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1. A pedagógiai munka feltételeinek alakulása
1.1. Tárgyi feltételek

Az Alapító Okirat szerint 2016 szeptemberében 5 csoporttal és 101 férőhellyel indítottuk a
nevelési évet.
A külön helyiségeink kerültek fejlesztésre az idén, tárgyi felszereltség gazdagításával. A
Média szobába új technikai eszközöket szereztünk be, úgy hogy a gyermekfoglalkozásokon
túl képző helyszínt is biztosít. Kialakítóban van egy számítógépes bázis óvodapedagógusok
számára. Itt található még a könyvtár és a csoporton kívüli egyéb zenélési lehetőség is
A só-szobát szenzoros szobává alakítottuk, a gyógypedagógusok javaslatára. Újra hatékony
működése lesz a Somadrin oldatok beszerzése, használata által, szolgálva az
egészségmegőrzést. A Zsibongó tornahelyiségünkben teljes felszerelés, berendezéscsere
történt; 30-40 éves rossz állapotú eszközöket cseréltünk le, törekedve hasonló, bevált
berendezéseken túl a mozgásfejlesztés modern eszközeinek beszerzésére is (mozgáskotta). Új
helyiségként befejeződött az orvosi/elkülönítő szoba kialakítása, berendezése, felszerelése –
ezzel teret adva egészségügyi partnereink munkavégzéséhez is.
Az intézmény nagygép-állománya a konyhák és mosóhelyiségek tekintetében is lecserélődött,
az elavultságon, elhasználódottságon túl szempont volt a jó minőség és az
energiagazdaságosság megléte.
Ebben a nevelési a két játszóudvarunk egyre csökkent véglegesen, ami még nagyobb
szervezést és odafigyelést igényelt, a tömegesség kerülése, megoszlása érdekében. A 2016-os
hatósági felülvizsgálat óta a költségvetésbe került udvarunk teljes felújítása, korszerűsítése, de
a nyári megvalósulás tolódni látszik a következő nevelési évre. Célunk a tudatos, térben
hasznos és praktikus udvar kialakítása, pedagógiailag megfelelő felszereltséggel.
Az idei nevelési évi beruházások a költségvetés végleges elfogadásától folyamatosan
történnek. Beszerzések és beruházások mind a költséghatékonyságot, gazdaságosságot,
modernséget, megújulást célozzák meg a működési feltételek biztosítása során. A következő
nevelési évre átcsúszni csupán a bútorok cseréjének folytatása fog.
Folyamatos volt a feladatellátáshoz szükséges toner és irodaszer beszerzés (negyedévente),
illetve a tisztítószerigény kielégítése (havonta).
Folyamatban van továbbá az infokommunikációs eszközeink beszerzése is, melyek
megérkezése átcsúszhat a következő nevelési évre. A 2017-es gazdasági év további
beszerzései természetesen folytatódnak a következő nevelési évben a megmaradt
költségvetési keret és a feladatellátást biztosító igény figyelembevételével.
Az idénre tervezett felújítások nagy bizonnyal a következő nevelési évben fognak
megvalósulni. A nyár munkamentesen zajlott mind a felújítások, mind a karbantartások
tekintetében. A felújítást az udvar, a kimaradt ajtók cseréje, a faburkolatok külső-belső, a
pince állagának felújítása tekintetében várjuk.
Évközben adódóan felújításra vár még a bejövő gázvezeték, mely a fűtés újraindításánál válik
kritikussá. A pincei elázott iratok, papírok kapcsán a levéltár előírására, határozott javaslatára
irattár kialakítása is engedélyt, támogatást várunk. Jelen „archívumunk” az épületben több
helyen rendezetlenül vannak elhelyezve, kihelyezve az enyészetnek.
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Az Evikint Kft. a többé-kevésbé folyamatos karbantartási munkák mellett biztosította azokat
a műszaki, technikai feltételeket, amelyek viszonylagos zavartalan hátteret adták a
működésünkhöz. A klímák tisztítása többszöri kérésünk ellenére elmaradt az idén. A
költségvetésben irányzott nagykarbantartások is részlegesen elindulóban.
A 2014. évi garanciális felújítás, javítás akadozása továbbra is fennáll – a tető beázása és az
utcafronti ereszdeszkák javítása tekintetében (Adonyi Kft.).
1.2. Személyi feltételek
A 2016/2017-es nevelési év során a személyi állományunkban folytatódó mozgások,
alakulások meg-megnehezítették a folyamatos feladatellátást. Volt időszak, hogy háromfőnyi
létszámhiánnyal küzdöttünk. Mindehhez gondként járult a két főnyi szakértői munkarend
alakítása (pénteki szakértői napok)
2016. szeptemberben 19 fő státusszal indultunk, de szeptembertől Paczári-Sípos Eszter a
beígért visszatérése helyett folytatta a családalapítást. Samu Brigitta évközben vált el tőlünk,
szintén szülés miatt. Kelen Anna Gyed-en továbbra is ikreivel. Évközben két
óvodapedagógust sikerült felvenni, októberben és májusban helyettesítőként. Egy fő
óvodapedagógus hiány végig jelen volt az év során.
Dajkaváltás is történt, ez nem jelentett nagyfokú munkakiesést a mindennapokban.
Májusban Lengyel Ágnes Ildikótól is meg kellett válnunk a törvény erejénél fogva. Második
sikertelen minősítésének a munkaviszony megszüntetése lett a következménye. Ez időtől
nincs fejlesztő pedagógus óvodánkban. A jelentkezők besorolásukban nem voltak
megfelelőek, vagy még diploma előtt állók voltak.
Logopédusunk (szakszolgálati külső munkatárs) szintén nem volt velünk tavasz végétől,
szintén babát várva. A két szakember éves beszámolója ezen okok miatt nem készült a
mellékletekhez.
Egyéb technikai állományuk (karbantartó, egyéb technikai, takarító, 2.5 fővel az Evikint Kft.
alkalmazásában), folyamatosan biztosította a hátteret a zavartalan működéshez. A takarító
személye cserélődött több ízben, mondhatni megszakítás nélkül.
2016. október elsejétől kezdődő intézményvezetői megbízás teljesítése mellett a fenti
állapotok miatt a csoportok életébe is besegítést igényelt részemről, mind az ügyeletekbe,
mind a gyermekekkel való foglakozás időszakaiba.
A szervezeten belüli együttműködések, a csapatszellem az idei nevelési évben ismét
példaértékű volt, mind a problémák, helyzetek megoldásában, mind az emberi
összetartozásban. Köszönet ezért valamennyi kolléga számára!
Az idei évben két munkaközösséggel indítottunk, mely szervezettebbé, gördülékenyebbé tette
a belső szakmai életet. A feladatcsoportok leosztottabbakká, átláthatóbbá, követhetőbbé
váltak az egyenletesebb munkamegosztás jegyében.
Óvodapszichológusra továbbra is szükségünk lenne a pedagógiai programunk speciális
feltételeként. A státusz igényt még tavaly jeleztem, kértem, arra nem kaptam érdemi választ.
Bázisintézményként is hiteles szakmai működést e szakember meglétével tudnánk
demonstrálni az érdeklődő kollégák felé. Mindemellett a szociális környezet is egyre igényli a
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gyermekek és szülők tekintetében e szakember jelenlétét a mindennapokban. A szakmai
együttműködésben is hiányzik e kompetencia a nevelési módszerünk hiteles gyakorlatához.
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. A tervezés vezetői szinten átállt idéntől az intézményi önértékelés,
tanfelügyelet szempontrendszerére, stratégiájára. A pedagógiai tervezés ciklusait még inkább
a nevelési év ritmusához igazítva tettük hatékonyabbá – átgondolva, mérlegelve az év során a
többi feladat ritmusához igazítottan. A ciklusok tervezési metodikáját egységesítettük,
bemeneti fázissal indítva. Ez az új kollégák számára is érthetőbb, követhetőbb.
Megvalósítás: A 2016/2017-es 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 más partnereink felé. A
megvalósítások szervezeti szinten a csatolt beszámolók alapján történtek, csoportszinten a
Folyamatkövető naplók adnak visszajelzést a pedagógiai munkáról.
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 munkaközösségek vezetői. 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.

5

ÉVES BESZÁMOLÓ
2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ERZSÉBETVÁROSI DOB ÓVODA
1077 BUDAPEST, DOB U. 95.

Értékelés: E nevelési évben folytatódott az intézményi önértékelés bevezetése. Az önértékelési
feladatokat az Innovációs munkaközösség gondozza. A módosított Önértékelési kézikönyv,
illetve megváltozott informatikai felület újabb kihívások elé állított minket. Elkészítettünk e
változás alapján a pedagógus elvárásrendszert feltöltve a felületre. Két pedagógus esetében
részlegesen lefolytattuk az önértékelés folyamatát, mely megfigyelésből és
dokumentumelemzésből állt. Ők minősítő eljáráson is részt vettek, az önértékeléssel picit
ráhangolódhattak a minősítés megélésére is. Óvodánkban külső szakmai ellenőrzés nem
történt sem pedagógus, sem vezető, sem intézmény területen.
Mind a felnőtteknél, mind a gyermekeknél is tudatosan alakítjuk az önértékelés képességét,
legyenek tisztában saját erősségeikkel és határaikkal – ez alap a felnőtti/gyermeki autonómia
kibontakoztatásához, fejlesztéséhez, megéléséhez.
Valamennyi alkalmazott tekintetében elkészült az éves teljesítményértékelés, mely az éves
munka valamennyi szegmensét mérlegre téve adta a dolgozók minősítését.
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

HATÁRIDŐ
Szeptember

FELELŐS
Csoportok
óvodapedagógusai
Október 27.
Gyermekvédelmi felelős
december 1., Csoportok
8., 15. 20.
óvodapedagógusai

Dob Tallér nap (csere börze)
Adventi készülődés a csoportokban
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December

Január

Február

Március

Április

Május
Május

Mikulás várás a csoportokban, felnőttek December 6.
bábjátéka a Zsibongóban
Luca
napi
barkács
délután December 13.
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
„Dobos Torta nap” keretében volt
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.
Farsangi mulatság a csoportokban,
felnőttek
mesedramatizálása
a
Zsibongóban
Dob
Gála
–
hagyományosan
megrendezett esemény
Nyuszi barkácsdélután megrendezése
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

Csoportok
óvodapedagógusai

január 19.

„Dobos
Torta
koordinátor

Február 22.

Hagyomány koordinátor

Február 24.

Hagyomány koordinátor

Április 11.

Hagyomány koordinátor

Nemzeti ünneppel (március 15.) Március 13-17.
kapcsolatos megemlékezés
Babazsúr – Nyílt nap az óvodánkkal Április 20.
ismerkedő gyermekeknek és szüleiknek
Anyák napi köszöntések a csoportokban Április 27-28.

Csoportok
óvodapedagógusai
Hagyomány koordinátor
Csoportok
óvodapedagógusai
Csoportok
óvodapedagógusai

Gyermeknapi
kirándulások, Május
kimozdulások, programok szervezése
csoportosan
Május vége – Csoportok
- Iskolába készülők búcsúztatása
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Június eleje
óvodapedagógusai
Június
Az újrahasznosítás folyamatosan jelen volt az év során, melyet kiállítás formájában is
megjelenítettünk a gyermekek alkotásaiból. Az Alapítvány megszüntetésének folyamata
zajlik, mert a működtetése személyi és értő-kompetencia hiánya miatt indítottunk el.
Az óvodai dolgozók, az alkalmazotti testület körében mint közösségfejlesztő esemény,
hagyományként idén is megtartottuk a felnőttek adventjét, közös mozi, színház látogatás
szervezése, egynapos utazásokat. 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

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

vezető helyettes
pedagógiai munkát
segítők

óvodapedagógus,
dajka
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Heti rövid
értekezlet

Nevelői

óvodavezető

óvodavezető,
óvodapedagógusok,
szakemberek

óvodavezető

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

Hetente
1 alkalom

óvodavezető

műhelymunka, tájékoztatás,

Évente 5

nevelőtestület

tájékozódás, képzés,

alkalom

alkalmazotti közösség

tréning, problémafelvetés,

külső, belső szakemberek

megoldáskeresés

értekezlet

Nevelői értekezleteken a nyitó-záró alkalmakon túl előadókat fogadtunk a testületet
mindennapi munkáját érintő témákban (önértékelés, elsősegélynyújtás). Belső műhelyeiken a
pedagógiai programunk alapvetéseit boncolgattuk új kollégák bevonásával. A műhelyeken a
NOKS munkatársak is jelen voltak, aktív részesei a közös gondolkodásnak. Vendégünk volt
továbbá régi dobos kolléga, és a főiskolai hallgató csoport is.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
A 2016/2017-es 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 elmaradt. 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.
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 – idén 2 alkalommal.
Lehetőség adódott az óvodapedagógusoknak is volt óvodásaik meglátogatására az iskolában,
majd konzultációra a beilleszkedésükről. A Suli- Dobbantó délutánunkra valamennyi kerületi
iskola képviselte magát. A januári időpontot mérlegelnünk kell, mert a hagyományunk
újraindításával szembesültünk a szülők megváltozott iskolaválasztási szokásain.
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. Közös ügyként idén kerületi szintű mozgásos
vetélkedőt és rajzkiállítást rendeztünk – a Csicsergő és a Bóbita Óvoda koordinálásával.
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Fenntartó:
- A fenntartói körökkel (Humán Szolgáltatói Iroda, Intézménygazdálkodási csoport,
Munkaügy, Polgármesteri kabinet) kiegyensúlyozott kapcsolat és együttműködés alakult e
nevelési évben is. Összecsengtek a célok, feladatok, elvárások. Intézménygazdálkodási
csoporttal rugalmas együttműködésben zajlanak a gazdasági ügyek. A Humán Szolgáltató
Iroda által ősztől fenntartói ellenőrzések zajlottak a törvényesség jegyében, kiterjedve
alapdokumentumok helytállóságára. Folyamatos adatszolgáltatás, igényszerinti megkeresések
jellemzik az együttműködésünket. Fenntartói támogatással az idén is gazdag lehetőségeket
éltek meg óvodásaink. A tankötelesek úszás és teniszoktatás támogatásán túl kétszeri lovasprogram, „mindengyermek jusson el színházba” program, „Zöld hét” program, ingyenes
óvodáztatás lehetősége mind-mind segítette, színesítette a nevelési évet. Támogatást kaptunk
a bázisintézmény pályázat benyújtásához, amit nagyon köszönünk ezúton is!
Oktatási Hivatal, POK Budapest:
- 2017 márciusában minősítő vizsgák a kijelölt szakértők delegálásával
- Folyamatos kapcsolatrendszert alakítottunk ki a Budapesti POK-al a pedagógus életpálya
miatti kérdéseink, nehézségeink orvoslására kutatópedagógusunk bevonásával
- Bázisintézmény pályázaton indulás, a megnyert címmel járó konferencián, szakmai fórumon
részvétel
Pedagógiai Szakszolgálat:
- Folyamatos partneri kapcsolat továbbra alakulóban ezen év során: iskolaérettségi
vizsgálatok, szakmai segítségkérések, kölcsönös jelzőrendszer, kialakuló konzultációs igény
kapcsán. Érezhető a nyitódás, természetes igény a közös munkára. Számos alkalommal vettük
igénybe óvodánkban az általuk történő megfigyelést, konzultációt. Több szülőt delegáltunk az
intézmény felé, hogy segítséget kérjenek elakadásaikban. Ezek főként pszichológusi területet
érintettek – nevelési hibák, elakadások, személyiségproblémák, magatartászavarok. Sok eset
folytatódik a következő nevelési évben is. Ezek rendkívüli, kompetenciánkat meghaladó
problémák, pszichológus hiányában a szakszolgálattól várjuk a segítséget.
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.
Idén is sor került újabb SNI gyermek diagnosztizálására, illetve esedékes kontrol-/
iskolaérettségi vizsgálatokra
Hetedhét Gyermekjóléti központ és Családsegítő:
- Az élves beszámoló megküldésén túl több ízben szerveztek kerületi szintű konzultációt a
gyermekvédelmi feladatokkal, helyzettel kapcsolatban. Egy családunk esetében idén elnyúló
együttműködés kerekedett a helyzet követésében, megoldásában. Újszerű lehetőségként
idéntől kapcsolattartó munkatársuk rendszeres jelleggel jár ki óvodánkba tájékozódni,
tájékoztatni, megfigyelni, segíteni. Jövő nevelési évre kirajzolódni látszik egy még
közvetlenebb, óvodai kihelyezett konzultációs lehetőség, folyamatosabb jelzési,
kapcsolattartási forma.
Bíróság:
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- Bírósági megkeresésre, felkérésre családjogi perekhez kérték együttműködésünket
pedagógiai vélemények elkészítése által. Igyekeztünk objektív, tényszerű adatokat,
információkat szolgáltatni a gyermekek érdekében.
Óvóképzők:
- Az ELTE-TÓK-kal szakmai együttműködés alakult; egyrészt előadást tartottunk az
Óvodapedagógiai műhelykeretében, pedagógiai programunkat bemutatva. A hallgatókat
vendégül láttuk nevelői értekezletünk keretében, ahol a pedagógiai dokumentálásba,
történetesen a Folyamatkövető napló vezetésébe, annak elveibe nyerhettek betekintést –
bekapcsolódva e témájú műhelymunkánkba.
- Az év során 3 fő gyakornokot fogadtunk főiskolai hallgatóként, gyakorlatukat teljesítve
óvodánkban.

6. Eredmények
6.1. Létszámadatok alakulása
Időszak
Létszám
Dokumentum
Feltöltöttség
Tényleges Számított
2016. október 1.
88 fő
92 fő
Statisztika 2016
87 %
2017. május 30.
96 fő
101 fő
Adattár
94 %
2017. augusztus 31.
96 fő
101 fő
Adattár
94 %
A feltöltöttség alakulását befolyásolta a függőben lévő szakszolgálati és szakértői vizsgálatok
eredményeinek létszámbeli kihatása, melyekből az eredmények kivárás a következő nevelési
évre is átcsúsznak.
6.2. Óvodai jelentkezéssel kapcsolatos adatok
Év
Felvett
Elutasított Átirányított

2016.09.012017.05.05.

6 fő

-

-

Megszűnt
/visszamondott/
jogviszony
-

2017.05.08.
2017.05.12.

27 fő

1 fő

3 fő

2 fő

2017.05.15.
2017.08.31.

4 fő

-

-

-

6.3. Beiskolázással kapcsolatos adatok
Óvodában marad
Év
Tankötelesek
Szülői
Szakvélemény
kérésre
alapján
2017
34
9
4

11

Dokumentum
Felvételi,
előjegyzési napló
2016/2017.
Felvételi,
előjegyzési napló
2016/2017.
Felvételi,
előjegyzési napló
2016/2017.

Tankötelezettségét
kezdi
21

Dokumentum
Óvodai
Szakvélemények
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6.4. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszámának alakulása
Hátrányos helyzet:
Időszak
2016. október 1.
2017. május 30.

Hátrányos
helyzetű
0
0

Halmozottan hátrányos
helyzetű
0
0

Sajátos nevelési igény:
Időszak
SNI 2 főnek számít
2016. október 1.
0
2017. május 30.
0

Dokumentum
Statisztika 2016
Hátrányos helyzetű
gyermekek
nyilvántartása

SNI 3 főnek számít
2
4

Dokumentum
Statisztika 2015
Adattár

6.5. Óvodai étkeztetéssel kapcsolatos létszámadatok
Időszak

2016. 09. 01.
2017.05..30.
2017. 08. 31.

100%-os normatív kedvezményben részesülők
Rendszeres
SNI HH HHH Tartós Nagygyermekvédelmi
beteg családos
kedvezmény
7
2
10
5
4
7
3
2

Nyilatkozat
alapján

100%-os normatív
kedvezményben
nem részesülők

44
43
29

23
27
12

6.6. Minősítés, Teljesítményértékelés-minősítés,
Bedők Jánosné óvodapedagógus minősítési eljárásban 94%-os eredményt ért el. Sikeres
minősítése után 2018. január 1-től pedagógus II. fokozatba sorolandó.
Lengyel Ágnes Ildikó fejlesztőpedagógus ismételt minősítési eljárásban 58%-os eredményt ért
el. Ismételten sikertelen minősítése miatt munkaviszonya 2017. április 13-án megszűnt.
Teljesítményértékelés-minősítés eredményei:
Testületi
Kiválóan
Alkalmas
létszám
alkalmas
Pedagógusok
6 fő
2 fő
Pedagógiai
6 fő
1 fő
munkát segítők

Kevéssé
alkalmas
-

Nem alkalmas
-

Óvodánk legnagyobb eredménye, elismerése idén az „Oktatási Hivatal bázisintézménye”
cím elnyerése volt. Ez a cím nagyban erősíti szakmai önbizalmunkat, pedagógiai
értékeink, szellemiségünk értékként közvetítődik majdan a magyar óvodapedagógiában
– így méltón tudjuk képviselni, fenntartani Dr. Hűvös Éva kandidátus, volt
óvodapszichológus szellemiségét!
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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. Mindezt alátámasztja a Bázisintézmény cím
elnyerésének ténye.
8. Reflexió a 2016/2017.es nevelési évről
Összegezve ez a nevelési én is bővelkedett kihívásokban, feladatokban, nehézségekben, és
sikerekben egyaránt. Vezetőként idén célom volt egyfajta rend, rendszer kialakítása, újra
strukturálni az intézményi működést úgy, hogy értékeinket, hagyományainkat óvjuk,
megtartsuk. A rendet értettem mind a tárgyi feltételrendszerre, mind a személyi háttér
szervezettségére. Ez a folyamat folytatódik a következő évben is, hisz az építkezéshez,
beváláshoz, megújuláshoz idő kell. Fontos számomra a partneri, autonóm csapatmunka
demokratikus szellemben. A dolgozók számára fontos a jó munkahely megélése, az objektív
feltételrendszer biztosítása ahhoz, hogy hatékonyan tudják/tudjuk tenni feladatokat. Az
emberbarát/gyermekbarát környezet így kihat óvodánk gyermekeire, szüleire – itt egymásért
vagyunk, teszünk, kölcsönösen érdek a minőség! - mert D.O.B-osnak lenni jó, D.O.B-osnak
lenni a jövő!
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9. Mellékletek
9.1. Innováció munkaközösség beszámolója

ERZSÉBETVÁROSI DOB ÓVODA
Innováció Szakmai munkaközösség
éves beszámolója
a 2016/2017-ös nevelési évre

Munkaközösség vezető
Geday Ildikó
Munkaközösség tagok:
Kovács Erzsébet
Szászné Méhes Zsuzsanna
Fejes Gabriella
Lengyel Ágnes Ildikó
Tabajdi Emőke
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Budapest, 2017. június 10.
Dob Óvodánk életében a 2016/2017-es év meghozta a várt innovációs, szakmai
megújulás lehetőségét, nyitódásunk a többi oktatási intézmény felé a Bázisintézmény cím
elnyerésével utat talált. Óvodánk zökkenőmentes évet zárhatott, az új kollégák integrálása
folyamatban van, a két szakmai munkaközösség alakulásával minden óvodapedagógus
megtalálta a helyét, választott feladatát kis csapatunk éves tevékenységében. Új dajkáink
beilleszkedtek, már képesek átvenni az óvoda ritmusát, velünk együtt dolgoznak. Fejlesztő
pedagógusunk a minősítése során nem felelt meg a szakmai követelményeknek, ezért elhagyta
óvodánkat, a következő nevelési évtől új fejlesztő pedagógus személyét fogadhatjuk be.
Logopédusunk anyai örömök elé néz, így várjuk az őt helyettesítő új logopédus személyét is.
Innováció Szakmai munkaközösségünk összefogta az év során az óvoda szakmai
tevékenységeit, mely széleskörűen tartalmazta a műhelymunkákat, az intézményi
dokumentumok koordinálását, valamint a szakmai megújulás lehetőségét. Szem előtt tartottuk
óvodánk nevelésfilozófiáját, a Differenciált Óvodai Bánásmód programját, ennek megfelelően
színvonalas és innovatív munkára törekedtünk.
2016. szeptember

Nevelői értekezlet

2016. november 10. ELTE Óvodapedagógiai Műhelyben előadás tartása
Bemutathattuk
alternatív
programunk múltját a kezdetektől
napjainkig. Alapelveinket, a „kell és a
lehet” fogalmát, a gyermeki szabadságot,
autonómiát, a gyakorlatot, a mindennapi
munkánk során. PPT diavetítéssel,
beszúrt
filmrészletekkel,
beszélgetésekkel próbáltuk az érdeklődő
hallgatók,
egyetemisták
számára
bemutatni óvodánkat, és egyben a
Differenciált
Óvodai
Bánásmód
programját.
2017. január 16. Nevelői értekezlet – Szakmai műhely
Ez alkalommal a Folyamatkövető Naplónkat elemeztünk, hasonlítottuk össze a régi
Autonómia Egyesület által összeállított ajánlásokkal, a jelenlegi napló vezetésünkkel.
Összefoglaltuk az Óvodakép, a Felnőttkép, a Gyermekkép fogalmát. Hallgatókat fogadtunk az
ELTE végzős óvodapedagógusi osztályából, akik részesei lehettek együttgondolkodásunknak.
2017. január Bázisintézmény pályázat
Közös szakmai együttgondolkodás, tervezés eredményeképpen elkészítettük és
benyújtottuk óvodánk nevében a Bázisintézményi címre való pályázatot.
2017. február 02. Suli Dobbantó – együttműködés a kerületi Általános Iskolákkal
Meghívtuk a kerületi Általános Iskolákat, hogy mutatkozzanak be óvodánk szüleinek,
ismertetőanyagokon, könyveken, videókon keresztül röviden mutassák be iskolájuk
működését, a leendő első osztályos tanító néniket. Sajnos megtapasztalhattuk, hogy a
választott időpont már késő a szülők iskolaválasztásához, kevésbé érdeklődtek, így ezen
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okulva a következő nevelési évben korábbi időpontra tervezzük ezt a hagyományteremtő
rendezvényt.
2017. február 20. Óvodai Gála műsorában részvétel
A Gála műsorában lehetőségünk volt egy kis szakmai múltidézésre, Friedmann Ágnes
Hímes program című előadásában, humorosan bemutattuk a közönségnek egy elképzelt
konferencián való bemutatását programunknak. Az „elvont” előadásmód ellenére a közönség
(szülők, régi pedagógusok, érdeklődök) megértették a lényeget, amit be szerettünk volna ezzel
az előadással mutatni.
2017. március 10. Bedőkné Blaskovits Éva óvodapedagógus minősítése
2017. március 14. Lengyel Ágnes Ildikó fejlesztőpedagógus minősítése
Közreműködtünk, segítettük a felkészülésüket, támogattuk a tevékenységeiket.
2017. április 27. Bázisintézmény díjátadó ünnepség
Elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
címet, melyet hivatalos keretek között óvodánk
vezetője, Patai Edit vehetett át.

2017. május 8-12 Mesék gyermekszemmel kerületi rajzkiállítás
Részt vettünk a Bóbita Óvoda által szervezett kerületi óvodák gyermekei által alkotott
munkákból összeállított rajzkiállításon az Erőműházban. Ötleteinkkel színesítettük a kiállítást,
ezáltal lehetett játéksziget a gyermekeknek, valamint az óvodák videóiból összevágott
kivetített műsor az alkotások folyamatáról.
A Luca napi barkácsdélután és a Nyuszi kézműves délután keretében megjelentettük
Doboló Újságunkat, melyben az óvodapedagógusok szakmai publikációin túl életünk
eseményeiről, szülők írásaiból, dajkáink receptjeiből állíthattunk össze színvonalas újságokat.
Óvodai honlapunkat folyamatosan frissítettük, elhelyeztük rajta az aktualitásokat, az
események fényképeit. Jelenleg a Bázisintézményről szeretnénk megjeleníteni az
információkat, hogy minél szélesebb körben legyen híre ennek az országban.
Az Intézményi dokumentumok folyamatosan ellenőrizve lettek a megadott határidők
szerint. A változtatásokat (Egyéni értékelő lapok írása szeptemberben – Befogadás helyett, új
ciklusok kialakítása 3 havonta) minden csoport követte, ezek megvalósultak a
Folyamatkövető Napló dokumentumaiban.
Az új kollégák befogadásában szükség volt az intenzív szakmai megsegítésre. Ez
hospitálások során a jó gyakorlat megfigyelésével (dobos szemlélet, gyermekkép, felnőttkép,
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óvodakép, szabad játék megfigyelése, szokás, szabályrendszer kialakítása) indult el. A
konkrét elakadásokat (altatás, ebédeltetés, szervezések, szülőkkel való kommunikáció
fejlesztése, óvodapedagógusok együttműködése) a két óvodapedagógussal együtt többszöri
konzultációkkal, közvetlen bemutatással igyekeztünk segíteni. Ezt a folyamatot a következő
nevelési évben előre megtervezve folytatnunk kell. Ebbe szeretnénk bevonni a két újabb
óvodapedagógust, akik gyakorlati évüket fogják tölteni mentor pedagógusukkal együtt.
Az Innovációs Szakmai Munkaközösség kitűzött céljait igyekezett megvalósítani és ez
többnyire sikeresen alakult. A Dobos jó gyakorlat intézményi szintű mélyítése elindult, ez
további műhelymunkákat igényel, ahol lehetőségünk van egymás jó gyakorlatának
megismerésére, az együttgondolkodásra, az országos óvodapedagógiai elvárások figyelembe
vételével. Helyi értékeink visszaállítására tett erőfeszítésünk meghozta gyümölcsét a
Bázisintézmény címmel, további feladatunk ennek fenntartása, a vállalt feladatok elvégzése.
A szakmai elvek, értékek egységesítése mind a gyakorlatban, mind az elméletben.

Geday Ildikó
munkaközösség vezető
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9.2. Hagyomány munkaközösség beszámolója

Erzsébetvárosi Dob Óvoda
Hagyomány munkaközösség
2016-2017

Értékelés

Készítette: Bedők Jánosné
Munkaközösség vezető
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Értékelés
Első évét fejezte be a Hagyomány munkaközösség, hiszen 2016 szeptemberében
alakult, hat fővel.
A tervezett feladatok elvégzése nem volt könnyű számunkra, mivel egyik kolleganőnk
januártól már betegállományban van. Az öt főre csökkent munkaközösségi tagoknak nagyobb
erőfeszítésébe került a munka elvégzése. Márciustól egy másik kolleganőnk távozott az
óvodából, így a feladatok tovább sűrűsödtek. Ezúton köszönöm a tagok és a többi kolleganő
aktivitását, mivel munkánkat, a kitűzött célokat csak együttműködve tudtuk megvalósítani. A
feladatokat év elején megbeszélve kiosztottuk egymás között. A határidőket pontosan tartva
kampány nélküli készülődés jellemezte munkánkat. Minden feladat előtt a felelősöket kértem
a munkaszervezés elkezdésére. Mivel elegendő időt biztosítottunk a felkészülésre, nem
éreztük a nehézségeket. A be nem tervezett elfoglaltságok viszont hátráltatták a nyugodt
készülődést. Az adott év feladatait maximálisan teljesítettük, figyelembe vettük egymás
ötleteit, a felelősök törekedtek az együttműködésre.
-

Az adott évszaknak megfelelően esztétikusan dekoráltuk az óvodát. A nagy felület miatt
javasolnánk, hogy több dekorációfelelős legyen.

-

Sikeres volt idén októberben is a Dob Tallér, a rászorulók megsegítése.

-

Az Adventi ünnepkörbe a hagyományokhoz híven, Mikulás várása, gyertyagyújtások, a
Luca-napi vásár és barkácsdélután tartozott bele. Minden csoport a tőle telhetőt adta, s
így volt teljes. A felnőttek „Én napja” csak akkor éri el nemes célját, ha mindenki figyel a
másikra. Építő jellege, a fontosság megélése, csak a kölcsönösségtől lesz teljes.

-

„Dobos Torta” napon örömmel vártuk vissza volt óvodásainkat, megható volt a
találkozás.

-

Mackó napot változó intenzitással tartották a csoportok.

-

A vidámság jegyében zajlott a Farsang. Nívós előadás az óvónőktől és a Táncház
koronázta meg.

-

Betervezett programon kívül az Operaház Nagykövete, Nagy Mária hangszerekkel és
viselkedés-kultúrával ismertette meg a gyermekeket.

-

Az Alapítványi Gála nem a farsangi jelmez jegyében rendeződött, ahogy terveztük, de
nívós és kellemesen szórakoztató volt.

-

Nemzeti ünnepünket a csoportok saját belátásuk, de a gyermeki élménybefogadásnak
megfelelően szervezték.

-

„Nyuszi barkácsdélután” a szokásos módon, sok, jó ünnepi eszköz és dekoráció
készítésével telt. A népzene most sem hiányzott, ami még bensőségesebbé tette a napot.
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-

Minden évben, így idén is „Babazsúron” vártuk új, leendő óvodásainkat és ismerkedni
vágyó szüleiket.

-

Meghitt Anyák napi köszöntések zajlottak a csoportokban.

-

A „Búcsú” a csoportok egyéniségének megfelelően a szerepeltetés mellőzésével zajlottak,
ahogy ez az óvodás korosztály számára elfogadható.

-

Gyermeknapot egy kis ajándékkal, szülőkkel tervezett kirándulásokkal zárták a
csoportok, lehetőségeikhez mérten.

-

Különböző színházi előadásokon vettünk részt a kerület szervezésében, a Magyar
Színházban látott előadás nem igazán óvodás korosztálynak volt való.
Amit javasolni szeretnénk a következő nevelési évre az az, hogy mérlegeljük a

programok sűrűségét, hiszen a minőségen és nem a mennyiségen van a hangsúly. A
gyermekek nyugalma a legfontosabb, hiszen a programunk alapja is ez.
Ezt az évet is eredményesnek értékelem, hiszen sokat, és jól dolgozott a Hagyomány
munkaközösség minden tagja.

Bedők Jánosné

Budapest, 2017-06-13

m.k.v.
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9.3. Gyermekvédelmi beszámoló

Év végi beszámoló a gyermekvédelmi munkáról a 2016/2017-es
nevelési évben
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.XXXI. Törvény értelmében az
óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában,
a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében. A csoportvezető óvónők év elején, félévkor, nevelési év végén felmérést
végeztek az óvodai gyermekvédelmi megbízottal közösen, az esetleges veszélyeztetettségről,
hátrányos helyzetről, megfigyelésről. Szükség esetén a gyermekjóléti szervekkel való
kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető feladata.
Az óvodai gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladataink:
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, sajátos nevelési igényű) fokozottabb
odafigyelést igényelnek. Intézményünkben a gyermekvédelem kapcsán felmerült
problémákkal több szinten is foglalkozunk: óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős,
intézményvezető, gyermekjóléti szolgálat szakemberei, nevelési tanácsadó szakemberei,
védőnő, gyermekorvos, egyedi elbírálás alapján szükséges szakemberek.
A leggyakrabban előforduló veszélyeztető tényezők:







Családszerkezet (csonka családok, válás stb.)
Nevelési hiányosság
Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet
Szociális helyzet
Lakásviszonyok
Anyagi ok

Az intézmény minden pedagógusának kötelessége a gyermekek védelme, ezzel kapcsolatos
legfontosabb feladata a prevenció, a megelőzés.
2017. január hónaptól intézményünkben nincs hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek.
Óvodánk gyermeklétszámának közel 20 százaléka van felvéve a gyermekvédelmi naplóba
különböző okokból, megfigyelésre. Óvodánk 5 csoporttal működik, szinte teljes
kihasználtsággal. Költözések, intézményváltások miatt, esetenként szakvéleményekben
meghatározott létszámbeszámítás okán vannak minimális változások. Az óvodánkkal
kapcsolatban lévő családok szociális helyzete vegyes, de többségében az alacsony
iskolázottság, munkanélküliség, a nehéz anyagi helyzet a jellemző.
A megfigyelt gyermeklétszám alakulása a nevelési év során:
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 2016. október: 22 fő
 2017. január: 23 fő
 2017. május: 23fő
A legfrissebb adatok szerint óvodánkban:

 Az óvodába jelenleg járó gyermekek létszáma: tényleges létszám 90 fő + 6 fő SNI
(számított létszám: 96 fő)
 Nagycsaládos: 9 fő
 SN: 2 fő
 Tartósan beteg: 4 fő
 Megfigyelt: 23 fő
 Ingyenes étkező: 64 fő
 Tanköteles: 35 fő
 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 6 fő
Tapasztalatok a tanköteles korú gyermekek hiányzásaival kapcsolatban:
A gyermekek óvodába járása rendszeres, hiányzás esetén igazolják annak okát az óvoda
Házirendje alapján.
Szabadidős és egyéb gyermekvédelmi programok intézményünkben:
 Hagyományos rendezvényünkként működik a Dob Tallér délutánunk. A 2016/17-es
nevelési évben 2016. november hónapban tartottuk meg, nagy sikerrel.
Az esemény előtt két héttel meghirdetjük a szülők körében, hogy várjuk a megunt
játékokat, ruhákat, amelyekre a családnak már nincs szüksége. Lehetőség van ilyenkor
a nehezebb anyagi helyzetben lévő családok segítésére. Kapcsolatot tartunk a Magyar
Vöröskereszt kerületi telephelyével, ők is mindig hozzájárulnak rendezvényünk
sikerességéhez.
 Dobos torta, nyílt napon visszavárjuk volt óvodásainkat szüleikkel egy közös
beszélgetésre, játékra. Ezzel egyfajta után követés is megvalósul az iskolai
helyzetükről. – 2017. januárban került lebonyolításra.
 Advent és Húsvét időszakában kézműves délutánokat szervezünk az érdeklődő
családjainknak. A farsang és számos óvodai hagyomány, program nyitottságával
kínálunk lehetőséget a szülőknek betekintésre – ezáltal kapcsolatépítésre, mélyítésre.
Február és április hónapban kerültek megrendezésre, nagy érdeklődés kíséretében.
 Suli dobbantó – rendezvényünkkel segítjük a szülőket az iskolaválasztásban, az
iskolák programjának megismertetésében. A jövőben az őszi időszakban szeretnénk
megnyerni az érdeklődő családokat a rendezvényünk látogatására.
Javaslatok, kérések a Család- és Gyermekjóléti Központ felé, az együttműködéssel
kapcsolatos tapasztalatok:

22

ÉVES BESZÁMOLÓ
2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ERZSÉBETVÁROSI DOB ÓVODA
1077 BUDAPEST, DOB U. 95.

Intézményünk szívesen, nyitottan fogadta azt a kezdeményezést, hogy gyermekvédelmi
szakember rendszeres időszakonként ellátogat az óvodánkba. Sajnos a szeptemberi elindulás
után a gyermekjóléti kapcsolattartó szakemberének személyében változás történt. Az újra
szerveződés után novemberben tudtuk újra indítani az együttműködésünket. A kialakult
kapcsolat eredményeként betekintést nyerhetünk a gyermekvédelmi központ munkájába,
rendezvényeibe. A lehetőségekről tájékoztatjuk a családokat plakátok, szórólapok
kihelyezésével. Heti egy időpontban, szerda du. 15 és 16 óra között a szakember: SzűcsDömök Brigitta az intézményünkben tartózkodik, fogadó óra keretében lehetőséget adva a
kéréseknek, megkereséseknek. A kapcsolattartót meghívtuk a csoportos szülői
megbeszélésekre, ahol ismertette a munkájával kapcsolatos tudnivalókat, betekintést
nyerhetett az intézmény működésébe. Reméljük, ez a kapcsolattartás segíti munkánkat,
bővíthetjük, elmélyíthetjük azt.
Az előforduló esetek során számítunk a folyamatos kapcsolattartásra, információ cserére,
tájékoztatásra az érintett családok, gyermekek ügyében a szakmai titoktartás és személyiségi
jogok tiszteletben tartása mellett.
Az óvodai közösségünk nagy reményekkel tekint a közös munka elé, nyitott és befogadó az
ötletek iránt.
Továbbképzések, szakmai napok még inkább elmélyíthetnék az óvodai szakemberek
gyermekvédelemmel kapcsolatos kompetenciáit.

Budapest, 2017-06-15

________________________
Gyermekvédelmi megbízott
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9.4. Dalárda tehetséggondozó beszámoló

"Dalárda" éves beszámoló
2016-2017 nevelési év

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, játékos módon közelítettük meg
az óvodásainkat a zene világával.
Úgy alakult, hogy ebben az évben ketten tartottuk a jókedvű énekelgetést.
Ezt arra használtuk fel, hogy közel hozzuk az éneklés örömét, könnyebb egyszerű
kánonok énekelgetésével. Bővítsük zenei ismereteiket, fejlesztve zenei
együttműködésüket. A hangszerek gyakorlati használatánál mindenkinek adtunk
alkalmat kipróbálni.
Meghallgattuk őket,ha önállóan is akartak előadni valamit társaiknak.
Saját élményinket megosztva - érzelmileg közelítettünk a gyerekekhez. A zenei
figyelem kialakítása, a ritmikai készség (amely mindenkiben ösztönösen benne van)
és éneklési készség megalapozása volt a célunk.
Követve az óvoda hagyományait, színesítettük az ünnepeinket, ügyelve arra, hogy a
gyermekek ne veszítsék el önállóságukat, jó kedvüket, és motiváltságukat.
November 17-től kezdtünk el ismerkedni egymással, Először 12-en csatlakoztak
hozzánk. Később ez a létszám állandó maradt, a betegeskedések idején kicsit
csökkent. Minden csoportból 2-3 gyermek. A karácsonyra szánt dalok közül a
gyerekekkel együtt válogattuk ki a nekik tetszőt.
Évszakok változásakor felhívtuk a figyelmet arra, hogyan óvják hangjukat.
Nagy örömmel töltött el az év során, hogy néhány éve idejáró óvodásunk évekkel
ezelőtt megkedvelt dalocskáinkat önállóan énekelve előadják, előadták az óvodai
búcsúk ill. hétköznapi programok alkalmával , illetve kimozduláskor.
Ez évben érkező kisebb gyermekek is nyitottak a spontán éneklésre, amelyre
alapozva a későbbiekben ők is lehetnek "dalárda" tagok.
Ez évi tapasztalatainkat egymással megosztva, további célokat kitűzve kívánjuk
folytatni a kis énekescsoport munkáját.
Budapest, 2017. június 26.
Kálmán Erzsébet
óvodapedagógus
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9.5. Kutatótanári beszámoló az éves munkáról

Beszámoló a 2016/17. Nevelési évben végzett kutatótanári munkámról
I. Szakértői feladataim:
Elsősorban folyamatosan végzem a szakértői feladataim. Sok kirendelésem volt. Mit csinálok
a szakértői munkám mellett. Segítek, hiszen ez a kutatótanári vállalásom. Tágabb
környezetemből sok kérés, kérdés és felkérés érkezett felém, melyet mindig becsülettel
elvégeztem. Több óvodában jártam, több portfóliót néztem át és javítottam feltöltés előtt
óvónőknek. Nem csak Budapestről, hanem az ország több részéből kerestek meg, pl. HajdúBihar megyéből, Debrecenből, Cserépfaluból, Somogy megyéből, Pusztakovácsiból stb.
Önértékeléssel kapcsolatban nyújtottam segítséget ugyancsak Budapestre és vidékre. Ezek a
megkeresések gyakran az óvodavezetői szakvizsgás képzésem ismeretségi köréből érkeztek
az ország különböző részeiből.
Gyakran keresnek meg szakértő társaim is kérdésükkel, folyamatos kapcsolatban állunk.
(Falusi Csilla, Bernáthné Balogh Ildikó, Búza Éva (óvónők) Kavecsánszky Pálné (Kinizsi
Gimn. Ig.))
Az előző évhez hasonlóan kaptam további kérdőíveket OH-tól.
Szűkebb környezetemben óvodán belül is segítettem Lengyel Ágnes és Bedőkné Blaskovits
Éva minősítése alkalmával. Lengyel Ágnes felkészítésére részt vettem a team munkájában.
Bedőkné Blaskovits Éva esetében örömmel segítettem Puskás Gyulánénak (intézményi
delegáltnak) a portfólió javításában.
II. Az óvodám menedzselése, kapcsolattartások:
Folyamatosan tartom a kapcsolatot a POK-kal. Kérés, kérdés esetén telefonos segítséget
kérek és kapok Herceg Katalintól. Katikát a Tehetség pilot kapcsán ismertem meg. Ez évi
megkeresésem a Bázis Intézmény pályázat okán történt. Készséggel állt a rendelkezésemre.
Lánczky Edit főosztályvezető asszonytól is érdeklődtem, Ő is segítőkész volt.
Ugyancsak jó munkakapcsolatban állok Dr. Szikora Ágnes és Marosi Katalin főosztályvezető
asszonyokkal az OH-ból. Ők rendszeresen kikérik a véleményem. Pl. A felület működése, a
minősítések, az önértékelések, a szervezések, stb. kapcsán.
A Nemzeti Ped. Karból Uhjár Edittel állok kapcsolatban. Telefonon egyeztettünk szervezési
kérdésben.
III. Hallgatók:
Egyházi Fruzsina hallgató mentorálása az első kezdeti lépésektől folyamatosan.
Interjút kért tőlem Benke Fanni, aki az Apor Vilmos Katolikus Főiskola képzős hallgatója.
IV. Anyagok véleményezése:
-A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztések
véleményezése.
-Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről szóló előterjesztést
véleményezése.
-Tehetség program véleményezése. (36 oldalas anyag, 4 nap állt rendelkezésre)
V. Publikációim:
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A Doboló 2016. téli számában megjelent a 12. cikkem „Újra szélesre tárta kapuját az
Erzsébetvárosi Dob Óvoda” mely később az Erzsébetvárosi újságban is szerepelt. Ez a cikk
az ELTE Tanító- és Óvóképzőjének Óvodapedagógia Műhely előadásról szól.
13. cikkem az „Álmok, vágyak és valóság szárnyain repülve táncolók II.” az Operaház
látogatásához
kapcsolódott
művészeti
nevelés
szempontjából.
(Nagy
Mária
óvodalátogatásáról szól,) mely megjelent az Óvodai Nevelés, 2017. febr.-i számában. Ezt a
cikket egyben az Erzsébetváros, 2017. febr.-i számában is leközölték.
14. cikkem alkalmával újabb lehetőséget kaptam Körmöci Katalintól. Az „In Memoriam”
cikkem a Veronai busz baleset áldozatairól az Ovi-suli honlapján jelent meg 2017.
februárban.
15. cikkem az óvodai gáláról A „Mosoly, zene, tánc a Dob Oviban” ugyancsak az Ovi-suli
honlapján jelent meg 2017. májusában.
VI. Tervek 2017/18. Nevelési évre
Egyeztetésben állok Körmöci Katalin éves munkájának szervezéséről és az ebbe való
bekapcsolódásról.

Szászné Méhes Zsuzsanna
Budapest, 2017-07-12
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