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Bevezetés:  
 

A beszámoló időszaka: 2018.09.01.-től 2019.08.31-ig 

A 2018/2019-es nevelési évben az Éves munkatervben kitűzött célok a partnerközpontú műkö-

dés elérését, valamint a Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjában és tagóvodán-

kénti mellékleteiben (továbbiakban: NEÓ PP-ben) megfogalmazott irányelvek, és feladatok mi-

nél hatékonyabb megvalósítását szolgálták. 

A nevelési év értékelésekor figyelembe vettük az adott időszakban elvégzett szakmai munka 

ellenőrzésének megállapításait, a partneri, és a fenntartói visszajelzéseket.  

 
 

I. Helyzetelemzés 

A költségvetési szerv alapításának dátuma:  2015. augusztus 1.  

Az intézmény  Alapító okirata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-a és a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (2) bekezdése alapján került kiadásra a 

hatályos Alapító okirat száma: 20170801/A/3 

  

Az intézmény egyesített óvodaként egy székhely óvodával, és 13 tagóvodával működik, Buda-

pest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda el-

nevezéssel. 

Rövid neve: Napraforgó Egyesített Óvoda    

A székhely címe: 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.  OM azonosítója: 034 388     

 

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13.§ (6) bekezdése szerint óvodai ellátás, mely magában foglalja a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai nevelést. 

Az óvoda jogállása:  - önálló jogi személyként működő, önkormányzati költségvetési szerv. 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló, tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, szakmai elő-

írások alapján látja el1. Működésével kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogsza-

bály illetve a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által hozott rendelke-

zés nem utal más hatáskörbe.  

A gazdálkodás módja:    

 Az óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. 

 Az óvodaigazgató rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi jutta-

tásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival. 

Továbbá az intézmény működtetéshez szükséges dologi (közüzemi díjak, üzemeltetési, 

szakmai anyag beszerzés, és egyéb szolgáltatás) beruházási (eszközbeszerzés), és felújí-

tási kiadásának előirányzatával.  

                                                           
1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.), 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvo-

dai nevelés országos alapprogramjáról (ONAP), stb. 
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 Az óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait „Munkamegosztási megállapodás” alapján a Jó-

zsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) látja el. 

 A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) megrendelés, illetve megbízás 

szerint látja el részben, az állagmegóvás érdekében az Napraforgó Egyesített Óvoda és 

tagóvodáinak épületeivel, berendezéseivel, eszközeivel kapcsolatos karbantartási, javí-

tási, és felújítási feladatokat. 

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott rendeletekben meghatározott szabályok az irányadók. 

I./1. Személyi feltételek 
 

* Az engedélyezett álláshelyek száma: 277 

- Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében tör-

ténik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.  

- Munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója.  

- Az óvodában alkalmazható munkakörök: 

 
 

 

- Az óvoda létszáma 2017-hez képest 2018-ban, és 2019-ben sem változott.  

*  Az óvoda vezetőségének tagjai: az óvodaigazgató, az óvodaigazgató-helyettesek, és a tag-

óvoda-vezetők. Az óvoda vezetősége együttműködik a szülői szervezet (NEÓ-SZSZ) választ-

mányával, és a tagóvoda szintű, helyi szülői szervezetekkel. 

Az óvodaigazgató-helyetteseket és a tagóvodák vezetőit az óvodaigazgató nevezi ki. 

vezetőség 

1+3+13 fő

óvodapedagógus 124 fő

felzárkóztató ped. 13+1+3 fő

pedagógiai 

asszisztens 

24,5 fő

dajka 66,5 fő

óvodatitkár 13 fő

ügyviteli dolgozók 5 fő

ált. munkások 10

Személyi feltételek
1. vezetőség 1+3+13

2. óvodapedagógus

3. felzárkóztató ped.

4. ped.asszisztens

5. dajka

6. óvodatitkár

8. általános munkások
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* Az intézmény igazgatóságának tagjai: az óvodaigazgató, az óvodaigazgató-helyettesek, 

mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkeznek. 

* Az intézmény módosított szervezeti felépítése 2018.01.01.-től az alábbiak szerint alakult: 

 

NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA (NEÓ) 

 

* A személyi feltételek alakulása intézményenként: 

- A dolgozói létszám 2018 január 1.-től székhely, és tagintézményenként: 

Szakmai 

óv. ig. he.  a  

székhelyen (1fő) 

Általános  

óvodaigazgató-helyet-

tes (1fő) 

Személyi és tanügy-

igazgatási óvodaigaz-

gató-helyettes (1fő) 

 

13 tagintézmény – tagóvoda-vezetői (13 fő)  
Csodasziget, Gyerek-Virág, Hétszínvirág, Katica, Kincskereső,  

Mesepalota, Napsugár, Pitypang, Százszorszép, TÁ-TI-KA,  

Virágkoszorú, Várunk-Rád. 

 

Nevelést-oktatást segítők (NOS) 

Dajkák (66,5)  

Fejlesztő pedagógusok (13), 

gyógypedagógusok (3),  

és logopédus (1) 

Óvodapedagógusok  

(124 fő) 62 x 2  

(NOKS) 

Óvodatitkárok  

 (13 fő) 
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők 

(NOKS) 

  Pedagógiai asszisztensek  

(24,5 fő)  

Ügyviteli dolgozók: bér- 

és munkaügyes, pénzügyi 

előadók, informatikus, ta-

karító-kézbesítő (5 fő) 

Óvodaigazgató  
A költségvetési szerv vezetője 

(1 fő) 

Műszaki koordiná-

tor (1fő) 

Általános munkások 
(9 fő) 

Szakmai 

munkaközös-

ségek (10) 
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Napraforgó  

Egyesített Óvoda 

2018. szeptember 1-től az álláshelyek száma 

pedagógus NOKS NOS (egyéb)   

Álláshelyek  

megnevezése: v
ez

et
ő
 

ó
v

o
d

a-
 

p
ed

ag
ó
g

u
s 

fe
lz

ár
k

ó
zt

at
ó

 
p

ed
ag

ó
g

u
s 

eg
y

éb
 

ó
v

o
d

at
it

k
ár

 

d
aj

k
a 

p
ed

ag
ó
g

ia
i 

 

as
sz

is
zt

en
s 

ü
g

y
v

it
el

i 
 

d
o

lg
o

zó
 

ál
ta

lá
n

o
s 

m
u

n
k

ás
 

ö
ss

ze
se

n
: 

N
E

Ó
 

Igazgatóság              3  0 0  0  0  0  0 
2 gazdasági, 

2 munkaügyi, 
1 informatikai, 

1  9 

Napraforgó Óv. 1 8 1   1 4 1,5   0,5 17 

Tagóvodák:                     

1. Csodasziget 1 6 0,5 
1 

gyógy- 

ped.  
0,5 3 1   0,5 12,5 

2. Gyerek-Virág 1 8 1   1 4 2   0,5 17,5 

3. Hétszínvirág 1 8 1   1 4 1,5   0,5 17 

4. Katica 1 12 1 
1 

logo- 

pédus 
1 6,5 2   1 25,5 

5. Kincskereső 1 10 1 
1 

gyógy- 

ped. 
1 5 2   0,5 21,5 

7. Mesepalota 1 10 1   1 5,5 2   0,5 21 

8. Napsugár 1 8 1 
1 

gyógy- 

ped.  
1 4 1,5   0,5 17 

9. Pitypang 1 12 1   1 6,5 2,5   1 25,5 

10. Százszorszép 1 12 1   1 7 2   1 25 

11. Szivárvány 1 4 0,5   0,5 3 1  0,5 12,5 

12. TÁ-TI-KA 1 10 1   1 5 2,5   0,5 21 

13. Várunk Rád 1 8 1   1 4 1,5   0,5 17 

14. Virágkoszorú 1 8 1   1 5 1,5   1 18 

összesen: 17 124 13 4 13 66,5 24,5 5 10 277 

 158 104 15 277 

  
pedagógus NOKS NOS (egyéb) 

  

 

Ebből: - teljes munkaidős: 265 fő,  - részfoglalkozású: 14 fő, - óraadó: 0, - megbízási szerző-

déssel: 6 fő (nyugdíjas). 
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* Betöltetlen álláshelyek száma augusztusi állapot szerint:  

- óvodapedagógus 15 fő  - felzárkóztató pedagógus 1 fő - gyógypedagógus 1 fő 

- a többi munkakörben (dajka, ped. asszisztens, stb.) nincs tartósan betöltetlen státusz  
 

Az üres álláshelyek betöltése folyamatos, az álláshirdetést minden hónapban megjelentetjük.  

- Ideiglenesen nyugdíjas óvodapedagógusokat alkalmazunk a gyermekek zökkenőmentes ellá-

tása érdekében. 

- A nyelvvizsga megszerzésében anyagilag is támogatjuk az abszolvált gyakornokokat. 

- Három fő pedagógiai asszisztens jelenleg végzi az óvónőképző főiskolát. Tanulmányukat tá-

mogatjuk, annak reményében, hogy csökkenteni fogják a krónikus óvónő hiányt. 

Az óvodapedagógus hiány nem helyi jellegű, országosan jellemző a probléma, annak ellenére, 

hogy a pedagógus bérek rendezésre kerültek, de 2017 óta az életpálya modell szerinti bérek be 

lettek fagyasztva, miközben a minimálbér és a bérminimum jelentősen megemelkedett.  

Ennek köszönhetően az alacsonyabb iskolázottságú dolgozók bére magasabb, mint a 0-6 éve 

pályán lévő óvodapedagógusoké. 

Óvodáinkban tehát továbbra is a legfontosabb feladat az üres pedagógus álláshelyek feltöltése, 

a megfelelő munkaerő felkutatása. Ehhez segítség lenne a kerületi pedagógus pótlék beveze-

tése, hasonló módon, ahogy ez már működik a környező kerületekben. Sajnos már érezhető 

ezen kerületek munkaerőt elszívó hatását.  

Probléma továbbá, hogy egyre nagyobb a sajátos nevelést igénylő (SNI), és a beilleszkedéssel, 

és magatartási problémákkal küzdő (BTM) gyermekek száma, ellátásuk speciális tudást, és 

többlet feladatot igényel nap, mint nap a kerületünk óvónőinktől.  

Azokban a tagóvodákban, ahol a nehezen kezelhető gyermekek száma csoportonként megha-

ladja a 2-3-at, ott jellemzőbb a pedagógus hiány, de a gyereklétszám csökkenése is kimutatható. 

* Egyebek 

 A 2018/2019-es nevelési évben is az volt a feladat, hogy a munkamegosztás megfelelően 

valósuljon meg úgy, hogy az azonos csoportban dolgozó óvodapedagógusok terhelése arányos 

legyen. Ennek megfelelően egymást segítve, közösen oldották meg a nevelési és pedagógiai 

feladatokat. 

 Kerületünkben jelentősen megnőtt a gyakornokok száma.  

Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk segíteni a pályakezdőket, kerületi szinten 

3 éve megalakítottuk a gyakornokok, illetve a mentorok munkaközösségét. Érzékelhető, hogy 

ennek hatására csökkent az elvándorlás. Gyakornokaink szakmai tapasztalata gyorsabban ala-

kul ki. A minősítő vizsgák rendre jól sikerülnek. 

 Ettől függetlenül a következő években is kiemelt feladatunk lesz ezeknek a területeknek az 

erősítése, fejlesztése.  

 Az ELTE TOK által szervezett óvónőképzésben részt vevő tagóvodák száma ebben a neve-

lési évben hat. A képzésben részvevők: Virágkoszorú, Katica, Mesepalota, TÁ-TI-KA, Száz-

szorszép, és Pitypang. A jövőben további tagóvodák bevonását tervezzük. Ennek feltétele a 

gyakorlatvezető óvónők fejlesztése, számuk növelése. A gyakorlatvezető óvónők száma: 8 fő.  
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 A nevelést oktatást segítő, nem pedagógus végzettségű dolgozók, azaz a NOKS és NOS-os 

munkatársak garantált bérminimumának + 10 % (bruttó 195 000 Ft +19 500) - Budapest Főváros 

VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. májusi döntése alapján további 
14 %-os emelése által átlag 241 800 Ft, mely nagy elégedettséget jelent az érintett dolgozók 

körében.  

Ez érintette az óvodákban dolgozók közül valamennyi dajkát, pedagógiai asszisztenst, az infor-

matikust, ügyviteli dolgozót, óvodatitkárt, és általános munkást (karbantartót).   

 Ugyanakkor komoly bérfeszültséget jelent, hogy a főiskolai végzettségű gyakornok (0-3 éve 

dolgozó) óvónők keresete nem magasabb, mint az országos garantált bérminimum, azaz 

195 000 Ft. A különbség bruttó - 46 800 Ft. 

 A 2017 szeptembere óta befagyasztott pedagógus bérek miatt a  

- 3-5 éve dolgozó Ped. I./2 kategóriához tartozó óvodapedagógus bére 219 250 Ft.  

- 6-8 éve Ped. I./3 kategóriához tartozó óvodapedagógus bére 237 500 Ft. 

- 9-11 éve Ped. I./4 kategóriához tartozó óvodapedagógus bére 246 650 Ft. 

A különbségek: - 22 550 Ft, - 4 300 Ft, + 4 850 Ft. 

A középfokú végzettségű óvodapedagógusok esetében ezek az arányok még rosszabbak. 

Ezt a helyzetet az átmeneti bérmaradvány terhére megpróbáltuk helyileg kompenzálni, de ez 

hosszú távon nem jelent megoldást. A 2020-as minimálbér, és garantált bérminimum összegé-

nek emelése további konfliktusokat, és jelentős óvónő hiányt fog eredményezni. 

Összefoglalva: 

- Az igazgatóhelyettesek és a tagóvoda-vezetők a helyzetnek megfelelően feladatukat képessé-

geikhez mérten ellátták, jól értelmezték, saját területükön hatékonyan tevékenykedtek, ezáltal 

érezhető segítséget adtak az óvodaigazgató munkájához is. 

Nyugdíjazás miatt 3 tagintézményben (Gyerek-Virág, Pitypang, és Kincskereső) tagóvoda-ve-

zetős váltás történt. Az új vezetők beilleszkedésének, napi munkájának segítése folyamatos.  

- A személyi feltételek alakulását illetően Budapest Józsefvárosi Önkormányzat pozitív intéz-

kedéseinek köszönhetően a NOKS és a NOS-os dolgozók körében elégedettség tapasztalható, 

viszont tovább erősödött a pedagógus hiány miatt az óvónők körében a feszültség. Hosszú távon 

az állandó délelőttös műszak, a helyettesítések, az adminisztráció terhének az egyedül vitele 

kifáradáshoz, fásultsághoz, kiégéshez vezet. Mindezt nem segíti, hogy a fiatalok, akik még a 

pályán maradtak, garantált bérminimumért dolgoznak.  

- A házi hospitálásoknak, és a fokozott szakmai ellenőrzéseknek, valamint a minősítéseknek 

köszönhetően a pedagógiai munka színvonala folyamatosan emelkedett és kontroll alatt volt. A 

pedagógusok között egészséges versenyszellem alakult ki, néhány óvónő példás munkájával 

húzóerőnek számított, ennek köszönhetően a továbbképzéseken való részvételek száma látvá-

nyosan emelkedett. 

I./2. A működés tárgyi feltételei 

Óvodáink épület és játszóudvar szempontjából kerületünkben nagyon vegyes és színes képet 

mutatnak. Vannak olyan tagóvodák, melyek az 1800-as évek végén épültek (Várunk Rád, Hét-

színvirág, Kincskereső), sok tagóvoda a demográfiai hullám emelkedése miatt az 1950-es évek-

ben lakásokból, iskolákból, apácalakból kerültek kialakításra (Napsugár, Hétszínvirág, Mese-

palota, Szivárvány).  
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1972-től már kifejezetten óvodának tervezett épületeket adtak át (TÁ-TI-KA, Csodasziget, Ka-

tica, Napraforgó, Virágkoszorú, Gyerek-Virág, Százszorszép, Pitypang tagóvoda 2017.). 

2.1. A tárgyi feltételek javítása a 2018/2019-es nevelési évben 

Beszerzések: intézményeinknek ebben a nevelési évben is lehetőség volt új eszközök, szakmai 

anyagok - játékok, berendezések vásárlására a  

- szakmai anyag,  

- kötelező eszköznorma,  

- beruházás,  

gyermeklétszám, vagy csoport arányosan, tagóvodákra lebontott,  meghatározott keretből. 

Beszerzések székhely illetve tagóvodánként: 

Csodasziget 

tagóvoda 

 a negyedik csoportszoba a hiányzó bútorok, szőnyegek, függönyök, 1 db laptop, 1-1 db mo-

nitor, 1 db szárító + mosógép, csoportonként 2 váltás új ágynemű, minden dolgozónak mun-

karuha /benti és udvari/, valamennyi gyermek részére tisztasági csomag, 1 db párakapu, 1 db 

lombszívó, 2 db nagyméretű kerti tároló (a 4. csoportszobává átalakított raktár helyett), ud-

vari játéktároló kialakítása. 

Gyerek-Virág 

tagóvoda 

fejlesztő szoba bútorzata, sószoba bútorzata, 2 db szőnyeg, porszívó, konyhai eszközök, já-

tékok, vizuális és fejlesztő eszközök, 2 db ágyneműtároló szekrény, 1 db laptop, 1 db monitor 

fészekhinta, 1 db párakapu, 1 db szárító + mosógép, 1 db lombszívó, csoportonként 2 váltás 

új ágynemű, valamennyi gyermek részére tisztasági csomag, minden dolgozónak munkaruha 

/benti és udvari/, árnyékoló felszerelése az épület déli oldalának teljes hosszában 

Hétszínvirág 

tagóvoda 

1 db babakonyha bútor, kesztyűbábok, tornapadok, tornaszivacsok, egyensúly-fejlesztő esz-

közök /rugós deszka, lépegető/, udvari trambulin, 1 db mászó vár – udvari játék, 1 db laptop, 

1 db monitor, 1 db fészekhinta, 4 db futóbicikli, kosárpalánk, egyéb udvari játékok, 2 db 

zsúrkocsi, csoportonként 2 váltás új ágynemű, gyereköltözői zsákok és vállfák, minden dol-

gozónak munkaruha /benti és udvari/, párakapu, 1 db szárító + mosógép, 1 db lombszívó, 

valamennyi gyermek részére tisztasági csomag 

Katica  

tagóvoda 

madarász tanösvény bővítéséhez eszközök, udvari játékok, 6 db trambulin, 19 db motor (ado-

mány), fészekhinta, óriás napernyő, napvitorlák, udvarrészenként, párakapu, sötétítő rolós 

függönyök, 3 db gardróbszekrény, irodabútor, íróasztal, irodai szék, térelválasztó, tolóajtós 

szekrény, páncélszekrény, 4 db mikrohullámú sütő, 3 db porszívó, gyermekkönyvek, szak-

könyvek, játékok, vizuális eszközök, rádiós magnó, konyhai szeletelőgép, rozsdamentes fa-

zekak, szőnyegek 5 db, függönyök laptop 1 db, monitor 1 db, minden dolgozónak munka-

ruha, 1 db, interaktív tábla, dönthető állvánnyal 1 db, 1 db szárító + mosógép, és a Karácsony 

Sándor Alapítvány támogatásával Mozgáskotta sporteszköz  

Kincskereső 

tagóvoda 

óriás napernyő, napvitorlák, párakapu, irodai forgószék, Okos kocka-fejlesztő játékkészlet 

3db, tornapadok, trambulin, gokart, gyerekasztal 2 db, gyerekbútor, fészekhinta 1 db, kerti 

gyerekszék, gyermekkönyvek, szakkönyvek, játékok, vizuális eszköz, szőnyeg, függönyök, 

laptop, monitor 1 db, minden dolgozónak munkaruha /benti és udvari/, 1 db szárító + mosó-

gép, csoportonként 2 váltás új ágynemű, 1 db párakapu, valamennyi gyermek részére tiszta-

sági csomag, 1 db lombszívó 

 

 
Mesepalota 

tagóvoda 

gyereköltözői zsákok, szekrények, babakonyha bútor, egyéb játékok, könyvek, íróasztal, lap-

top, monitor 1 db, minden dolgozónak munkaruha /benti és udvari/, csoportonként 2 váltás 

új ágynemű, 1 db szárító + mosógép, csoportonként 2 váltás új ágynemű, 1 db párakapu, 

valamennyi gyermek részére tisztasági csomag, 1 db lombszívó 
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Napraforgó 

Egyesített 

Óvoda 

(székhely óv.) 

3 db konyhabútor, gyermekbútorok (szekrények, gyerek konyhabútor), 8 db szőnyeg, 1 db 

fészekhinta, 1 db porszívó, 1 db tornaszer (KTK), 34 méter impregnált vászon 

terítő, tányér készlet 4 csoportba, 15 db virágláda, 2 db futóbicikli, munkaruha (udvari) a 

teljes alkalmazotti közösségnek, 1 db párakapu, 1 db szárító + mosógép, csoportonként 2 

váltás új ágynemű, laptop, monitor 1 db, 1 db lombszívó, 1 db fészekhinta 

Napsugár  

tagóvoda 

szekrény a gyógypedagógus szobájába, komód, mozgásfejlesztő eszközök, habszivacs kész-

let és elemek, lombfújó, laptop, térelválasztók, játéktárolók, fejlesztőjátékok, árnyékoló a 

műfüves focipályára, udvari vizes játékok, félgömb mászóka, 1db Mozgáskotta készlet ki-

egészítés a Karácsony Sándor Alapítvány által, munkaruha (bent, udvari) a teljes alkalma-

zotti közösségnek, 1 db szárító + mosógép, csoportonként 2 váltás új ágynemű, 1 db pára-

kapu, 1 db lombszívó, laptop, monitor 1-1 db 

Pitypang  

tagóvoda 

fészek hinta, egyensúlyozó játék, porszívó, sövényvágó, gyermek poharak, tányérok, íróasz-

tal, 1 db szárító + mosógép, 1 db párakapu, csoportonként 2 váltás új ágynemű, laptop, mo-

nitor 1 db, valamennyi gyermek részére tisztasági csomag, munkaruha (bent, és udvari) a 

teljes alkalmazotti közösségnek 

Százszorszép 

tagóvoda 

1 db szárító + mosógép, 1 db párakapu, csoportonként 2 váltás új ágynemű, laptop, 

monitor 1 db, 2 db csoportba szőnyeg, gyermek asztalok és székek cseréje egy csoportban, 

3 db játéktároló szekrény, 1 db lombszívó-fújó, mikrohullámú sütő, ventilátor, teflon vízle-

pergetős abrosz mind a 6 csoportba, törölköző minden gyermek részére, öltözőszekrények 

cseréje, kerti szerszámok (sövényvágó, metszőolló, ásólapát), játékok fejlesztő eszközök, vi-

zuális eszközök, mesekönyvek, valamennyi gyermek részére tisztasági csomag 

TÁ-TI-KA 

tagóvoda 

játékok fejlesztő eszközök, vizuális eszközök, mesekönyvek, 5 db gyermek asztal, 25 db 

szék, 1 rugós játék, öltözőszekrények (óvónői), laptop, monitor 1-1 db, minden dolgozónak 

munkaruha /benti és udvari/, 1 db lombszívó-fújó, 1 db szárító + mosógép, csoportonként 2 

váltás új ágynemű, 1 db párakapu, valamennyi gyermek részére tisztasági csomag 

Virágkoszorú 

tagóvoda 

játékok fejlesztő eszközök, vizuális eszközök, mesekönyvek, minden dolgozónak munka-

ruha /benti és udvari/, 1 db szárító + mosógép, csoportonként 2 váltás új ágynemű, 1 db 

párakapu, csoportszobák függönyeinek cseréje, 1 db porszívó, 1 db lombszívó-fújó, szőnye-

gek, 1 db Notebook, valamennyi gyermek részére tisztasági csomag, 1 db laptop, 1 db mo-

nitor, 1db Mozgáskotta készlet a Karácsony Sándor Alapítvány által, árnyékoló felszerelése 

az épület déli oldalának teljes hosszában 

Várunk Rád 

tagóvoda 

2 db laptop, 1 db monitor, lamináló, porszívó, fészekhinta, öltözőszekrény, 2 laptop, szőnyeg 

4 csoportba, óvodai székek 1 csoportnak, napernyő, irodai szék, konyhai szeletelő gép, po-

harak, evőeszközök, játékok fejlesztő eszközök, vizuális eszközök, mesekönyvek, minden 

dolgozónak munkaruha /benti és udvari/, 1 db lombszívó-fújó, 1 db szárító + mosógép, cso-

portonként 2 váltás új ágynemű, 1 db párakapu, valamennyi gyermek részére tisztasági cso-

mag 

 

2.2. Karbantartási, felújítási munkálatok a 2018/2019-es nevelési évben 

Örömmel vettük, hogy a Képviselő-testület kiemelten nagy összeget szánt az óvodák rendbeté-

telére 2018-ban, és 2019-ben is.  

Csodasziget 

tagóvoda 
2 

Gyerek-Virág 

tagóvoda 

ablak-zár javítása, napfény árnyékoló felszerelése a négy csoportszoba elé, elektromos el-

osztó szekrények felújítása (3 szett), egyéb villanyszerelési munkák 



11 

 

 
 

Hétszínvirág 

tagóvoda 

elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett), számkódos beléptető rendszer beszerelése, 

teljes tetőszerkezet javítása, felújítása  

Katica  

tagóvoda 

a játszóudvar felújítása (térkövezés, kútfúrás, locsoló rendszer kialakítsa, játéktároló, és ho-

mokozó kibővítése, új udvari játékok beszerzése, telepítése, füvesítés), lapos tető szigetelé-

sének felújítása, részleges festés, számkódos beléptető rendszer beszerelése, fakivágás, foci-

pályára UV védőhálójának felszerelése 

Kincskereső 

tagóvoda 
a felújítás elmaradt, 2020-ra átcsoportosítva 

Mesepalota 

tagóvoda 

az intézmény tisztasági festése (4 csoportszoba, folyosók, kiszolgáló helyiségek, mosdók), 

elektromos elosztó szekrények felújítása 

Napraforgó 

Egyesített 

Óvoda 

(székhely óv.) 

főelosztók és alelosztók felújítása (Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása), parketta 

csiszolás, lakkozás 2 csoportszobában, ablak és teraszajtó csere 4 csoportban, hátsó játszó-

udvar teljes felújítása, fészekhinta telepítése, mindkét udvar műfüvezése, galéria lebontása 3 

csoportszobában, az első emeleti teraszokon korlát csere, 3 db radiátor cseréje, focipályára 

UV védőhálójának felszerelése  

Napsugár  

tagóvoda 

elektromos elosztó szekrények felújítása, játszóudvar felújítása, csúszdás vár megemelése, 

alatta gumitégla cseréje, focipályára UV védőhálójának felszerelése, fészekhinta telepítése 

Pitypang  

tagóvoda 

szomszéd kerítése mellett több fa gallyazása, fészekhinta telepítése, ajtó zárak javítása, a 

közeli építkezés miatt a kerítés teljes hosszában építkezési zöld hálóval való betakarása, fé-

szekhinta telepítése 

Százszorszép 

tagóvoda 

4 csoportszoba mosdójának, és öltözőjének felújítása, a két épület festése, mázolása, udvari 

játék telepítése, focipályára UV védőhálóval felszerelése, életveszélyes fák kivágása, galy-

lyazása   

TÁ-TI-KA 

tagóvoda 

nyílászárók cseréje (1 db gazdasági bejárati ajtó, 1 csoportszoba ablakai), műfüvezés, játszó-

udvar gumitéglájának felújítása, udvari zuhanyzó burkolása, lépcső javítás, életveszélyes fák 

kivágása 

Virágkoszorú 

tagóvoda 

elektromos elosztó szekrények felújítása, udvari kijárat, WC csempézése, linóleummal való 

burkolása, gyermekmosdók festése, terasz műfüvezése, focipályára UV védőhálójának fel-

szerelése 

Várunk Rád 

tagóvoda 

játszóudvar műfüvezése, gumitégla elszállíttatása, téglafal kerítés javítása, elektromos el-

osztó szekrények felújítása, udvari játék (fészekhinta) telepítése, reluxa, szúnyogháló felsze-

relése 1 csoportban 
 

II. A 2018/19-es nevelési évben folyó szakmai munka bemutatása 

Általános, a székhely, illetve minden tagóvodára vonatkozó teljesítések: 

Óvodáink működését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban 

Nkt.), valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A munkavállalók alkalmazásával kapcsolatban a 2012. évi I. törvényt, a Munka törvénykönyvét 

és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, valamint annak végre-

hajtási rendeletét, a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletet alkalmaztuk. 

Az óvodák egyesítése óta fontos feladat minden nevelési évben a közös Éves munkaterv elké-

szítése, melyben a székhely óvoda, illetve tagóvodánként meghatározásra került a nevelési év 

rendje, a dolgozók munkarendje, a pedagógusok munkaidő-számításának, munkarendjének 

meghatározása, a tanügy-igazgatási, a munkáltatói és a pedagógiai feladatok felsorolása. 
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1. Munkáltatói feladatok 

Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

Munkaerőhiány esetén az állás meghirdetése, és a 

megfelelő dolgozó kiválasztása. 

óvodaigazgató, és az  

érintett 

 tagóvoda-vezetők 

munkavállalók 
folyamatosan 

megvalósult 

A képesítési követelmények figyelembe vételével az 

óvodák dolgozóinak alkalmazása. A személyes adatai-

nak begyűjtése.  

óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők, mun-

kaügyi előadók 

munkavállalók 

legkésőbb a 

munkába állás 

napján  

megvalósult 
A munkaköri leírások átnézése, egységes formába ön-

tése, aktualizálása munkakörönként. 
óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők 
munkavállalók 

legkésőbb a 

munkába állás-

kor megvalósult 
A közalkalmazottak besorolása, illetmény-előmeneteli 

rendszerének figyelemmel kísérése.     A technikai dol-

gozó bérének aktualizálása. 

óvodaigazgató, és a 

munkaügyi előadók 
munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 

A közalkalmazottak személyi anyagának rendezése, 

átadása-átvétele, folyamatos kezelése. 
óvodaigazgató, és a 

munkaügyi előadók 
munkavállalók 

szeptember 16. 

folyamatosan 

megvalósult 

A Köznevelési információs rendszerben (KIR-ben) a 

pedagógusok szakmai gyakorlati idejének módosítása, 

adatainak ellenőrzése. 

helyettesek, az illeté-

kes tagóvoda-veze-

tők, és az óvodatitká-

rok 

pedagógusok 
szeptember 15. 

megvalósult 

Az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszeré-

nek (dari.oktatas.hu, oktatas.hu, KIR) figyelemmel kí-

sérése, az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele. 

óvodaigazgató, he-

lyettesek, és a tag-

óvoda-vezetők 

pedagógusok 
folyamatosan 

megvalósult 

A műszakrend elkészítése. A jelenléti ívek szerkesz-

tése, naprakész vezetése, ellenőrzése havonta. 

óvodaigazgató helyet-

tes, tagóvoda–veze-

tők és az óvodatitká-

rok 

munkavállalók 

műszakrend 

életbe lépése 

előtt megvaló-

sult  
Szabadságolás jóváhagyása, nyilvántartása, és megkül-

dése a MÁK-nak. 

óvodaigazgató, és az 

illetékes tagóvoda-ve-

zetők 

munkavállalók 
folyamatosan 

megvalósult 

A távolmaradás nyilvántartása, túlmunka elrendelése, 

szabadság kiadása, a kiadás nyilvántartása. 

óvodaigazgató, és az 

illetékes 

 tagóvoda-vezetők 

munkavállalók 
folyamatosan 

megvalósult 

A dolgozók munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásá-

nak megszervezése. 
tagóvoda–vezetők munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 

A munkafegyelem betartatása, a szabályok ismertetése 

(telefon használat, munkakezdés, stb.). 

óvodaigazgató, 

 helyettesek,  

tagóvoda–vezetők 

munkavállalók 
a nevelési év 

nyitóértekezlete 

A pedagógus etika előírásainak betartása, betartatása. 

Munkaköri leírás átadása. 
tagóvoda–vezetők, 

pedagógusok 
munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 

2. Tanügy-igazgatási feladatok: 

Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

A csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, fel-

vételi előjegyzési napló megnyitása, hitelesítése. 
tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

határidőre megva-

lósult 



13 

 

 
 

Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

A gyermekek felvétele, átvétele, a felvétel elutasí-

tása, a gyermekcsoportok kialakítása. 
óvodaigazgató, 

tagóvoda–vezetők 

gyermekek, szü-

lők, óvodapedagó-

gusok 

megvalósult 

A háromévesek óvodába járásának figyelemmel kí-

sérése, igazolatlan hiányzás esetén a szükséges in-

tézkedések megtétele. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 

óvodakötelesek, 

szülők 

folyamatosan meg-

valósult 

Törekvés a gyermekbalesetek megelőzésére 
tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógu-

sok, szülők 

gyermekek 
folyamatosan meg-

valósult 

A gyermekek egészségügyi vizsgálatának 

megszervezése. 
tagóvoda–vezetők gyermekek 

folyamatosan meg-

valósult 

A gyermekek adatainak naprakész nyilvántartása. 
tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 

szülők, gyerme-

kek 

folyamatosan meg-

valósult 

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-igazga-

tási, ügyviteli feladatok ellátása. 
tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 
tagóvoda–vezetők 

folyamatosan meg-

valósult 

A statisztikai lapok kitöltése, kötelező adat továbbí-

tás. 

helyettesek, tag-

óvoda–vezetők,  

óvodatitkár  

az óvoda dolgo-

zói, a gyermekek 

a megadott határ-

időre (okt. 15.) 

megvalósult 

Javaslattétel az óvoda nyitva tartására, zárva tartás 

fenntartói engedélyeztetése. 
tagóvoda–vezetők 

szülők, alkalma-

zotti közösség 

kiírása február 15-

ig megvalósult 

A tanköteles korú gyermekek létszámának és sze-

mélyének megállapítása. 
tagóvoda–vezetők 

óvodapedagógusok 
gyermekek 

január 10.  

megvalósult 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség  

megállapítása. 
óvodapedagógusok 

gyermekek,  

szülők 

az óvodai szakvéle-

mény kiadásáig 

megvalósult 

Tanköteles gyermekekről az óvodai szakvélemény 

kiadása, az általános iskolai beíratással kapcsolatos 

óvodai feladatok szülői értekezletek megszervezése. 

tagóvoda–vezetők 

óvodapedagógusok  

gyermekek,  

szülők, iskola 

április elejére meg-

valósult 

A gyermekvédelmi feladatok megszervezése. 
tagóvoda–vezetők 

JSzSzGyK 

gyermekek,  

szülők 

folyamatosan meg-

valósult 

Gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat értesítése 

igazolatlan hiányzásról, óvodalátogatás alóli jegy-

zői felmentéshez egyetértés gyakorlása. 

igazgató, tag-

óvoda–vezetők 

gyermekek,  

szülők 

folyamatosan meg-

valósult 

A csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, fel-

vételi előjegyzési napló vezetése, ellenőrzése, lezá-

rása. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

folyamatosan meg-

valósult 

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-igazga-

tási, ügyviteli feladatok ellátása.  

A honlap karbantartása, folyamatos frissítése. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 
tagóvoda–vezetők 

részben 

 megvalósult 

3. Gazdálkodással összefüggő feladatok: 

Feladata volt Felelőse Érintettek Határidő 

Az óvoda éves költségvetésének megtervezése, 

felhasználásának irányítása. 

óvodaigazgató, he-

lyettesei, tagóvoda-

vezetők 

fenntartó,  

az óvoda  

alkalmazottai 

a tervezet le-

adása: október-

ben megvalósult 
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A gyermekek étkezési térítési díjának kiszámí-

tása, beszedése, adminisztrálása. Az ingyenes-

ségről szóló nyilatkozatok kiadása, összegyűj-

tése.  

tagóvoda-vezetők, 

és az óvodatitkárok 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

Az adagok megrendelése, lemondása a MultiS-

cool-ban. Kapcsolattartás a konyhával. 
tagóvoda-vezető, és 

az óvodatitkár 
gyermekek, szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

A kedvezményes étkeztetésről nyilvántartás 

vezetése /6-os sz. melléklet/, adatszolgáltatás a 

JSzSzGyK és az Pü. felé. 

tagóvoda-vezető, és 

az óvodatitkár 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

Az intézmény szükségletének megfelelően, a 

rendelkezésre álló keretből a szakmai anyagok, 

és a tárgyi eszközök beszerzése. 

óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők 

fenntartó, az 

óvoda alkalmazot-

tai 

folyamatosan 

megvalósult 

Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és 

felújításával kapcsolatos munkák megszerve-

zése. Tisztítószerek, irodaszerek megrende-

lése. 

JGK igazgatója, 

óvodaigazgató, he-

lyettesek, és a tag-

óvoda-vezetők 

JGK Zrt., szülők, 

gyermekek 

folyamatos, a 

nyári munkák 

megtervezése: 

május hó 

A meghibásodott eszközök javíttatása, a bal-

esetveszélyes tárgyak kivonása, leselejtezése. 

óvodaigazgató, he-

lyettesek, tagóvoda-

vezetők 

gyermekek, és az 

óvoda 

alkalmazottai 

folyamatosan 

megvalósult 

A kötelező eszköznorma szempontjából az in-

tézmények átvizsgálása, javaslattétel a hiány-

pótlásra. 

óvodaigazgató, he-

lyettesek, tagóvoda-

vezetők 

gyermekek, szülők 
folyamatosan 

megvalósult 

Bérgazdálkodás, a tartós, illetve az átmeneti 

bér nyomon követése, analitikus nyilvántartás. 

vezetése. 

óvodaigazgató, és a 

munkaügyi előadók  
munkavállalók 

folyamatos, ok-

tóber vége 

A 2 %-os jutalomkeret szétosztása a tagóvoda-

vezetők javaslatai alapján, meghatározott 

szempontsor figyelembe vételével. 

óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők 
munkavállalók 

pedagógus nap 

alkalmából meg-

valósult 

Az ingó és ingatlan vagyon védelme. 
óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők 

intézményvezető, 

munkavállalók 
folyamatos 

Eszköz, és fogyóeszköz nyilvántartás (leletár) 

naprakész vezetése. Selejtezés elrendelése, lel-

tározás. 

óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők, óvo-

datitkárok 

JSzSzGyK gazda-

sági vezetője,  

tagóvoda-vezető, 

leltár felelős 

folyamatos, ill. a 

fenntartó rendel-

kezése szerint 

A takarékosság és az ésszerű gazdálkodás el-

vének betartása. 

óvodaigazgató,  

tagóvoda-vezetők, 

óvodatitkárok 

fenntartó, 

JSzSzGyK gazda-

sági vezetője,  

JGK Zrt.,  

a fenntartó ren-

delkezése szerint 

megvalósult 

4. Pedagógiai feladatok: 

Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

Az egyesített óvoda pedagógiai programjá-

nak módosítása, megvalósítása, összehango-

lása az Országos alapprogrammal és a 

201819-es éves munkatervvel.  

Az óvoda éves munkatervének elkészítése. 

óvodaigazgató, igaz-

gatóhelyettesek, tag-

óvoda-vezetők, ne-

velőtestület, szakmai 

munkaközösség 

óvodaigazgató, 

igazgatóhelyette-

sek, tagóvoda-ve-

zetők, nevelőtes-

tület, szakmai 

munkaközösség 

2019. augusztus 

31.-éig folyamato-

san megvalósult 

A világnézeti semlegesség biztosítása. 
tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 
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Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek 

előkészítése, lebonyolítása 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás, 

a gyakornokok mentorálása. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, szak-

mai segítő 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

Az új gyermekek fogadása, a szülők segítése. 

A beszoktatással kapcsolatos pedagógiai 

munka ellenőrzése az érintett csoportokban. 

A nyári szünet után visszatérő gyermekek fo-

gadása, visszaszoktatása. A szokások felele-

venítése és az új szabályok megtanítása. 

 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, szak-

mai munkaközösség 

alkalmazotti kö-

zösség 

szeptember, októ-

ber során folyama-

tosan megvalósult 

A szakmai munkaközösségek (kerületi 

szintű) működtetése, és segítése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

óvodapedagógu-

sok 

folyamatosan 

megvalósult 

Az önképzések és továbbképzések megterve-

zése, ösztönzése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület 

óvodapedagógu-

sok 

folyamatosan 

megvalósult 

A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyí-

tése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület 

szülők és óvodai 

alkalmazottak 

folyamatosan 

megvalósult 

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az 

egyéni fejlesztés figyelemmel kísérése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület 

gyermekek, szü-

lők, 

folyamatosan 

megvalósult 

Pályázatokon való részvétel ösztönzése. 

óvodaigazgató, ig. 

helyettesek, tag-

óvoda-vezetők, 

szakmai munkakö-

zösség vezető 

gyermekek, óvo-

dapedagógusok 

folyamatosan 

megvalósult 

Az óvoda információs rendszerének kialakí-

tása és működtetése (honlap). KIR-ben adat-

szolgáltatás. 

óvodaigazgató, igaz-

gatóhelyettesek 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése, mé-

rése, az önértékelési rendszer működtetése. 
óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők   

óvodapedagógu-

sok 

folyamatosan 

megvalósult 

Beszámoló készítése a fenntartó felé. 
óvodaigazgató, tag-

óvoda-vezetők 
fenntartó 

a fenntartó elő-

írása szerint meg-

valósult 

 

 
III.  A 2018/19-es NEVELÉSI ÉV PEDAGÓGIAI 

FELADATAINAK MEGVALÓSULÁSA  

Az óvoda minden dolgozójának, kivétel nélkül, kiemelt feladata volt a 

gyermekek mindenekfelett álló érdekeit szolgálni, a meghitt, szeretetteljes légkört biztosítani, 

valamint a komplex prevenciós program tág eszköztárával, minél több pozitív élményt, ta-

pasztalatot és fejlesztést nyújtani az óvodások számára. 

A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának megfogalmazásakor a legfontosabb 

célunk az volt, hogy az óvodáinkban kiegyensúlyozott, életkedvvel teli, derűs és kreatív gyer-

mekeket neveljünk, személyiségüket folyamatosan fejlesszük, egyéniségüket és jogaikat tisz-

teletben tartsuk. 
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Feladatunk volt ebben az évben is a családi nevelés kiegészítése, a gyermekek sokoldalú, 

komplex nevelése; érzelmileg biztonságot nyújtó, jó légkörben, esztétikailag barátságos kör-

nyezetben, játékosan, az alap képességeik kibontakoztatásával. Ennek megfelelően a csopor-

tokban az óvónők elkészítették kéthavi bontásban a nevelési, s napi bontásban az oktatási ter-

vüket.  

1. Az intézményünk pedagógiai céljának megvalósulása az eltelt nevelési évben 

 Nevelési-pedagógiai programunk megfelelt a szülők igényeinek és a fenntartó elvárásai-

nak.  

 Nyitottak voltunk a módszertani megújulásra: Kompetencia alapú nevelés, kognitív pe-

dagógia, kooperatív tanulás, stb.  

 Az óvónők innovatívan alkalmazkodtak a felmerülő változásokhoz. 

 Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében differenciált, egyénre szabott feladatokat 

adtunk a gyermekeknek. 

 Az intézményünk hatékony gazdálkodásának köszönhetően, a nevelést, oktatást segítő 

fejlesztő eszközöket be tudtuk szerezni. 

 Egész napos, önálló (idén harmadszor) szakmai napot tartottuk 3 helyszínen 5 témában, 

139 fő részvételével.  

 A fejlesztő pedagógusok ebben a nevelési évben is hatékonyan korrigálták, javították a 

részképességekben lemaradt óvodásainkat. Különös figyelmet szenteltek a tehetséggon-

dozásra is. 

2. Általános, minden intézményre érvényes megállapítások  

2.1.  Pedagógiai folyamatok 

Cél volt és meg is valósult: 

 az éves munkaterv, a stratégiai dokumentumok és a szakmai munkaközösségi tervek össz-

hangját megteremtettük, 

 az év végi beszámoló megállapításai alapján történt a tervezés a következő nevelési évre, 

 a TMEB-logika (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás) szerinti tervezés, peda-

gógiai munka megvalósult, 

 a nevelőmunka tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermekek 

alapkészségének és kulcskompetenciáinak fejlesztésére törekedtünk, 

 a fejlődési naplóban az egyénre szabott értékelés a pedagógiai programnak és az egyéni 

fejlesztési tervnek megfelelően történt, 

 a gyermekek fejlődéséről, az előírásnak megfelelően, folyamatos visszajelzést biztosítot-

tunk a szülők felé. 

2.2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Cél volt és meg is valósult: 

 az intézményvezetés és a pedagógusok rendelkeztek megfelelő információkkal a gyerme-

kek szociális helyzetéről, 

 a szülők az intézményi stratégiai dokumentumoknak megfelelően vettek részt a közös-

ségfejlesztésben, az együttműködésben, 

 a nevelőmunka keretei az egyéni készségek és képességek figyelembe vételével kerültek 

kialakításra, 
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 megfelelő módon történt az egyéni tanulás bevezetése, pl. a tehetséggondozás, a felzár-

kóztatás esetén, 

 a nevelési és tanulásszervezési eljárások a különböző szociális hátterű, képességű és ér-

deklődésű gyermekek együttnevelését szolgálták, 

 a gyermekcsoportok tevékenységei tudatos tervezés alapján történtek. 

2.3. Eredmények az intézményi önértékelés szempontjából 

Cél volt és meg is valósult: 

 az intézményi eredmények megfigyelése, összegyűjtése, mérése, elemzése, értékelése, 

 a 6 éves kor után óvodában maradó gyermekek fejlettségi mutatóit megmértük a partnerek 

bevonásával (szülők, pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, pszichológus), szá-

mukra egyéni fejlesztési tervek készültek a fejlesztőpedagógus bevonásával, 

 a gyermekek képességeinek kibontakoztatására törekedtünk a tovább haladásuk érdeké-

ben, 

 a nevelőmunka eredményességét jelző mutatókat, a gyermeki teljesítményeket folyama-

tosan (félévente) összegyűjtöttük, elemzése és értelmezése, dokumentálása (személyiség-

lap gyermekenként, csoport- és óvodaszinten) megtörtént. 

2.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, hatékony kommunikáció 

Cél volt és meg is valósult: 

 Megélénkült az óvodák közötti szakmai élet. Kerületi munkaközösségek által, a munka-

közösség vezetők az adott 11 témában a kerület legjobbjaiként meg tudták, illetve meg 

tudják mutatni magukat, ötleteiket tovább tudják adni. Nevelési évenként 3-szor bemutatót 

tartanak, ahol új módszereket, ötleteket láthatunk általuk. Az összevonás előtt ezeket a 

munkatársakat és a munkájukat csak egy óvodán belül ismerték.  

Ezek a munkaközösségi foglakozások változatlanul nagyon népszerűek. A 2018/2019-es 

nevelési évben új munkaközösségeket hoztunk létre. Pl.: Értékorientált közösségi nevelés, 

a pozitív fegyelmezés módszerei. Ezek összhangban vannak a nevelési év kiemelt pedagó-

giai feladataival. 

NEÓ megújuló munkaközösségei: 

A munkaközösség neve: Elnöke: Célja: 

1. Hagyományőrzés a Józsefvá-

rosban mk. 
Váradiné Orosz 

 Ágnes 

A népi, és a városi hagyomány őrzése, ösz-

szehangolása. A népi irodalom értékeinek 

feldolgozása. 

2. Egészséges életmód szemléleté-

nek kialakítása mk. 
Bukovicsné Nagy 

Judit 

Korszerű testnevelés, és a játékos mozgás, 

egészséges táplálkozás fontosságának 

hangsúlyozása. 

3. Az intézményi önértékelés mk. Juhász Andrea 
A tagóvodák segítése, a jogszabályok értel-

mezése, önértékelés gyakorlása.  

1. Értékorientált közösségi 

nevelés mk. 

2. nevelés mk. 

Kocsisné Juhász Éva 
A gyermekek neveltségi szintjének növe-

lése. 

5. Gyermekvédelmi mk. Lehnerné Máté Erika 
A HH-s, és a HHH-s gyermekek védelme, 

és az arra rászoruló családok segítése. 
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6. Felzárkóztató pedagógusok mk. Bukva Lajosné 
A felzárkóztató pedagógusok munkájának 

koordinálása. 

7. A pozitív fegyelmezés módsze-

rei.  
Lukácsné Varga  

Katalin 

Korszerű pedagógiai módszerek ismerte-

tése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása.  

8. Gyakornokok mk. 
Tarbáné Kerekes  

Ágnes 

A gyakornokok munkájának segítése, fel-

készítésük a minősítési eljárásra. 

9. Mentorok mk. Kissné Bagi Magdolna 
A mentori munka pontosítása, fontosságá-

nak, felelősségének tisztázása. 

10. Kézügyesség kreatív fejlesz-

tése mk. 
Király Istvánné 

Ötletek, technikák bemutatása, népművé-

szeti elemekkel gazdagítva.  

11. Anyanyelvi nevelés logopé-

diai kórképeken keresztül mk. 
Barnáné Negyela Edit 

A gyermekek anyanyelvi fejlődésének segí-

tése. 

 

 munkaközösség vezetők működésükhöz munkatervet és a nevelési év végén beszámo-

lót készítettek, 

 a szakmai csoportok működésük során figyelembe vették az intézményi célokat, 

 az intézményi munkatársak számára az információk átadása biztosítva volt, 

 a munkatársak között a pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatok és fejlesztések 

a szakmai együttműködés elsődlegesét segítette, 

 a szakmai munkaközösségek és az egyes pedagógusok magas létszámban részt vettek 

a módszertani fejlesztésekben és a tudásmegosztásban, 

 kialakítottuk az óvodák közötti hatékony kommunikációs rendszert (pl. elektronikus 

levelezés, flottás telefon, szóbeli és papíralapú belső információáramlás). 

A gyermekek helyes viselkedésének, magatartásának tudatos alakítása 

Az óvodának, amennyiben indokolt, apró lépésekben lehetősége van tapintatosan a szülők gyer-

meknevelési szokásait megváltoztatni. A 2018/19-es nevelési évben kiemelten törekedtünk a 

bizalomra (és nem bizalmaskodásra) épülő együttműködésre, annak érdekében, hogy az intéz-

mények szociális funkcióját is el tudjuk látni.  

Erre nagy szükség van, mert évek óta, sajnos egyre gyakrabban tapasztaljuk azt a jelenséget, 

hogy az alig három évesen óvodába érkező gyermekek többségéből már hiányzik a felnőttek 

iránt érzett tisztelet, követelőzőek, erőszakosak, sokszor nyűgösek, hisztisek, nehezen alkal-

mazkodnak a közösséghez. Egyszóval neveletlenek. A neveletlen gyermeken pedig csak ne-

veléssel lehet segíteni. 

Ezért az óvodában kiemelt feladatunk bizonyos esetekben a szülői nevelés kompenzálása, majd 

megváltoztatásának fokozatos segítése. Az „okosan” szeretés elméletének megértetése, terjesz-

tése, és megvalósítása a bizonytalanul nevelő szülők, és pedagógusok körében. 

Tudjuk, hogy a gyermek viselkedése, magatartása akkor megfelelő, amikor biztonságban érzi 

magát.  

Ezt pedig, azzal tudjuk elérni, ha a vele foglalkozó felnőttek (szülők, pedagógusok) viselkedése 

kiszámítható, következetes, az életkori sajátosságoknak megfelelően elváró, bölcs és nem 

enervált. Feladatunk tehát, hogy „okosan” szeressük a ránk bízott gyermekeket. A szeretet 

önmagában nem elég. A testi-lelki biztonság fogalmában természetesen az elfogadó szeretet 
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alapfeltétel, de szükség van a gyermekek nevelésére, az ésszerű fegyelmezésre, az okos kor-

látok kijelölésére is!  

A nevelésről való elképzelés eleve tudatosságot feltételez. Tudnunk kell mi jó a gyermeknek, s 

erről hiteles példamutatással, beszélgetésekkel igyekszünk meggyőzni az érintetteket. 

Az egyértelmű, világos, és ésszerű határoknak köszönhetően hosszútávon a gyerekekben az 

alábbi jellemvonások alakulnak ki: 

o Képesek lesznek az érdek nélküli, önzetlen szeretetre. 

o Megismerik önmagukat, kialakítják a saját identitásukat, szerethető egyéniségüket.  

o Reális ön, és - világképük hozzásegítik abban, hogy jól boldoguljanak majd az életben. 

o Lépésről lépésre megtanulják, hogy miért kell felelősséget vállalniuk, s ha azt nem te-

szik meg, annak következménye van. 

o Megtapasztalják, hogy ha jó döntést hoznak, akkor a dolgaik jól alakulnak, ha rosszat, 

akkor annak a következményei vannak. 

o Fontos, hogy a gyermekek tisztában legyen azzal, hogy mik a határaik és hogy mire 

képesek. 

o Tiszteletben tudják tartani mások elképzeléseit. 

o Bármely közösségnek értékes, elfogadható tagjává tudnak válni. 

Mit tettünk a gyermekek neveltségi szintjének emelése érdekében. 

 Meghatároztuk az óvodai szintű közös elvárásokat: A gyermekektől, felnőttektől elvárható 

elemi viselkedésmintákat, az együttélés alapszabályait. 

 Csoportonként stabil napirendet, szokás-szabályrendszert alakítottunk ki, és törekedtünk 

azok következetes betartatására. 

 A jutalmazás és a fegyelmezés formáit igyekeztünk megfelelően alkalmazni, a túlzott en-

gedékenység, szigor, következetlenség elkerülésével.  

 Az azonos csoportban dolgozók együttműködve kialakították a közös elvárásokat, a kettős 

nevelés elkerülése érdekében. 

 Több óvodapedagógus vett részt a „Pozitív fegyelmezés” 30 órás továbbképzésen. 

 Az év eleji szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket céljainkról, ehhez kértük együttmű-

ködésüket. Félévben és év végén is történt visszacsatolás feléjük az elért eredményekről, 

nehézségekről, további feladatokról csoportszinten.  

3.2.  Erkölcsi nevelés, és értékorientált közösségi nevelés 

Az intézményeinkben a különböző nevelési területek szerepe meghatározza a gyerekekkel való 

testi – lelki foglalkozás minden pillanatát. Fontossági sorrendjük attól is függ, hogy a gyerme-

kek hány évesek, és milyen fejlettségi szinten állnak az adott időszakban. 

„Az erkölcsi nevelés során megtanítjuk a gyermekeknek szűkebb környezetükben az együttélés 

normáit, szabályait, szokásrendjét, ahhoz, hogy később az iskolai, majd a felnőtt közösségekbe 

könnyen be tudjanak illeszkedni, és a társadalom hasznos tagjává váljanak.”  NEÓ PP. / 2018. 

A családi hatásokat gyengítheti, vagy erősítheti az intézményi nevelés hatásrendszere. 

Ezen a területen is fontosnak tartjuk az óvodai nevelés jelentősége. 

Az értékek átadása szempontjából nagyon lényeges a következetesség. A gyermek csak egyér-

telműen megfogalmazott elvárásokhoz tud igazodni. Ezeket tudja szokásává tenni, beépíteni 
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saját értékrendjébe, viselkedésébe. Ezzel kapcsolatban tipikus hiba, a kettős nevelés, amikor a 

két szülő, vagy óvónő mást és mást vár el a gyerektől. A másik gyakori probléma, ha a pilla-

natnyi hangulat szerint egyszer megengedik, máskor megtiltják ugyanazt.  

Az értékek átadásában a következetesség és a rugalmasság nem zárja ki egymást. Eredménye-

sen nevelni csak a kettő helyes arányú alkalmazásával lehet. 

Pedagógusaink számára is kiemeltük, hogy a parancs, a kényszer, a büntetés nem alkalmas esz-

köz az értékek hatékony közvetítésére. Mindig az átadni kívánt életforma, értékrend szépségét, 

pozitívumait kell elsősorban bemutatnunk. Ezt főként személyes példánkkal tettük a hatékony-

ság érdekében.  

Az értékorientált (keresztény kultúra értékei mentén történő) közösségi nevelés 

„A társadalom és a társadalmi változások minden korban befolyásolják a nevelés és az oktatás 

uralkodó felfogását, illetve gyakorlatát.  
 

A szocializáció és a nevelés elsőrendű célja óvodáinkban, ebben a nevelési évben az volt, hogy 

az egyén aktív közösségi életre alkalmas emberré, ugyanakkor sikeres autonóm személyiséggé 

váljon. Az ehhez szükséges emberi értékeket, mintákat, normákat, elvárásokat a környezete 

(család, óvoda, stb.) biztosítja számára.  
 

Nevelő munkánk során kétféle hatásrendszert különböztettünk meg: direkt (közvetlen) és indi-

rekt (közvetett) nevelő hatásokat.  

A direkt nevelési módszerek esetében a nevelő (általában felnőtt, de lehet idősebb testvér is) köz-

vetlenül megfogalmazza a gyermek számára az elvárt magatartás- és tevékenységformákat, irá-

nyítja, ellenőrzi, jutalmazza és bünteti őt.  

Az indirekt nevelési módszerek feladatszervezéssel, megfelelő környezet segítségével, az ön-

állósodás lehetőségével közvetetten hatnak az egyénre (általában kortársi interakciókon keresztül). 

A közösségi nevelés lehet értéksemleges, vagy értékorientált. 

A közösségi nevelés napjainkban talán fontosabb, mint 5-10 évvel ezelőtt. Az informatikai esz-

közök széleskörű elterjedésének köszönhetően. Már a kisgyermekeknél is megfigyelhető az el-

szigetelődés, a megfelelő kommunikáció, a valós közösségi élet, közös élmény hiánya miatt. 

Mit tettünk az értékorientált közösségi nevelés érdekében 

 közös, pozitív érzelmeket kiváltó tevékenységeket szerveztünk,  

 jó mintát adó, befogadó, elfogadó környezetet biztosítottunk, 

 

IV.2. Székhely, illetve tagóvoda szintű kiemelt pedagógiai feladatok  

Az intézmény neve, 

és szakmai vezetője: 
Az év kiemelt pedagógiai feladat:  

Napraforgó Egyesített 

Óvoda 

A szerepjáték jelentősége és szerepe, a szabad játék túlsúlyának érvénye-

sítése. SNI gyermekek integrálása. Gyakornok mentorálása (1 fő). 

Csodasziget  

Tagóvodája 

Zenei nevelés – egyéni, és mikro csoportos képességfejlesztés. SNI gyer-

mekek integrálása.  

Gyerek-Virág  

Tagóvodája 

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés. Csoporton belüli multikulturális 

nevelés hangsúlyozása. 
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Az intézmény neve, 

és szakmai vezetője: 
Az év kiemelt pedagógiai feladat:  

Hétszínvirág  

Tagóvodája 

Zenei képességek fejlesztése játékokkal, vagy a zenei játékos feladatok-

kal. SNI gyermekek integrálása. Gyakornokok (1 fő) mentorálása. 

Katica  

Tagóvodája 

Anyanyelvi nevelés. Migráns gyermekek multikulturális nevelése. Tehet-

séggondozás. Pozitív fegyelmezés módszerének bevezetése. 

SNI gyermekek integrálása. Gyakornokok mentorálása (2 fő). 

Kincskereső  

Tagóvodája 

Személyiségfejlesztés a hagyományok és szokások gazdag eszköz és ha-

tásrendszerével. Erkölcsi nevelés a hagyományőrzés eszközeivel. SNI 

gyermekek integrálása. Gyakornokok mentorálása (3). 

Mesepalota  

Tagóvodája. 

Mentális egészség védelme. SNI gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása (3 fő). 

Napsugár  

Tagóvodája 

Verbális fejlesztés lehetőségeinek feltárása, bővítése, innovációk kuta-

tása, alkalmazása. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A környezettuda-

tos életmód megalapozásához szükséges élmények, tapasztalatok biztosí-

tása. SNI gyermekek integrálása.  

Pitypang  

Tagóvodája 

Zenei nevelés – képességfejlesztés, a népi kultúra hangsúlyozásával. SNI 

gyermekek integrálása. Gyakornokok mentorálása (4 fő). 

Százszorszép  

Tagóvodája 

A művészeti nevelés ezen belül is a vizuális tevékenység. SNI gyermekek 

integrálása.  

Szivárvány  

Tagóvodája 

 

Zenei nevelés – képességfejlesztés. SNI gyermekek integrálása. 

TÁ-TI-KA  

Tagóvodája 

Erkölcsi nevelés az óvodában. SNI gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása (4 fő). A cukorbeteg gyermekek szakszerű ellátása. 

Virágkoszorú  

Tagóvodája. 

Közösségi nevelés, befogadás, multikulturális nevelés. SNI gyermekek 

integrálása. Migráns gyermekek multikulturális nevelése. 

Várunk Rád  

Tagóvoda 

Ének-zenei nevelés, a zene megszerettetése, a zenei képességek játékos 

fejlesztése, a táncos mozgásfejlesztés a zenei anyanyelv ápolása. Haté-

kony együttműködés a családokkal. SNI gyermekek integrálása. Migráns 

gyermekek multikulturális nevelése. 

3.3. Nevelési programunk erősségei, gyengeségei 

 A gyermekközpontúság és gyermekek jogainak, szükségleteinek tisztelete. 

 A kompetencia alapú nevelésben kiemelt alapképességek hangsúlyozott fejlesztése, a gyer-

mekek életkorának megfelelően.   

 Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében jellemző az egyénre szabott bánásmód, 

feladatadás, a differenciált fejlesztés, s egyre gyakrabban a kooperatív tanulás alkalmazása. 

 A fejlesztő, és gyógypedagógusok aktív közreműködésével eredményesnek mondható a fej-

lesztett gyermekek felzárkóztatása. 
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 A gyermeki kíváncsiságra építve, az anyanyelvi és kommunikációs, a komplex művészeti, 

az esztétikai, az erkölcsi, a testi, a természeti - társadalmi környezet megismerésére neve-

lés során pontosítottuk, kitágítottuk a gyermekek világról alkotott képét.  

 Megfelelő a szülői és a társintézmények elégedettségi mutatója. A szülői panaszok száma 

lecsökkent.  

Nehézségeink, gyengeségeink pedagógiai szempontból: 

 Néhány szülőnél még mindig nehezen tudjuk elérni, hogy a gyermek a foglalkozások ide-

jére, 9 óráig beérkezzen az óvodába.  

 Több intézményünkben, délben tömegesen viszik haza a gyermekeket. Ez akkor gond, ami-

kor a kisgyermek szociális, és morális családi háttere nem ideális. Nekik szükségük lenne 

a délutáni óvodai pihenésre, játékra is, és a szocializálódásuk megerősítésére. 

 A 2018/2019-es nevelési évben is folyamatosan óvónő hiánnyal küszködtünk, egyre nehe-

zebb a pedagógus pályára alkalmas személyt találni. 

 A gyakornokok többsége, a 3. év után minősülnek, majd elhagyják a pályát. Indoklás, az 

alacsony, a garantált bérminimumnál alig magasabb illetmény. 

3.4. Külföldi, idegen ajkú gyermekek nevelése, iskolára való felkészítése.  

2018. január 1-től négy tagóvodában éltünk azzal a lehetőséggel, az önkormányzat támogatá-

sával, hogy 10-12 fős csoportokban külön foglalkozhattunk azokkal a gyerekekkel, akik nem, 

vagy alig beszélik a magyar nyelvet. Ők első sorban közép európai, illetve kínai gyermekek. 

A heti rendszerességű foglalkozásoknak köszönhetően a gyerekek szókincse, kifejező készsége 

látványosan javult. Ezen gyermekek sikeres óvodai beilleszkedésének segítése érdekében nagy 

figyelmet fordítottunk a szülőkkel való kapcsolatfelvételre. A felkészülés, iskolára való felké-

szítés többoldalú folyamat a pedagógusok, a migráns gyermekek és a szülők, illetve a befogadó 

óvodaközösség különböző szintjén.  

3.5. Szakmai elismerések a 2018/19-es nevelési évben 

Az intézmény neve: 

Polgármes-

teri  

Dicséret 

Józsefvárosi 

Gyermeke-

kért 

Jubileumi 

jutalom 

Hűség 

jutalom 

Szolgálati 

emlékérem 

Napraforgó Egyesített Óvoda - - - 1 fő - 

Csodasziget Tagóvodája - - - - - 

Gyerek-Virág Tagóvodája - - - 1 fő 2 fő 

Hétszínvirág Tagóvodája - - 1 fő - - 

Katica Tagóvodája  - 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 

Kincskereső Tagóvodája - - - - - 

Mesepalota Tagóvodája.           - - 1 fő - - 

Napsugár Tagóvodája. - 1 fő 

 

- 2 fő 1 fő 
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Az intézmény neve: 

Polgármes-

teri  

Dicséret 

Józsefvárosi 

Gyermeke-

kért 

Jubileumi 

jutalom 

Hűség 

jutalom 

Szolgálati 

emlékérem 

Pitypang Tagóvodája. - - 5 fő - 2 fő 

Százszorszép Tagóvodája  - - 2 fő - 2 fő 

Szivárvány Tagóvodája - - 1 fő 1 fő - 

TÁ-TI-KA Tagóvodája - - 2 fő - - 

Várunk Rád Tagóvodája 1 fő - 2 fő 2 fő 1 fő 

Virágkoszorú Tagóvodája    - - - 3 fő 1 fő 

 

IV. Egyéb információk 

1. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel  

Az intéz-

mény neve: 
konferenciák csoportos képzés egyéni 

Napraforgó 

Egyesített  

Óvoda  

Szakmai nap 3 helyszínen (7 

fő),  

Jelzőrendszeri Szakmai Ta-

nácskozás (2 fő) 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások (5 fő), SNI, BTM gyerme-

kek integrált nevelése-érzékenyítő 

program (2 fő), Pozitív fegyelmezés az 

óvodában (2 fő) 

Ovi-zsaru program (1 fő) 

Moldva játék és tánc anyaga – Így tedd 

rá gyermektánc képzés (1 fő) 

Beszédpercepciós diagnosztika (1fő) 

Fejlettségállapot mérése az óvodában  

Csodasziget, 

Szivárvány 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (7 

fő), Pedagógus Expó (7 fő), 

Családpedagógiai konferencia 

(1fő), Országos Óvodai Szak-

mai Összejövetel (1 fő) 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások” (8 fő), Pozitív fegyelmezés 

az óvodában (7 fő) 

SNI, BTM gyermekek integrált neve-

lése-érzékenyítő program (2 fő), Népi 

játék, néptánc módszertan az óvodában 

(1 fő), Sakkjátszótér (1fő), Fejlettségál-

lapot mérése az óvodában (2 fő) 

Gyerek-Vi-

rág tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (8 

fő), Konferencia (1 fő), 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások (5 fő), Így tedd rá gyermek-

tánc képzés (2 fő) 

Pozitív fegyelmezés az óvodában (1 fő),  

Fejlettségállapot mérése (1 fő) 

Hétszínvirág 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (14 

fő), Jelzőrendszeri konferencia 

(2 fő) 

Szakértői konferencia (2 fő) 

Tanévnyitó konferencia (1 fő) 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások (8 fő), A mese hatása az 

óvodás korú gyermek életében (14 fő), 

Szakmai kerület iskoláival (4 fő), 

Iskolaérettségi tájékoztató Pedagógiai 

Szakszolgálatban (4 fő) 

Köznevelési jogi szakember (1 fő), Sin-

delar terápia (1 fő), Életvezetési ismere-

tek (1 fő), Mozgásterápia a tanulási ne-

hézségek megelőzésére és oldására (2 

fő), GE Drámapedagógia (4 fő) 

Katica  

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (8 

fő), Országos Közoktatási 

Szakértői Konferencia POK (1 

fő), 

Pozitív fegyelmezés továbbképzés, tré-

ning (10 fő) 

 Fejlesztő pedagógus-szakirányú képzés 

ELTE (1fő), Autizmussal élő gyerekek 

és tanulók inklúzív nevelésének- és ok-

tatásának alapjai (1 fő) 

Kincskereső 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (6 

fő),  

Pozitív fegyelmezés tovább-

képzés, tréning (1 fő)  

Gyógypedagógia - Széchenyi István 

Egyetem – Győr ELTE (2 fő),  

Sakkjátszótér Komplex Képességfej-

lesztő Program (3 fő) 

Fejlettségállapot mérése az óvodában- 

Mit mérjünk, hogy mérjünk? (1 fő), 

SNI, BTM gyermekek integrált neve-

lése- érzékenyítő program (1 fő) 

Mesepalota 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (11 

fő), Lelki egészség (11 fő), 

Zöld óvodák találkozója (5 

fő), Dajkai konferencia (5 fő), 

JÁSZER Konferencia (3 fő), 

Jelzőrendszeri Szakmai Ta-

nácskozás (2 fő) 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások (10 fő), Így tedd rá! (4 fő), 

Pozitív fegyelmezés (3 fő), Tehetség-

gondozás az óvodában (7 fő),  

Okoskocka (4 fő) 

Életvezetési ismeretek (1 fő),  

Vizuális játékok (1 fő), Fejlettségálla-

pot mérése (1 fő), Pedagógus felkészí-

tése az int. önértékelésre (1 fő), SNI, 

BTM Gyermekek integrált nevelése   

(1 fő), Sakkjátszótér (2 fő) 
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Napsugár  

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (11 

fő), JÁSZER konferencia (2 

fő), Blum konferencia (3 fő), 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások” (10 fő), Drámapedagógia, 

projekt szemlélet (6 fő). 

Vizuális művészetek és mozgás (1 fő),  

Zeneterápiás képzés (2 fő) 

Pitypang  

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (8 

fő),  

Jelzőrendszeri Szakmai Ta-

nácskozás (2 fő) 

IKT eszközök és módszertana (12 fő), 

Sakkjátszótér komplex képességfej-

lesztő program (2 fő), Az óvodás gyer-

mekek fejlődésének nyomon követése 

(1 fő) 

Képesség fejlesztő játékok elemzése. és 

játékgyűjtemény készítése (1 fő) 

SNI, BTM gyermekek integrált nevelés 

- érzékenyítő program (2 fő) 

A gyermekek fejlettségmérése (1 fő) 

Százszorszép 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (12 

fő), 

Jelzőrendszeri Szakmai Ta-

nácskozás (2 fő), JÁSZER 

konferencia (2 fő) JÁSZER 

tréning (2 fő) 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások (7 fő), Fejlettségállapot mé-

rése az óvodában –mit mérjünk, hogy 

mérjünk? (2 fő) 

A népmese, a népi játék és a tárgyalko-

tás ötvözésének módszertani lehetősé-

gei óvodában és alsó tagozaton (2 fő), 

TÁ-TI-KA 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (19 

fő), 

Jelzőrendszeri Szakmai Ta-

nácskozás (2 fő) 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások (3 fő), Fejlettségállapot mé-

rés (1 fő) Pozitív fegyelmezés (1 fő) 

Népi játék, módszertan (1 fő),  

Így tedd rá! gyermektánc képzés (1 fő) 

Sakkjátszótér” (1 fő) 

Virágkoszorú 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (8 

fő),  

Jelzőrendszeri Szakmai Ta-

nácskozás (2 fő) 

Kerületi szakmai Munkaközösségi fog-

lalkozások (22 fő), Pozitív fegyelmezés 

(1 fő.), Az óvodai egészségnevelés el-

mélete és gyakorlata (5 fő) 

ELTE- Fejlesztő pedagógusi szakkép-

zés (1 fő), Kontaktképzés (1 fő) 

Várunk Rád 

tagóvoda 

Szakmai nap 3 helyszínen (8 

fő), Jelzőrendszeri Szakmai 

Tanácskozás (1 fő),  

Dajka konferencia (4 fő) 

Kerületi szakmai munkaközösségi fog-

lalkozások (5 fő), Drámajáték-vezetés 

projektszemlélettel az óvodai egészség-

nevelésben" (3 fő), Veronika tovább-

képzés (10 fő) 

Fejlettségállapot mérése az óvodában (1 

fő), Difer fejlődésvizsgáló rendszer (1 

Fő), Okoskocka eszközökkel (2 Fő),  

Sakkjátszótér (1 fő) 

* Józsefvárosi Óvodák Szakmai napja  2019. március 27. 

 

H13:  *   K. Németh Margit: Generációs különbségek a nevelésben   

*  Dr. Papp Miklós:  Nevelés, ami stabillá tesz az alapértékekben  

* Matisz Lászlóné: Datcom gyerekek nevelése   

Katica Tagóvoda    * Lukácsné Varga Katalin  „Pozitív fegyelmezés az óvodában” 

Napsugár Tagóvoda * Kovácsné Juhász Éva:  Fejlesztő játékok az óvodában 
 

2. Publikációk 

- dr. Tárnokiné Joó Ildikó   óvodaigazgató 

A cikkek címe: A megjelenés helye: 

„Kalendárium, a 2019/2020-as nevelési év feladatai, 

eseményei óvodavezetői szemmel” 

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és 

Kiadó Kft. 

 

Óvodavezetési ismeretek cserelapos 

kézikönyv 

„Zsebre menő kérdések, aktualitások az intézményi 

gazdálkodásban” 

I. cikk: A költségvetés új mutatói, változásai 2019-

ben 
II. cikk: A közalkalmazottaknak járó bérek és jutta-

tások 2019-ben   

III. cikk: Adó, TB. 2019-ben   

„Óvodai szociális segítők az intézményekben” 
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- Matisz Lászlóné  óvodaigazgató helyettes 

A cikkek címe: A megjelenés helye: 

„HIT az óvodákban” (Honvédelmi Intézkedési Terv) 
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és 

Kiadó Kft. 

Óvodavezetési ismeretek 

 cserelapos kézikönyv  
„Minősítés kérdése az óvodákban az új útmutató tükré-

ben” 

- Kissné Poór Beáta  óvodapedagógus (Csodasziget tgó.) 

A cikk címe: A megjelenés helye: 

„Tudósítás a gyermekek mindenek felett álló érdeké-

ben megtartott 22. Országos Óvodai Szakmai Összejö-

vetelről.”    2019. április 5. 

Óvodai nevelés  

- Kocsisné Juhász Éva tagóvoda-vezető 

A cikkek címe: A megjelenés helye: 

„Blum programmal a 21. század óvodájáért I.” 

„Blum programmal a 21. század óvodájáért II.” 

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és 

Kiadó Kft. 

Óvodavezetési ismeretek 

cserelapos kézikönyv 

 

3.  Pályázatokon való részvétel a 2018/2019-es nevelési évben 

Az alábbi pályázatok többsége rajz pályázat. 

Az intézmény 

neve: 
Pályázatok  

megva-

lósult  

Napraforgó 

Egyesített 

Óvoda 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola 
igen 

Csodasziget 

tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola, Rajzpályázat: ”Álomiskola” Losonci Téri Általános Iskola 
igen 

Gyerek-Virág 
tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola, Tűzoltók munkája O. Tűzmegelőzési Bizottság, „A Nap 

nem játék, de az árnyék igen” 

 

igen 

Hétszínvirág 

tagóvodája 

Rajzpályázat Fiedler Művészeti Alapítvány, Sétálj velünk! Innovációs és Techno-

lógiai Minisztérium „Európai Mobilitási Hét” pályázat, KH2.010 - Szimba intéz-

ményi pályázat - Közlekedésbiztonsági Élményprogram, „Így képzelem el az is-

kolát” rajzpályázat, Molnár Ferenc Két tannyelvű Iskola, Kreatív játékok haszná-

lata - Gyurmavilág 
 

igen 

Katica  

tagóvodája 

Zöld Óvoda (nyert pályázat), Természettudományi Múzeummal közös pályázat 

(folyamatban lévő pályázat), Nap Gyermekei (Nyert pályázat) 
igen 

Kincskereső 
tagóvodája 

nem volt pályázata  
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Az intézmény 

neve: 
Pályázatok  

megva-

lósult  

Mesepalota  

tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola, „Rajzolj a Földért”- Zöldválasz rajz pályázat, Rajzolj, pá-

lyázz, győz! Francois Fiedler rajz pályázat, Az én Hősöm! önkormányzati rajz pá-

lyázat, Gazdálkodj Akkusan ! CCR Rebat Nonprofit Kft. 

igen 

Napsugár  

tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola, Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány (BLUM) pilot 

programja (összművészeti eszközökkel a hátrányos helyzetű gyermekekért) 

igen 

Pitypang  

tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola 
igen 

Százszorszép 

tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola, „Álomsuli”kiíró: Losonci téri Általános Iskola, „Az én 

hősöm” kiíró: Józsefvárosi Önkormányzat 

 

igen 

Szivárvány  

tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola, Rajzpályázat: ”Álomiskola” Losonci Téri Általános Iskola 
igen 

TÁ-TI-KA 

tagóvodája 

„Így képzelem el az iskolát”- rajzpályázat - Molnár Ferenc Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola, Gyurmacsomag Gyurmavilág 
igen 

Virágkoszorú 
tagóvodája. 

nem volt pályázata  

Várunk Rád 
tagóvoda 

Rendvédelmi gyermeknap rajzpályázat Józsefvárosi Önkormányzat, Kapcsolat 

rajzpályázat Kórház-suli program, Alkotói pályázat Országos Tűzmegelőzési Bi-

zottság, François Fiedler rajzpályázat Fiedler Művészeti Alapítvány 

igen 

V. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítés  

V.1. Intézményen belüli szakmai ellenőrzések, monitorozások 

Az éves munkatervben ütemezettnek megfelelően a belső szakmai ellenőrzés valamennyi in-

tézményünkben az óvodaigazgató, igazgatóhelyettesek, és a tagóvoda-vezetők személyében 

megtörtént. 

Cél volt és meg is valósult: 

 több idő jutott egy-egy óvodapedagógus megfigyelésére, munkájának ellenőrzésére, érté-

kelésére,  

 a minősítő vizsgákra való felkészítés, segítés eredményes volt, 

 a vezetőség több esetben is részt vett az óvodapedagógusok, illetve a tagóvoda-vezetők 

minősítő eljárásában, a bizottság harmadik tagjaként, 

 a gyakornokok beilleszkedésének elősegítése, és a tapasztalatok átadása megtörtént a men-

torok, valamint a tagóvoda-vezetők segítségével. A két ide vonatkozó kerületi munkakö-

zösség is sokat lendített a kezdeti elvándorlás megállítása érdekében. 

 A szakmai ellenőrzések területei voltak: 

  - tagóvoda-vezetők (nevelési évenként 1 alkalommal) 

- gyakornokok, pedagógusok (nevelési évenként 2 alkalommal), 

 - NOKS-os munkatársak (rendszeres havonta), 

 - óvodatitkár (nevelési évenként 3 alkalommal), általános munkás (évente 4 x) 
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Tapasztalatok:  

- Az érintet közalkalmazott vizsgálata során felmerült pozitívumok, illetve hiányosságok közös 

értékelésre, megbeszélésre kerültek a vezetők irányításával.  

- Pedagógusok esetén, a házi hospitáláson részt vett kollegák is aktívan hozzászóltak, értékelték 

a látottakat. Véleményükből, észrevételeikből jól leszűrhető volt az ő szakmai tudásuk színvo-

nala is.    

- Az összevonás eredménye képen a tagóvoda-vezetők sokkal több időt töltöttek a különböző 

gyermek csoportokban, ezzel közvetlen tapasztalatot tudtak szerezni a csoportok neveltségi és 

fejlettségi szintjét tekintve.  

- A nevelési év végén az Értékelési Szabályzatunk alapján megtörtént minden dolgozó írásos 

értékelése, a munkakörönkénti egységes szempontsor alapján. Az értékelés eredményéről szó-

beli tájékoztatást kaptak, melyet aláírásukkal fogadtak el, illetve vettek tudomásul a dolgozók. 

- A pedagógiai munkát közvetlenül segítő (NOKS) alkalmazottak ellenőrzésének célja volt a 

dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkárok munkájának objektív értékelése, motivációjuk, 

szakmai fejlődésük segítése. Az ellenőrzések során a munkaköri leírásuknak megfelelő mun-

kavégzést tapasztaltunk. Munkájuk során mindig előtérbe helyezték a gyermekek ellátását. 

 

 A belső kontrollrendszer megfelelően működött: 

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban volt a szabályszerű-

séggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kö-

vetelményeivel, 

- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás során nem volt tapasztalható pazarlás, 

visszaélés, rendeltetésellenes felhasználás, 

 - megfelelő, pontos és naprakész információk álltak rendelkezésre a költségvetési szerv mű-

ködésével kapcsolatosan, és 

- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásra kerültek a módszertani útmutatók figyelembevételével.  

V.2. Külső ellenőrzések 

 A 2018/19-es nevelési évben az Oktatási Hivatal ellenőrzési és minősítési tervébe bekerült 

pedagógusok sikeres vizsgát tettek. 

- Pedagógiai minősítési eljárásban 2018. évben rész vett pedagógusok száma:  

s. pedagógus: Az eljárás megnevezése: Célfokozat: 

1. 2 fő  2018. évi kötelező minősítési eljárás gyakornokoknak  Ped. I. elérése  

- Pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vett pedagógusok száma 2019. aug. 31-ig: 

s. pedagógus: Az eljárás megnevezése: Célfokozat: 

1. 3 fő 2019. évi Pedagógus I. minősítési eljárás Ped. II. elérése 

2. 1 fő 2019. évi Pedagógus II. minősítési eljárás Mesterpedagógus 

 

https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/79653876836
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- Intézményvezetői ellenőrzésben részt vettek száma 2019. aug. 31-ig:  

s. óvodaigazgató Az eljárás megnevezése: Célfokozat: 

1. 1 fő  intézményi ellenőrzés NEÓ -  

2. 8 fő 
intézményvezetői ellenőrzés, és intéz-

ményi (tagóvodák) 
- 

 A JSzSzGyK által alkalmazott belső ellenőr a 2018/2019-es nevelési évben vizsgálta az in-

tézmény cafetériával kapcsolatos szabályzatát, kiadásának módját, adminisztrálását. Továbbá a 

munkaügyi dokumentumok GDPR kezelését, a közalkalmazotti nyilvántartás tartalmát, napra-

készségét. A belső ellenőr mindent rendben talált. Apróbb kiegészítésekre tett javaslatot. Az 

intézkedési tervben szereplő dátumok szerint a korrigálások, kiegészítések megtörténtek.  

VI. Az óvodai gyermeklétszám alakulása:  

2014. és 2019. között 

 
2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19.  

felvehető gyermekek száma: 1654 1654 1654 1633 1583  

felvett gyermekek száma: 1235 1408 1372 1392 1396  

kihasználtság: 1239 1320 1212 1223 1227 
 

 

 

- A fenti adatokból látható, hogy: 

o alapvetően a felvehető gyermekek száma mindig magasabb, mint a felvett gyermekek száma.  

o a felvehető gyermeklétszám: 2018/2019-es nevelési évben a 2017. 08. 01.-jével hatályba 

lépő Alapító okiratának megfelelően 1633 fő.  
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Megjegyzés:  

A felvehető létszám 1 633 fő ugyan, de a Szivárvány tagóvoda véglegesen zárolt két csoportja 

miatt mínusz 50 fővel kell számolni (Így valójában a NEÓ-ba felvehető gyermeklétszám ösz-

szesen: 1 583 fő). 

1. Óvodai csoportok száma tagóvodánként 

csoport: intézmény neve: csoport sz.: 
össze-

sen: 

3, vagy 4 

Csodasziget tgó. 3,    Szivárvány tgó. 2,  

NEÓ székhely óv. 4,   Gyerek-Virág tgó. 4,    

Hétszínvirág tgó 4, Napsugár tgó 4,    

Virágkoszorú tgó 4, Várunk Rád tgó 4. 

 5 + 24 = 29 

62          

5, vagy 6 
Kincskereső tgó 5, Mesepalota tgó 5, TÁ-TI-KA tgó 5, 

Százszorszép tgó 6, Katica tgó 6, Pitypang tgó 6, 
15 + 18 = 33 

 

Vannak tagóvodák, ahol már elérték az Alapító okiratban meghatározott maximális létszámot, 

ezért az oda jelentkező további gyermekeket az igazgatóságnak át kellett irányítania az üres 

férőhellyel rendelkező másik tagóvodába.  

2. Intézményekre bontva a felvehető gyermekek száma összesen: 1583 fő  

 

- 2019. augusztus 31.-én (a nevelési év végén), intézményekre bontva a felvett gyermekek 

száma összesen: 1 373 fő, számított létszám alapján plusz 37 + (4*2) SNI = 1 418 fő  

 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ) 120 Százszorszép Tagóvodája 144 

Csodasziget Tagóvodája 72 Kincskereső Tagóvodája 129 Szivárvány Tagóvodája 50* 

Gyerek-Virág Tagóvodája  100 Mesepalota Tagóvodája 128 TÁ-TI-KA Tagóvodája 126 

Hétszínvirág Tagóvodája 87 Napsugár Tagóvodája 88 Virágkoszorú Tagóvodája 100 

Katica Tagóvodája 144 Pitypang Tagóvodája 180 Várunk Rád Tagóvodája 111 

Napraforgó Egyesített Óvoda (N EÓ)  94 Százszorszép Tagóvodája 130 

Csodasziget Tagóvodája 70 Kincskereső Tagóvodája 92 Szivárvány Tagóvodája 34 

Gyerek-Virág Tagóvodája  90 Mesepalota Tagóvodája 123 TÁ-TI-KA Tagóvodája 112  

Hétszínvirág Tagóvodája 78 Napsugár Tagóvodája 82 Virágkoszorú Tagóvodája 90 

Katica Tagóvodája 136 Pitypang Tagóvodája 142 Várunk Rád Tagóvodája 100 
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3. SNI gyerekek száma 41 fő = számított létszám szempontjából ez plusz 37 és (4*2 = 8) 45 

főt jelent 

Számított létszámhoz (statisztika szerint 2 főt érő) összesen: 37 fő 

Számított létszámhoz (statisztika szerint 3 főt érő) összesen: 4 fő 

       Számított létszámhoz mindösszesen: 41 fő    

Cukorbeteg gyermek ellátása a TÁ-TI-KA tagóvodában: 2 fő 

4. Az ingyenesen étkező gyermekek száma összesen: 1 052 fő (ez a gyermekek 76 %-a) 

- A Gyermekvédelmi törvény 21/B.§ (1) pontja, 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása 

szerint, valamennyi szülő számára biztosítottuk, hogy nyilatkozhasson az ingyenes étkeztetés 

igényléséről, amennyiben arra jogosult. A jogosultság szabályait a Házirendben rögzítettük. 

Automatikusan jogosult továbbá az a család, ahol 2 gyermeknél többet nevelnek, tartósan beteg 

gyermek van a családban, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményt (RGYK) kapnak, illetve 

az adott gyermeket nevelésbe vették. 

Ellátottak száma étkeztetés szempontjából 

kerületi szinten összesítve: 

Ellátottak száma: 

2019. évben 

100 %-ot térítő gyermekek száma: 321 

Ingyenesen étkező gyermekek száma: 1052 

Ebből:  - RGYK-s 220 

- szülői nyilatkozat alapján: 642 

- 3 vagy több gyermekes 157 

- tartósan beteg: 33 

- nevelésbe vett: 0 

Összesen: 1373 fő 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ) 4 
(2) fő érő 

4 Százszorszép tgó. 
1  

(2) fő 

  

 

1 

Csodasziget tgó. 1 
(2) fő 

1 Kincskereső tgó. 5 + 2 
(2, 3) fő 

9 Szivárvány tgó. 
3 

(2) fő 3 

Gyerek-Virág tgó.  0 0 Mesepalota tgó. 
1 

(2) fő   1 TÁ-TI-KA tgó. 
3 + 2 
cukros 
(2) fő 

3 

Hétszínvirág tgó. 1 
(2) fő 

1 Napsugár tgó. 
6  

(2) fő 6 Virágkoszorú tgó. 
3 + 1 
(2, 3) fő 5 

Katica tgó. 6  
(2) fő 

6 Pitypang tgó. 
3 + 1 
(2, 3) fő  6 Várunk Rád tgó. 0 0 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ) 79 Százszorszép Tagóvodája 98 

Csodasziget Tagóvodája 65 Kincskereső Tagóvodája 87 Szivárvány Tagóvodája 43 

Gyerek-Virág Tagóvodája 60 Mesepalota Tagóvodája 92 TÁ-TI-KA Tagóvodája 61 

Hétszínvirág Tagóvodája 79 Napsugár Tagóvodája 74 Virágkoszorú Tagóvodája 72 

Katica Tagóvodája 77 Pitypang Tagóvodája 69 Várunk Rád Tagóvodája 91 
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Az ingyenesen étkező gyermekek száma kismértékben évről évre nő, általában az óvodás 

gyermekek 76 százaléka. 

2.6. Egyéb adatok:  

- A 2019/2020-as nevelési évre felvehető gyermekek száma: 1 529 fő 

- Iskolaköteles a 2018/2019-es nevelési évben: 560 fő 

- Iskolába megy: 413 fő 

- Iskolaköteles, de még egy évig az óvodában maradt gyermekek száma: 148 fő 

* saját hatáskörben:  85 fő, (A szülő és az óvoda egyetértése alapján.) 

* szakvélemény alapján: 62 fő = 46 + 16 gyermek 

 Szakszolgálat (régi nevén Nevelési Tanácsadó) szerint: 46 fő, - ebből kb. 20 %, szülői kérés 

alapján lett beküldve vizsgálatra, mert az óvoda az ő esetükben iskolaérettséget állapított meg.  

 Szakértői Bizottsági papírral felmentett: 16 fő / SNI gyermekek. 

 Az előző 5 évre visszatekintve, a még egy évig az óvodában maradt gyermekek száma 

megközelítően hasonlóan alakult. 

 Az óvodákból többségében a tanköteles gyermekek a lakóhelyükhöz közeli iskolákba men-

nek a szabad iskolaválasztás elve alapján. Ez lehet kerületi, vagy a szomszédos kerületek-

ben található (VII., IX., X. ker.) általános iskola.   

A kerületelhagyók száma hozzávetőlegesen 20-25 % (erről pontos adatunk nincs). Ismere-

teink alapján a tendencia évek óta hasonló. 
 

- Felvehető gyermekek száma: 960 fő / 1373 fő - 413 fő iskolába ment  

- Beiratkozott gyermekek száma: 440 fő - elutasított gyermek: 0 fő 

- Szabad férőhelyek száma: 129 fő   / 1 529 fő – 1 400 (960 régi + 440 új gyermek) 

- Szabad férőhelyek száma SNI miatti számított létszám alapján: 86 fő  

 129 fő – kb. 43 fő (becsült adat)  

- A felzárkóztató pedagógusok (kerületi szinten 13 fő – kötelező óraszámuk 32 óra / hét / fő) 

által fejlesztett gyermekek száma: 298 fő  átlag: 23 gyermek / nevelési év4 

- Gyógypedagógusok (kerületi szinten 4 fő – kötelező óraszámuk 24 óra / hét / fő) által fejlesz-

tett gyermekek száma: 52 fő4   átlag: 13 gyermek / nevelési  

- Úszásoktatásban résztvevő nagycsoportos óvodások száma (szülői igény alapján): 510 fő 

2019. márciustól június 15-ig. 

VII. A költségvetés teljesítése a 2018/19-as nevelési évben 

Óvodánknál a bevételek többsége az irányítószervi támogatásból származott, összesen 97,5 %-

a. A fennmaradó részt az előző évi maradvány elszámolásból adódó összeg, valamint a műkö-

dési bevételek alkották. A működési bevételek a továbbszámlázott közüzemi díjakból, jóváírt 

banki kamatokból, valamint költségek visszatérüléseiből, megtérüléseiből származtak.  
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Bevételek alakulása (ezer Ft-ban) 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Előirányzat 

teljesítés 
Teljesítés 

Működési célú támogatások államháztartáson belül-

ről 
0 1 134 1 134 100,00% 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről 
0 0 0 - 

Intézményi működési bevételek 0 0 2 239 - 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 84 - 

Költségvetési bevételek összesen 0 1 134 3 457 304,85% 

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38 950 87 722 87 722 100,00% 

Központi irányítószervi támogatás 1 487 994 1 595 295 665 760 41,73% 

Finanszírozási bevételek összesen 1 526 944 1 683 017 753 482 44,77% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 526 944 1 684 151 756 939 44,94% 

 

 

 

Kiadások alakulása (ezer Ft-ban) 
 

Megnevezés 
Eredeti elő-

irányzat 

Módosított 

előirányzat 

Előirányzat 

teljesítés 

Teljesítés 

(%) 

Személyi juttatások  998 851 1 021 210 471 475 46,17% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-

járulási adó  
215 424 220 400 101 476 46,04% 

Dologi kiadások 147 923 179 346 52 699 29,38% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - 

Egyéb működési célú kiadások 0 39 341 39 341 100,00% 

Működési kiadások összesen 1 362 198 1 460 297 664 991 45,54% 

Beruházások 10 454 30 541 16 442 53,84% 

Felújítások 154 292 193 313 31 527 16,31% 

Felhalmozási kiadások összesen:  164 746 223 854 47 969 21,43% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 526 944 1 684 151 712 960 42,33% 
 

A teljesítés értékei június 30.-áig értendőek. 

A Napraforgó Egyesített Óvodában a bevételek összességében 44,94 %-on teljesültek. A pénz-

maradvány rendezéséből származó bevétel 100 %-ban teljesült. 

Az intézménynek működési bevétele a továbbszámlázott közüzemi díjakból származott.  

Az intézménynél a bevételek teljesülésén belül az irányítószervi támogatásból származott 

87,59 %-a, amely az első félévben 41,73 %-on teljesült.  

Az intézménynél a kiadások módosított tervezethez képest 42,33 %-ban teljesültek. Az 50 %-

tól történő elmaradás oka, hogy a felújítások az óvodákban a nyár folyamán történnek, melyek 

a tanév kezdésre fejeződnek be, így a számlák benyújtása szeptember folyamán várható. 
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A felhasznált összeg legnagyobb részét 66,13 % a személyi juttatások és 14,23 %-ban a mun-

kaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tették ki. A dologi kiadások 50 %-tól 

történő elmaradását a karbantartási munkálatok szintén nyári végzése okozza. 

A felhalmozási módosított előirányzat az összes kiadási előirányzat 13,29 %-át teszi ki, amely 

az első félévben 21,43 %-on teljesült. 
 

Összegzés: 

Tapasztalatunk szerint intézményeinkben a gyermekek jól érzik magukat, számukra a nyugodt, 

családias légkör, a megfelelő játékok és fejlesztő eszközök biztosítottak. Az esetleges szülői 

panaszokat igyekeztünk megnyugtatóan rendezni, vagy a hiányosságokat a lehetőségünkhöz 

mérten pótolni. 

Óvodáink jellemző módon jól felszereltek, tiszták, és esztétikusak. A folyamatos felújításoknak 

köszönhetően a játszó udvarok és az épületek műszaki állapota fokozatosan javult. 

A tagóvodák szakmailag sokszínűek maradtak, a vezetőség szerint is színvonalasabbak lettek, 

a szülők, és a társintézmények körében népszerűek. A gyermekek ellátottsága megfelelő. 

A dolgozók munkakörülményei javultak a 2017-ben 18%-os, 2018-ban 16 %-os, 2019-ben 

14%-os NOKS-os és NOS-os önkormányzati bérkiegészítésnek, a „13 havi” jutalomnak kö-

szönhetően. Továbbá a megfelelő minőségű, és mennyiségű munkaruha, védőruha, és a felada-

tuk elvégzéséhez szükséges eszközök is rendelkezésükre álltak.  

Mindez magyarázható azzal is, hogy az utóbbi négy évben sokkal gyorsabb, és jobb lett az 

információáramlás, a kommunikáció az önkormányzat és az egyesített óvoda igazgatósága kö-

zött. A feladatok zökkenőmentes ellátásához célirányosan kerestük közösen a legjobb megol-

dásokat. 

Célunk a jövőben is a tagóvodák egyéni arculatának megtartása mellett, hogy mind a 14 óvoda 

egyformán vonzó legyen a szülők és gyermekek számára, ne legyenek magas létszámmal mű-

ködő népszerűbb óvodák és kevésbé keresettek. A jól működő óvodáink példamutatással húz-

zák fel a kevésbé aktív óvodákat.   

 

 

 


