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1. Bázisintézményi célok

Célunk, hogy az eddig elért eredményeket, értékeket tovább vigyük, új értékeket
teremtsünk. Munkánk során az igényesség, tolerancia, egymás elfogadása és
tiszteletben tartása az alapvető magatartás, és továbbra is ez nyilvánuljon meg a
gyermekek nevelésében és a munkatársi kapcsolatokban egyaránt.
A közösen kialakított célok megvalósítása, az együttműködés hatékonysága és
eredményessége azon múlik, hogy az emberi és szakmai viszonyokban a bizalom, a
derű, az alkotókedv, egymás kölcsönös támogatása kibontakozzon.

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek

Tárgyi feltételeink
Óvodánk épülete több, mint százéves múltra tekint vissza, óvodaként működik azóta
is. Hatcsoportos intézmény jelenleg öt csoporttal működik, az jelen hatályos Alapító
okiratban meghatározott 101 főnyi gyermeklétszámra való feltöltéssel, figyelembe
véve az egy főre jutó 2m2 egy főre jutó alapterületet. Az épületben kialakított
tornahelyiség, só-szoba található. Szakemberek számára külön fejlesztő helyiségek
biztosítottak. Az óvoda rendelkezik udvarral, terasszal a gyermekek szabad levegőn
tartózkodásához.
A hatodik csoportszoba Média szobának lett kialakítva, médiatechnikai eszközökkel.
Ebben a helységben több alkalommal a Nevelői értekezletek, valamint a felnőttek
hagyományai megrendezésre kerültek.
A vezetői iroda és titkári szoba külön található a hatékonyabb, zavarás mentesebb
adminisztrálások, megbeszélések érdekében. A vezetői iroda alkalmas a hetente
megrendezésre kerülő óvodapedagógusi megbeszélésre, a heti értekezletre, valamint a
hospitálások utáni megbeszélésekre, konzultációkra.
Szakemberek (logopédus, fejlesztő pedagógus) számára külön fejlesztő helyiségek
biztosítottak. Kialakítás alatt orvosi/elkülönítő helyiségünk.
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Az óvoda rendelkezik saját belső udvarral, terasszal a gyermekek szabad levegőn
tartózkodásához. Az udvar fásított, részben árnyékos, tudatosan bővítjük a kint
tartózkodás alatti tevékenységi lehetőségek eszközeit, feltételeit. Az idén fali
rajztáblák kialakításával tettük még színesebbé az alkotni vágyók lehetőségét.
Kiemelten fontosnak tartjuk a nagymozgáshoz szükséges eszközök cseréjét, bővítését,
biztosítását – udvaron, zsibongóban egyaránt.
A só-szobát, Zsibongót, Média szobát a csoportok heti egy-egy alkalommal
használhatják, igény szerint rugalmasan beosztva egymás között. A fejlesztő szobák a
fejlesztési időn túl alkalmasak fogadóórák, konzultációk tartására is. A Zsibongó nevű,
kialakított torna helyiségünkben rendezzük nagyobb, óvodaszintű hagyományos
eseményeinket (Farsangi táncház, mesejátékok, kézműves délutánok, Dob tallér börze,
Suli-dobbantó, Dob-Gála).
Az IKT eszközök ellátottsága kielégítő, de igény van ennek fejlesztésére,
műhelymunkák folytatásához, a mindennapi nevelő/fejlesztőmunka hatékonyságának
növeléséhez, a kor modernitásának követésével (kamera, fényképezőgép, lejátszók,
televízió, számítógép állomások cseréje, diktafon, ebook, laptopok, projektor
beszerzése – folyamatos beszerzés alatt a fenntartói támogatással, a költségvetési
lehetőségek által).
Óvodánk komfortfokozata a XXI. század modernitását illetően folyamatos fejlesztések
történnek

a

Fenntartó

jóvoltából,

csoportszobáink,

tornahelyiségünk,

iroda

klímatizáltak. Tárgyi felszereltsége megfelelő, a gyermekek mindennapi jó
komfortérzetét biztosítva (új bútorok, textíliák folyamatos cseréje, bővítése).
Törekszünk a folyamatos megújulásra a fejlesztő eszközök, játékok tekintetében. Az
intézmény esztétikuma ízléses, otthonos, hangulata nyugalmat árasztó.
Tipikusan kiöregedő, műemlék jellegű társasházak övezetében óvodánk a kapun
belépve valóságos paradicsomot, gyermekszigetet rejt az oda érkezők számára.

Infrastrukturális környezet:
Helyiségek biztosítása szakmai konzultációkhoz, képzésekhez, mikrocsoportos és
makro csoportos lehetőségek, valamennyi csoportszoba a megfigyelésekhez,
(zsibongó és médiaszoba) maximum 15 főnyi szakmai találkozók rendezéséhez, óvoda
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épülete szekciómunkákhoz, az intézmény tárgyi felszereltsége is biztosított. Az IKT
eszközállomány átlagos, folyamatosan bővülő, megújuló. Jelenleg rendelkezünk
internetes hálózattal, két számítógépes bázissal, fénymásolóval, fax-os telefonnal,
televízióval, lejátszókkal, csoportonként cd-s magnóval, vetítővel.

Humán feltételek vállalása:
-

neveléssel töltött munkanapokon maximum 20 fő (délelőtt 9:00-11:00),

-

nevelés nélküli munkanapokon egyeztetés alapján maximum 15 fő.

Humán erőforrás:
A Dob Óvoda alkalmazotti testülete, ezen belül a nevelőtestület. Kiemelt szerepe van a
szakmai munkaközösségeknek és az óvodavezetésnek e tevékenység gondozásában.
Lehetőség és igény szerint megszervezzük a program kidolgozásában részt vett régi
kollégák bevonását, illetve a szülőket a téma igénye szerint.
A nevelőtestület végzettség szerinti megoszlása
Státusz
fő
végzettség
Óvodapedagógus
11 fő
Főiskolai 11 fő/szakvizsga 5 fő
ebből: óvodavezető
1 fő
Közoktatási vezető szakvizsga
óvodavezető helyettes
1 fő
Szakvizsgázott differenciáló és fejlesztő
pedagógus
1 fő
Szakvizsgázott vezető óvodapedagógus és
szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógus
1 fő
Szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógus,
Közoktatási vezető szakvizsga,
Mentorpedagógus szakvizsga
1 fő
Szakvizsgázott pedagógus, inkluzív nevelés
Fejlesztő pedagógus
1 fő

A

logopédus

külső

munkatárs,

aki

a

kerületi

Pedagógiai

Szakszolgálat

alkalmazottjaként intézményünkben, helyben végzi fejlesztését.
Óvodapszichológus jelenleg nincs óvodánkban (holott Pedagógiai Programunk
sarkalatos feltétele lenne), így a szakemberek és az óvodapedagógusok szakmai team
munkája nélküle valósul meg.
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3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek

a. A Differenciált Óvodai Bánásmód „A kell és a lehet között” program jó gyakorlat
bemutatása a mindennapokban (neveléssel töltött munkanapokon)
-

szabadjáték, szabad mozgás létjogosultsága a gyermekek életében,

-

intézménykép, felnőttkép, gyermekkép a D.O.B.-ban,

-

másság értelmezése a differenciált egyéni bánásmód alkalmazásával,

-

befogadás kontra beszoktatás értelmezése,

-

inklúzió, integráció, differenciálás összefüggései a szociális nevelésben,

-

specialitásaink értelmezése ( nyitott ajtó, anyás befogadás, család életritmusához való
igazodás, folyamatos napirend, nyugalom biztosítása, kampánymentesség, folyamatba
ágyazottság),

-

a család/ szülők bevonása, nevelőpartneri viszony a Dob Óvodában,

-

iskolaérettség kritériumai a Pedagógiai Program alapján,

-

szakemberek szerepe a Dob Óvodában, a team munka létjogosultsága.

b.

A Differenciált Óvodai Bánásmód „A kell és a lehet között” programmal

kapcsolatos műhelymunkák, szakmai napok (nevelés nélküli munkanapokon)
-

film, fotó, szakmai anyagok elemzése a D.O.B. Óvoda archívumából,

-

hospitálások (rögzített felvételről) biztosítása nyílt szakmai napok keretében a
gyakorlati munka megfigyelésére, és annak megbeszélése,

-

közös nevelői értekezlet lehetősége érdeklődő testületek, pedagógus csoportok
számára,

-

ünnepeink,

hagyományaink

helyi,

speciális

formái, elvei, szervezettsége

Folyamatkövető Napló dokumentációs helyi gyakorlata, kultúrája,
-

folyamatkövetés, nyomonkövetés, utánkövetés a D.O.B.-ban.

További lehetőségek:
-

Email, telefon kertében történő tanácsadás, konzultáció, fórum működtetése

-

Film és dokumentum kölcsönzés
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4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben (minta)
Időpont

2017.
11.14.
Őszi
Pedagó
giai
Napok

Feladat
a téma
megjelölésév
el

Felelős

Személyes
Patai
differenciál Edit
t bánásmód
a nevelési
gyakorlatb
an

2018.01. Az óvodás
16.
gyermekek
fejlődéséne
k egyéni
nyomonköv
etése

Patai
Edit

Intézményi
munkatársak

Geday
Ildikó,
Puskás
Gyuláné

Geday
Ildikó

Munkaforma

előadás,
hospitálás,
konzultáció

előadás,
műhelymunka

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín,
max.
létszám

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

notebook,
projektor,
nyomtató,
fénymásoló

Csoportsz
oba,
Média
szoba

óvodapedagó
gusok, külső
és belső
kollegák

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon
Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az

notebook,
projektor,
nyomtató,
fénymásoló
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Média
szoba

óvodapedagó
gusok, külső
és belső
kollegák

Keletkező
dokumentumok

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
prezentációk
fotók
hospitálási
szabályzat

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
prezentációk
fotók
hospitálási
szabályzat
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2018.03. A
20.
„Különös
gyermek”
integrációj
a

Patai
Edit

Geday
Ildikó,
Puskás
Gyuláné,
Bedőkné
Blaskovits
Éva, Fejes
Gabriella

hospitálás,
film elemzés,
konzultáció

notebook,
projektor,tele
vízió, DVD
lejátszó,
nyomtató,
fénymásoló

csoportszo
bák,
Média
szoba

óvodapedagó
gusok, külső
és belső
kollegák

intézményi
honlapon
Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
prezentációk
fotók
hospitálási
szabályzat

Külön vállalásban helyet, lehetőséget biztosítunk a POK megkeresése által az „Óvoda-iskola átmenet” képzéshez. A három napos képzés során
lehetőség adódik intézményünk számára, belső kollegák részvételére, illetve szakmai bekapcsolódásra a képzés tematikájához.
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