
 

 



A következő nevelési év előkészítése: 

Az új nevelési év kiemelt feladata az önértékelési rendszer kiépítése, felkészülés a 

tanfelügyeletre, valamint a minősítésre. Az előkészületek még ebben a nevelési évben 

megtörténnek, nevelőtestületi továbbképzés formájában. 

 

Továbbképzések: 

• Az autista gyermekek fogadásához megfelelő képzettség elérése szükséges, ennek 

érdekében 1 fő megszerezte a gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ 5414001) 

felsőfokú szakképesítést. 

• 1 óvodapedagógus „Az autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának 

elméleti és gyakorlati alapjai” című 30 órás továbbképzésen vett részt, egy másik 

óvodapedagógus pedig „az autizmus- specifikus komplex korai intervenció elméleti és 

gyakorlati alapjai” c. 60 órás továbbképzést teljesítette sikeresen. 

• Az új feladatoknak való megfelelés érdekében a minősítés, a tanfelügyelet és az 

önértékelés témakörében meghirdetett 30 órás intézményvezetői felkészítésen vettem 

részt. 

• Szaktanácsadói feladatok ellátására felkészítő 60 órás továbbképzésen részt vett 1 fő. 

 

Az óvodai fejlesztő program megvalósítása (IPR) 

A pályázat feltételének továbbra sem tudtunk megfelelni, mivel a halmozottan hátrányos 

helyzetű (HHH) gyermekek arányos elosztása a csoportokban a gyermekek folyamatos 

felvétele, a magas év közbeni „vándorlás” gátolták a részvételt az egyébként ragyogó 

lehetőségeket kínáló pályázatban. A szülők gyakran nem igénylik a HHH megállapítását, 

gyakran előfordul, hogy egy családon belül egyik gyermek HHH, a testvérei pedig csak 

hátrányos helyzetűek. 

Ennek ellenére a fejlesztő munka továbbra is az előző évekhez hasonlóan tovább folyt.  

A következő nevelési évben szeretnénk pályázni erre a lehetőségre, amennyiben a 

feltételeknek meg tudunk felelni. 

 

Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés 

 Jelenleg valamennyi településen szünetel, szeptembertől tervezzük annak újbóli bevezetését, 

mivel az újonnan megválasztott helyi roma nemzetiségi önkormányzat ebben partner. 

 



Programjaink 

• A csoportokban szervezett házi bemutatók, nyílt napok egyre népszerűbbek 

intézményünkben.  

• A bemutatók jó lehetőséget kínálnak a minősítés előtt álló óvodapedagógusoknak, 

hogy felkészülésük minél alaposabb legyen. A szakmaiság szempontjából is kiemelt 

jelentősége van a belső továbbképzéseknek.  

• A telephelyek közötti együttműködés eredményesebbé tétele érdekében fokozott 

figyelmet fordítottunk az információáramlásra, ezen túl pedig közös programok 

szervezésével is erősítettük a kapcsolatot, jó hangulatú csapatépítő tréninget is 

szerveztünk helyben. 

• Hagyományos programok: játszóházak kirándulások, séták, bábelőadások, Márton 

napi, adventi, pünkösdi farsangi projekt, gyermeknap, búcsúzó hét a nagycsoportosok 

számára. 

• Több előadást szerveztünk a gyermekeknek itt helyben, zenés műsorokat, táncházat, 

arcfestést, ugrálóvárat, kínáltunk a gyermekek számára. Legnépszerűbb az ÖKO 

játszóház volt, melyet idén sikerült telephelyenként megvalósítani, ezzel is fokozva a 

gyermekek környezettudatos nevelését. 

• Első ízben vettünk részt a Budapesten megrendezett Hortus Hungaricus kiállításon, 

ahol mindhárom telephelyünk csodálatos növény- beültetésekkel valósította meg a 

kiírás szerinti célt: „Madárbarát kert kialakítása” 

• Nagycsoportosaink az idősek Otthona lakói számára karácsonyi, majd anyák napi 

műsorral kedveskedtek.  

• Az idei március 15- i városi ünnepélyen szintén óvodásaink adták a műsor egy részét. 

• Egy a közbiztonság javítását célzó pályázat keretében meghirdetett közlekedés témájú 

rajzversenyen is részt vettünk. 

• A Pindur- pandúr című országos közlekedésbiztonsági vetélkedőn 8 fős csapatunk 

eredményesen szerepelt. 

• Az iskola által szervezett programokra több alkalommal kaptunk meghívást ebben az 

évben is, erősítve az intézmények közötti kapcsolatot, az óvoda- iskola átmenet 

zökkenő mentesebbé tételét. 

• Kirándulást szerveztünk a Fővárosi Nagycirkuszba, jártunk a Planetáriumban, a 

Mezőgazdasági Múzeumban, Martonvásáron az óvodamúzeumban és a kastély 



parkjában, a Nagytétényi kastélymúzeumban, valamint a helyben található 

múzeumokban is.  

 

Gyermekvédelem: 

• A gyermekvédelmi feladatok ellátása annak ellenére, hogy az óvodákban nem 

kötelező külön gyermekvédelmi felelős alkalmazása, intézményünkben kiemelt 

fontosságú. A halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek nagy és 

egyre növekvő száma miatt évek óta az óvodavezető helyettes látja el ezt a feladatot. 

Rendszeres kapcsolatban áll Gyermekjóléti Szolgálattal, részt vesz a havonkénti 

megbeszéléseken, előtte egyeztet az óvodapedagógusokkal.  

• Azonnali intézkedést kívánó esetek idén is előfordultak (több alkalommal 

gyermekbántalmazás gyanúja) A jelzésekre való reakció hamar megtörténik, a 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, a védőnők és a gyermekorvos együttműködése 

legtöbbször eredményes. A rendőrség bevonására indokolt esetben kerül sor.  

• Három alkalommal került sor esetmegbeszéléseken való részvételre. 

• Hét gyermek esetében ismételt jelzéseket küldtünk a rendszertelen óvodába járás 

miatt. 

Nagyon szomorú tapasztalataink vannak a szülők elhanyagoló nevelési stílusa miatt. 

Néhány szülő rendszeresen „ott felejti a gyermekét az óvodában”, a szülői 

értekezleteken nem vesz részt, a gyermekét a kiskorú testvérrel, rokonnal küldi az 

óvodába. 

• Az óvodával való kapcsolattartás területén nagyon sok tennivalónk van. 

• Az igazolatlan óvodai hiányzásokat száma ebben az évben csökkent.  

• Az orvosi igazolások a korábbi megállapodásnak megfelelően pontosabbak, az 

orvosok körültekintőbben járnak el, probléma esetén keressük egymást a helyzet 

tisztázása érdekében.  

• Az egészségügyi szűrővizsgálatok rendszeresen megtörténtek, a védőnő látogatása 

szintén rendszeres. Az idei évben ismét megszervezték a teljes körű szűrést a 

gyermekek gyógytestnevelésre való javaslatához.  

• Óvodáztatási támogatásban, annak új szabályozása miatt 2015 májusában részesülnek 

utoljára a szülők, mert 2015. szeptember 1- től már három éves korban kötelező a 

gyermekek óvodai nevelésben való részvétele. 

 



Az év folyamán jelentésre kötelezett gyermekbaleset nem volt. 

 

A tanköteles korú gyermekek  

A 2014/ 2015- ös nevelési évben a tanköteles gyermekek száma (2015. augusztus 31.- ig 

betöltötte a 6. életévét): 68 fő, a szeptemberben iskolát kezdők 42 fő. 

A FMPSZ Gárdonyi tagintézménye ebben az évben is helyben vizsgálta az iskolaérettségi 

vizsgálatra küldött gyermekeket.  

A tankötelesek közül összesen 39 gyermeket vizsgáltak meg, közülük: 

o óvodában marad 25 gyermek, közülük BTM státuszt kapott 7 gyermek 

o normál tantervű első osztályba mehet 12 gyermek, BTM státuszt kapott 5 gyermek 

o Szakértői vizsgálatra küldött gyermekek száma: 2 

Logopédiai fejlesztésben 23 gyermek részesült az év folyamán. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

A kapcsolattartás a családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok, egyéni 

beszélgetések, közös programok (előadások, kirándulások, teadélután, játszóház, 

ajándékkészítés az édesanyákkal) formájában valósult meg. 

A Szülők Tanácsának tagjai idén kevésbé aktívan tevékenykedtek, a vezető 

„tapasztalatlansága” érezhető volt munkájukon. A munkatervükben szereplő játszódélután, 

adventi-koszorú készítés, gyermeknapi akadályverseny megvalósultak.   

A következő nevelési évben hatékonyabb együttműködésre számítunk. 

 

Gyermeklétszám várható alakulása a 2015/ 2016- os nevelési évben: 

Évente visszatérő probléma, hogy a hivatalos beiratkozás időszakában a többszöri személyes 

látogatás ellenére csupán az óvodáskorú gyermekek kis részét íratták be az óvodába. 

 A kimaradók felkutatása idén is sok energiát igényelt. 

A maximális csoportlétszám 20 %- al történő emelésére jelenleg nincs szükség.  

 

Új beiratkozók (2015. május 31.- ig): 41 fő, többségében 3, illetve 4 évesek, de több gyermek 

csak a nevelési év során tölti be a 3. életévét. 

 

Összesen jelentkezők száma 

születési idő szerint 

41 fő 



2011. 01. – 12. hó 3 fő 

2012. 01. – 12. hó 30 fő 

2013. 01.-  05. hó 8 fő 

 

A tervezett csoportbeosztások: 

Dózsa tér 

férőhelyek száma:100 

Csoport neve Létszám (fő) Korcsoport SNI BTM 

Süni csoport 24 középső- nagy   

Katica csoport 24 középső 1  

Napocska csoport 22 nagy   2 

pillangó csoport 25 kiscsoport   

Összesen: 95 (96)    

 

Bercsényi utcai telephely 

férőhelyek száma: 72 

Csoport neve Létszám (fő) Korcsoport SNI BTM 

Napraforgó 20 középső- nagy 3 3 

Maci 24 kis- középső 1  

Halacska 22 középső- nagy 1 8 

Összesen: 66 (72)    

 

 

Nyárra tervezett felújítások, karbantartások: 

Tisztasági festés a mosdókban és a konyha helyiségekben, valamint a székhely 

csoportszobáiban. 

Udvari játékok folyamatos karbantartása, Dózsa téren a gumitégla burkolat felszedése, 

javítása, esetleg cseréje. 

 

Ercsi, 2015. 06. 12. 

                               Bosnyák Istvánné 
                                                       óvodavezető 
 


