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1. A pedagógiai munka feltételeinek alakulása
1.1. Tárgyi feltételek

Az Alapító Okirat szerint 2015 szeptemberében 5 csoporttal és 101 férőhellyel indítottuk a
nevelési évet. 2016. márciusától Intézményünk az Erzsébetvárosi Dob Óvoda nevet viseli az
Alapító Okirat módosítása folytán.
Ezt a nevelési évet is sikerült két játszóudvar használatával eltölteni, de a nevelési év végére
bizonytalannak bizonyul a szomszédos telekrész további használata a tulajdonos váltás
kilátásba kerülésével. Megtörtént az óvoda játszóudvarának hatósági felülvizsgálata, aminek
eredménye Fenntartói beavatkozást, megoldást igényel – ez folyamatban, várjuk a döntést az
udvar további sorsáról. A szomszéd udvar és telek tekintetében folyamatos volt a szomszéd
telek követése higiéniai és biztonsági okokból az óvoda működésére való tekintetben.
Az idei nevelési évi beruházások csúcsát a csoportszobai, gyermeköltözői, konyhai
helyiségek bútorzatának cseréje jelentette. Bútorzatunk bő 20 év és számos felújítás utáni
megrongálódás után kerültek lecserélésre. Ez a csere magával hozta kisebb kiegészítők, a
zavartalan működéshez szükséges tárgyi eszközök cseréjét, pótlását, beszerzését is. Régi
bútorainkat a leselejtezési eljárás és fenntartói jóváhagyás után a Magyar Vöröskeresztnek
ajánlottuk fel, akik a nógrádi régiójukba juttatták el azokat.
Folyamatos volt a feladatellátáshoz szükséges toner és irodaszer beszerzés (negyedévente),
illetve a tisztítószerigény kielégítése (havonta).
Folyamatban van a mosogatógépek és az infokommunikációs eszközeink beszerzése is,
melyek megérkezése átcsúszhat a következő nevelési évre. A 2016-os gazdasági év további
beruházásai természetesen folytatódnak a következő nevelési évben a megmaradt
költségvetési keret és a feladatellátást biztosító igény figyelembevételével.
A felújítások a nevelési év végén, zömmel az óvoda nyári zárása alatt történtek. A két éve
kimaradt nagy felújításból, és tavalyról elmaradt munkálatok lettek megvalósítva a nyár
folyamán: kimaradt vizesblokkok, lépcsők, padlóburkolatok, az udvari fal felújítása, illetve az
utcai vízvételi lehetőség kialakítása. Nagyon elégedettek vagyunk e szakemberek
lelkiismeretes nyitott hozzáállása, és minőségi kivitelezése miatt – tartva az időkorlátot és az
együttműködés valamennyi paraméterét.
Az Evikint Kft. a folyamatos karbantartási munkák mellett biztosított azokat a műszaki,
technikai feltételeket, amelyek a zavartalan hátteret adták a működésünkhöz. A nyári zárás
alatt az udvari fák gondozását is elvégezték. A garanciális felújítás, javítás akadozása miatt
nem lehetett a nyári zárás alatt valamennyi munkát elvégezniük, ezt a nyár folyamán
igyekszünk befejeztetni (csatornatisztítás, kisebb javítások).
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1.2. Személyi feltételek

A 2015/2016-os nevelési év során a személyi állományunkban történő mozgások, alakulások
meg-megnehezítették a folyamatos feladatellátást.
2015. szeptemberben 21.5 fő státusszal indultunk, de szeptembertől Kelen Anna folyamatos
táppénzen léte miatt óvodapedagógus hiánnyal küzdöttünk. 2015. november végétől
jelentkezett helyettesítő, Fejes Gabriella, így ekkor teljes lett az pedagógus állományunk.
Kelen Anna jelenleg Gyed-en iker gyermekei mellett. Gratulálunk ezúton is!
Októbertől lett alkalmazva kertész-egyéb technikai státuszra kolléga, ami a technikai
háttérmunkát kiegyensúlyozottabbá tette.
2016. januártól a technikai állományuk egy része ( a jogszabályon kívül eső státuszok:
gondnok, kertész, egyéb technikai, takarító), 2.5 fővel átkerült az Evikint Kft. alkalmazásába,
megszűnve ezzel közalkalmazotti jogviszonyuk. Feladatkörük, feladatellátási helyük viszont
változatlan maradt, így biztosítva az óvoda zavartalan feladatellátását.
2016. januárjától Illés Istvánné szabadságát töltötte, majd februártól szeptember végéig
felmentési időn van jelenleg is. Ezen idő alatt már nem gyakorolta vezetői hatáskörét,
jogkörét, így a helyettesítésére Vattamány Zsolt Polgármester Úr az óvoda vezető helyettesét,
Patai Editet kérte fel – mindezt az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően. A váltás, változás ellenére az óvoda működése zavartalannak,
zökkenőmentesnek bizonyult mind a működés, mind a feltételek biztosítása terén.
Februártól visszaérkezett GYES-ről Samu Brigitta óvodapedagógus, munkáját felhalmozódó
szabadsága miatt csak májusban kezdte meg. Nagy Marianna, mint helyettesítő április végén
távozott óvodánkból biztosabb magánéleti alakulások miatt. Az így fennálló helyettesítő
státusz nevelési év végéig üres maradt. Paczári-Sípos Eszter GYED-en lévő kolléga jelezte a
nyár folyamán visszatérését a munkába.
Nyár végén dajkai személyi változás történt. Szászné Bordás Mária munkahelyváltása miatt
Kovács Beáta lesz helyette az új dajka.
Az Evikint Kft. által alkalmazott kisegítőt, Petrucz Erika Gabriellát ( a régi kertész - egyéb
technikai állományon foglalkoztatott, erre a feladatkörre átvett) cserélni kívánjuk, hisz
munkája nem megbízható, együttműködése felületesnek bizonyult a nevelési év folyamán.
Egészségügyi állapota is kérdéses a folyamatos munkavégzéshez. A személycseréről több
egyeztetés is történt az Evikint Kft. ügyvezető igazgatójával.
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2. Pedagógiai folyamatok

Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda teljes egész működését áthatja a folyamatkövetés, a
folyamatba ágyazott szemléletmód, elvárás, megvalósítás, módszer – mint helyi speciális
elvárás a Differenciált Óvodai Bánásmód program rendszerének egyik alapja. A pedagógiai
folyamatok fázisai, feladatai periodikusak, egymásra épülőek, koherensek egymással.
Tervezés: Az intézményi vezetési szintű stratégiai és operatív jellegű dokumentumok
koherenciája teljes mértékben fellelhető a feladatokban, célokban és a megvalósulások
eredményeiben.
Megvalósítás: A 2015/2016-os éves munkaterv feladatai a stratégiai tervek megvalósulásait
tartalmazó beszámolók, értékelések tükrözik. A megvalósítás elve a „kell és a lehet” keretin
belül rugalmasan, következetesen, az adott helyzetek és elvárások értelmében történt. A
megvalósítás/megvalósulás alapját továbbra is a már kialakított szakmai hagyományaink
adták, értékkövetéssel és átadással az új kollégák, szülők és már partnereink felé.
Ellenőrzés: Az ellenőrzés intézményen belül, belső ellenőrzési terv alapján valósult meg.
Ennek felelősei az óvodavezető / óvodavezető helyettes, valamint az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint a szakmai munkaközösség vezetője. A szakmai és működési
autonómia létjogosultságának alakításra került az önellenőrzés, az önreflektív szemlélet
alakítása is – mely az önértékelés metódusát hivatott fejleszteni. Az ellenőrzések a spontán
megfigyeléstől a dokumentum ellenőrzésig a beszámolókon át változatos módon és formában,
rendszeres jelleggel történt az év során.
Spontán megfigyeléssel lett követve a befogadási folyamat, az intézményi/csoportszintű
szokások-szabályok egységessége, a munkarendi elvárások követése, a feladatellátás
feltételrendszerének napi szintű ellenőrzése.
Tervezett megfigyelések, ellenőrzések történtek a munkatervek alapján kitűzött intézményi
szintű nevelési, pedagógiai, fejlesztési célok megvalósításakor: hospitálás, beszámolás,
tájékoztatás a történésekről.
Dokumentumellenőrzés: A szakmai munkaközösség vezető együttműködésével valamennyi
szakmai dokumentumunk rendszeres jelleggel ellenőrzésre került. Az ellenőrzés kiterjedt a
Folyamatkövető Napló valamennyi moduljára, kiemelten az időszakos tervezési ciklusok
dokumentumaira. Idén is két alaklommal kerül sor a szülők írásos tájékoztatására a
Gyermekek egyéni értékelőlapja által. Az „Útravaló”, mint a folyamatkövetés záró,
összefoglaló dokumentuma idén szakmailag magas szinten ütötte a D.O.B. elvárásait, elveit,
egységes formáját, tartalmát. A tanügyi dokumentumok, az informatikai rendszer
ellenőrzésébe, az adatok naprakész vezetésébe, követésébe, az óvodatitkár és az adattárfelelős
együttműködése nagy segítség volt.
Értékelés: E nevelési évben elkezdődött az intézményi önértékelés bevezetése. Egy pedagógus
esetében lefolytattuk az önértékelés folyamatát, melyet szaktanácsadó által is értékeltettünk,
véleményeztettünk a sikeres továbblépés érdekében. Az önértékelő szemléletet, az önreflektív
visszacsatolást az óvodai feladatellátás számos részén elindítottuk a saját kompetenciák még
hitelesebb megismerése, egymás segítése érdekében. A teljesítményértékelés-minősítés során
is ez adja alapját a dolgozók erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározásához.
Fontos az intézmény minőségi működésének megtartása, fejlesztése, amit nagyban
meghatároz az ott dolgozók szervezeti működési minősége.
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A gyermekeknél is tudatosan alakítjuk az önértékelés képességét, legyenek tisztában saját
erősségeikkel és határaikkal – ez alap a gyermeki autonómia kibontakoztatásához,
fejlesztéséhez.
Korrekció: Az ellenőrzések eredményeit folyamatosan, tudatosan figyelemmel kísérjük,
beépítjük a következő fejlesztési ciklusba. Szakmai fórumainkon közösen megvitatva,
egyeztetve gondoljuk át a hatékony továbblépéseket, fejlesztéseket. A változó jogi háttértől,
az óvodánkba érkező családok másságain túl a folyamatos elvárásbeli megújulások kihívás elé
teszik intézményünket a szakmai hagyományaink és értékeink megőrzésében.

3. Személyiség és közösségfejlesztés
Személyiségfejlesztés: A D.O.B. program a személyiségfejlesztést az óvodakezdéstől iskolába
indulásig a személyes egyéni bánásmód megvalósításával teszi. A gyermekből indul ki, épít
az egyéni, sajátosságokra, képességekre, állapotra, rugalmasan követve az egyéni fejlődés
állomásait, az egyéni fejlesztés lehetőségeit, megvalósulásait. A másságokon túl a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek (SNI, HH, HHH, Tehetség) számára lehetőségeink és
feltételeink szerint biztosítjuk a speciális fejlesztési, segítő, felzárkóztató, tehetséggondozó
lehetőségeket, feltételeket, szakembereket – integrálásuk hatékonyabbá tételéhez. Inkluzív
szemléletünk alapja az elfogadás, befogadás egyéni, sajátos szintje. Teret kap a saját igény,
képesség, kreativitás, fejlődési ütem, érdeklődés követése, kielégítése.
Közösségfejlesztés: A gyermekek együttműködésének, szocializációjának alakítása csoporton
belüli óvodapedagógusi feladat, melynek elvei és gyakorlata intézményszinten azonos. A
közösségfejlesztés fő eszköze a kapcsolatépítő kommunikáció, és a csoporton/óvodán belüli
szokás-szabályrendszer kialakítása. A közösségfejlesztésre, kapcsolatépítésre az alábbi óvodai
hagyományaink, szokásaink is hivatottak, melyek a gyermeki közösségen túl a felnőtt
közösség, különös tekintetben a szülői közösség kapcsolatainak alakítására is szolgál a
családok bevonásával.
HÓNAP
FELADAT
Szeptember Szülői beszélgetések a csoportokban
Október
November

December

HATÁRIDŐ
Szeptember
31.
Dob Tallér nap (csere börze)
Október 19.
„Dobos Torta nap” keretében volt November 16.
óvodásaink
részvétele
nyílt
délutánunkon, személyes meghívóval az
előző
évben
iskolába
került
gyermekeknek. Az óvodásokkal együtt
készülődés a találkozásra, a vendégek
iskolai élményeinek, tapasztalatainak a
meghallgatása.
Adventi készülődés a csoportokban
November 23.,
November 30.,
December 07.,
December 14.
Mikulás várás a csoportokban, felnőttek December 4.
bábjátéka a Zsibongóban

6

FELELŐS
Csoportok
óvodapedagógusai
Gyermekvédelmi felelős
„Dobos
Torta
nap”
koordinátor

Csoportok
óvodapedagógusai

ÉVES BESZÁMOLÓ
2015/2016. NEVELÉSI ÉV

ERZSÉBETVÁROSI DOB ÓVODA
1077 BUDAPEST, DOB U. 95.

Január
Február
Március

Április

Május
Május
Június

Luca
napi
barkács
délután December 14.
megrendezése alkalmával az adott
alkalomra
készülődve
különböző
barkácslehetőségeket biztosítottunk a
gyermekek és szüleik számára, célunk,
hogy visszahozzuk a közös munka, a
közös készülődés élményét, pozitív
hatását a szülő-gyermek kapcsolatra. A
program sikeressége érdekében közös
gondolkodás, változtatások, aktualizálás
történtek.
Szülői beszélgetések a csoportokban
Január
hónapban

Hagyomány koordinátor

Farsangi mulatság a csoportokban, Február 12.
felnőttek
mesedramatizálása
a
Zsibongóban
Nyuszi barkácsdélután megrendezése Március 21.
alkalmával
az
adott
alkalomra
készülődve
különböző
barkács
lehetőségeket
biztosítottunk
a
gyermekek és szüleik számára, célunk,
hogy visszahozzuk a közös munka, a
közös készülődés élményét, pozitív
hatását a szülő-gyermek kapcsolatra. A
program sikeressége érdekében közös
gondolkodás, változtatások, aktualizálás
történt.

Hagyomány koordinátor

Nemzeti ünneppel (március 15.)
kapcsolatos megemlékezés
„Újrahasznosító hét” hagyományának
folytatása, melynek keretében a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról,
az
újrahasznosítás
lehetőségének
felkínálásával alakítjuk a gyermekek és
rajtuk keresztül a szülők pozitív
hozzáállását. A hét zárónapján kiállítást
szervezünk az elkészült munkákból.
Alapítványi Gála – hagyományosan
megrendezett esemény
Babazsúr – Nyílt nap az óvodánkkal
ismerkedő gyermekeknek és szüleiknek
Anyák napi köszöntések a csoportokban

Április 4-8

Csoportok
óvodapedagógusai
„Újrahasznosítási
koordinátor

Április 15.

Alapítványi elnök, tagok

Április 18.

Hagyomány koordinátor

Április 29.

Csoportok
óvodapedagógusai
Csoportok
óvodapedagógusai

Március

Csoportok
óvodapedagógusai

Hagyomány koordinátor

Gyermeknapi
kirándulások, Május
kimozdulások, programok szervezése
csoportosan
Május vége – Csoportok
- Iskolába készülők búcsúztatása
Június eleje
óvodapedagógusai
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Az óvodai dolgozók, az alkalmazotti testület körében mint közösségfejlesztő esemény,
hagyományként idén is megtartottuk a felnőttek adventjét, nyugdíjba vonuló búcsúztatása,
közszolgálati érdeméremre előterjesztés, díjaztatás, közös mozi látogatás szervezése. Név és
születésnapok egyéni igény szerinti tartása, köszöntése, esküvőre, gyermekszületésre való
köszöntés, gratuláció.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A belső partneri viszonyok szintjét az együttműködés minősége határozza meg. Óvodánkban
elvárt jellemzője a kölcsönösség, team-ban való problémamegoldás, nyitottság. Az
együttműködés szintjei gyermek, felnőtt (óvodapedagógus, szakember, pedagógiai munkát
segítők) és a szülők (család) szövevényében értjük az adott szituációtól függően. Az
intézményen belüli munkacsoportok, közösségek élhettek az autonóm munkaszerveződéssel,
az intézményi elvek, sajátosságok figyelembevételével. A vezetés támogatta e törekvéseket, s
minden innovatív, szakmailag koherens megvalósítását az újítás, hatékonyság szándékával.
Kipróbálásra került a dajkával történő családlátogatás, ami hatékonynak bizonyult mind az
látogatás, mind a kapcsolatépítés mélyítése okán.
A kommunikáció az információátadás, kapcsolatépítés, tájékozódás, tájékoztatás eszköze. A
kapcsolatépítő kommunikáció, mint nevelési eszköz, és mint pedagógiai elvárás a D.O.B-os
felnőttképhez.
Az információátadás óvodánkban rendszeres, többszintű kommunikációs lehetőséget ad a
pedagógiai munka hatékonyságának, a naprakész tudás eléréséhez. Az információs
rendszerünk kétirányú, az alábbi fórumok által megvalósult:
Az információáramlás fórumai, tartalma, rendszeressége terei
FÓRUM
Szülői
beszélgetés/

FELELŐS
óvodavezető
óvodapedagógus

Technikai
munkaértekezlet

óvodavezető
helyettes

Munkatársi
megbeszélés

óvodapedagógus

Heti rövid
értekezlet

óvodavezető

RÉSZTVEVŐK

TARTALOM

IDŐ

szülők,
óvodapedagógusok,
óvodavezető, külső,
belső szakemberek

Tájékoztatás, tájékozódás,
közös nevelési kultúra
alakítása, nevelési kérdések
megbeszélése, stb.

Évente

óvodavezető

Tájékoztatás, tájékozódás,
kontroll, visszajelzés,
gondozási és egyéb
technikai tevékenység,
tárgyi feltételek, stb.

Havonta

Tájékoztatás, tájékozódás,
egyeztetés, önkontrollkontroll,
problémamegoldás, stb.

Szükség
szerint

Tájékoztatás, tájékozódás,
egyeztetés, önkontrollkontroll, problémafelvetés,
heti programok, stb.

Hetente

vezető helyettes
pedagógiai munkát
segítők

óvodapedagógus,
dajka

óvodavezető,
óvodapedagógusok,
szakemberek
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Nevelői

óvodavezető

óvodavezető

műhelymunka, tájékoztatás,

Évente 5

nevelőtestület

tájékozódás, képzés,

alkalom

alkalmazotti közösség

tréning, problémafelvetés,

külső, belső szakemberek

megoldáskeresés

értekezlet

5. Az intézmény külső kapcsolatai
A 2015/2016-os nevelési évben az alábbi külső partnerekkel valósult meg együttműködés:
Egészségügyi kapcsolatok:
- A védőnővel rendszeres, kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolat alakult ki. Nyitott
volt jelzéseinkre, kezdeményezően állt a problémák megoldásához. Az óvoda orvosával az
éves általános szűrővizsgálat alkalmával találkoztunk; igyekeztünk gördülékeny szervezést
biztosítani a gyermekek várakozását csökkentve és a vizsgálat zavartalanságát szem előtt
tartva. A felnőttek munka alkalmassági vizsgálata során minden dolgozó rendelkezett az előírt
vizsgálatok leleteivel, így ez az együttműködés is jól szervezettnek bizonyult.
Bölcsőde:
- Az idei kapcsolatunk a nyílt napi szórólapunk kihelyezésére, terjesztésére irányult, továbbá
eseti segítséget kaptunk egyik családunk kis gyermekének bölcsődei elhelyezésében. Sajnos
az év eleji nem szobatiszta gyermekünk bölcsődei átvétele meghiúsult, de ez nem rombolta
intézményeink kapcsolatát.
Iskolák:
- A volt ovisaink meghívásakor nyílt délutánunkra partner volt valamennyi kerületi általános
iskola a szervezésben. Szorosabb kapcsolat továbbra is a Dob sulival maradt fenn, hisz
folytatódtak közösen kialakított hagyományaink, és a Dobszerdák. Lehetőség adódott az
óvodapedagógusoknak is volt óvodásaik meglátogatására az iskolában, majd konzultációra a
beilleszkedésükről.
Kerületi óvodák:
- Vezetői munkaközösség általi kapcsolat volt a kapocs a kerületi egységesség az helyi elvek
és gyakorlatok alakításában, megőrizve az egyes óvodák helyi speciális étékeit, másságát. Az
óvodák között szerveződtek Pedagógiai napok keretében betekintési, konzultációs lehetőségek
egymás munkájának megismeréséhez.
Fenntartó:
- A fenntartói körökkel (Humán Szolgáltatói Iroda, Intézménygazdálkodási csoport,
Munkaügy, Polgármesteri kabinet) kiegyensúlyozott kapcsolat és együttműködés alakult e
nevelési évben. Összecsengtek a célok, feladatok, elvárások.
Oktatási Hivatal:
- Oktatási Hivatal kezdeményezésére teret adtunk a hátránykompenzációs projekttel
kapcsolatos látogatásra, konzultációra
- Részt vettünk a tehetség pilot programban, mint kijelölt óvoda
- Képzéseikből lehetőségünk volt fejlesztőpedagógusunk képzését támogatni
- Szaktanácsadó segítségét kaptuk a z intézményi önértékelés beindításakor
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- 2016 januárjában Puskás Gyuláné minősítésén működtünk együtt a kijelölt szakértőkkel
- Folyamatos kapcsolatrendszert alakítottunk ki a Budapesti POK-al a pedagógus életpálya
miatti kérdéseink, nehézségeink orvoslására
Pedagógiai Szakszolgálat:
- Folyamatos partneri kapcsolat van alakulóban ezen év során: iskolaérettségi vizsgálatok,
szakmai segít6ségkérések, kölcsönös jelzőrendszer, kialakuló konzultációs igény kapcsán.
Érezhető a nyitódás, természetes igény a közös munkára.
Szakértői Bizottság:
- A sajátos nevelési igény megállapításában illetve a kontrollvizsgálatok elvégzésében kértük
segítségüket, együttműködésüket. A konzultációink és kölcsönös partnerigény a problémák
megoldásában sokat közelített a két intézményen – fix partnerek, elérhetőségek alakulásával.
Hetedhét Gyermekjóléti központ és Családsegítő:
- Az élves beszámoló megküldésén túl több ízben szerveztek kerületi szintű konzultációt a
gyermekvédelmi feladatokkal, helyzettel kapcsolatban. Jövő nevelési évre kirajzolódni látszik
egy még közvetlenebb, óvodai kihelyezett konzultációs lehetőség, folyamatosabb jelzési,
kapcsolattartási forma.
Bíróság:
- Bírósági megkeresésre, felkérésre családjogi perekhez kérték együttműködésünket
pedagógiai vélemények elkészítése által. Igyekeztünk objektív, tényszerű adatokat,
információkat szolgáltatni a gyermekek érdekében.
6. Eredmények
6.1. Létszámadatok alakulása
Időszak
Létszám
Tényleges Számított
2015. október 1.
91 fő
94 fő
2016. május 30.
96 fő
101 fő
2016. augusztus 31.
96 fő
101 fő

Dokumentum

Feltöltöttség

Statisztika 2015
Adattár
Adattár

93%
100%
100%

6.2. Óvodai jelentkezéssel kapcsolatos adatok
Év
Felvett
Elutasított Átirányított

2015.09.012016.04.29.

12 fő

-

-

Megszűnt
/visszamondott/
jogviszony
-

2016.05.02.
2016.05.06.

24 fő

1 fő

5 fő

2 fő

2016.05.09.
2016.08.30.

3 fő

-

-

-
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6.3. Beiskolázással kapcsolatos adatok
Óvodában marad
Év
Tankötelesek
Szülői
Szakvélemény
kérésre
alapján
2016
40
11
2

Tankötelezettségét
kezdi
27

Dokumentum
Óvodai
Szakvélemények

6.4. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszámának alakulása
Hátrányos helyzet:
Időszak
2015. október 1.
2016. május 30.

Hátrányos
helyzetű
3
2

Halmozottan hátrányos
helyzetű
2
1

Sajátos nevelési igény:
Időszak
SNI 2 főnek számít
2015. október 1.
1
2016. május 30.
1

SNI 3 főnek számít
1
2

Dokumentum
Statisztika 2015
Hátrányos helyzetű
gyermekek
nyilvántartása

Dokumentum
Statisztika 2015
Adattár

6.5. Óvodai étkeztetéssel kapcsolatos létszámadatok
Időszak

100%-os normatív kedvezményben részesülők
Rendszeres
SNI HH HHH Tartós NagyNyilatkozat
gyermekvédelmi
beteg családos alapján
kedvezmény

100%-os normatív
kedvezményben
nem részesülők
24 fő

2015. 09. 01.
2016.05..30.
2016. 08. 31.

6.6. Minősítés, Teljesítményértékelés-minősítés, díjak
Puskás Gyuláné óvodapedagógus minősítési eljárásban 98%-os eredményt ért el.
Illés Istvánné megkapta Balogh Zoltán Miniszter Úrtól a Pedagógus Szolgálati Érdemérmet.
Teljesítményértékelés-minősítés eredményei:
Testületi
Kiválóan
Alkalmas
létszám
alkalmas
Pedagógusok
4 fő
5 fő
Pedagógiai
4 fő
2 fő
munkát segítők

11

Kevéssé
alkalmas
-

Nem alkalmas
-

ÉVES BESZÁMOLÓ
2015/2016. NEVELÉSI ÉV

ERZSÉBETVÁROSI DOB ÓVODA
1077 BUDAPEST, DOB U. 95.
6.7. Megvalósult képzések a testületben
Név
Bedők Jánosné
Geday Ildikó
Samu Brigitta
Samu Brigitta

Lengyel Ágnes
Ildikó

Képzés/végzettség
Szakvizsga
inkluzív nevelés
Környezetismereti
játékos képzés
Ének-zene
szeretetére nevelés
Vizuális
tevékenység,
képesség fejlesztő
játékok
Budapesti
Óvodapedagógiai
Műhely

befejezve/folyamatban
2016.június 11.
befejezve
2016. 10.10.
folyamatban
2016.
befejezve
2015.
befejezve

költségtérítés/önköltség
önköltséges

2016. április 22.
befejezve

önköltséges

6.7.Sszaktanácsadás igénybevétele
szaktanácsadás témája
1.
Intézményi önértékelés beindítása
2.
Fejlesztőpedagógus szakmai kontrollja,
segítése minősítés előtt

rész-költségtérítés
rész-költségtérítés
önköltséges

ideje
2015. október, november
2016. március, április

A mellékletként csatolt beszámolók további eredményeket tartalmaznak a speciális területek,
feladatok megvalósulása által.

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
Az intézményi alapdokumentumok naprakész, jogszabályokkal koherens tartalmi formai
meglétére törekvés továbbra is cél és feladat. Az alapító okirat, jogszabályi módosítások
valamint a státuszállomány változása miatt ismét dokumentummódosítás van folyamatban.
Pedagógiai programunk alapprogramnak való megfelelését e nevelési évben az Oktatási
Hivatal delegációja és a minősítésen átesett kolléga szakmai tudása mind továbberősítette.
Fő pedagógiai feladatunk, történetesen a Differenciált Óvodai Bánásmód program
nevelésfilozófiájának, szakmai értékeinek megőrzése, mélyítése a továbbra is fennálló
fluktuáció miatt folyamatos teendőnk. A szakmai egységesség legerősebb vonulata a
dokumentálás terén mutatkozik meg. Szakmai, szervezeti hagyományaink stabilak,
természetes és hiteles módon képviseli a testület azokat a szülők és más partnerek felé.
Képzés és önképzés igénye folyamatos a pedagógusok körében, ez évben a sajátos nevelési
igény, ezen belül az autizmussal küzdő gyermekek integrálása, fejlesztése került ismét
középpontba – a szakértői és egyéb vizsgálatok eredményei által újabb autizmussal küzdő
gyermekeink vannak ellátás előtti állapotban.
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8. Reflexió a 2015/2016.os nevelési évről

A 2015/2016.os nevelési év sokrétű, tartalmas, de ugyanakkor feladatellátási nehézségekbe
ütköző volt. Mindezt a rugalmas és tudatos szervezéssel, feladatmegosztással tudtunk
áthidalni, megoldani. A számos szakmai sikeren és eredményen túl mérlegelni kell
gyengeségeinket, újragondolni, egységesíteni problémahelyzeteink megoldását, annak elveit,
gyakorlatát.
A tárgyi környezetünk megújulása és fejlesztése egy tudatosabb, odafigyelőbb magatartást
kíván az állagmegóvás, és értékmegőrzés tekintetében. Közös cél a rendezett, igényes
környezet megtartása, megtartatása szokás-szabályrendszerünk átgondolásával.
Kapcsolatrendszerünk pozitív irányt vett a külső partnereinkkel való nyitottá. kölcsönössé
válóbb együttműködésekben, ami a feladatellátásunk hatékonyságát is segítette:
feltételrendszerünk gazdagodott, lehetőségeink tágultak.
A D.O.B-os szemléletmód gyakorlati megvalósításának mélyítését további műhelymunka
által kívánom mélyíteni, mely tovább erősíti az elméleti egységességet, képesek legyünk a
saját pedagógiai elveinkről, céljainkról, nevelésfilozófiánkról egységes nyelven beszélni – ez
a tanfelügyeleti ellenőrzés egyik célja, azaz a szakmai egységesség léte az adott intézményen
belül. Kiemelten mélyíteni kell a reflektív szemléletmódot írott és verbális formában is.
A meglévő pozitív intézményi arculatot meg kell őrizni, a menedzselés valamennyi
lehetőségét kiaknázni: azaz Pedagógiai értékeink egyedisége, jó gyakorlatunk megerősítése,
terjesztése, az óvoda sajátos hírnevének megőrzésével.
E Testület képes e nemes, értékmegőrző út bejárására, hiszem, hogy együtt meg tudjuk
valósítani Dr. Hűvös Éva által teremtett pedagógiai-pszichológiai alapokon nyugvó bánásmód
fenntartását, létjogosultságának érvényre juttatását a magyar óvodapedagógiában - mert
D.O.B-osnak lenni jó, D.O.B-osnak lenni a jövő!
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9. Mellékletek
9.1. Szakmai munkaközösség beszámolója

DOB ÓVODA
Szakmai munkaközösség éves beszámolója
a 2015/2016-os nevelési évre

Geday Ildikó
szakmai munkaközösség vezető
óvodapedagógus
Budapest, 2016. június 01.
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A 2015/2016-os nevelési év nagy változásokat hozott Nevelőtestületünk életébe.
Óvodavezetőnk a nevelési év során felmentést kapott munkavégzése alól, megkezdve ezzel
nyugdíjaztatását. Óvodavezető helyettesünk a rábízott vezetői feladatokkal zökkenőmentesen
vette át tőle a teljes alkalmazotti közösség irányítását, az óvoda működéséhez szükséges
feltételek teljesítésével együtt.
2015 májustól, majd 2015 decemberétől három új óvodapedagógus csatlakozott a „dobos”
csapatunkhoz, a Halacska, a Hétszínvirág és a Pillangó csoportok örömére. 2016 áprilisában
újabb változás történt a Halacska csoport életében, az új óvodapedagógus személyét váltotta
fel GYED-ről visszaérkezett, már ismert óvodapedagógusunk személye.
Mindeközben folytattuk hagyományainkat, törekedtünk a szakmai munkánk szinten tartására
és a harmónikus kapcsolatra az óvodánkba járó családokkal, gyermekekkel.
A Szakmai munkaközösség elsődleges feladata volt az előző nevelési évekhez hasonlóan a
Differenciált Óvodai Bánásmód nevelésfilozófiájának megszilárdítása a nevelőtestületen
belül. Ennek szükségességét az óvodapedagógusok személyének változása, a már néhány éve
itt lévő óvodapedagógusok ismereteinek megszilárdítása indokolta.
Az óvodai nevelés alapprogramjának változtatásainak figyelembevételével a migráns és az
SNI-s gyermekek integrálása, a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztése, segítése, az
óvoda-iskola átmenet segítése is feladataink közé tartoztak. Mindezt tettük a helyi nevelési
értékeinken túl, beépítve a kompetencia alapú óvodai nevelés elveit is komplexen,
folyamatosság elvén dolgozó pedagógusok és szakemberek együttműködése által, adott
gyermekre szabott nevelés, fejlesztés keretében. Megfogalmazódott mind az
óvodapedagógusok, mind a szülők számára a programunkhoz elengedhetetlen pszichológus
szakember hiánya, aki szaktudásával kiegészíthetné mindennapi életünket a Differenciált
Óvodai Bánásmód programunkban foglaltak alapján.
Munkaközösségünk konkrét feladatai voltak:
- Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel
való bővítése belső szakmai-módszertani megbeszélésekkel (Napló modulok,
autizmus spektrum zavar – konkrét eset elemzése, szakmai együttgondolkodás);
- A 2,5 -7 éves gyerekek számára a legoptimálisabb óvodáztatási lehetőségetbiztosítsuk
az egyenlő hozzáférés, az egyéni bánásmód alkalmazásával;
- Jó gyakorlataink, innovációink és elméleti ismereteinek integrálása a gyakorlati
nevelőmunkánkba;
- Tájékoztatási kötelezettségben vállalt szerep- cikkek írása, publikációk, prezentációk
készítése, stb;
- Projektekben, témahetekben, innovációkban való aktív munka (tervező munka)
- Saját óvodai honlap működtetésében való aktív részvétel;
- Szülői és partneri fórumok szervezése;
- Az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos
feladatok ellátása (Luca napi, Húsvéti kézműves déliutánok, Karácsonyi vásár)
- Az óvoda esztétikus belső és külső tereinek kialakítása és azok megőrzése (dekorálás)
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A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és
méltányossági mutatóinak – javítása érdekében új szerkezetű irányítási és ellenőrzési modellt
vezettünk be óvodánkba, melyben Szakmai munkaközösség vezetőként részt vettem.
Az intézmény önértékeléséhez létrehoztuk a pedagógusokból vezetői irányításra az
Önértékelő Csoportot, melynek tagjainak kiválasztásakor szempont volt a belső önértékeléssel
kapcsolatos ismeretek, a minőségbiztosítási ismeretek léte, a szakmai tudás, az intézményen
belüli szakmai helyzetek, kapcsolatok figyelembe vétele.
Szakmai munkaközösség vezetőként feladatom volt:
- foglalkozás látogatás (megfigyelés, ellenőrzés értékelés),
- dokumentumelemzés (a pedagógus által készített dokumentumok vizsgálata,
véleményezése)
- értékelés (szempontok szerinti súlyozással értékelés)
Az intézmény Éves Önértékelési tervében meghatározott feladataiban, a 2015-2016-os
nevelési évben a szakmai munkaközösség által elvégzett feladatok:
Önellenőrzés
Pedagógus ellenőrzés
önértékelés

2015/2016 nevelési év
2015 ősz:
Puskás Gyuláné PSZE, PÉM (id. ped. II.)
A minősítési vizsgán vagy eljárásban részt vevő pedagógus

a., Hospitálások
A félévenként két hospitálási kötelezettség teljesítésétől a felhalmozódott feladatok miatt,
valamint a nevelőtestület közösen megfogalmazott kérésére idén eltekintettünk.
b., Egyéb feladatok
I. Szakmai ellenőrzés
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, vezetői felkérésre szakmai ellenőrzési
feladatokat láttam el, valamint jegyzőkönyvet készítettem a tapasztalatokról.
Ellenőrzési szempont a Folyamatkövető Naplókban a Pedagógiai program elveinek
megfelelő, egységes naplóvezetés, a tervezési ciklusoknál a határidők, forma, tartalom
betartása.
Naplóellenőrzések időpontjai voltak:
 2015. szeptemberben Mulasztási Naplók elindításának ellenőrzése,
 2015. szeptember végén Folyamatkövető Naplók elindításának, valamint a Befogadási
tervek ellenőrzése,
 2015. október végén a Szervezés és szokások a XI.-XII.-I. hónapokra megírásának, az
Összefoglaló a IX.-X. hónapokra megírásának, valamint a Továbblépő a XI.-XII.-I.
hónapokra megírásának ellenőrzése,
 2015. december végén a Gyermekek egyéni értékelő lapjai az I. félévre megírásának
ellenőrzése,
 2016. január végén a Szervezés és szokások a II.-III.-IV. hónapokra megírásának,
valamint a Továbblépő a II.-III.-IV. hónapokra megírásának ellenőrzése,
 2016. április végén a Szervezés és szokások a V.-VI. hónapokra megírásának,
valamint a Gyermekek egyéni értékelő lapjai az II. félévre megírásának ellenőrzése
 2016. május végén a Továbblépő a V.-VI. hónapokra megírásának ellenőrzése,
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2016. június közepén a Folyamatkövető Napló lezárásának ellenőrzése.

Az elmúlt években tapasztalható a minőségi, szakmai javulás a Folyamatkövető Napló moduljainak
vezetésében, minden csoportnál. Az érkező és a visszatérő óvodapedagógusok átvették a már jól bevált
Naplóvezetési stratégiákat. A folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás lehetővé teszi, hogy minden
csoport Naplója hiánytalanul és megfelelően vezetve kerüljön év végén a vezetői ellenőrzés alá.

II. Pedagógusok képzésének, önképzésének segítése
Vezetői felkérésre folyamatos az együttműködésünk a Továbbképzési terv készítésében,
javaslattétel, véleményezés történik a témában. A pedagógusokat segítjük képzések
keresésénél, valamint az erre történő a jelentkezésnél.
Szakmai munkavezetőként szem előtt tartom az élethosszig tartó tanulás eszméjét, mivel ez
már belső igényemmé is vált. Keresem a lehetőségeket az aktuálisan adódó
problémahelyzetek megoldására irányuló (SNI), illetve az új, innovatív képzések, ismeretek
megszerzése iránt. Jelenleg is részt veszek képzésen, melyre az óvoda 2015-ös továbbképzési
alapjából tudott megtámogatni:
ALAP Pedagógiai Központ – Környezetünk Komplex megismerése játékokkal –
Tevékenység és személyiségfejlődés, képességfejlesztő társasjátékok készítése 60 óra
A Pedagógiai asszisztensünk Óvónői Főiskolai tanulmányai alatt folyamatos szakmai
segítséget nyújtottam, valamint állandó mentori segítséget a tanulmányoknak megfelelően.
Hospitálások, megbeszélések, együttgondolkodás lehetőségének megteremtésével mindkét
félévben segítettem tanulmányai folytatását. Ebben az évben fejezte be első éves
tanulmányait, így a következőkben is folytatódik a közös munka, tanulmányainak segítése.
Kiemelkedő teljesítményére, jó tanulmányi eredményeire büszkék vagyunk, hiszen ezzel is jó
hírét viszi óvodánknak.
III. Részvétel az alkalmazottak teljesítmény értékelésében
Vezetői felkérésre már hagyományosan részvétel valamennyi dolgozó szakmai munkáját
elemezve az egyéni önértékelésen, illetve a minősítést megelőző konzultáción
véleménynyilvánítással.
IV. Dokumentálások
- Éves munkaterv elkészítése (2015 augusztus)
- Éves beszámoló készítése (2016 június)
Reflexió
Ebben az évben is hatékony együttműködés valósult meg a Szakmai munka közösségvezetés
és az Óvodapedagógusok, Óvoda vezetőség között. Megvalósulhattak a Nevelői
értekezleteken kiemelt témákban az együttgondolkodás, a dobos szemlélet beépítése
mindennapi életünkbe. A dokumentumok ellenőrzésénél megfigyelhető volt a fejlődés, már
elmondhatjuk, hogy a Gyermekek egyéni értékelőlapja, valamint az Útravalók megírása
minden csoportban megfelelően, a csoport szokásaihoz és az óvodapedagógusok
egyéniségéhez híven megvalósulhatott.
Az Óvodavezető váltás, az új pályázat elolvasása egy új utat nyitott meg előttünk.
Megfogalmazódott az igény a műhelymunka újra bevezetésére, mely a hospitálásokat
felülmúlva, egy hatékonyabb betekintést engedhet egymás életébe, szakmai munkájába,
biztosítja az egymástól való tanulás lehetőségét.
A munkaközösség újragondolása, a hagyományőrző, illetve az innovációs munkaközösségek
létrehozása jobban bevonná a közös munkába az óvodapedagógusokat, hiszen mindenki
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megtalálhatná a hozzá közelebb álló területeket, melyekben kibontakoztathatná meglévő
tudását és ezzel gazdagítaná az egész óvoda életét. Nyitottan várom magam is a változásokat
és a tervet, hogy a DOB Óvodát ismét sikerül egy országos szinten elismert óvoda rangjára
emelni.

Geday Ildikó
Szakmai munkaközösség vezető
Budapest, 2016.június 01.
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9.2. Belső ellenőrzési munkacsoport beszámolója

A Belső önértékelési munkacsoport beszámolója
a 2015/2016-os nevelési évi megvalósulásról
A magyar köznevelési rendszer országos szintű minőségének javítása érdekében 2015.
szeptemberétől új, kötelezően előírt ellenőrzési modellt vezettünk be óvodánkba, melyre
szorosan épül a pedagógus életpálya minősítési és tanfelügyeleti rendszere.
Az intézmény önértékeléséhez létrehoztuk a pedagógusokból vezetői irányításra a Belső
Önértékelési Munkacsoportot, melynek tagjainak kiválasztásakor szempont volt a belső
önértékeléssel kapcsolatos ismeretek, a minőségbiztosítási ismeretek léte, a szakmai tudás, az
intézményen belüli szakmai helyzetek, kapcsolatok figyelembe vétele.
A 2016. évi munkacsoport tagjai:
Patai Edit munkacsoport vezető – óvodavezető helyettes, köznevelési szakértő
Geday Ildikó munkacsoport tag, szakmai munkaközösség vezető
Szászné Méhes Zsuzsanna munkacsoport tag, köznevelési szakértő, kutató pedagógus
Bedők Jánosné munkacsoport tag, óvodapedagógus
Kerekes Rozália munkacsoport tag, óvodapedagógus
Kerekes Rozália a nevelési év folyamán lemondott munkacsoport tagságáról.
Az intézmény Éves Önértékelési tervében meghatározott feladatai a 2015/2016-os nevelési
évben az alábbiak szerint valósultak meg:
*A nevelőtestület tájékoztatása az intézményi önértékelésről, annak kapcsolódásáról a
pedagógus életpályához és a tanfelügyeleti rendszerhez. Az önértékelés folyamatának
megismertetése módszerei, eljárásai felsorakoztatásával.
* A Belső Önértékelési Munkacsoport felállítása a testületen belül arra kompetens személyek
megnevezésével, kijelölésével. Megtörtént a felelősségek és feladatok átgondolása,
megosztása.
* Kidolgozásra került az elvárás rendszer pedagógus, vezetői és intézményi szinten, amivel
inkább ismerkedtünk, próbáltuk értelmezni a kompetenciákat, indikátorokat, azokat helyi
szintre meghatározni
* Az önértékelés éves tervének elkészülése a jogszabályi megfelelésen és előíráson túl,
szinkronba került a tanfelügyeleti és minősítési terv miniszter által meghatározott kiírásaival.
- vezetői tanfelügyelet Illés Istvánné óvodavezető vezetői megbízásának 4. éve miatt lett a
tervbe megjelenítve
- pedagógus minősítési eljárás és tanfelügyelet okán Puskás Gyuláné óvodapedagógus is
bekerült a tervbe
- A testület tagjai közül Patai Edit, Geday Ildikó, Kerekes Rozália, Szászné Méhes Zsuzsanna,
Farkas Györgyné kerültek be az önértékelés folyamatába.
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A munka megvalósulása, az önértékelési feladatok kipróbálása csupán Puskás Gyuláné
tekintetében valósult meg papíralapon, hisz az informatikai rendszer még nem volt
működőképes és a tanfelügyeleti kiírás ezt indokolttá tette. Idővel a tanfelügyeleti ellenőrzés
elmaradt, és a minősítési eljáráshoz sem szükségeltetett a pedagógus önértékeléses eredménye
- a változó jogi előírásoknak köszönhetően.
A Puskás Gyuláné tekintetében megtörtént önértékelési folyamatot nevelői értekezlet
keretében szaktanácsadó segítségével újragondoltuk, elemeztük elvégzett munkánkat annak
megerősítése érdekében, hogy jó úton járunk-e, jól értelmeztük-e a feladatokat. Egyértelmű
megerősítést nem kaptunk a rendszer újdonsága és bizonytalansága miatt, de az elvégzett
munkát, annak lépéseit mindenképp megerősítés kísérte.
Illés Istvánné óvodavezető vezetői tanfelügyeletére nem került sor, hisz a kiírt időpontban már
a nyugdíjaztatás előtti felmentési idejét töltötte.
Patai Edit, Geday Ildikó, Kerekes Rozália, Szászné Méhes Zsuzsanna, Farkas Györgyné
önértékelése elmaradt. Egyre bizonytalanabbá váló rendszer miatt: informatikai felület csak az
aktívan érintettek számára volt használható, jogszabályi változások a köznevelési kerekasztal
alapján (tanfelügyeleti és önértékelési feladatok egyszerűsítése, újragondolása)
Reflexió:
Az önértékelési folyamat a köznevelésben egy bevezetésre kerülő, új metódus volt.
Próbálkozások, értelmezések sokasága, információk gyors változása miatt még nem látni
ennek kiforrottságát. A következő nevelési évet további ismerkedő, újragondoló időszaknak
vélem, hisz nem kiforrottak a helyi speciális elvárások a már meghatározott rendszerben.
Érdemes újragondolni, konstruktívabb formában, DOB-osabb kivitelben és tartalommal
megtölteni.
A képzések tematikájában is hangsúlyt kap a beiskolázási tervben való részvétel
szorgalmazása. A vezetőváltás miatti, és feladatátstrukturálódás alapján történő újragondolása
e tevékenységkör megvalósításának további feladat a következő nevelési évben.
A jogi szabályzók folyamatos követése, azoknak való megfelelés reményeink szerint már
letisztultabb, egyértelműbb elvárást fog megfogalmazni a mindennapi munka
megvalósításához.
Budapest, 2016. július 11.
Patai Edit
munkacsoport vezető
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9.3. Gyermekvédelmi beszámoló

A GYERMEKVÉDELMI MUNKA ÉVES
BESZÁMOLÓJA a 2015/2016-os NEVELÉSI
ÉVBEN
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Óvodán belüli gyermekvédelmi munka
Az év eleji (szeptember), évközi (január), év végi (május) szűrések, konzultációk
eredményeképpen az alábbiak szerint alakult a felvett gyermekek száma:
Intézményi szinten

szeptember
január
május

veszélyeztetett

HH

HHH

megfigyelt

RGY

tanköteles

1
-

3
3
2

2
2
1

15
17
17

13
14
14

13
16
16

veszélyeztetett

HH

HHH

megfigyelt

RGY

tanköteles

-

1
1
1

-

4
5
5

2
2
2

-

Halak

szeptember
január
május

Hétszínvirág

szeptember
január
május

veszélyeztetett

HH HHH

megfigyelt

RGY

tanköteles

-

-

4
4
4

2
2
2

3
3
3

HHH

megfigyelt

RGY

tanköteles

1
1
1

1
2
2

4
6
6

5
6
6

HHH

megfigyelt

RGY

tanköteles

2
2
3

2
2
3

3
3
3

HHH

megfigyelt

RGY

tanköteles

-

4

3

2

Pillangó
veszélyeztetett
szeptember
január
május

-

HH

1
1
-

Méhecske

szeptember
január
május

veszélyeztetett

HH

-

-

veszélyeztetett

HH

1
1
-

Süni

szeptember

1

1
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január

-

május

1
1

-

4
3

1
1

2
2

Az elmúlt évvel való létszámbeli összehasonlítás a következő:
Veszélyeztetett

Hátrányos

Halmozottan
hátrányos

Megfigyelt

2014/2015-ös
nevelési év, május

- fő

5fő

3 fő

12fő

2015/2016-os
nevelési év, május

- fő

2 fő

1fő

17 fő

A leggyakrabban előforduló veszélyeztető tényezők:







Családszerkezet
Nevelési hiányosság
Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet
Szociális helyzet
Lakásviszonyok
Anyagi ok

A gyermekek a nap jelentős részét az óvodában töltik, ezért a hátrányos és a veszélyeztettet
helyzetű gyermekek könnyebben „kiszűrhetők”. Az óvoda a gyermekvédelem egyik fontos
jelző intézménye. Alapvető feladatunk felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető
okokat. Családlátogatások, családi körülmények folyamatos nyomon követése, valamint
rendszeres fogadó órák szolgálják ezt a faladatot. Nagyon fontos a szülőkkel a bizalmas
kapcsolat és a gyakori kölcsönös párbeszéd kialakítása. Segíti a kapcsolatépítést a szülők
bevonása az intézmény életébe, a korábban kialakított jó kapcsolat „krízis helyzet” idején
előnnyé válik, könnyebben nyújtható segítő együttműködés.
Évközben kaptam a jelzéseket, folyamatosan konzultáltam az óvodapedagógusokkal, vezető
helyettessel, esetenként fogadóórát egyeztettem, ahol a felmerülő panaszok, jelzések
megbeszélése során, továbblépési teendőket fogalmaztunk meg, megoldásokat kerestünk,
esetenként szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, éltünk a gyermek érdekében történő
jelzés lehetőségével. Minden pedagógusnak kötelessége a gyermekek védelme, ezzel
kapcsolatos legfontosabb feladata a prevenció, a megelőzés. Alapvető feladatunk felderíteni a
gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. Családlátogatások, családi körülmények
folyamatos nyomon követése, valamint rendszeres fogadó órák szolgálják ezt a faladatot.
Nagyon fontos a szülőkkel a bizalmas kapcsolat és a gyakori kölcsönös párbeszéd kialakítása.
Segíti a kapcsolatépítést a szülők bevonása az intézmény életébe, a korábban kialakított jó
kapcsolat „krízis helyzet” idején előnnyé válik, könnyebben nyújtható segítő együttműködés.
A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik.
Azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, a
sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb odafigyelést igényelnek.
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Tapasztalatok a tanköteles korú gyermekek hiányzásaival kapcsolatban:
A tankötelesek óvodába járása rendszeres, hiányzás esetén igazolják annak okát.

Szabadidős és egyéb gyermekvédelmi programok az Intézményünkben:
-

Már évek óta működik immár hagyománnyá vált Dob Tallér délutánunk. A programot
évente két alkalommal, novemberben és márciusban szoktuk megrendezni. Az
esemény előtt két héttel meghirdetjük, hogy várjuk a megunt játékokat, kinőtt ruhákat,
amire a családban már nincsen szükség. Lehetőség van ilyenkor a nehezebb anyagi
helyzetben lévő családok segítésére. Tartjuk a kapcsolatot a Magyar Vöröskereszt
kerületi telephelyével is, akik mindig tudnak nekünk küldeni a náluk megmaradt
játékokból.

-

Dobos torta, Kézműves délután advent időszakában, Farsang és minden féle
hagyomány, valamint óvodán belüli és kívüli nyitott programok.

Óvodai gyermekvédelmi intézkedés:
Egy esetben történt részünkről jelzés a Család-és Gyermekjóléti Központ felé. K. T.
tanköteles korú kislány óvodába járása alatt, végig a megfigyelt gyerekek között szerepelt.
Lakhatásuk bizonytalan, nagymama odaadó segítsége oldotta meg az eddig felmerült
problémákat. Ám év végére már az anya odáig jutott, hogy a kislányt, iskolába sem íratta be.
Megkeresésünkre nem reagált, üzenetünkre sem jött be az óvodába. Együttműködése,
érdeklődése a kislány életéről, az alapvető gondozási feladatok ellátása, hagyott kívánni valót.
Nagymamát értesítettük végül, hogy élünk a jelzéssel, a gyerek érdekében. A családsegítő
felvette anyával a kapcsolatot, aki elmondta, hogy anyagi okok miatt nem tud a gyermekeivel
együtt élni és egy idős ismerős nénit kért meg, hogy fogadja be gyermekeit. Tájékoztatták a
nagymamát a családba fogadás lehetőségéről, valamint az anyát az anyaotthon
választhatóságáról. Ellenkező esetben gyermekvédelmi intézkedést foganatosítanak. Erről
kaptunk visszajelző levelet.
Konferencia (2016.02.26): Éves gyermekvédelmi konferencia-Bischitz Johanna Humán
Szolgáltató központ Család-és Gyermekjóléti Központ.
Téma: -A munka-és szolgálatszervezés keretei az integrált intézményi struktúrában.
- Az éves gyermekvédelmi és jelzőrendszeri tevékenység értékelése.
- A közösségfejlesztés szerepe a humán szolgáltatások rendszerében.
- Hetedhét-Díj átadása.
Szakmai fórum (2016.03.22.): Az ifjúság kulturált és balesetmentes közlekedésre való
nevelésről, a bűnmegelőzésről és drog használatának veszélyeiről.
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Budapest, 2016. május 26.
Puskás Gyuláné
Gyermekvédelmi megbízott
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9.4. Fejlesztő pedagógiai beszámoló
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
(FEJL. PED.) (2015/2016.)

A 2015/2016-os Nevelési Évben már szeptember első napjaiban elkezdtem az OVI-SZITA
szűrést. A második héten az év eleji hospitálások is elkezdődtek csoportonként, melyet
minden esetben az óvónőkkel való megbeszélés követett.
Ezen kívül az év eleji munkám keretében az idén is bemutatkoztam a csoportszülőértekezleteken az új szülők számára.
Az új, félállású logopédussal, Kendrei-Szigeti Tímeával a lehetőségekhez képest igyekeztünk
együttműködni. Szeptember végén az év eleji logopédiai és fejlesztőpedagógiai szűrések
eredményét megbeszéltük, összeegyeztettük .
A
gyermekek foglalkozásokra való
beosztásánál most is figyelembe vettük egymás órarendjét az esetleges ütközések elkerülése
végett.
Az év eleji OVI-SZITA eredményeket fogadóóra keretében megbeszéltem az érdeklődő
szülőkkel a logopédiai fogadóórával egy időben, de most külön szobában. Erre szeptember
végén került sor. Novemberben pedig közös logopédiai és fejlesztőpedagógiai fogadóórát
tartottunk Vas Nikoletta édesanyjával, hogy meggyőzzük gyermeke intézményen kívüli
pszichológiai megsegítésének szükségességéről.
A Nevelési Év folyamán az óvónőkkel is szükség szerint együttműködtem: Például: közösen
áttekintettük az iskolába készülő gyermekek névsorát; megbeszéltük, összeegyeztettük az év
eleji, csoportbeli hospitálások időpontját. Február első hetében pedig csoportonként
fogadóórát tartottunk a fejlesztésre járó gyermekek félévi fejlődéséről.
A 2015/2016-os Nevelési Évben összesen 36 gyermekkel foglalkoztam. Ebből 18 volt a fiú,
és 18 a lány. Az esetek nagy részében az iskolai tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése
történt: nagymozgás; finommotorika; vizuális megfigyelőképesség, vizuális emlékezet;
auditív megfigyelőképesség, auditív emlékezet; testséma; téri tájékozódás; ábrázolás
fejlesztése. Egy gyermeknél, akinél a későbbiekben kiderült, hogy autizmus spektrum zavarral
küzd, korai mozgásfejlesztés, kommunikáció-fejlesztés történt. A 36 gyermekből 24
lényegesen javult, 11részben javult, 1 pedig nem minősített hosszabb ideig való távolléte
miatt.
Szeretném kiemelni a munkámnak azt a részét, mely során a későbbiekben ASD diagnózis
miatt SNI-sé váló gyermek óvónőivel a napi fejlesztés mellett napi rendszerességgel
konzultáltunk a gyermek csoportbeli magatartásáról, játékának, beszédének fejlődéséről,
melyre eddig még nem volt példa.
Nagyon hasznos volt számomra, hogy 2016 tavaszán az Oktatási Hivatalból ellátogatott
hozzám Fehér Ilona szaktanácsadó, akinek meg tudtam mutatni munkám elméleti és
gyakorlati oldalát. Ezen kívül hasznos tanácsokkal látott el a Portfólióm megírásához, mivel
jelentkeztem ismételten a 2017. évi minősítésemre.
KÉPZÉSEK A NEVELÉSI ÉV SORÁN:
1. Áprilisban, az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakszolgálat Nyílt Napján részt vettem
Krausz Katalin (Autisták Országos Szövetségének elnöke) „Utazás az autizmus körül”
című előadásán; valamint a dyspraxiáról, motoros ügyetlenségről bővíthettem az
ismereteimet. (2016. ápr.21.)
2. A Budapesti Óvodapedagógiai Napokon (BÓN) Dr. Bakonyi Anna „Ki a nem más?”;
Dr. Gyarmathy Éva: „Sokféle kisgyerek, sokféle tehetség”; valamint Antal Judit: „És
Veled ki törődik? A pedagógus lelki egészsége” című, magas színvonalú előadásokat
hallgattam. (2016. ápr. 22.)
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3. Végül a budapesti, VII. kerületi Bóbita Óvoda Nyílt Napjára is ellátogathattam, ahol
bemutató foglalkozást nézhettem, és ezt követő beszélgetésen vehettem részt „Az
elfogadás olyan, mint a termékeny talaj” témában. (2016.ápr. 26.)
MINT AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓJA cikket írtam a 20015/2016-os DOBOLÓ című
óvodai újság őszi-téli számába a Magyar Nyelv Napjáról való óvodai megemlékezésről,
melyet Szászné Méhes Zsuzsanna illusztrált fényképpel.
A farsangi mesejátékban a pap szerepét alakítottam az Aranyszőrű bárány című mesében.
Részt vettem az óvoda őszi, valamint tavaszi-nyári dekorálásában.
Segítő részvétellel voltam jelen a Húsvéti Kézműves Délutánon.
Az óvodai Nyílt Napon és Babazsúron fogadtam, kísértem, tájékoztattam a leendő óvodások
szüleit.
A gyermekek óvodán kívüli kimozdulása és kísérése során (úszás; kirándulás a Fazekas
Múzeumba; kirándulás a Mesemúzeumba) alkalmam volt megfigyelni a gyermekek
önállóságát, új helyzetekhez való alkalmazkodását, teherbíró képességét, figyelmét, mely
árnyalja a róluk alkotott képet.
Végül, de nem utolsó sorban 2016. júniusában a kerület fejlesztőpedagógusai újból összeültek
műhelymunka keretében , és tervezzük az ilyen típusú rendszeres összejöveteleket a
2016/2017-es Nevelési Év folyamán is, mely segíti a munkánkat.
A 2015/2016-os Nevelési Évet hasznosnak ítélem meg, mely során sok ismerettel,
tapasztalattal gazdagodtam.
Várom a 2016/2017-es Nevelési Évet, mely során lehetőséget kapok a Portfólióm
befejezésére. Az Egyéni Pedagógus Fejlesztési Terv keretében szeretném elvégezni a haladó
szintű , autizmusról szóló tanfolyamot, valamint távolabbi célként szerepel a terveim között
az óvodapedagógusi végzettség megszerzése.
Budapest, 2016. június 3.
Lengyel Ágnes Ildikó
fejl.ped.
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9.5. Logopédiai statisztika az éves munkáról

Év végi statisztika – Dob Óvoda
1. András Mira (szül: 2010.02.01.)
Beszédhiba típusa: interdentális s,zs,cs – sz,z,c
1.félévben jelen volt: 18 óra

mulasztott: 4 óra

minősítés: keveset javult
2.félévben jelen volt: 14 óra

mulasztott: 10 óra

minősítés: részben javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
2. Angiulli János Vittorio (szül: 2010.07.13.)
Beszédhiba típusa: általános pöszeség
1.félévben jelen volt: 16 óra

mulasztott: 7 óra

minősítés: keveset javult
2.félévben jelen volt: 22 óra

mulasztott: 9 óra

minősítés: részben javult
A 2016/17-es tanévben még egy év óvodai nevelésben részesül.
3. Császár Zalán (szül: 2010.07.18.)
Beszédhiba típusa: beszédészlelési, értési nehézség, dysgrammatizmus, szűk szókincs
1.félévben jelen volt: 12 óra

mulasztott: 11 óra

minősítés: nem javult
2.félévben jelen volt: 12 óra

mulasztott: 11 óra

minősítés: részben javult
A 2016/17-es tanévben még egy év óvodai nevelésben részesül.
4. Gilányi Gergő (szül: 2009.12.11.)
Beszédhiba típusa: paraláliák (l-j, r-j, s,zs,cs-sz,z,c)
1.félévben jelen volt: 18 óra

mulasztott: 5 óra

minősítés: lényegesen javult
2.félévben jelen volt: 21 óra

mulasztott: 9 óra

minősítés: lényegesen javult
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2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
5. Jánoska Richárd Márk (szül: 2009.06.06.)
Beszédhiba típusa: expresszív nyelvi zavar
1.félévben jelen volt: 12 óra

mulasztott: 1 óra

minősítés: lényegesen javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
6. Kádár Liza (szül: 2009.09.27.)
Beszédhiba típusa: paraláliák (sz,z,c; s,zs,cs-t; r-j)
1.félévben jelen volt: 19 óra

mulasztott: 4 óra

minősítés: lényegesen javult
2.félévben jelen volt: 23 óra

mulasztott: 5 óra

minősítés: tünetmentes
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
7. Kovács Mihály Dominik (szül: 2009.12.26.)
Beszédhiba

típusa:

beszédészlelési,

értési

nehézség,

általános

dysgrammatizmus
1.félévben jelen volt: 16 óra

mulasztott: 7 óra

minősítés: keveset javult
2.félévben jelen volt: 11 óra

mulasztott: 17 óra

minősítés: keveset javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
8. Lai Natália (szül: 2010.02.05.)
Beszédhiba típusa: részleges pöszeség (interdentális sz,z,c; egyperdületes r)
1.félévben jelen volt: 13 óra

mulasztott: 10 óra

minősítés: részben javult
2.félévben jelen volt: 18 óra

mulasztott: 7 óra

minősítés: lényegesen javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
9. Lian Alessandro (szül: 2009.08.14.)
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Beszédhiba típusa: paralália (r-l); dysgrammatizmus, figyelemkoncentrációs nehézség
1.félévben jelen volt: 14 óra

mulasztott: 8 óra

minősítés: részben javult
2.félévben jelen volt: 17 óra

mulasztott: 5 óra

minősítés: lényegesen javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
10. Máté Milán (szül: 2009.06.06.)
Beszédhiba típusa: dysgrammatizmus, inkonzekvens hangcserék
1.félévben jelen volt: 11 óra

mulasztott: 12 óra

minősítés: nem minősíthető
2.félévben jelen volt: 9 óra

mulasztott: 15 óra

minősítés: keveset javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
11. Nemeh Máté (szül: 2011.03.21.)
Beszédhiba típusa: megkésett beszédfejlődés, dysgrammatizmus
1.félévben jelen volt: 10 óra

mulasztott: 5 óra

minősítés: keveset javult
2.félévben jelen volt: 14 óra

mulasztott: 7 óra

minősítés: keveset javult
A 2016/17-es tanévben előjegyzésbe véve.
12. Schubert Laura Emma (szül: 2010.03.07.)
Beszédhiba típusa: dysgrammatizmus, diszlália, inkonzekvens hangcserék
1.félévben jelen volt: 18 óra

mulasztott: 5bóra

minősítés: részben javult
2.félévben jelen volt: 14 óra

mulasztott: 16 óra

minősítés: lényegesen javult
A 2016/17-es tanévben még egy év óvodai nevelésben részesül.
13. Stefáni Patrícia Linda (szül:

)

Beszédhiba típusa: paralália (r-l)
1.félévben jelen volt: 18 óra

mulasztott: 4 óra
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minősítés: lényegesen javult
2.félévben jelen volt: 13 óra

mulasztott: 10 óra

minősítés: lényegesen javult
A 2016/17-es tanévben még egy év óvodai nevelésben részesül.
14. Szabó Tamás Botond (szül: 2010.05.18.)
Beszédhiba típusa: általános pöszeség, beszédértési nehézség
1.félévben jelen volt: 14 óra

mulasztott: 9 óra

minősítés: részben javult
2.félévben jelen volt: 26 óra

mulasztott: 5 óra

minősítés: részben javult
A 2016/17-es tanévben még egy év óvodai nevelésben részesül.
15. Szőke Tímea (szül:

)

Beszédhiba típusa: paralália, uvuláris r
1.félévben jelen volt: 17 óra

mulasztott: 6 óra

minősítés: lényegesen javult
2.félévben jelen volt: 12 óra

mulasztott: 13 óra

minősítés: lényegesen javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.
16. Vass Domonkos (szül: 2009.11.20.)
Beszédhiba típusa: interdentális s,zs,cs; iránytévesztés
1.félévben jelen volt: 16 óra

mulasztott: 7 óra

minősítés: keveset javult
2.félévben jelen volt: 19 óra

mulasztott: 5 óra

minősítés: részben javult
2016 szeptemberében megkezdi általános iskolai tanulmányait.

Budapest, 2016. június 23.
Kendrei-Szigeti Tímea
logopédus
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9.6. Dajkaképzés beszámolója

Dajkaképzés – beszámoló a 2015/2016-os nevelési év megvalósulásáról
Óvodánkban a dajkaképzés, mint belső szakmai képzés, műhelymunka már hosszú múltra
tekint vissza, hagyománnyal bír. A nevelési év folyamán két-három alkalommal tervezünk
szakmai találkozót a szervezésen alapuló havi dajkamegbeszéléseken túl.
A mindenkori képzések témái az adott nevelési év feladatához, és az aktuális dajkák
személyiségéhez kötötten alakul.
Az idei témák:
- Együttműködés dajka szemmel
- Dajka és a differenciálás
Mindkét téma a Differenciált Óvodai Bánásmód program minőségirányításban meghatározott
pedagógiai és szakmai értékei, mely az elméleti, fogalmi, DOB-os értelmezés után a
gyakorlatban történő megvalósításra irányultan dolgozódott fel. Indokoltságát az jelentette e
két témának, hogy nagyfokú személycsere történt a dajkai dolgozók körében is. Szeretnénk,
ha az új kollégák még tudatosabban, magabiztosabbak vennének részt a mindennapi
munkában, a régi kollégáktól számítunk e találkozókon is az új kollégák segítésére, tanítására
tudásuk, ismereteik megosztása által.
Résztvevői:
- valamennyi pedagógiai munkát segítő munkatárs (csoportos dajkák, pedagógiai asszisztens,
óvodatitkár), akik a mindennapokban érintkeznek a gyermekekkel szülőkkel.
Összegezve, a Dob Óvodában a dajkákra, mint nevelőpartnerekre tekintünk, számítunk.
Elvárjuk tőlük is a szervezeti kultúránkhoz való igazodást, tudjanak a hétköznapokban
D.O.B.-os szemlélettel dolgozni. Tudjanak kivárni, kommunikálni, megfigyelni, jelezni,
szituáció érzékenyen közelíteni egy adott gyermek, helyzet felé. Legyenek kompetensek az ő
szintjükön és feladatkörükön belül a dajkai munkában, autonóm módon tegyék azt. Ehhez
folyamatos

megújulásra,

megerősítésre,

együttműködésre

van

szükség,

mely

e

kompetenciáikat erősíti, fejleszti.
A 2015/2016-os évi dajkaképzést sikeresnek vélem, hiszen a közös gondolkodás, a szakmai
együttlét igényként fogalmazódott meg a pedagógiai munkát segítő kollégák részéről is.
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Minden alkalmat nyitottság, aktivitás, egymástól tanulás, vélemény kinyilvánítás jellemzett. A
jövőben folytatódó képzést az újabb személyi változáson túl az óvoda speciális nevelési
profiljának további mélyítése határozza meg a pedagógiai programunk ismeretében. Terv a
pedagógusokkal való közös műhelymunka megvalósítása a nevelőpartnerek kompetenciáinak
összehangolásához.
Budapest, 2016. július 11.
Patai Edit
óvodavezető helyettes
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9.7. Beszámoló a nemzeti tehetségprogram intézményi megvalósulásáról
Beszámoló a Nemzeti Tehetség Programról (NTP-TTKIR-M-15)
2016. nevelési évben az Oktatási Hivatal kiválasztotta intézményünket a komplex
pedagógiai programja alapján a Nemzeti Tehetség Program pilotba. A program országos
lefedettségű, melyben három budapesti óvoda kapott lehetőséget a részt vételre, összesen 80
fő pedagógus, 60 intézmény és kb. 200 fő gyermek. A pilot lényege a tehetségazonosító
eszközök, rendszer kipróbálása, melyet minden pedagógus és tehetséges gyermek használ
majd.
A program célja: A készülő rendszer koncepciójának értékelése valamint a már elkészült
funkciók működésének tesztelése. A figyelem fókuszába kell kerüljön már óvodában a
tehetség!
A TehetségKapu, TehetségTár és MaTalent egy nagy egység, melynek során területek
kerültek beazonosításra.
A beazonosítás szempontjai:





Általános megfigyelési szempontok
Speciális megfigyelési szempontok átütő tehetség tehetségazonosításához
Harmonikus, diszharmonikus jellemzők a tehetség azonosításához
Érdeklődés irányai megfigyelési szempontok tehetségazonosításhoz

A tehetségkoordinátor (az intézményből a kipróbáló pedagógus) feladatai:
-

Regisztrálás pedagógusként a rendszerbe
Megismerkedés a rendszer már elérhető és tervezett szolgáltatásaival
Saját tehetséggondozó program felvétele
Az intézmény regisztrálása a rendszerbe
Bejelentkezés után az intézményben dolgozó pedagógusok
visszaigazolása az intézménnyel

kapcsolatának

A gyermekek feladatai:






Regisztrálás a rendszerbe
Ismerkedjenek meg a rendszer elérhető és tervezett szolgáltatásaival
Játszanak online egyszerű tehetségfejlesztő játékokkal
Ellenőrizzék, hogy az elért eredményeik megjelentek-e a saját profil oldalukon
Keresgéljenek, böngésszenek a tehetséggondozó programok között

A feladat elvégzése szoros együttműködést igényelt a szülőkkel. Konkrét feladatok
megvalósítására került sor. A munka menetének ismertetése egy egy napos képzésen történt.
Gyarmathy Éva színvonalas előadása segítette a felkészülést. Az Oktatási Hivatal részéről Pap
Judit, Lovász Theodóra és Herczeg Katalin POK referensek adták meg a programhoz a
megfelelő tájékoztatást a konkrét intézményi feladatokról.
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A TehetségKapu a tehetséges gyermekek kiválasztását, szűrését és a szülői segítséggel való
regisztrálását jelentette játékos formában. Óvodánkból kettő fiú és kettő lány került
kiválasztásra a csoportos óvónők és az intézményvezető együttes véleménye alapján. Szőke
Keszeg, Kitartó Hóbagoly, Fényes Keresztes pók és Lelkes Párdúc néven vettek részt a
gyermekek a pilotban. Ezáltal ők már a TehetségTárba is bekerültek, ahol különböző játékos
feladatokat játszhattak. Óvodánk hozta létre a Bátor Nyúl csoportot és a csapathoz kapcsolódó
feladatot további játékos csapatok versenyezésére.
A MaTalent matematikai képességeket kísér figyelemmel, ez jelen esetben nem vonatkozott
óvodás gyermekekre.
A tapasztalatok összegzése és a kívánt visszajelzés az Oktatási Hivatal felé megtörtént az
óvodánk részéről. Az OH a pályázati beszámolóját augusztus hónapban készíti el és
kommunikálja a részt vevők felé.
Szászné Méhes Zsuzsanna
Tehetségkoordinátor

Budapest, 2016-06-27
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