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élbra: Az

ügyfelek gazdastąi státuszának arány a 20 1 5-ben

z%

Forrás:

60/o

Az MNPIII Családfejlesztési szolgtůtatás

sajźtt adatai

A lakások alapterülete

A

legkisebb alapterületiĺ bérlemény22mf,

alapteľületii bérleményt eredményez.

A

a

legnagyobb 83m', ami átlagosan 39mŁes

diagramon

jól |tltszik, hogy legnagyobb aráĺyban a

családok kis alapterületíi lakásban élnek, 62%-uk 20-39Í1ý béľleménybenlakik. 20oÁ azon
családok atánya, akik 50rn, feletti lakásban laknak.

3.árra:Läká-sok-ďáptefr il-etének ďgośiĺásaŻ}-rs

20-29m2

30-39m2

4O-49m2

tr |akások a|apterü|ete

Forľás:

50m2 fö|ött

(%)

Az MNPIII Családťejlesztési szolgźůtatźssajćt adatai

Ęĺ

Családok lakóhelyének eloszlása

A

gľafikonon jól látható, hogy a legtöbb, 16 család (28,6%) aLujza utcában lakik és szinte

azonos szźtmis,14 család (25%) a Magdolna utcában, teht-ĺ az ügyfelek több mint fe|e (53,6%)
ebben a két utcában lakik.

A

Dankó utca a harmadik leggyakoribb a családok lakóhelyei

kozül, itt 5 család lakik (8,9%). Két olyan utca van a Magdolna negyedben, ahol csak

1-1

pľogľarnban részt:levő család lakik, a Dobozi és Szerdahelyi.

4.

ábra:

A családok lakóhelvének területi megoszlása 2015-ben

$"5$$$""S.W
N Csa|ádok lakóhelyének eIoszlása
Forrás:

Az MNPIII Családfejlesztési szolgä|tatás sajtt adatai
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BEMUTATÁS
támogatási és szeryezeti háttérl ploie}đ céIia, célcsopoÍĺa'saklnai team

ľÁľĺoca.ľÁsrÉssznnvnzuTl HÁľľÉn
A FiDo

ifiúsági és szabadidő park 2014. szeptember 26-ćtn nyitotta meg kapuit, a VIII.

keľĹileti Fiumęi és Dobozi utca taláIkozásźtnźt| elhelyezkedő közterületen. Finanszirozását

tafta|maző,,Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Pľogram III.''
és annak mellékleteit (azonosító
MNPIII.) támogatási szeľzĺĺdését

-'

(a

továbbiakban:

szźtm: KMOP-S.1.IlB-lZ-k-

2oI2{001)-a-Ne-ĺnzeti-Fej1esztésíÜgynokség;mint támoga1ó1épvise1etében-e1jáľó-?ro-Regio

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Kozhasznú Koľlátolt
Felelősségű Társaság, mint kozrernűködő

szervezet és a Budapest Főváľos VIII. kerület

Józsefuáľosi onkományzat, mint kedvezményezettközötÍ'

20|3. januáľ 30-án írták alá. A

Képviselő-testtilet a 6512013. (II.27.) szźtlnűhatćlrozatźtnak11. pontja alap1tn elfogadott a

Negyed Projekt III. megvalósításában résztvevő szervezetek együttműktidési
',Magdolna
retldszere'' a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ jogutódját, a Józsefuárosi

Szociális Szo|gźútatő és Gyemekjóléti Kozpontot

(a

továbbiakban: JSzSzGyK)

projektmegvalósításén felelős szeryęzętként (a továbbiakban: PMVSZ) jelolte
kozött

a

,,T5l| A Fiurnei út és Dobozi utca közötti

ki

egyebek

teľületek FiDo megújitásához kapcsolódó

szociális program' FiDo sportnapok'' pľojekt vonatkozásában is.

--A1>RoJ*K.1€É1'.IA
A projekt célja ä VIII. kerületi, elsĺĺdlegesen Magdolna negyedben

é1ő gybrrnekek'

ĺratalok és

csa|ádok behívása egy oľganikus, aktív, szabađelköteleződés ĺnenténkialakuló, kölcsönös

bizalmon alapuló közösségbe. Els<ĺđlegesfeladat a célcsoportba tartoző fiatalok szabadidős
foglalkoztatása, sokszínĹĺszakmai segítése' kulturális, mentális és érzelrrri tálĺogaÍása a

kozösségi térben, valamint külsős helyszírreken

-

iskolák, szociális illtézméĺyek- is.

A

pľojekt fő tevékenysége a Magdolna-negyedben élő gyerekek, fiatalok, valamint azok
családjai szálnáta szóló színr,onalas, Spoft- és kultur.ális, valamint közösségi progľam
megszervezése, lebonyolítása.

A

tervezett szolgáltatások

sztikségleteire reflektálnak, azo|ď:loz szorosan illeszkednek'
megtapasztalt éľtékek,szellemiség

a

a

célcsoport igényeiľe,

A pľojekt cé|ja, hogy

hétköznapokban hasznosíthatók,

éwényesíthetőek|egyenek. Szakmai munka részekéntfeladat

a

a

a Parkban

családokban is

veszé|yeztetettségükkel

.ll
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összefiiggő problémák fe|tźrása, a biztonságos kozösségi kapcsolódás és kikapcsolódás
feltételeinek segítése, a veszélyezteteÍtség mértékének,a kľiminalizálódás esélyeinek
csökkentése, illetve fi.iggőségek ártalmainak csökkentése, mege|őzése, a korai kezelésbe vétel

megkönnyítése. A bizĺonságos szőrakozás, aktív élet, sportolás szemléletmódjának terjesztése
a fiatalok és az tůta|uk elért közvetlenül _ családtagok, baľátok - vagy közvetetten _ távoli
családtagok, iskolatáľsak, lakóközösség

- eléľtszemélyek, szereplők körében.

A PROJEKT CELCSOPORTJA
A projekt elsődleges célcsopotja a VIII.
10-20 év közötti

kerületberr ezen beltil is a Magdolna negyedben élő

fiatalok. Kiemelt célcsoport a segítő intézménnyelgyengén vagy egyáltalán

kapcsolatot nem tartó, csellengő, veszé|yeztetett - labilis, kľiminalizálódott családi hátteľiĺ _

ílatalok. Célcsoportnak tekinthető még a VIII. keľĹllet Magdolna negyeden kívül élő fiataljai _
10-20 év közöttiek

_

valamint

a

célcsoportba taltozok hozztttaftozői.

A

célcsopoft fő

jellemzői, hogy halmozottan hátrányos, magas |étszámű, gyakorta krirnilralizálódott
családokból keľülnek ki. Emellett kis méretri lakásokban őtta|than IOnm/Z fő laknak. Igy az

intim szféra hitnyźĺbanfelgyi.ilemlett magas feszĺiltségtől vezéľelvegyakorta előfoľđul,hogy a
fiatalok azvtcán kercsik a nyugalmukat. Ennek enyhítéséreadnak lelretoséget a Paľk egyéni
és csoportos foglalkozásai, szolgáltatásai.

A

célcsopoľtszükséglętei szerinti sporteszközök

bérlésilehetőségének biztosítása mellett, információk źltadása, életvezetési tanácsadás,
kompetenciafejlesztés

a

közvetlen beszélgetésre építveeđukációs feladatok

ellátása,

közösségszervezés és fejlesztés történik' A Park szakmai elvei közott kiemelten fontos, hogy

munkatársai,hasznźióinak ťrgyelmét felkeltő és éľdeklĺídésének
megfelelő programkínźiatát,
-__-_-------ve1tilrközosen.alakítsakřEmelletľfontos-még-a-cé1csoporftozvetlentámogatóinak:-csa
r se$ítő és oktatási intézméĺyek
- projekt alapí bevonása a közösség életébe.Valamint

a

használók tájékoztatćsa a segítségetnýjtó egészségügyi, szociális intézmények
szo|gáltatásairól, igénybevételükľől,a szo|gźůtatások elérhetőségeiľől.

:::*ITEAM
A Fido

hétfőtől vasárnapig 12-20

&a kozott volt

látogatható.

A

kilenc ftĺs team tagjai

váltották eg}'rnást, egy nap' nyolc óľán bęlül három kolléga jelenléte a javallott minimum'

A

napi eseményekľől a kollégák elektronikus formában eseménynaplót vezettek. Érzékenyés
zárt tćrsadalmi csoportok, így a FiDo |átogatői esetében is, prior segítő szakmai szempont,

,{ť

!śí

hogy a kifelé való társadalmi nyitás sokszínű, nyitott segítői kapcsolódásban történjen.

A

segítés sokszínriségea szakembeľek professzionalitása mellett végzettségtĺksokľétríségében,

szakmai sok féleségébenis megnyilvánu|. Ezze| érhető el komplex közösség
képességfejlesztés.Valamint elősegíti, biza|mi szinten mega|apozza,

a

és

tátsíntézmények

hasonló végzettséguko||égálhozvaló közösségi téren kívüli kapcsolódást is' A munkatársak
között

végzettségükęt tekintve talźiható volt szociális munkás' szociológus, ĺomológus, győgy

és fejlesztőpedagógus

is. A tearn egyéni és csoportos közösségfejlesztési elemeket egyaránt

hasznźit. Első sor.ban igényfelméréstvégzett, kéľdőívekke| és inteľjÍytatássa|.

A

felmęrült

igényekĺeváIaszt adó munkaforma kiváIasztásáľól teamben dĺjntöttek, ami
csütörtökön

-

-

19 órától kezdődött.

minden

Äz ezt ktlvető strukturális, tematikus felépítésta folyamatot

_ egvéni-kísgrés!_c_soportfo g|a|kozás1--az azt fe|vá|Ialő ko||egą kalLęgák-és a

kooľdinátoĺ-

dolgozta ki. Majd a folyamatľól kollégáikat atęamen és az eseménynaplóban tájékoztatták.

társintézményekkel való kapcsolatfelvételt minden esetben

a

kapcsolattartást munkatársaival történő megbeszélés alapján közösen

Az

intézményb en folyó

Á
Á

A

s

zo

c

A

kooľdinátor végezte, a
végezték,

iáli s munka fo ľnrát :

egyéni esetkezelés, tanácsadás, továbbirányítás

információnyújtás

,Ą

szociális munka csoportokkal

,A

közĺisségszęrvęzés

Ä

készségfejlesztés

célcsoport szükségletei szerinti sporteszközĺik béľlésilehetőségének biztosítása mellett,

információk źÉadása,életvezetési tanácsadás, kompetenciafejlesztés a közvetlen beszélgetésre

építveedukációs feladatok ellźltćsa,közĺisségszęwezés és fejlesztés tortént. A központ
szakmai elvei között

kiemelten fontos, hogy munkatźtsai,használőinak figyelmét felkeltő és

éľdeklődésénekmegfelelő progľamkíná|atált, velük kozösen alakítsa ki. Emellett fontos még a

célcsoport kĺjzvetlen támogatóinak

bevonása

a

-

család, segítő és oktatási intézmények - pľojekt alapú

közösség élętébe.Valamint

a hasnléiők tőjékoztatélsa a

egészségügyi, szociális intézményekszolgáltatásairól,

segítséget nýjtó

igénybevételükÍől, a szolgáltatások

eléľhetőségeiről.
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TELJEsÍľÉs
2015 eseményei, összegzés-teruezés

2015

ESEMÉNYEI

2015.

januáľ

2014 év végénkiíft 3 fő állású munkatársi źi|áspźiyázat eľedmélryeképpenfoáIlású pozíciókľa

felvételre került két új - Kállai Henrik és Kállai Andľás - és egy Fidos félállású - Velikovszki

Andľea - kolléga. A pá|yázatra összesen kilenc jelentkezés érkezett. Mindannyian behívásľa
_-kerültek3z inteľjúkonĺryolcrmbeĺjeleĺrtĺneg;

Az új belépő kollégákkal együtt

a bevezetett vasárnapi

nyitva tartást is nagy öľömmel fogadta

a közösség' látogatottsága a nyfui napok foľgalmával - kb 80 fĺílvasárnap - azonos.

A Fido

munkacsopoľt tagjainak egyéni fogadó idejébe jelentkező ügyfelek szźĺnatovábbra is no.
Élemezetésitanácsadásra, egyéni ťejlesztőpedagógiai foglalkozásra,pźůyaorientációs valamint
álláskeľesési tanácsađtlsľaadott lehetőségekĺe 5 fo/szolgáltatás vesznek jelenleg igénybe. A
kaľácsonyi szünetbęn megnovekedett foľgalom soľán tapaszta|t agľessziókezelési problémák _

gyeľekek egymás közötti

veréssel való fenyegetozései, nosdóinkban való cigareÍtźnás,

térfoglalási szándék megjelenése _ mentén felmerült az igény egy gyeľek psziclro drźnna
csoport taĺ.tásáta, Januáľ közepén az emlitett gyerek csoport rnellett felnőtt pszichodráma
csopott

is indult, az egyéni beszélgetésęk esetkezelések alatt

kilátástalanságból

felrnerĹilt tehetetlenségből,

eľedő düh, agresszió kezelési pľoblémák mego ldási 1elretőségeként'

Időpontjai: gyeľek csoport kétlretente szombaton 16-1'7, felnőtt csoport kéthetente szombaton

18-19 fuakozottvoltak' Ebben a hónapban indult a bejárók kéréséretársasjáték csoport is _
szerdán és pénteken 1'6-17 őra kĺjzött, ahol is a Gémklub Játékáruhaz felajánlásából hetente

forgó rendszeľességgel lettek kipróbálható társasjátékok.

A

karácsonyi ĺirrnepségek

alkalmával elindított felnőtt és gyermekruha csere-beľe, turi, hetente négyszer vált elérhetővé
a

kijelolt kollégáknál, akik egyĺittrrrtlködő családok cé|zott ľuha igélryeit is felvették, részükľe

csomagokat osszeállíwa.

Az

egyiittműködés kereteit

megbeszéléseik során do|goztźk ki.
hónapban

is

A

a

munkacsopoft tagjai team

2014-es évnek rnegfelelően ebben az évben és

folytatódtak a bejárók jelzéseinek megfelelően adomány ruha, jźték,tartós

élelmiszer gyĺĺjtése.Valamint együttmrĺködő beltéri spor1olási lehetőséget

nýjtó

edzőkkel

való kapcsolatfelvétel. Ezen kívtil napi szinten szóbęli felmérések mentén történt

és

körvonalazódott-aĺnegegyezés--a_ĺłríĺ--ałegłévőcsopoľtfoglalkozások_keĺeteine'k-sejáÍćkł€ł--
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kozös kialakításáról.

A

napi csopoľtok mellett Bartha Anikó- Józsefuáľosi Önkoľmányzat

rendezvényszervezóje - és koordinátori egyĺittmríkođéssel
a Hoľváth Milrály téľenfelállított

jégpáIytra rnehettek el a Fidoba jźnő ťratalok korcsolyázni. Valamint Kći|ai furdrás és
kooľdinátoľi szervezéssel februáľ 3-án kuľátori tár|atvezetéssel ingyenesen ľésztvehetett egy
10 fos Fidos és JSZSZGYK-hoztartoző

fiatalokbil álló csoport aMegvetés és önbecstilés -

|gaz torténet Üstfoltozőró|, Drótostótról és TeknőscigányróIcím kiállításon'

A

köz<isségi

épületet köľülvevő rács garanciális javításra szorult a hórrapban arurak. isnreretlenek által
töńént ľongálása miatt.

20ĺ.5. febľuár

A munkacsopoľt tagjai lebonyolították

a februfu

Ił-ei farsangi

sportnapot. Arrrinek keretében,

henna és arcfestés valamint maszkkészítésmellett csocsó és ping pong bajnokságokat, ílletve
erőnléti próbákat tartottak'

Az

eron|éti bernutató szülő gyerek egyĹitt rrrozgással.

biza|oĺĺépitó

és fesziiltség |evezeto gyakorlatokkal töľtént. Februáľ hónapban elindult a FiDoban TacFit
alapú erőnléti edzést nýjtó csoport, hétf<jnként 16 és 1.7 őrakozott.Ezen az alkalmon saját
testsúllyal, minimális eszkĺiz igénybevétellel tud dolgozni abejárő, edzeni věĺgyő.

16-22 év közöttieknek

A

csoport

lett lriľdetve, 10 fő befogadására alkalmas, nyílt csoport volt'

A

munkacsoport team megbeszélésein késziilt fel a fębruáľ 23-24-én lebonyolított csapatépítő

tréning&e. Valamint

az

źryn|is l-én :artandó bolondos spoľtnapjára. Illętve felvették a

kapcsolatot egy street woľk out eľőnléti edzés fonnában szakavatott sportolóval, a
rnegbeszélésekmég zaj|anak.

Ezeĺ felül

kialakításľa került

a

goľdeszkapźúyanapi

hasznáůatához sztikséges adminisztrativ és beosztási, erőforásbęli hátteľe.

A

sporteszköz

bérlésekszálna is emelkeđetta jó idő eľtísödésével, napi 20 közeli ęszkőz regisńráciő tortént.

A

közösségi házat éľintő karbantartási problémźtkat- ľácsszerkezet és belső vi|ágitás

meghibásodása, mosdók buze|zźnő gombáinak hiá,nya

- a munkacsoport

je|ezte az illetékes

szakemberek felé, akik a munkálatokat e|végezték.

2015. máľcius

Ebben a hónapban is zajlott az źlprllis l-ei spoľtnap előkészítése,arnilrez csatlakozott a Váltó-

Sáv Alapítvány is csapatával. Valamint máľcius 28-źn megrendezésre került, a Fido
Tavasznyitó, Húsvétváró sportnap is, aminek ternatikáját a munkacsoport dolgozta kí.

fr

,|ł, ĺ
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Máľcius 3-én a Fidoban megrendezésre került a HTCS Bizottság ülése. Március 4-én a
munkacsoport tészt vett

a

Családfejlesztési szo|gáltatás

és Intenzív Családmegtartó
a Fido közbeszerzési

Szo|gtůtatás éves sza\<ĺrm;l konferenciáján' Megérkeztek lnárciusban

eljárás során megpźiyáztatott bútorainak tulnyomó része is. Tobbek kozött babzsákok,
szźmítőgépaszÍa|ok, kanapé, dolrányzóaszta| is. Magánszemélyektől érkezett felajánlás
tafiós élelmiszęrekből és zĺildségekbő|,
eľedményekénta nrunkacsoport 100.000 forint értélĺrĺ,

gyümölcsokből

kapott. Valamint

źL||ő élelmiszercsomagokat

a JSzSzGyK

segítségével

március If-étő| naponta 1,5kg pékárut. Az élelmiszeľekről leltár, valamint az ajźndékozóknak
koszonőlevél késztilt. A fentebb |eirtak segítségévela munkacsoport tagjairrak lehetősége

nyílt a bejáró fiatalok napi kétszeri, velük közcjsen elkészítettélelmezéséľe,arnire

erős

sziikség-merülĺfel'-ugyanis-egyĺeJöbb fiatal' -naponta köriilbęlĹil Jízjő ,l,ohsatt-azó,tajs-estĘ
idejét. Emellett a bejáľókkal tońént szóbeli inteľjúk a|apjźn kiderĹilt a naponta nregjelenĺík
4}Yoźnak, köľĹilbeliil

40

máľcius 9 és 12 között

ťtata|, rrregoldatlan

4

az otthoni

étkezése.

A

munkacsopoft tagjai

alkalommal jelentek meg bemutató csopoľtjaikkal a Lakatos

Merryhért Ákalános Iskola és Gimnáziurrban.

A

diákok és a tantesttilet visszaje|zései

egyaránt pozitívak voltak, a Fidoban történő aktív jelenlétiikľől biztosították a munkacsopot1

tagsait' Máľcius hórrapban kidolgozásra került a rnunkacsoport által két tematikus id<ísáv,

amikor a bejárók felmeľtilt igényeire vá7aszo|va edzőteľemmé alakult át a Fido, szervezęÍt
felügyelt, szakmai Íigyelemmel. Ezek az idősávok pedig a kedden 17 őrátó| illetve péteken 17

ótátőlvoltak, amiket azőta js tartanak. A munkacsoport egységesen döntött arról is, hogy a
végleges kitiltás előtt _ fenyegetés, verekedés miatt - álló bejáľókrrak _ jelenle g 3 fő

-

mentor

progľam formájában lehetőséget biztosít a közösségben maľadásľa. Ennek kęretén beli'il a

kollégák maguk kozött

-

bejáróval va|ő tapasztalatuk és saját kompetencia határaika

támaszkodva _ 3éloltet ki a mentoľ személyét. A programmal a |2-22 év,közöttieket cé|ozta
meg a munkacsopoft. A progĺamban a tnentoľ kiválasztódása utiín koordinátora átbeszélik a
leendő egyĹittmiikodés szakmai kereteit, abejárőhoz igazodő tapaszta|ataik mentén, kiélesíwe

a pľior ismétlődő pľoblénrákra tenratikát
megielenésekor

-

készítenek elĺĺ.Majd

a

bejćlrĆ: legközelebbi

a rnentoľ és a koordin ćttor - első interjú formájában felaján|ja a lehetőséget.

Elfogadás ęsętén abejźĺrő vá|la|ja, hogy minden alkalommal amikoľ a Fidoba érkezik felveszi

a kapcsolatot mentoľával, akivel négyszemközti beszélgetés keľetein belül haladnak. A
megcélzott három fĺíbőlketteĺ vźi|a|tźĺkebben a hónapban a mentoľ progĺamban l'aló
ľészvételt.

,ł,/

Łs9

2015.

A

ápľilis

munkacsoport tagjai részt vettek a

TA munkacsoport Fold napja alkalmából

szervezett

k<izterületi akcióján. Illetve megľendezték oko napjukat a Gyermekjóléti Kozponttal közösen

április 29-én' A munkacsoport kooľdinátoľa egyeztetett Polgár Judit új iskolai
konyvéhez, a

sakk

,,Chess and English with Judit Polgar,,-hoz fényképek készítéséľőla

bejárókkal, szüleikkel illetve a könyv fotósával.

A

beleegyező nyilatkozatok szülőkkel

történő kitoltetését ktlvetően a munkacsoport koordinźúorafelvette a kapcsolatot és időpontot
egyeztetett

Rácz Gabľiella fotóssal, ápľilis 20-ára, a Fido fotőzási helyszínkénttörténő

megjelenítéséľőlpedig egyeztet George Angyán program kooľdinátorral

is, a

fotőzás

sikeľesen zaj|ott, a központban azota is tartanak sakk oktatást' A munkacsopofi tagsai, a I015 év köżötti bejáról megkeľeséséiľeÝálaśżólva, elkézdiékkidolgozni a korosztá|y cé|zott

Fido Manó programjukat, ahol egy a fiataloknak szó|ő képzésutálr, valamint a szülővel,
törĺényes képviselĺívelkotott szeruodés utálr, segítőkké válhatnak a bejárők.

karbantartźlsi pľoblémti _

a pavilont köri'ilvevő ľács gaľanciális javítása -

Az

épület

nregtörtént

buze7zárő gombái beszęrzésrę és elhelyezésľe keľültek, illetve a közteľüIeti öntözésľől,

kihelyezett információs táb|t|Wő|, nyilvános vizhasznźiatrőI egyeńetett a munkacsoport
szakmaivezetoje a lráz kivite|ezoivel, valanrint a JYSZ kollégáival.

2015. május

A

munkacsoport tagjai lebonyolították a május 31-én megtendezésrę került gyeĺeknapi

Májürkozeptn-Kál1äi-H-eĺrÍik-éŚ-Kállái--A-ndráyko1légák-đindítofiak-artisła--

--programo1-.
klubjukat, aminek

keretein belĹil zsonglőľködést tanulnak a részľvevők. A csopoft pilot

jelleggel random időpontokban került megtendezésre, fél óľás idĺĺtartammal.A

saját

testsúllyal töfténő edzést nffitó csopoľt tagtrai a munkacsopoľt tagjaival közosen elkezdték
készítenia Fidot is népszerĹĺsítőkisfilrnet, anriben céljuk volt, hogy bemutatják az eľon|éti
csopoľt lehetőségét, kialakulását. Május 30-án megrendezésľe került a Polgár Egyestilet
football tehetségkutató progľamja, aminek helyszínét adta a tér, illetve két tehetséges focista

Íiúis részt veheteff a

megtekintésen,

a Fido

bejárói közül.

Az

épület mosdóinak

meghibásodásának javittsa éľdekébena közösségi ház koodintltora egyeztetętt a Fido lrázat
kivite|ező _ Meto Épitő Zrt- munkatáľsaiva|,

a

javítások megtörténtek'

l| ĺ

.t

, \t., I

ďV
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2015.

A

június

saját testsúllyal történő edzést nýjtó csoport tagsai a munkacsoport tagjaival készítik_

video és fényképanyagokat rogzitenek, válogatnak

- a Fidot is

népszeríĺsítőkisfilrrret,

A június 21-én

amibęn bemutatják

a7 ęľijnléticsopott

megrendezésre keľült

Öko Sporĺrap program napjához, valamint a sportszer eszközök

lehetŕĺségét,kialakulását.

és

teqball asztal' beszerzésében a munkacsoport kooľdinátora továbbra is együttmiĺködött a

nÉvs munkatársaival. A JSZSZGYK

vezetőjével és munkatáľsaival történt egyeztetés

eľedményeként,június fz-tifl elindult a Fidoval kozos napközis nyríri táboľoztatts, hétfo-

szeľda-péntek 13-16

óra

Illewe a JSZSZGYK és a KesztyĹigyár Közösségi Ház

között.

egytittmiĺködési rnegállapodása a|apjtn lrétfő-szeľda-péntek 9-12 őra kozĺjtt az épu|et helyet
ad a

KözösségiHáz rrapközis tźtboroztattlsához. Kállai Henrik és Kállai Andľás artista klubja,

két alkalommal került megtartásra. Mindkét alkalommal 5-8 főt éftek el, kona 12-20 év
köztittięket' nelnľe vegyesen.

A

csopoľt kereteirrek fixźůásaaz igéĺybevevők szálmźlnak

rögzülésével torténik. A vasárnapi festőkör elkésztilt anyagaibő| a csopott taĄaí kiá||itést

terveztek létrehozni júliusbarr a munkacsoport tagjaival kĺizösen
arryagokat rcgzítenek, válogatnak

-

video és férrykép

a megnyitóľól és a munkák készületéľol-a Fidot is

népszeľüsítőkisÍilmet, amiben betrrutatni kivántźlk a festő koľ lehetőségét, kialaku|ását. Az
épület klínra szerkezetének, valamint a meglévő spoľtszer eszközök

_ ping pong aszta|, ping

pong ütők, rolleľek, görkoľcsolyák - újbóli javitása és a szükséges daľabok selejtezése
megtörtént, a javítások érdekébeń a közösségi ház koodjnátoru egyeztetett a Fido hźnat

kivitelező _ Meto ÉpítoZlt _ munkatáľsaival, valamint a RÉvgpľojektrnenedzsment,

_---JsZS7'Gt{nmvsz-eł,
'

a

ił1eve-a-JV'SZ..ł<ollégáivalćs-ł<aĺbantartóként_kozĺęműkodött.a'Lćlek-

Pont nrunkatáľsa is.

2015.

július

Július 13 és 17-e között a koztisségi hěz helyet adott a Magyaľoszági Roma Galéria
Egyesület egy hetes _ 600 fő elérésétcé\ző - program sorozatának, valanrint a 99-es busz
pľogram gyermek műhelyének is. Mind a két progľam göľdülékeny lebonyolítása kapcsán,
több ülésben, egyeztetett aház kooľdinátora a kozremiiködő

szervezetekkel, többek kozott az

egyesü|et és a busz program kooldinátoraiva7, valamint a

RÉV8Zrt, a JSZSZGYK, a lőzan

Babák Egyesület és a Keszýíĺgyár illetékes munkatársaival'

ý=\ I

-

A

munkacsopoľt tagjai elkészítettéka Magyarorczági Roma Galéria Egyesület 2015. július 13

és 18-a kozött megtartott projektjének teljesítésitźýékoztatőját:
,,20]5.

július 13' HétfcÍn]2h 30kor az előzetes

Galérią Eg1łesiileÍm'unkatĺiľ,sa'i'fclraktĺi'k n'z

Fido

megegyezés ellenére a Magyarországi Roma

épiiĺ,e,thejĺirnti nlĺ]nlĺira sze,rve.zetďik

munkacsopoľt tagja figyelmeztette

az

molinĺiját' A

egyesület kollégáit egyiittmúködésiikben

foglaltakľa. Az MRGE munkatarsa először édesgetéssel egyiittmtiködésre próbáĺta bírni a
Fidos kollégót, majd arrogánsan Vdradi Gizella megkereséséveĺ és a koĺlégaszalcľnai
munkájónak felé való lealacsonyításával fenyegetőztitt.

eleget tettek kéľésének,,és ezzel

a

Anikor a Fidos kolléga hárította ezt,

megállapodásban foglaltaknak.

Ez a

hét folyanlán

rendszeresenfellépő probléma volt. 20]5' júIius l8-án szonlbaton ]7 óráig ígérteVári Zsolt,

nľtasát _ szaknlai

m

pľogra

senki nem képviselte a pro4ramot.

an-az uĺoĺ6napon

A Fido

munkacsoport kollégája érdeklődou telefonon

Zsoĺtnál eseményük zárásával kapcsolatban, aki válasz helyett megszakította a vonąlat, azóta
seru jelentkezett.

kérte számon

A

ruegkeresésre azért is keriilt sor, mert két család a nlunkacsoport tagjain

l\-án az egłesiilet szorubati rendjébe beígértajándék sorsolást, amit

munkatársai péntek délután megtartottak.

A

nyeremények sorsolásának módját

a

projekt

is

többen

kifugásolták a Fido kollégáinál, nevezetesen volt család, akinek több tagja is kapott játékot,
míg egl család annak ellenére, hogy névleg nyeľt, nyereményiiket azóta senl kaptók nteg.

V,

Zsoltot hiába próbáIták elérni, A hétfoĺyaman mindennap tóbb alkalommal ttjrténtek hasonló,
mególlapodasi határokat feszegető, mind szóbeli, mind tevőleges esenlények. Ilyenek voltak a

Fido munkacsopoľt hútcÍjénekttibbszcjri használatát célzó kérések,kijeĺentésekvaĺamint, a
beltéľj._székek-khlitele,-szórólapok-benti-łlhe]yezesej]kne

,

ą-_Fiĺlo-Hazban

łorténLpéntekj-

a Fido mynkacsoport kollégái felé agresszív volt,
mindkét fél számára elfogadott és rögzített egyĺitÍĺntiködési

ételosztás. Vári Zsoĺt kommunikóciója

szándékai tóvol álltak

a

megállapodástól. Emelleu a hét folyamán ttjbbsztjr a Fido munkacsoport kollégái, valalnint

bejáróifelé közvetítette ,,Nem kell velĹinkfoglalkozni, mert 201íjanuórtól úgyis Mi vesszük át
a

A

FiDo-t'',

ezzel bizonytaĺanságba helyezve őket.

,,

munkacsopoľt tagjai továbbra is folytatják ajándékozźlsi pľogľamukat. Ennek keľeténbelül

tartós élelmíszert, játékokat és gyenrrek ruhákat ajáĺdékoző magán embereket kötnek ossze

rászoruló fiataljaikkal és családtagjaikkal
érdekében,valamint

az

A

júliusi viharkárok

ęLhttritźsa és javítása

épu|et klíma berendezését htĺnyitő táblrák,

illetve a

férf,rmosdó

vi|ágittsttnak és vizes blokkjai oblítésénekmeghibásodását felméľte és javítása éľdekébena

j'ť
$-\L

kozösségi ház koodinátora egyeztętett
munkatáľsaival,

aj

Fido házat kivitelęző

_

Meto Epito Zrt _

ar'ítások megtöľténtek.

2015. augusztus

A munkacsoport tagjai egyeztettek

a

TA munkacsopoľ|tal, kozösen tartandó 2015' szeptember

5-ei ,,Iskolakezdési oľület'' rendezvényĹikľől. Valamint szeptembertől újra kívánják indítani
iskolai megkereső munkájukat, aminek keretein belül csoportos foglalkozásokon ismeftetik az

MNP III Fido projektet' 2015.08.17-én 19 óra koľül a Fido házat a becsukott

bejárati ajtón

keresztiil elöntötte az esóviz. 19.20ig próbálták a munkacsopoĺ1 tagjai háľítani a problémát,

amikoľa már bokáig ért a viz. Az épület összes helyiségébenegyformán m,agasan

tů|t a

viz'

Ennek hatásáľa áramtalanitották a házat, majd tájékoztattźlk a torténtekľől MéhészCsabát a

Meto Zrt' munkatáľsát, Váradi GízęLIát, illetve Németh Zo|tánt valamint a Segélyhívó
központon keľeszttjl a Katasztrőfavédelmet. 201 5 '08. 1 8-án 9 óľakoľ még 2 cm magasan á||t a

viz.

A

munkacsoport tagjai

a JSZSZGYKtóI kiérkezętt takaritói

segéđlettelegész napos

takarítással, feltőtlenítéssel ľendraktssa| ztnttĺk a napot, lrogy tizenkilencedikén kinyithasson a
ház.

A rá következő napokban

tapaszta|t penész károkĺól a munkacsopoft vezetője éľtesítettea

JVSZ kollégáit' akikkel a biztosító felé töľténő kárbejelentést megtették. A

munkacsopoft

vezetője ebben a hónapban több alkalommal egyeztetett a 2015. auguszfurs 30-át követő
munkaszeľz<ĺdésekkapcsán

a JSZSZGYK

vezetőjével és munkatáľsaival,

a

szükséges

a Fidobaí' járt Ä|máśi-tasz-ló, a
Groupama Biztosító munkatársa,'káľfelmérési jegyzőkonyvet készítetta f0|5' 08. l7-éi
beźnástőI' Ebberr 305 '69f forirrt kár1érítéstállapított rneg, az osszeget a biztosító a
JSZSZGYK szám|äjára irja jővá. Az esőzés okoďa káľokľól a rnunkacsoport kooldinátoľa
é1készitette, rrlegkT1dtel'ďI5.o8:31-én

értesítenikívánta tobb alkalomnral sikerte|enti|
munkatáľsát, Kékedi Andreát.

A káľok okozta

a

geneúúkivitelező Zofe

Kft

kapcsolattartó

novekvő penészedést a munkacsoport tagjai

dokumentá|tělk, a nrurkacsoport vezetője éľtesítettea

JSZSZGYK

és JGK kollégáit. Az épület

klíma berendezés ét irányitő ttlblák több alkalommal ľendszer.hib át jeleztek, a meghibásodását
felmérte és javítása éľdekébena közösségi ház koodinćfiora egyeztetett a Fido hazat kivitelező

- Meto Epió Zrt_

munkatáľsaival.

,u
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2015. szeptembeľ

2015.09.1l-én többszoi egyeztetés után Almási Lász|ő _ a Gľoupama Biztosító kárfelméľĺije

_a

munkacsoport tagtrait értesítette róla, hogy

a

Jőzsefvćĺrosi onkoľmányzat nęrn kotott

biztosítást a Fido épĺiletére,így a biztosító nem ťlzęt a koľábban megállapított kártérítési
tlsszeget.

Az

esozés okozta káĺokľól a munkacsoport koordiĺźłtoraéĺtesítenikívánta ttjbb

alkalomma| a geneú/l kivitelező Zofe Kft kapcsolattartó munkatársát, Kékedi Andľeát, akit

egy alkalornmal ért el telefonon, illewe ernailben megküldte neki a kért jegyzőkönyvet'
vźiaszt azota sem kapott.

A

károk okozta novekvő penészedésta munkacsoport

tagjai

dokumentá\jźk, amunkacsoport vezetője értesítetteaJSZSZGYK és JGK kollégáit valamint a

-

nÉva porjekt

menedzsment munkatáľsaival is napí szirrten tart kapcsolatot. Pilot jelleggel

i.đilfl-oor:1ra1l-csopofrąíaetvé-péntek
délutánonként kosár edzés zaj7oľt

a kinti

pályákon.

Az

épiilet klíma beľendezéseinek

meghibásodását felméÍeés javitźlsa éľdekébena kozösségi ház koođinátoľatovábbra is
egyeztet a

Ztt _ munkatársaiva| és Jankovich Ferenc
Fido hźnat kivitę|ező _ Meto Építĺĺ

gépésszel.

2015. október

A

10 alkalmas coaching szo|gźt|tatás indu|t ebben a hónapban.

szükséges adatlapok frissítésebefejeződött

a

hónapban,

az

Az iskolai

progľarnhoz

intézményekmegkeresése

kezdődött ęl' október 10-én részt vett a FIDO munkacsoport az

MNP III

projektzźró

renđezxényéna Szerdahelyi és Karácsony Sándor utca sarkán taláIhatő paľkolóban, mely a
99-es buszhoz kapcsolódó pľogĺambefejezo momentuma volt egyben.

A FIDO

munkatáľsai

színes vetélkedőkkel, nyereményekkel, flooľball játékkal vćĺrták a gyerekeket. október 12-én
megéľkezett a FIDo-ba a teqboaľd aszta|, ľaklapos kiszerelésben. október 12-éĺmegtöńént
a

FIDO egyéves, gaľanciális bejtlrása is, melynek apropót adott a folyamatos, egyre nagyobb

mérvíĺpenészesedés.A bejáľáson ľésztvevő szervezętek képviselői jegyzőkönyvet vettek fel
a hibákľól.

október I3-ćn a családfejlesztő munkacsoport zćlrő-konferenciáĄźlnak adott helyet

a FIDo, amin a FIDO munkacsopoľt vezetője, Pázmáĺdi Kitti, is ptezentźlciős előadást
tartott, október 18-án a jozsefuaľos.hu számźtta videóinterjút adott a munkacsoport egyik

FIDo elmúIt egy évévels progľamjaival kapcsolatban. október
folyamán a FIDO munkacsopor.t tagjai ľeggeli-délelőtti ügyelettel segítettéka Dobozi

tagja, Novák Valentin, a

utcában forsatott francia film stábiát.
ľ.
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2015. novembeľ

A munkacsoport folýatta az októbeľ elején külső felajánlással élve megkezdett összesen

10

alkalmasra bőviilt csopoľt coachíng üléseit. Emellett a munkacsoport tagjai folyĺaLták a Fiút'l
mentor program adatlapjait, szakrnai ajtn|ástt, illetve elkezdték felépíteni utcai megkereső

A

progľamjuk szakmai ęlvľendszeľétiS.

munkacsoport tagjai többször

konfliktushelyzetbe

keľtiltek a terct használő pénzben kárýáző látogatókkal. Sem a tiltás, sem a kerületőrök

a

jelenléte nem csökkentett

pénzes játék jelenléte. Eľre reagźiva a munkacsoport tagjai

kidolgozták programjukat' aminek keretén belül ľendszeľesen kijárnak kártytĺznl az eln|itett
bejárókkal, amikor is

be

tudják taftani, hogy a kollégák előtt keľülik a pénz źúadźs-áŇéte|ét.

Valamint több új fejlesztő ktrýajátékokat ismertettek meg a bejárókkal, anrik elteľelik
írgyelmüket az eddig jźttszottakről.

A

bevezetett újdonságok hatékonynak bizonyulnak, a

sztikséges eszkĺjzöket bérléssel, kolléga jelerrlétében használhatjźk.

Az

eső károk okozta

növekvő penészedésta munkacsoport tagjai folyamatosan dokumentáItźlk, a munkacsoport
vezetłője taľtotta a kapcsolatot a probléma megoldása rnentén illetékes, Rév8, JSZSZGYK'

JGK, Meto Zrt,, Jőzsefváĺosi onkolmányzat, kollégáival. Az épület klíma beľendezéseinek
kapcsolótáblái továbbra

is

rendszerhibát jeleznek, a nreglribásodását felrnéte és javítása

éľdekébena közösségi ház koodinátora továbbľa is egyeztet a Fido htlzat kivitelező

-

Meto

Íipitő Zrt_ munkatáľsaival és Jankoviclr Feľenc gépésszel.

2015. december

A

tl

munkacsoport folytaÍta az okÍóbeľ elején hilső felajánlással élve megkezdett cisszesen 10

alkaltnasra bővÍilt csopoľt coaching üléseit' Ernellett a rnunkacsoport tagjai közösen

a Fido mentor pľogram adatlapjait, szakmai

aján|ástlt,

folytatták

illetve ęlkezdték felépíteni utcai

megkeľeső programjuk szakmai elvľerrdszeľétis. Az eső káľok okozta növekvő penészedésta

munkacsoport tagjai folyamatosan dokumentálták,

kapcsolatot

a problérĺarnegoldása

a

munkacsoport vezętője tartotta a

mentén illetékes, kollégáival. Beszerzésre került

a

hónapban páramentesítő gépek béľlése'illetve a közösségi ház fęstése. Az épület klíma
beľendezéseinek kapcsolótáblái továbbľa is rendszerhilbát jeleztek, a rrreghibásodását felmérte
és javítása éľdekébena

Épitő Zrt

-

kozösségi ház koodinátora egyeztętett a Fido házat kivitelező

- Meto

munkatársaival, valamint sikeľęsen elbíľált beszerzésre toválrbította a közösségi

uľ,ť

Ĺ\s-

ház

gépészeti eszkozęihez köthető karbantartási ĺrrunkák igénylését.Karácsonyi

ajándékgyĺĺjtéshezfogalmaztak lęvelęt a munkacsoporttagsai, a december 18-ai ünnepségIe, a

meghívók kiküldésélrez sztikséges cím lista összegyűjtését végezték,abeérkezett ajándékokat

nýjtás keretein belül, ttĺbbek kozőtt: hajléktalan ellátással

szortiroztźtk. Információ

kapcsolatban, gyermekvédelemmel kapcsolatban, tovább tanulással kapcsolatban nyújtottak

információkat összesen

60

embernek. Egyéni és csoportos önálló

tanácsadást végeztek. Jovĺĺbenitervekr.ől beszélgettek

a I6-f0,

élewitelľe nevęlő

20-25 éves fiatalokkal,

jövőbeni terveken kívül, egyéni beszélgetés keľetében,életvezetésitanácsadás is töľtént 30

fiatal esetében' Valamint a januźtrban űjraindítani kívánt iskola projekt előkészületeit
tewezték, szewezési munkáit e|okészitętték,illetve a mentoľációs pľogľamhoz szükséges

.

információs táiékoztaÍó-ęlKszítésébenis ĺésztvetĹeŁ.

osszpczÉ's_ TERVEZÉS
A

projekt 2015-ben dinamikusan ívelő, sikeres évęt zárt. Elsőđleges célcsoportjait, a VIII.

keľületben, ezen belül

is a

Magdolna negyedben é1ő 10-20 év közotti fiatalokat

és

családjaikkal egyre szoľosabb biza|ni kapcsolatot építettki, szolgáltatásaikat, segítségüket
igénybe vették. A programban dolgozó szakembeľek kiemelt sikerként körryvelték el, hogy
számos kiernelkedően problémás, csellengo, veszé|yeztetett, labilis' krimirraliztůődoú. családi

háttérľelľendelkező ťlatal|a| is sikeľült bizalmi segítői kapcsolatot teremteniük.

A

projekt

elsődleges fe|adatźtt, a f,latalok színvonalas szabadidős ťog|a|koztatását teljesítette, kultuľális
és közösségi progĺarnokat

is

szetve^re.

A

programban dolgozó szakemberek a célcsopoľt

segítésétez idószakban elsődlegesen a játékon keresztĹili neveléssel, bizalrni kapcsolat
építésóvelvégezték.Ezen felül e|kezdődtek a kultuľális, mentális'és éľzelmitámogatását is

cé|ző pĺogramok, valamint

az

egyuttmúkĺĺdéskialakítása kerületi iskolákkal, szociális

intézményekkel.Megvalósult a tervezett szolgáltatások célcsopoft igényeire, sztikségleteire

való ľeflektálása, párbeszéd kialakítźsainterjíntatások és segítő beszélgetések formájában is.

Aprogľam látogatottsága október végéignapi átlagosan 100 fő volt, majd ahideg idő és a
koľai sötétedés beálltával, a ktilső sportpályĺĺkhasznźĺ|hatatlansága miatt visszaesett napi
átlagosan 40 főre, ami decembeľ közepétől újra eľősodott, a lreti hat napból lrároĺnban eléńe

az ę|só másfél hónap át|agát'

A

program 2016-os tervei közĺitt szerepel a sportpályák esti

világításának kiviteleztetése, a bejáró fiatalok és családtagjaik motiváltságának nĺivelése
igényeikhez illeszkedő

-

heti ľęndszerességu - pľogramok közösségi rnunkán alapuló,

professzionális facilitálással történő bővítése. Emellett a pľogľamkerületi és szakmakozi
llr

'i,tI
l,

,

ŕl
VV ^l

t\l^a\
J-"\(p

szélesköní megismeľtetése egy éven belül, lrárom szakmaközi konfeľencia és workshop
szervezésével.Valamint két lravonta keľületi szervezetekkel közös

spoĺnapok, ľendezvények

szervezése.

A Fido projekt

A

2015- ben történt eseményeinek kĺonológiája

megvalósulás

Az

időszaka

leíľása

f0I5. februáľ 14.

Farsangi

esemény Megi egyzés, észľevétel

Ünneosć

Januárban a munkacsoport összeállította a FiDo

Jarsangęrogralrlteĺ:łezełét-ámegvalósított
programok a következők voltak: hennázás,
aľcfestés, źůarckészités,vicces j átékok, szeretet

izenó doboz,öromtánc, FiDo király-

és

királynővál asztas, tombola. A rendezvény közel
l

50 fcís látogatottsággal problémamentesen

zajlott.

f0I5. március

20.

Afľika nap

2015. mtĺrcius 20-án megľendezésľekeľült az
első tematikus nemzetiségek nap) a Menedék
Egyesülettel közösen, Afr.ika nap círnĺnel. A
rendezvény közel 100 fős látogatottsággal
problémamentesen zaj|ott.

f0l5. március

28.

Máľcius 28-áll' megľendezésľekeľült, a Fido
Húsvétváró Tavasznyitó, Húsvétváró spoľtnapja, aminek
sportnap
keretén belül sorveľsenyek és kľeatív
foglalkozások kertiltek lebonyolításľa. A
rendezvéĺykĺjzel 100 fős látogatottsággal
Tavasznyitó,

pľoblémamentesen zaj|ott,

2015. ápri|is 29.

Oko nap

A

munkacsoport tagtrai megrendezték oko
napjukat a Gyemekjó|éti Kozponttal közösen
április 29-én. A rendezvény kozel 100 fős
látogatottsággal pľoblémamenteseĺzaj|ott.

f015. május 30'

Egyestilet

Május 30-án megľendezésre keľült a Polgár
Egyesülettel közos football tehetségkutató

tehetségkutató

pľograln' amirrek helyszínét adta a tér, illetve két

nap

tehetséses focista

Polgár

fiú is

részt vehetett

a

t

ď,,{
2_V+

a Fido bejárói kozül. A
rendezvény közel 50 fós látogatottsággal
megtekintésen,

probl émam entesen zaj|ott.

2015. május 31.

A rnunkacsoport tagjai lebonyolították a május

Gyereknap

3l-én megrenđezésrekeľült gyeľeknapi
programot. Aminek keľetén belül sorversenyek
és kľeatív foglalkozások, tombola soľsolás és
ügyességi vetélkedők keľültek lebonyolításra' A

rendezvény

közel 100 fős

látogatottsággal

pľoblémamentesen zajlott.
2015. június 21.

oko Sport
élménynap

és

A június 2I-én megrendezésre keľült ,.oko Sporĺ
és élménynap''tematikus, a komyezetvédelęm és
kornyezet tudatosság, központíl ľendezvény
közel 100 fős látogatottsággal problémamentesen
zajlott.

2015. szeptember 5.

Iskolakezdési
Ortilet

A

munkacsoport tagjai lebonyo1ították a TA
munkacsopoľttal, közösen,,Iskolakezdési Őrület''
rendezvényüket' Aminek keľetén belül
sorvęľSenyek és kĺeatívfoglalkozások valarrrint
ügyességi vetélkedők kęľültek lebonyolításľa' A

tematikus rendezvény közel

100

fős

látogatottsággal problémamentesen zajl'ott.
2015. december 18.

Karácsonyi
Ünnepség

A Fido

karácsonyi ünnepségén'kiosztásra

kertiltek a munkacsoport tagjai źita| megkeľeső
levélben kért és kapott ruha és tartós élelmiszer
łalarnint-_ játćJ<-ajándékok=-Il1etve-átadásrakerültek a Fido látogatői á|ta| egymásnak illetve
a munkacsopoľt tagjainak készített kézműves
meglepetések. A tematikus rendezvény közel 100
fős átogatotts ággal pľob| émam entesen zaj|ott.
1
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2Ol5 ĺf0|6-os nevelési év beszámolója

A Napraforgó Egyesített óvoda

Taľtalomj egyzék:.

.r.r..;.

Bevezetés:

3. oldal

I. Helyzetelemzés
4. oldal

I./I. Azlntézmény t$ szervezeti felépítése
I.l2. A gyereklétszám alakulĺĺsa
személvi feltételek ďakulasa
I.l3.
I.l4. ^Amtĺk<idés táľgyi feltételei

5. oldal

9. oldal

|2. o|dal
14. oldal

II. A 2015/16.os nevelési év munkájának tervezése, szeľvezése

15. oldal

Munkáltatói feladatok
II. l 2. T arúgy -igazgatási feladatok
ÍI.l3 . Gazdálkodassal <isszefüggő feladatok
II./4. Pedagógiai feladatok
II./

1

.

16. oldal
17. oldal
18. oldal
19. oldal

III. A 2015/16.os nevelési év pedagógĺaĺ feladatainak megvalósulása
m./ 1 . Az íntézményiinkpedagó giai célj anak megvalósulésa az eltelt évben
III.|2. Általános, minden intézményre érvényesmegźilapitások ...

..

..l......

IV./

20. oldal

23. oldal

III. l 3 . A pedagó giai-szakmai ellenőrzés, minősítés

xv"

19. oldal

nevelésĺéľlĺr..emęIt pędag.ósiai fďądaÍai voJtak

1

^2.a!,5'n$Í6-.os
. Kęĺ. tile"t szinhĺ pedbgógiai foladatok

Iv.l2.

.-. . . q.'

;'

26. oldal

.

S.zé-khely, ille.tvę tagóvo-da szinÍlu"kieme,ltpedagógia.i feladaÍok "......

28. oldal

Iv .l3.Nevelési pľogramunk erősségei, gyengeségei ..'....

29. oldal

Iv.l4. Szakmai elismerések a2015ll6-os nevelési évben

30. oldal

N./5. Kerületi szintú szakmai

események ......,..']..

v . AZ intézményĺ(ek)e'lle-nő,ľzés-e
V./1. A nevelőmunka belső ellenőrzésének szempontjď

Osszegzés

.

..

31. oldal

3l. oldal
31. oldal

\
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A Napraforgó Egyesített óvoda

20

|5

/20 | 6.os nevelési év besámolója

Bevezetés:

A2}|5l|6-os nevelési évben azÉves munkatervben kittĺzĺjttcélok a partnerközpontú működés elérését,és a pedagógiai program (továbbiakban: Napľaforgó Egyesített ovoda PP és tagóvodánkénti mellékletei) minél hatékonyabb megvalósítását szol g á|tźk.
A nevelési év értékelésekorfigyelembe vesszük az

adott időszakban eIvégzett szakmai munka e||enőrzésének megá||apítźtsait, a paľtneri, és a fenntartói visszajelzéseket.

I. Helyzete|emzés

Budapest VIII. kerületében, a Jőzsęfvźrosban mfüĺjdő ĺinkoľmányzati fewfiartású óvodfü
20 1 5 július áig 4-tő| 8 csoportos, szakmailag külön egységekben, onálló vezetőkkel műktidtek.
A KépviselŐ-testÍilet f6l20l5. (V.14.) száműhatźrozata a|apján a Budapest Józsefvárosi onkormányzat fenntaľtásában lévő óvodĺíkat átalakította. Ennek megfelelően azintézmény2015.
augusztus 1. napjával egy székhely óvodaként és 14 tagóvodaként műkddik, a továbbiakban
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosĺ onkormányzat Napľafoľgó Egyesített
Ovoda elnevezéssel.
Rövid neve: Napľafoľgó Egyesített óvo.da

A székhely címe: 1084 Bp. Tolnai Lajos
Az ĺivoda jogállása:

.

<jnálló

u.

7-9.

oM azonosítója: 0:a

rđ8

jogi személyiségkérÍműkĺjdő, önkoľmányzati költ-

ségvetési szerv

A

gazđá|kodás módja:

- saját gazdasági szetvezettel nem rendelkező költségvetési
SZETV

A Képviselő-testĹilet 126/20|5, (V.14.) száműhatźltozata, és az intézmény SZMSZ-ben megfogalmazottak alapjón:

C Az egyesített óvodának nincs saját gazdasźigi szervezete.
o Az igazgatő rendelkezik az ővođaalapfeladatai ellátását

szo|gálő személyi .juttatások-

kal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közteľhek e|őirźnyzataival, valamint
a szakmai aÍryag és eszkĺizbeszerzéseloirtnyzatáva|.

o

Az óvoda pénzügyi-gazdasági

tevékenységétMunkamegosztási megállapodás a|apjźn
a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ |átja e| (k,onyvelés, leltározás, selejtezés, glermekétkeztetés).

Ezen megĺĺllapodás foglalja össze, és részletezi az ővođźtravonatkozó költségvetés
tervezésévelés végrehajtásával kapcsolatos pénzĺjgyi, és egyéb sajátos előírásokat
1Áht., Ávr.), feltételeket.

o

A Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. Működtetési megállapodĺĺs alapján

|átjae| a
kciznevelési intézmények üzemeltetési, kaľbantaľtási feladatait, továbbá az ővodák udvarai nak tisztán taÍtás át.

A

vagyon feletti ľendelkezésľe a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselőtestülete
által alkotott rendeletekben meshatározotÍ. szabálvok az irénvadők.
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A Napraforgó Egyesített ovoda

I.l1.

^z

20|5 /20|6-os nevelési év beszamolóia

intézmény új szeľvezeti felépítése20l5.08.01 után az a|ábbiak szerint alakult:

Wffiffi

F.ENNTARTó:
Áz intézmény működtetésének és az
üzemeltetésének ellótój

a :

l---

'i ĺcx Zrt.ldzsefvłosi
Il___c-aan.odási Központ
i
__J
!

Az

inr ézmény p énzü g1l i- gazdas

fe I adat ainak

e

ági

lI dtój a :

l:.:-------i t

l
i
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JSzSzGyK

Józsefvárosi Szociá|is Szo|gá|tato cs Gveľmekióléti l(özpont

i
j

i
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A Naprafoľgó Egyesített ovoda

f0|5/20l6-os nevelési év beszámolója

A Képviselő-testiilet a

136120|5. (VI.04.) sZtLInű hatźtrozatában megállapitotta az egyesített
óvoda engedélyezett állashelyeinek számát 173,5 źiláshelyben, mely 1 fővel (egy infoľmatikus kollega kerĹilt áthelyezésre a JSzSzGyK-ból) 20l6.janurír elsejével módosult 174,5 -re.

I.If. A gyermeklétszám alakulása
Alakulása kertileti szinten

20 l

1

. és 201

5. között

gĺafikonon.

1600
n fe|vehető
n felvett

.

+.

gy.

gy.

kihaszná|tság

1400
12oo
1000
gO0

600
400
200
0

Látható, hogy:

o
o

a felvehető gyeľmekek sziĺma mindig magasabb, mint a felvett gyeľmekek sztlma.

az utóbbi háľom évben ernelkedett az óvodáskoru gyermekek létszáma, eIheLyezésiik nem

okozott gondot kerületi szinten az ővodźl< szétmára, kivéve a Szźzados úton található
Pitypang Tagóvodát, aho| az évekkel ęze|őtt tornaszobává áta|akított csoportszobát vissza
' kellętt állítani eredeti állapotába.

oA

Tesz-Vesz Tagóvodában a 20I5/20|6-os nevelési évben sztineteltetni kellett egy csoportot gyermek és óvónő hiány miatt.

-

Felvehető gyermek összęsen: 1654 fő

Intézményekĺebontva

NapľafoľgĺĺE gyesített
í5voda

na

Kincskereső Tagóvodája

tfg

Csodasziget Tagóvodája

7f

Koszorú Tagóvodája

74

Szivárvány Tagóvodája

104

Gyerek.Virág Tagóvodáj a

100

Mesepalota Tagóvodája

1f8

TA-TI-KA Tagóvodája

126

Hétszínvirág Tagóvodáj a

87

Napsugár Tagóvodája

88

Tesz-Vesz Tagóvodája

100

Katica Tagóvodája

t44

Pitypang Tagóvodája

r27

Varunk RáđTagóvodája

111

20I 5. októbeľi statisztika szerint

Napľafoľgó Egyesített
Ovbda

S

zźĺzszoĺszép T agőv

odá.i' a

144

Felvett gyeľmek összesen: 1408 fő
zźnszor szép Tagóvodáj a

13ĺ

Szivárvány Tagovodája

74

1,11

TA.TLKA

lĹ6

Napsugár Tagóvodája

83

Tesz.Vesz Tagóvodája

59

Pitypang Tagóvodája

'r23

VĺírunkRád Tagóvodája

96

99

Kincskereső Tagóvodája

89

Csodasziget Tagóvodája

5:4

Koszorú Tagóvodája

66

Gyerek-Viľág Tagóvodáj a

81

Mesepalota Tagóvodája

Hétszínvirág Tagóvodáj a

85

Katica Tagóvodája

Í4|

S

Tagóvodája

\ ű-Ý,1/'

ź.-*
O {,4
'?

2OI 5 D01'6-os nevelési év beszámolója

A Napraforgó Egyesített ivoda

-

Felvett gyeľmek összesen: 1428 Íő

20|6. augusztusi állapot szerint
.l,ĺÍapiafoętó Egy'.esíteĺ

99

Kineskeľęs,ő Tagovodáj a

94',

Szźnszor szep Tagóvo dáj a

135

Csodasziget Tagóvodája

5ĺ4

Koszoru Tagóvodája

61

Szivárvány Tagóvodája

75

Gyerek-Viľág Tagóvodáj a

80

Mesepalota Tagóvodája

l.ĺ4

TÁ.TI-KA Tagóvodája

114

Hétszínvirág Tagóvodáj a

81

Napsugár Tagóvodája

,85

Tesz-Vesz Tagóvodája

61

Katica Tagóvodája

t43

Pitypang Tagóvodája

VáÍunk Rád Tagóvodája

97

óvoda

ĺ23

A 20I 5 l 16-os nevelési évben:

20t5lL6-os nevelési év
7700

1654

1650
1600
1550

L474

1500
1450

1408

L428
:i'l

1400
1350
1300
1250

ffi]

i.:, 1::1

i,,,j

ffi ľf'll
gyeľmeklétszaĺn
mffiąférőhęly
_t-t---r:-alaÁulasa
[.äľJgy. létszím2016.aug.l5.

Íffiagy. |étszárn 2015.okt l.

w

szeptemberben viĺrható

A

gyermekek haľom éves koruktól (2015.09.01-től bevezetett) kötelező ővođźntatásanem
j elentett gondot óvodánknak.
o A kerületben eddig is jellemző volt, hogy a szülők tĺibbsége,ahogy a gyermekük betöltötte a harmadik életévét,kértékaz ővodai felvételt.

-

o

o

Ebben a nevelési évben összesen 15 sziilő kérte gyermeke felmentésétaz ővodáztatás
alól, melyre a törvény a gyeľmek 5 éves koráig lehetőséget ad.
Kiilft'ldi munkavállalás miatt keľĹileti szinten összesen 28 gyermek taľtózkodik másik országbaĺ a sztileikkel egyĹĺtt, ideiglenesen.

- Az i! rendelkezéseknek (2015.09.01.) megfelelően valamennyi szülő számára biztosítottuk'
hogy nyitatkozhasson az ingyenes étkeztetésigényléséľől,amennyiben arra jogosultl.

1

\*\

A Gyermekvédęlmi

tö,rvény

20l5. szeptember l -től hatályos módosítása alapján.

\

)_5\

A Napraforgó Egyesített óvoda

20|5l20|6-os nevelési év beszámolója

A gyermekek száma életkoľ szerinti

bontasban

f0|6. augusztusban:

Lzintézménvneve:

Osszesen:

3.4 éves

4.5 éves

5-6 éves

6.7 éves

Naprafo ľgĺó Egyesített
Ovoda

99

fl

34

18

26

Csodasziget Tagóvodáj a

54

1l

l3

20

10

Gyerek-Virág Tagóvodáj a

80

27

20

l5

17

Hétszínvirág Tagóvodáj a

87

13

aa
JJ

21

20

Katica Tagóvodája

143

37

35

45

f6

Kincskereső Tagóvodáj a

94

18

23

38

15

Koszoru Tagóvodája

67

15

l8

t7

t7

Mesepalota Tagóvodája

LL4

29

31

29

25

Napsugar Tagóvodája

85

f4

13

23

25

Pitypang Tagóvodája

ĺ23

f9

34

36

f4

zázszor szép Tagóvo dáj a

135

aa
JJ

36

39

27

zivárvríny Tagóvodáj a

75

13

T7

22

22

TA-TI-KA Tagóvodája

114

30

35

32

1,7

Tesz-Vesz Tagóvodája

6T

13

1,2

24

12

Varunk Rád Tagóvodája

97
1428

f9

t9
373

28
407

2l

S

S

342

I

t

304

2O|5, szeptemberi adatok szerint az ingyenesen étkezők szźmla:Osszesen: 1 080

8 éves

2

f.ő

Napľafoľgó' EgyesÍtett
óvo,da

84

Kincskereső Tagóvodáj a

7.+,

SzÁnszor szép Tagóvodáj a

,',.99

get Tagóvotĺáj a

46

Koszoru Tagóvođája

14:

Ďzlvarvany ragovooaJa

','l:'f

Gyerek-Viľág Tagóvodáj a

tt

Mesepalota Tagóvodája

7:4''

rÁ-ľI-ra

Hétszínvirág Tagóvodáj a

7S

Napsugár Tagóvodája

83

Tesz-Vesz Tagóvodája

42

Katica Tagóvodája

84

Pitypang Tagóvodája

68

Várunk Rád Tagóvodája

97

C socĺaszi

Tagóvodája

20|6. augusztusi adatok szerint az inryenesen étkezők száma: osszesen: 1 113 fő
Napľafoľgó Egyesített
óvoda

83

Kincskeľeső Tagóvodáj a

Csodasziget Tagóvodája

48

Koszoľu Tagóvodája

,64

Gyerek.Virág Tagóvodája

64

Mesepalota Tagóvodája

81

TÁ-TI-KA Tagóvodája

72

HétszínviľágTagóvodáj a

8f

Napsugár Tagóvodája

79

Tesz-Vesz Tagóvodája

,4f

Katica Tagóvodája

83

Piýpang Tagóvodája

69

Vĺárunk Rád Tagóvodája

93

78

Százszor szép Tagóvodáj a

Szivárvĺíny Tagóvo

dáj a

t'05
7,4

\
€.
t-7r

A Napraforgó Egyesített

ovoda

2015|f0|6.os nevelési év beszamolója

- Az egyesített óvoda és tagóvodái az aIapító okiĺatban meghatfuozottak szeľint látjak el
sajátos íevelési igényiĺgyermekek nevelésétés a ĺoma kulfuralis nevelést magyÍlÍ nyelven.

a

Sajátos nevelési igényu gyermekek (SNI): Az a különieges bánásmóđot igényiő gyeľmek, aki
a szakértői bizottság szakértői véleményea|apján mozgĺísszeľvi,érzékszervi(látás, hallás),
értelmi vagy beszédiogyatékos, több fogyatékosság egyĹittes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavata| vagy egyéb súlyos tanulási, figyelem. vagy magatartás szab ályo zási zav arr a|) küzd.
2OI5, október 1-jei adatok szerint az SNI gyermekek

Az SNI gyermekek számaóvodánkénti
Nap ľafo ľgĺĺE gyesÍtett

|étszáma 39

bontásban:
zázszor szép Tagóvodáj a

n

1

Szivárvány Tagóvodája

6

Mesepalota Tagóvodája

f

TÁ-TI-KA Tagóvodája

0

1

Napsugáľ Tagóvodája

3

Tesz-Vesz Tagóvodája

I

9

Pitypang Tagóvodája

I

Varunk Rád Tagóvodája

)

4

Kincskereső Tagóvodája

+

Csodasziget Tagóvodája

7

Koszoru Tagóvodája

Gyerek-Virág Tagóvodája

I

HétszínviľágTagóvodája
Katica Tagóvodája

Ovoda

fő)

S

2O|ó. augusztusi adatok szerint az SNI gyermekek |étszálma:39 fő

Az SNI gyermekek
Napľaforg

.E

szttma óvodĺĺnkéntibontásban:

ggesített

Szźnszot szé,p T.agtívo dáj a

)

f

Szivárvány Tagóvodája

6

Mesepalota Tagóvodája

7"

TA-T[-KA Tagóvodája

0

I

Napsugár Tagóvodája

3

Tesz-Vesz Tagóvodája

1

7

Pitypang Tagóvodája

t

Várunk Rád Tagóvodája

4

3

Kincskereső Tagóvodáj a

Csodasziget Tagóvodája

,.

Koszoru Tagóvodája

Gyerek-Virág Tagóvodája

t

Hétszínvirág Tagóvodája
Katica Tagóvodája

..

]

-ó

óvoda

:;Ą.;;

)

- óvodai nevelés keretében magyar nyelven roma kultuľális nevelésben a székhely- és tagóvođákban cisszesen J i6 fT gyermek ľészesüit a20i5ĺ20ĺo-os neveiési évben.

A gyermekcsoportok kialakítrĺsa (homogén, vagy

heteľo gén), az egyesített óvoda székhelyén a

szakmai igazgatőhelyettes, a tagóvodakban pedig a tagóvoda-vezetókhatásktjľébe tartozik.
A lehetőségekhez képest az azoÍIos nevelési módszerekkel, szokásrendekkel tevékenykedő
munkatríľsak kerültek egy-egy csoporthoz (f ővőnő,l dajka, és a pedagógiai asszisztens).

A 2)t5ll6-os

nevelési év feladata az vo|t, hogy a munkamegosztás megfelelően valósuljon
meg úgy, hogy az źLzonos csoportban dolgozó óvođapedagógusok terhelése arányos legyen.
Ennek ńegfelelően egymást segítve, közösen oldottak meg a nevelési és pedagógiai feladatokat. Iskolába megy: 4f4 fő
- Iskolaköteles, de még egy évig az óvodában maradt gyermekek szźtma:149 fő
* saját hatĺĺsktjrben: 58 fő'
* szakvélemény alapjan: szakszolgálat szerint 74

fő,

- Felvehető gyeľmekek száma: 630 fő
- Beiratkozott gyermekek száma: 430 fő
- Szabad feľőhely szźtr.rla..zD0 fő
- A fe|zćnkőnató peđagógus által fojlesztett gyermekek

\*\'ti

il

- szakértoi papírral:

SNI 17 fő

. elutasított gyermek: 0 fő
száma:287 fő

\

A Naprafoľgó Egyesített ovoda
I./3.

f0| 5 ĺ20 1'6-os nevelési év beszámolói

a

A személyi feltételek alakulása:

Engeđéiyezettáliáshelyek száma: f74,5

fő

Az alábbi tóblazat szerinti bontasban

ebbol: - tagóvoda.vezetó 14, - óvodapedagógus l32+(f), - fe|zárkőztztő pedagógus 14, - pedagógiai
asszisztens f4,5, - dajka 67,. óvodatitkár 13, - óvodaigazgatőság9 fó
Do l gozó

i |étszźtmalakulása a

Napľafoľgó Egyesített
Ovoda

20 I 5 l f0 I 6-os

nevelési évben :
.o

ť

Munkakörök
megnevezése:

dr. Tórnokiné Joó lldikó igazgató

s

bo

.í)r

.o;
+;
ďoł
NI

hI)

6

'\1

,l

!.Í

€.>;

^lđ
:ŕ
óq

>)

Ęc

ša

+1
.N

9P

1Ť

Husvéth Laura ig. helyettes
,yur KOv acs lula

ru

os

ne tg.

ne tye,

tes

Matisz Lászlóné ig. helyettes

Csodasziget Tagóvoda

1084 Bp. Tolnai

dr. Gyurasitsné Puha lbolya
totivcz

HétszínvirágTagóv.
KaticaTagóvoda Kakuja
Kincskereső Tagóv.
Tav as z i

J óz s efné tgóvez.

KoszoľúTagóvoda
Bukovicsné Nag,, Judit
tsóvez.

t4 Mesepalota Tagóvoda
Tarbáné Kerelĺes Agnes

t-'ĺ

Szivárvźny Tagóvoda
TÁ.TI-KA Tagóvoda
Kissné Bagi Magdolna
tpóvez.

Tesz-Vesz Tagóvoda
Hollikné Lukács Mariann
tgóvez.

Várunk Rád Tagóvoda
Juhósz Andrea tgóvez-

a
J

12,0

0,5

1,5

0,5

+

15,5

I

8

I

1,5

I

4

16,5

1089 Bp. Vajda
Péter u. 37'

I

t2

l+l

f

ĺ

(logope.dus)

I

6

24r0

l089 Bp. Bláthy
ottó u. 35.

I

l0

I

f

I

5

20,0

1086 Bp. Koszoru u. 14-16

I

8

I

1,5

4

16,5

I

10

t

2

5

20r0

I

8

I

1,5

4

1'6,5

I

10

I

1,5

5

l9r5

I

lf

I

f

I

6

23,0

I

8

0,5

1

0,5

4

15,0

I

t0

I

)s

I

5

f0,5

lll/b.

l08l Bp. Kun

u.

1085 Bp. Somo-

gyi B. u.9-15.

ÍlQ? Eln

9zĄzą.

dos út 14.

l086 Bp. Szĺiz u.
2.
1083

Bp. Szi-

gonyu.18.

l088 Bp. Rákóczi út 15.

1,5

'!.

1082 Bp. Baross

I

u.91.-93.
1086 Bp. Csobánc u 5.

Mĺndösszesen:

l. óvodáinkban

0,5

8

u.

tsóyez.

Lauter Péternétgóvez.

f3rs

I

Á'

t

1082 Bp. Baross

I

SzźzszorszépTagóv.

4

0,5

Piýpang Tagóvoda

Csabainé Lampert Agnes

I

a

6

J

u.38/A

l086 Bp. Dankó
u.31.

tpĺivez.

(n

I

Ą

l083 Bp. Tömő

Kocsisné Juhasz Eva tgóvez,
Váradiné orosz Ágnes

N

v

óa

.:N

1

tsóvez.

Napsugár Tagóvoda

4

v)

I

I

Aissou Erzsébet tgóvez'

Klárą tsóvez.

EoB

0

Laios u. 7.9.

Schón Ivánné tgóvez-

Gyerek-Virág Tagóv.

'6p słt
bo .g

I

1

n

J

4

6
+

2,0

8

132
t4 +f,0

0,5

1,5

0,5

4

13,5

I

1,5

I

4

16,5

l4

24,5

l3

+2r0

67 272,,5
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fő feladat az Ĺires álláshelyek feltöltése, a megfelelő munkaerő felkutatasa.
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A Napraforgó Egyesített ovoda

2. Keľülettinkben jelentősen megnőtt a pźiyakezdő gyakoľnokok száma.

KerĹileti szinten januaľban megalakítottuk a gyakornokok, illetve a mentorok munkaközĺjsségét. Erzékelhető, hogy a következő éveiĺbenis kiemeit feiađatunkiesz ęnnek a terĹiletnek az
eľősítése,fej lesĺése.
3. AZELTE ToK áltď szervezeÍtóvónőképzésben ľésztvevő óvodfü sztĺna ebben a nevelési
évben 4-rőI1-raemelkedett. A képzésb"nié,,u"uő tagóvodak: Mesepalota, TA-TI-KA, Koszoľú,Katica, Szźnszorszép,és Pitypang. A jövőben további tagóvodak bevonásĺĺt tervezzuk..
Ennek feltétele a gyakortätvezető óvónők fejlesztése, számuk növelése. A gyakoľlatvezetó
óvónők szźlmaa Raul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskolávď egyĹitt: 10 fő.

segítő, nem peđagógus végzettségúdolgozók, azaz aNoS-os munkatarsak bérminimumának 1urutto 12g OOO É9- nuđupestĚőváľos Vlll..kerület Józsefuiĺrosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 2016. májusi dĺjntésealapjan - a 18 7o-os emelése óriási
tĺrömöt jel"''t"tt az énntett dolgozók kĺjrében.A NoS-osok bértömegének 18 %o-át az iskolai
végzettseg és az életkor figyelembe vételével osztottuk W, M ďábbi táb\tu;at a|apjźn, Ezze| a
zoós ota ńem váltoĺatott (csak a bérminimum éves osszegének emelkedését követte) bértábla
4.

A nevelést oktatast

keriilt koľľigálásra.
dajkát, pedagógiai asszisztenst,
formatikust és azóvodatitkaľokat. Létszám szerint 108 főt.

Ez érintette az ővoďźkban dolgozók köztil valamennyi

azin-

első fizetési fokozata szerinti gaÍantźI|t illetmények havi összege
forintban, valamint aťlzetésifokozatokhoztalioző legkisebb szorzószámok2Đ16. évben

A közalkalmazottiťlzetési osztályok

2008. 01. 01.-től hatályos

béľtábla NoS-osok nnnľÁľr,A felszoľozva 20|6-ban
.

.,Fiżétésil
,fokozatok
{ĺęoölco?o.tt

éý.ék.szárna
.-;atćĺpjdn).
1.

(0-3 év)
2.
(3-6 év)
3.
( 6-9 év)
4.

(9-I2 év\
5.

(l2-15 év)
6.

(15-l8 év)

A

8.

(fI-24
2

év,l

c

B
8 általános

8 á|talá.

nos

* szakma
pl. dajka

vé

E

D

ErettségI
+ szakÉľettségi
ma, szak-

iskola

kéoző

felsőfokú

OKJ-s

seg.?,.lPP

F

igt

.

G

i29

aaÚ

IŻy UUU

lZY

111 000

129 000

129 000

129 000

129 000

111 000

r29 000

129 000

129 000

111 000

129 000

t29 000

111 000

129 000

111 000

H
2 egyetern,

Főiskola

Egyetem

végzettség

iĺ1 000

vagy

l

iskola

fő+

I esvetem
UUU

rzv )vv

129 000

13t 400

136 000

r29 000

130 800

136

f00

142 s00

r29 000

129 000

135 400

r4l 000

148 900

129 000

129 000

129 000

140 000

I4s 700

155 400

129 000

r29 000

129 000

129 000

144 600

150 500

163 200

111 000

129 000

129 000

129 000

129 000

t49 100

15s 300

I1f 900

111 000

129 000

129 000

r29 000

129 000

154 300

161 600

182 600

,7

(18-2i év)

Fĺzetésĺlĺlsztály'o.k.. Isrore.l

Magyarorsz ág 20 1 6.

év i

UUU

IZY

UUU

IZY

UUU

IZY

kĺĺzpontikti ltségvetéséről
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111 000

129 000

129 000

129 000

129 000

159 500

169

f00

r92 300

111 000

129 000

129 000

129 000

129 000

166 800

r77 200

fĺf 000

(30-33 év)

111 000

r29 000

129 000

129 000

129 000

t74 200

185 100

210 400

(33.36 év)

111 000

129 000

r29 000

t29 000

129 000

181 500

193 000

218 900

111 000

129 000

129 000

129 000

129 000

188 800

201 000

2f7 300

111 000

r29 000

129 000

129 000

129 000

196 100

208 900

f3s 700

rlr

129 000

129 000

129 000

131 s00

196 100

208 900

235 700

O4-f7 év\
10.

( 27-30 év)
11.

rf.
13.

(36-39 év)

t4.

(39-42 év)
15.

(4f-45 év)

000

NoS.os

A

Iskolai végzettség
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A NoS.os munkatarsak

P|.:Dl|Z

:

bére jelenle g

129.000 Ft + 31.000

Ft:

a2

táb[źzatban szereplő bér tjsszeadasával értendő.

Bruttó 160.000 Bt

t

36 éves munkában töltött

idő utan.

.

20|5. decemberében a Józsefuaľosi Önkoľmanyzat Képviselő-testtilete bérkiegészítésként
bruttó 50.000 Ft--ot biztosított a NoS-os dolgozók tészére.
(50.000 Ft + 18 %-os önkormanyzati keľeset-kiegészítés
a nevelő-oktató munkát segítő kĺjzalkalmazoÍtak esetében) köszönhetően az éritt,ett dolgozók
körében jelentősen csökkent a kilépésekszétma.
-

.

A fenti önkormanyzati döntéseknek

munkájrának segítéséhez2013 őtaa pedagógiai asszisztensek bevonása is szükségessé,oĺtt.. e. három, épü|et méretéttekintve is nagy tagóvodában (Katica, Százszorszép, Me-

A dajkak

šepalota) a Képviselő-iestĹilet dĺintésea|apjan20l6. szeptember l-től 3 fő l 4 órás dajka státuiszal emekeäik a|étszźm.EzzeIadéli étkeztetés,mosogatás, |eágyazźs, fektetés időszakában enyhiilni fog a dajkákon lévő teher.

Osszefoglalva:
- Az igazgatóhelyettesek és a tagóvoda.v ezetók aztĄ he|yzetnek megfelelően feladatukat kéellátták, jól értetme*ék, sajźt teriiletĹikön hatékonyan tevépességeikh
^é,t"nmaximálisan
",
Ĺenykedtek, eztita| éręzhető segítségetadv a az igazgatő munkiíhoz is,

-

a.személyi feltételek alakulasát illetoen Budapest Józsefuarosi onkormanyzat pozitiv
intézkedéseinek k<jszönhetően a NoS-os dolgozók körében jelentősen nótt az elégedettség,

- A hőA hospitálásoknak, és a fokozott szakmai ellenőrzésnek k<jszönhetően a pedagógiai
színvonal folýamatosan emelkedett és kontroll alatt volt. A pedagógusok k<izött egészséges
versenyszel|em alakult ki, néhĺĺnyóvónĺi példás munkájával húzóeľőnek szrĺmított, s a toväbbképzésekenvaló részvételek száma látványosan emelkedett

- A tagóvo d,a-vezętoí ellenőrzések u bizonyos esetękben komoly hianyosságokat, hibákattźtrtak fel, melynek következtében néhány óvodapedagógustól meg kellett válnunk.

I.ĺ4. Aműködés tárgyi feltételei:
óvodáink épület és játszóudvaľ szempondábót kerületiinkben nagyon vegyes és színes képet
mutatnak. Vannak ôiyu.' tagóvođák, meiyek az i80O évek végénépuitek (várunk R.ád'
Hétszínvirág), sok tagóvoda a demogľáfiai hullám emelkedése miatt az 1950-es években lakásokból, istđĺatuol,apácalakból keľtiltek kialakításra (Napsugár, Hétszínvirág, Kincskereső,
Koszorú, Mesepalota, Szivaľvany).
|972-tő| maľ kifejezetten óvodának tervezett épületeket adtak át (TA-TI-KA, Csodasziget,
Katica, N aprafoľgó, Tesz-vesz, Gyerek.V ír ág, S zźĺzszorczép,P itypang).

* Budapest Jőzsęfvtrosi onkormtnyzat döntése alapjan a Sziázados úti Pitypang tagóvoda
átépítésérekeriĺl sor, a munkálatok máľ megkezdődtek, az átadás f0I7 nyarán varható. A ter,"źé"során, a kivitelezés, és a szakmai szempontok egyeztetése miatt többször is kikértékaz
érintett tagóvoda-vezető és az igazgatő véleményét.

* orömmel vettük' hogy a Képviselő-testület kiemelten nagy összeget, 80 millió forintot szánt
ebben a nevelési évben az ővoďék felújításara.

}-ł
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Az e|végzett konkľét munkĺĺlatok listáj
Naprafoľgó EgyesÍtett
Ovoda
Csodasziget Tagóvoda

Gyerek-Virág Tagóvoda
Hétszínvirág Tagóvoda

Katica Tasóvoda
Kincskereső Tagóvoda
Koszorú Tasóvoda

a:

a ftjldszinti vizes blokk teljes felújítása, a beszakadt udvar helyreál|ittsa' a III. emelet festése, pincében a szennyvíz e|vęzető csövek

cseréie. cvermek öltozők PVC cseréie

udvaron beton eltávo|ítźsa, azépület ktilső burkolatának leverése,
részleges vakolása, portlál iiveg kiváltása ablakra,
az udvaľ felrljítása, új csúsztla tclupítése, kiĺĺőltfa lrelyén gumitégla
telepítese, homokcsere

az épu|et szigetelése, nyílĺászárók cseréj e, csoportszobáŁ öltözők,
konyha festése, II. emeleten parketta csiszolás 2 csoportszobában,
fsz. mosdóban pengefal felállít.ísa, a tető rész|eges jávítlása
logopédiai, és a fejlesztő szobában

PVC

csere + festés

só-szoba előkészítése,gipszkartonozás padlástérből raktar kialakĹ
tása
az épü l et szi gete lése, ny i|ászźr ők
csere,

cs

eréj e, teto fe lúj ítás, gźzv ezeték

Mesepa|ota Tagóvoda

az e\ázott p i nce fertőtl en ítéseé s he lyľeál l ít ása, ny i|ászźlrók cseréj e,
a bĘźrati kapu automatika rendszerének felúj ítása

Napsugár Tagóvoda

inóleum csere két csoportszobában, az épti let szigetelése, ny i|źszárók cseľéje, az ővoda teljes kĺirű festése,

Piýpang Tagóvoda
Százszorszép Tagóvoda
Szivárvány Tagóvoda

TÁ-TI-KA Tagóvoda

l

a régi épület lebontása miatt itt nem

Várunk Rád Tagóvoda

az

új épület
a

B épület szigetelése, festése, nyíItsztĺrők cseréje

ny

ba

i|ászźrő csere, épĺilet

(l) PVC

szi

getelése, lromlokzat festése, csopoľtszo-

cseréje + festése

lapos teto, szennyelvezető csatorna felújítása, csopoftszobák, irodák
festése
é se, ny i|ászÁr ők c s eréj e, az udv ar felúj ítlĺsa,a b ea
ázás e|háritźlsa, 3. csoportszoba festése, homok cseľe, tagóvodav ezeto irodái ĺának kialakíüása" homokozó ép ítés

az

Tesz-Vesz Tasóvoda

folýak munkálatok, viszont

épť,|etszi getel

a|só szintęn vizes blokk teljes felújítása, csoportszobák festése,

homokcsere

-

* Több tagóvoda volt érintve a nyfuvégi viharkárok miatt (Mesepalota - pince, Naprafoľgó
udvaľa, Gýerek-Virág - udvara, Tesz-Vesz - e|źnott szoba). A helyreállításuk a JGK Zrt.koz-

reműködésével megtöľtént.

* 2016 nyarána JGK Zrt.-veL egyeztetve rangsorolfuk az ővođźkkarbantartását' ennek megfelelően a Napsugár, illetve a Hétszínvirágtagővođateljes k<jni festése került előtérbe. A munkálatok elvégzésefolyamatban van.

* Budapest Józsefuárosi Önkormźnyzat döntésę alapjrín lehetőségtink nyíIt a székhelyen
(Napraforgó) és további 6 tagóvodában (Katica, Kincskeľeső, Gyerek-Viľág, Tesz-Vesz,
š,ź,,s,otszép,Várunk Rád) úgynevęzett,,sószobď' kialakítására. A kivitelezés folyamatban
van, oszre valamennyi elkészül.

Ę
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keľült
Józsefuárosi onko rmźrlyzat trímogatásából további IKT eszkĺĺzök beszerzésére
melyek
sor. Jelenleg a székhely óvodä és tagóvodái ľendelkeznek egy vagy tdbb LCD TV-vel,
szeľr'eszźlmáta
gyeľmekek
a
segítségéveĺ,sokka1 sźínesębbéés v.áltozatosabbá tudt'uk tenni
és egyéb
zett fogtalkozásokat, azintemetľől letĺjlthető ismeretterjesztő képekkel, kisfilmekkel
csoportszobában
valamennyi
hogy
ktilĺinfěte anyagokkal. Szándékunk szeľint a végső cél,
legyen egy ilyen készülék.
* Budapest Józsefuarosi onkormányz,at döntésę alapján az oviFoci Pro-Bram^keretén beltil
kapott
újabb 3 óvoda (Százszorszép, Napsugár tagóvoda, és aNapraforgó Egyesített ovoda)
focipályát. Ezze|keriileti szinten mĺĺr5 pćiyáva| rendelkeziink.

*

A

eszköz beszeľzést:
Ebben az évben tiibb intézményigényelt nagyobb méľtékíĺ
- Egy újabb, az 5. csoport megnyitrĺsa miatt a Pitypang tagóvodában (plusz 25 gyermekĺe)
asĺälok"székek, szekĺények,fektetők, j átékok kerültek megvásarlásra.
- A Gyerek-Yirág, és a Szivárvány óvoda kettéválása miatt a két,,új''tagintézmény-vezeto
*

irodáj ának, infľastľuktúr áj ćnak kialakítása vált szüksé ge ssé.

Az egyesített óvoda központi iľodáinak kialakítása (a Napľaforgó Egyesített ovoda III. eme.
és
letén) 7 embeľ számáta. Beszerzésľekerültek az kodabitoľok' íróasztalok, számítógépek,
-

egyéb eszkozök.

A Hétszínviľágtagóvodában a bútorok és a játékeszkozökkopottá, elavulttá vźitak, cseréjĺik
az eszkoznorma e|óirásai sze4lnt aktuálissá vált. A beszerzések folyamatb.an vannak.
- További 6 óvodában, kisebb ĺisszegben ugyan' de szintén elengedhetetlenné vtit az éves
-

eszköznorma keretünkből bizonyos bútorok cseréje. Ezekbeszerzése oszte halasztódott.

II. A 2015/16.os nevelési év munkájának teľvezé,se, szervezése
Éves munkaterv elkészítése,melyben a
a đolgozók
székhely óvJJa, illetve tagóvodánként meghatátozástakerĹilt a nevelési év rendje,
a
meghatározasa,
munkaľendje, a pedagógusok munkaido-számításźnak, munkaľendjének
tanugy-igazgatási, a munkáltatói és a pedagógiai feladatok felsorolása.
az aktuális,
Ehhez sztikség volt a hatályos jogszabá|yok áttekintéséľeannak éľdekében,hogy
Kümunkatervébe.
friss szabályol. u.epu5"n"k u žo|sĺzols-os nevelési év szabtiyzataiba és
iöntjs tękintettei arra, hogy aziikt. renĺjszei.eseii irió.josul.
az érintetteSzeptemberben a vezetőség tanulmányo zta az alábbi ľendeleteket és tájékoztatta
ket annak rájuk vonatkoző tarta|máról.

Az óvodĺík egyesítéseután fontos

o
o
o
o
o
o

)'il

feladat volt a közös

szóló
3/2015. (I.28.) Koľmányrendelet a nemzeti koznevelésrő| szóló törvény végrehajtásáról
fzglfo|z. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

(Iv. 9.)

a

pedagógusok előmeneteli ľendszeréről és
lggz. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben töra közalkalm azottak jőýlllásáról
"žold
yenol3. (VilI. 30.) I(orm. ľendelet módosításáró|,
téllő végľelrajtásáľóĺ
'iold
MyfaÉ.(vI. 12,) Koľmányrendelet a nemzeti kĺiznevelésľolszó|ó törvény végrehajtásáról szó|ő ffgl\T|f. (VIII. 28.) Korm. ľendelet módosításáról,
8gt20|.5,

Koľmányrendelet

tár$ru miI2ĺf015. (n. f7.) EMMI ľendelet egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti
niszteri rendeleteknek a segélyezésirendszer áta|akításával összefüggő módosításáról,
működe9eľý|és a köznevęlési
2212015. Gv. 21.) EMMI ľendelet a nevelési-oktatási intézmények
módosításáról,
rendelet
EMMI
(V[I.
3l.)
intézmények névhasznáiatáról szóló f0l20|2'
valamint azérettségi
18l20I5. (IJI. 31.) EMn/tr rendelet a köznevelési szakértői tevékenység,
módosításáról.
rendelet
vizsgaelnökimegbízt,sfeltételeiľől sző|o |5l2}t5. (m. l3.) EMMI

Łô 1,
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II./1. Munkáltatói feladatok
D^l^J^a
rtlaua3

-,^13
YUtl

Munkaerőhiány esetén azáil'ás meghirdetése, és a
megfeleló dolgozó kiválasztása.

A képesítésikovetelmények fi gyelembe vételével
az óvodák dolgozóinak a|ka|mazźsa' A személyes
adatainak begyújtése.Közalkalmazotti erkölcsi
bizonyítvá'ny beszeľeztetése.
A munkaköri leírások źttnézése,egységes formába
öntése,

új rafogalmazása

munkakörönként'

A kozalkalm azottak besorolása, illetményelőmeneteli ľendszerének figyelemmel kísérése.
A technikai dolgozó bérénekvźitoztatásźra. javas-

fD^t^t<-^
Etttust

D -:- a^aa^1,
Et
tltttttEK

Ir^LÁ -|) z
natZ|l tuu

igazgató, és az érin.
tett tagóvoda.
vezetők

munkavállalók

folyamatosan
megvalósult

igazgató, tagóvodavezetők, munkatigyi

munkavállalók

ęlőadók

legkésőbb a
munkába állĺís.
napján

megvalósult
szept. 30., majď

igazgató, tagóvoda-

vezetők

munkavállalók

legkésőbb a
munkába állás-

koľ megvalósult
ígazgató, és a mun-

kaügyi előadók

munkavállalók

folyamatosan
megvalósult

munkavállalók

fđlyamatosan
megvalósult

lattétel.

Anyagi és eľkölcsi elismerés gyakoľlása.

A kozalkalm

azottak szemé lyi anyagának bekérése,
atadźsa-áúvétele, rendezése. fo|Yamatos kezelése.

A Köznevelési információs

ľendszerben

(KIR-

ben) a pedagógusok szakmai gyakoľlati idejének
módos ítása, adatainak ellenőrzése.

Az oktatási Hivatal informatikai támosató rend.
zeľének (dari. oktatas. hu, oktatas. hu, x'm.; f, gy"lemme l kísérése,az ezze| kapcsolatos intézkedé-

s

sek megtétele.

A míĺszakĺendelkészítése.A jelenléii ívek szeĺkesztése' napľakészvezetése.

A munkaľend meghatĺáľoása, munkafegyelem

igazgató, és az illetéke tägóvodavezetők
igazgató, és a mun.

kaiicyi előadók

helyettesek, az
illetékes tagóvodavezetők, és az óvodatitklírok

iagóvođa_vezetĺjkés
az óvodatitkárok
tagóvoda_vezetők

és

A távolmaradás nyilvántarüásą tulmunka elrende-

ígazgatő, és az illę-

A

mun kafegye lem betartatĺás

ąa

szabźúyok ismer-

tékes üagóvoda-

tagóvoda-vezetők

szeptember 15.

mesvalósult

folyamatosan
megvalósult

A pedagógus etika előírásainak betartása, betaľta-

tagóvoda-vezetők,
pedagógusok

életbe lépéseelőtt

megvalósult
munkavállalók

munkavállalók

munkavá|lalók

munkavállalók

igazgató, helyettesek, tagóvodavę.zetők

leírrás źttadása,

munkavállalók

vezetők

tetése (telefon használat, munkakezdés, stb.).

tása. Munkaköri

.

--.ĺJ"n""J

igazgató, és az illetékes tagóvodavezeJők

baleset- és ttĺzvédelmi oktatásának megszervezése:

pedagógusok

vezetők

Szabadságolás jóváhagyásą nyilvántartása, és
megküldése a

A dolgozók munka-,

pedagógusok

igaz$ató, helyettesek, és a tagóvoda-

az óvodatitkárok

lése, szabadság kiadása, a kiadrĺs nyilvántartása.

folyamatosan
megva|.ó.su!!

betartatiísa' ellenőľzése.

]v.ĺ||-nak.

szeptember 16.

munkavállalók

munkavállalók

munkavállalók

folyamatosan
megvalósult
folyamatosan

megvalósult
folyamatosan

megvalósult
folyamatosan

mcgvalósu|!
a nevelési év
nyitóéľtekezlete

folyamatosan

megvalósult

\€-
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II./2. Tanü gy -igazgatásĺ feladatok:
E..Ia|Äsa

ńĺinŕaŕfe|ł

Hetáriĺ|ő

tagóvoda-vezetők,

pedagógusok

hataridőre megva.
lósuIt

vezetők

gyermekek, szülők, óvodapedagógusok

megvalósult

tagóvoda-vezetők,

óvodakötelesek,

folyamatosan

ľclauat YUr]

A csopoľtnaplók, felvételi és mulasztási naplók,

felvételi előj gyzési napló
e

me

gnyitásą hitelesíté.

óvodapedagógusok

se.

igazgató, tagóvoda-

A gyermekek felvétele, átvétele, a felvétel elutasítása, a gyermekcsoportok kialakítasa.

A háľomévesek óvodába jrárásanak ťrgyelemmel
kí sérése,igazo|at|an

hitny zás esetén a sziiksé ge s

ffi'*"đé-sekmegtétele.

Törekvés a gyermekbalesetek megelőzéséľe

óvodapedagógusok

sztĺlők

megvalósult

tagóvoda_vezetők,
óvodapedagógusok,

gyermekek

folyamatosan
megvalósult

sziilők

A gyermekek egészségtigyi vizsgálatanak

tagóvoda-vezetők

gyermekek

A gyermekek adatainak nyilvĺĺntartása.

tagóvoda-vezétők,
óvodatitkárok

sztilok, gyermekek

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy.

tagóvoda-vezetők,
óvodatitkárok

tagóvoda_vezetők

rÍ:1e3szervezé':.

igazgatźsi, ügyviteli feladatok ellátása.

A siatisĺikai lapok kitöltése, kotďeźő

helyeťtesek, tag-

adat to-

óvoda-vezetők,

vábbítás.

Javaslattétel az őv oda nyiwa tartásfua,
tás engedélyeztetése.

óvodatrtkár
zár:v

a tar-

A tanktiteles korú gyermekek létszámának

és

személyének megállapítása.

Az iskolába tépéshezszükséges fejlettség
megállapítrása.

Tanköteles gyermekekről az óvodai szakvélemény kiadása, az tt|ta|źnos iskolai beíratassal
kapcsolatos óvodai feladatok szülői értekez| etek
megszervezése.

A gyermekvédelmi feladatok megszervezése.

tagóvoda_v ezetók

'
,

tagóvoda-vezetők
óvodapedagógusok

azóvođa dolgozói,
a gyermekek
szülők, alkalmazotti közösség

gyermekek

óvodapedagógusok

.. tagóvoda_vezetók
i óvodapedagógusok
:

.
:
;

tagóvoda_vezetők
gyermekvédelmi

gyermekek. sziilők

egyző értesítéseigazo\at|an hiányzasról, óvoda- ; igazgatő,tagóvoda_
látogatás aló l i felmentésrő l, szüneteltetésről kiil- l
vezetők
ťo ldĺjn tartózkodas miatt.

|ezárása.

Tanügyi dokumentumok vezetése, tantigy-

igazgatási, iigyviteli feladatok ellátasa' A honlap
karbantaľtása, frissítése.

folyamatosan

-

megvalósult
a megadott határ.

időľe (okt. l5.)
megvalósult

a zárvatartäs
kiírása február 15ig megva|ósult

január 10.
megvalósult

lemény kiadásáig
megvalósult

április elejére

lők, iskola

megvalósu|t

gyermekek, sztilők

folyamatosan
megvalósult

gyermekek, szülők

folyamatosan
megvalósult

pedagógusok

folyamatosan
megvalósult

tagóvoda-vezetők

folyamatosan
megvalósult

f.ęlęlősok

J

felvételi előjegyzési napló vezetése, ellenőrzése,

folyamatosan
megvalósult

gyermekek, szĹi.

:

A csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók,

megvalósult

az ovođaiszakvé.

I

i

folyamatosan

l

l
:

:
I

:

tagóvoda-vezetók,
óvodapedagógusok

tagóvoda-vezetők,
óvodatitkárok

{e_

\,
Vri

I

"l \i
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II./3. Gazdálkodással tisszefĺiggő feladatok:
Feladata volt

Fe|előse

Érintettek

Az óvoda éves költségvetésének megtervezése,

igazgató, helyettesei,
tagóvoda-vezetők

Íenntano. az ovooa

iránvítása.

felhasználásának

Az

díjak kiszámítása, beszedéétkezésitérítéśi
se, adm inisztr źĺlása.Az i ngyenessé gró l szó ló
nyi latkozatok kiadása, osszegyűjtése.

Az adagok megrendelése, lemondása

a

Multi

Scool-ban. Kapcsolattartás a konyhával.

A kedvezményes étkeztetésről nyilvántartás
vezetése /6-os sz. melléklet/, adatszolgáltatás a
JSzSzGyK és az Pii. felé.

Az íntézményszükségletének megfelelően, a
rendelkezésľeálló keretből a szakmai anyagok,
es

ínsenékűtárgyi

eszközök

beszerzése.

Az óvoda fenntartásával, karbantartrásával

és

szempontj étbő| az

in.

tézmények átv izs gálása, j avaslattéte l a hiánypótlásra.

Bérgazdálkodás, a taľtós, illetve az átmeneti bér
nyomon követése, analitikus nyi|v źntartás Veze.
tésę.

Af

%o-os

he

folyamatosan
megvalósult

tagővoda-vezető,
és az óvodatitkĺĺr

folyamatosan

fenntaľtó, azóvoda

JGK elnöke, óvoda-

folyamatosan
megvalósult

IGKZrt., szĺ.ilők,

nyári munkák

j

avasl atai a|apján,

gyermekek, és az
óvoda alkalmazot-

tagóvoda.ve":":,u.o

tai

igazgató, helyettesek'
1 8Yermekek, sztilők
tagóvoda.vezetők

me ghatźr ozott szemp onts or fi gye lem

b

e véte I é -

igazgató, tagóvodavezetők

:

munkavállalók

Fo

munkavé gzés feltételeinek bizto-

megtervezése:

folyamatosan
megvalósult
folyamatosan

megvalósult
folyamatos, október vége
pedagógus nap

munkaváIIalók

vel.

A b iztonságos

folyamatos, a

máju1hó

iutalomkeľet szétosztása intézmé-

nyenként, tágóvoda-vezetők

megva1ósuIt

alkalmazottai

gyermekek

lyettes ek,

igazgató, és a munkaügyi előadók

folyamatosan
megvalósult

gyermekek, sziilők

szĺilők

ígazgatő, tagóvodavezetők

igazgato,

A kö,telező eszköznorma

szülők

tagóvoda-vezető, és
az óvodatitkár

A meghibásodott eszközök javíttatása, aba|esetveszélyes tárgyak kivonása, leselejtezése.

tagővoda-vezetó,
és az óvodatitkár

tagóvoda-vezető, és
az óvodatitkár

igazgato, he lyettes ek,
tagóvoda.vezetők

atervezet\eadźr

oKtoDęroen
akalmÍrzofial sa:megvalósult

tagóvoda-vezetők, és
az óvodatitkárok

kapcso |ato s munkák me gszerv ezése. Tisztítószerek, irodaszerek megrende lése.

fe lúj ításával

Határidő

alkalmából megvalósult
folyamatosan

intézményvezetĺĺ,

sítasa'

igazgato, he lyettesek,
tagóvoda-vezetők

Azingó és ingatlan vagyon védelme.

igazgató, tagóvodavezetők

|ntéTnényvezęto,
munkavállalók

folyamatos

igazgatő, tagóvoda-

fenntartó, JGK
Zrt., ővođatitkár

folyamatos, ill. a
fenntartó rendelkezése szeĺint

gyó eszkci z ny i|v źntzrtźtsn aprakés z vezetés e.

Selejtezés elrende|ésą lelŁírozás.

vezetők, óvodatitkárok

A takarékosság és azésszera gazdálkodás elvé-

ígazgato, tagóvodavezetők, óvodatitká.

nek betartás.

rok

munkavállalók

fenntartó,

JGK

Zrt., ővodatitkár

megvalósult

a fenntartó rendelkezése szerint

megvalósult

)x

r,)z
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II./4. Pedagĺó gĺai feladatok:
Felelős".''',''.
-....

Az egyesített óvoda pedagógiai progĺamjának
elkészítése'megvalós ítása, összehan go|źsa az
oľszágos alappľogľammal és az éves munka.
terwel. Az ővodaéves munkatervének elkészítése.

Az óvodai nevelés o.,"ĺgoJ
megfogalmazott

"l"oo.";*;;;
alapelvek érvényesítése.

AziĄ gyerekek fogadása, a sztilők segítése. A
beszoktatással kapcsolatos pedagógiai munka
ellenőrzése, az érintett csoportokban.
A nyári sztinet után visszatérő gyerekek foga.
dása, visszaszoktatása' A szokások felelevenĹ
tése és aztĄ szabźilyok megIanítása.
A' vi|érynézeti śemlegességbiztosítása'

Az

őv odai nevelőmunkához segítségnyújtás'a

gyakornokok mentorálása.

igazgató, igą"gatóhelyettesek,
tagóvoda-vezetők,
nevelőtesťiilet,
szakmai munkaközösség

igazgató, igazgatóhelyettesek, tagóvoda.
v ęzętők, nevelőte stti.
let, szakmai munka-

közösség
tagóvoda-vezetők,
mai munka-közösség

tagóvoda.vezetők,
nevelőtestiilet, szakmai munka.közösség

alkalmazotti közösség

tagóvoda.vezetők,
mai

áig folyamatosan

megvalósult

folyamatosan

mesvalósuI

2015. szeptember,
október sorĺĺn
folyamatosan

megvalósult

alkalmazotti közösség

tagóvoda-vezetők,

nevelőtestiilet,

20l5. október 30..

alkalmazotti közösség

nevelőte stiile t, sz.ak-

nevelőtestĺilęt,

Határidő

Érintettek

........,...

.

folyamatosan

megvalósult

'

j

szak-'

segítő

alkalmazotti kö.
zösség

folyamatosan

alkalmazotti közösség

folyamatosan

megvalósult -

i

A nevelőtestĺileti

és munkatársi értekezletek

előkészítése, lebonyolítása

A szakmai munkaközĺjsségek (kerüIeti szintű)
segítése.

Az

önképzések és továbbképzések megteľvezése, ösztönzése.

A szülők

és az ővoda kapcsolatának elmélyĹ
tése.

A tehetséggondozás, fe|zárkőnatás és az
eeľénifejlesztés f1eľelemmel kísérése'

P źůyźnatokon való részvéte l ösztonzése.

tagóvoda-vezetők,

.

nevelőtestĺ'ilet,

megvalósult
folyamatosan

tagóvoda-vezetők,
nevelőtesttilet'

óvodapedagógusok

tagóvoda-vezetők,
nevelőtęsttilet,

óvodapedagógusok

folyamatosan
megvalósuIt

szülők és óvodai

folyamatosan

tagóvoda-vezetők,

nevelĺĺtesttilet,

.

megvalósult

alkalmazottak

megvalósult

gyermekek, szülők,

folyamatosan

nevelőtestiilet.
igazgató, igazgatőhelyettesek, tagóvodavezetők, szakmai

gyermekek, óvodapedagógusok

folyamatosan
megvalósult

alkalmazotti közösség

folyamatosan

tagóvoda-vezetők,

'

megvalósult

munkaközösség

Az óvoda információs rendszerének kialakítása és műkĺldtetése (honlap'

KR).

A nevelőmunka ellenorzése' értékelése,mérése, az önértékelésirendszer működtetése.

ígazgatő, igazgatoheIyettesek
igazgató,

BECS

óvodapedagógusok

megvalósult
folyamatosan
megvalósult
a fenntaltó elĺĺírása

Beszámoló készítésea fenntartó felé.

igazgató

fenntaľtó

szęrint megvaló.
sult

t

\..
ĺ
ť.l|
tJ 'ti
|
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III. A 2015/16-OS NEVELESI EV PEDAGOGIAI FELADATAINAK
MEGVALOSULASA

t&łat

,,Amit csąk hall a głermek, könnyen elfelejti.
Amit lát, inkább megjegłzi,
de ąmiben ő maga is tevékenyen réśztvesz,
az bizoľtyosan bevésődik az emlékezetébe.',

Kodálv Zoltán

Az óvoda minden dolgozójĺának, kivétel nélkĺil,kiemelt feladata vo|t a głermekek mindenelcfeleu óIIó
érdekeit szolgólni, a meghitt, szeretetteljes légkört biztosítani, valamint a komplex prevenciós program
eszkoztárávąI minél ttibb pozitív élmén
és fejlesztést nyújtani óvodasok szómára

A Napraforgó Egyesített ovoda Pedagógiai Programjának megfogalmazásakor a legfontosabb
célunk az volt, hogy az óvodáinkban kiegyensúlyozott, életkedwel teli, denĺs és laeatív

gyermekeket neveljĺink, személyiségĹiket folyamatosan fejlessztik, egyéniségfüet és jogaikat
tiszteletben tartsuk.

Feladatunk ebben az évben is a családi nevelés kiegészítése'a gyennekek sokoldalú, komplex nevelése; érzelmileg biztonságot nýjtó, jó légkörben, esztétikailag barátságos koľnyezetben, játékosan) az alap l-répességeik kibontakoztztásávx|, Ennek megfelelően a csopoľtok-

ban az óvónők elkészítettékkéthavi bontásban a nevelési, s napi bontásban az oktatási terrřiiket. A tervek megvalósítása átlagosan 807o.ban sikerült.

ilI./l. Az intézményünk pedagógiaĺ cétjának megvalĺĎsu|ása az eltelí nevelési évben

o
o
o
o
.
o
C
o

Nevelési-pedagógiai programunk megfelelt a szülők igényeinek és a fenntartó elvarásainak.
Szakmai munkánkat minoségügyi szemlélettel láttuk el.

Nyitottak voltunk a módszertani megújulásra: Kompetencia alapú nevelés, kognitív pedagógia, koopeľatívtanulás, stb.
Törekedtünk az élethosszig lartő hnulás mega|apozźlsára, és az ellhez tartoző kulcskompetenciĺĺkfej lesztésére.

Az óvónők innovatívan aikaimazkođtaka ieimerüiő vźtitozáso'rhoz.
Äz esélyegyenlőség megteremtése éľdekébendifferenciált, egyéĺľeszabott feladatokat

adtunk a gyermekeknek.

Az intézményiink hatékony gazdźikodásĺĺnakköszönhetően,
fejlesztő eszközöket

a nevelést, oktatást segítő

be tudtuk szetezni.

EEész napos' önálló (idén előszöľ) szakmai napot tartottuk 3 helyszínen 5 témában, l40
fü ľészvételével'Témáink: az információs és kommunikációs technológiak (IKT) alkalrrrazása az Úvodfüba||, az itrteľtret bevolriísa az oktatásba, esélyegyerrlőség segítése a
koopeľatívtanulĺĺsmódszerével, a folyamatos ľeggeliztetéselőnyei, korszenÍ testnevelési foglalkozasok az óvodfüban.

o A fejlesztő
o

pedagógusok ebben a nevelési évben is hatékonyan korrigálüĺk, javítottak a
részképességekbenlemaradt óvodásainkat. Különĺis figyelmet szenteltek a tehetséggondozásľa is.

A pedagógiai asszisztensek egységes munkak<jľi leíľástkaptak, mely hozztsegítette őket
feladatuk helyes ételmezéséhez.Ennek kĺiszönhetően jobban tudtrĺk segíteni az intézményĹikben folyó napi munkát.

+g-

c4
.Lď+

A Napľafoľgó Egyesített

ovoda

2015/20l6-os nevelési év beszamolója

III..tz, Általános, mĺnden intézményre érvényesmegállapítások

2.1. Pedagĺígiaifolyamatok
Cél volt és meg is valósult:
ĺi sszhangj

át me gteremtettĹik,

ľe'

,

}

zés, pedagógiai munka megvalósult,

a neve|őmunka tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelésesorán a gyermekek
alapkészségének és kulcskompetenciáinak fej lesztésére törekedtiink,
fej

lesztési teľvnek megfelelően tortént'

sége és hatékonysága meghatarozó volt,

tottunk a sziilők felé.

2.2.

Személyiség- és ktiziisségfejlesztés

Cél volt és meg is valósult:

.>

az intézményvezetésés a pedagógusok rendelkęztek megfelelő információkkal a

gyeľ-

mekek szociáli s hely zetéro|,
ségfej leszté sben, az együttmúkodésben,

telével kerĹiltek kialakításľa,
kőztatás esetén'
deklődésű gyermekek egyĹittnevelésétszolgálták,
partnerek bevonásával.
2.3. E ľed m ények az intézményiii nértékelésszemp

o

ntj

ából

Cél volt és meg is valósult..

násával (szülők, pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, pszichológus), számukra
gus bevonásával,
e gyéni fej lesztés i tervek késztiltek a fej lesztőpedagó
gyermek ebben a nevelési évben nem volt.
ben.

}uĺ
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a nevelőmunka eredményességétjelző mutatókat, a gyeľmeki teljesítményeket folyama.

tosan (félévente) összegyiĺjtĺittük, elemzése és értelmezése,dokumentálása (személyiséglap gyermekenként csoport- és óvodaszinten) megtĺirtént,
a paľtneri elégedettségméréstmegvalósítotťuk a lassú átmenetet mutató gyermekek esetében.

f.4.

Belső kapcsolatok, eryĺittmíĺkiidés,kommunĺkácĺĺó

Cél volt és meg is valósult..

}

Megélénktilt az óvodák köziitti szakmai élet. Kerĺileti munkaközĺisségeket hoztunk létre, a munkakcizĺisség vezetők az adott 9 témában a kerĺilet legjobbjaiként, legtigyesebbjeiként meg tudták, illetve meg tudják mutatni magukat, ötleteiket tovább tudtĺĺkadni (nevelési évenként3-szor is)' Uj módszereket láthatunk általuk. Az ĺjsszevonás előtt ezeket a
munkatĺáľsakat és munkájukat csak egy óvodán belül ismerték. Ezek a munkakĺizösségi
foglakozások nagyon népszenĺeklettek, még azok is, akiket előtte nehéz volt rávenni,
hogy vegyenek részt továbbképzésen, veľsenyeztek azért, hogy ki melyik munkaközcisségi foglakozásra mehessen el'
Munkakcjzcĺsségeink:

A munkakiiziisség nev€:
l. Hagyományorzés a JózseĹ
városban mk.
2.

A

környezettudatos nevelés
mk.

3. BeIső önértékelő csoport

(BECS) mk.

4' Játékos matematika az óvodában mk.
5. Gyermekvédelmi mk.

Elnäke:
Vĺĺradinéorosz Agnes
Csabainé Lampert Agnes

Juhász Andrea

Célja:.

A népi és a városi hagyomány őrzése,
összehangolása.

A környezet tiszteletére, szeretetére
nevelés. A kcirnyezetvédelem fontossáeának hangsúlyozás.
A tagóvodák ellátása, segítése,ajogszabályok értelmezése az iinértékelés
cyakorlása.

A matematika foglalkoások megsze-

Kissné Bagi Magdolna

rettetése a ryermekekkel és a pedagó-

Lehneľné Máté Erika

gvermekek
Á HH-s és e HFTtł-s oJ
vé-------'--delmę és az anarászoruIó családok

gusokkal.

segítése.
6. F eLzźtrkőztató pedagó gusok
mk.
7. Mentorok mk.

8. Gvakornokok mk.

Bukva L'ajos Imréné
Lukácsné Varga Katalin

Kozmáné Szabó Edina

A fe|zárkónató pedagógusok munkájának kooľdinálása.

A mentori munka pontosítasą fontosságának, fele|ősségén ek tisnźaása.

A gyakoľnokok, pályakezdők munkájának segítése,felkészítéstika minősĹ
tési eljĺírásľa.

9. Fejlesztő játékok szęÍepeaz

óvodában mk.

l0. NoS-os munkatársak mk.

Koosisné luhászBva
elindítása folvamatban

Játékidőbęn történő fejlesztő játékok
adta lehetőségek ismertetése.

A pedagógiai asszisztensek

és a dajkák

munkáj ának segítése, pontosíüása.

lót készítettek,
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sek a szakmai együttműködés elsődlegesét segítette,
a móđszeľtanifejlesztésekben és a tudásmegosztásban,

levelezés, skype, szóbęli és papíralapúbelső ínformációĺĺramlás).

|ett az infoľmációáľamlás az onkormtnyzat és az óvodak közĺitt. Kevesebb papírt
fogyasztottunk, azírásos anyagokat ę-mail-ben továbbítjuk, a gyakori értekezletek helyětt a tagóvoda-vezetőkkęl skype segítségével,konfeľenciabeszélgetésekťormájthan
(egyszerľe 7-8 fővet) taľtjuk a kapcsolatot, mivel nem Vagyunk.gy helyen.
ködött, továbbá megalakult az egyesített óvoda szülői szervezete (sZsZ), melybe valamennyi óvoda Sziilői Szervezete (15) egy fot delegált. Munkájukat az elnök személye fogta cissze.

Érdemleges.szülői paÍrasz az egyesitett óvoda központjába 2 alkalomma| érkezet., a
paĺraszt mindkét esetben sikeľiilt megnyugtató an orvo solni.

2.5. Az

intézménykiilső kapesolatai

fenntartó iranyító és ellenőrző munkája miatt a kapcsolattaľtás napi
szinten szükséges. Azintézmény(ek) zavarta\anmtiködtetése, a fenntaľtói elvĺírások megvalósítása, illetve az intézményéľdekeinek képviselęte ettől a nevelési évtó| az igazgatői feladata.
Ehhez elengedhetetlenül fontos a folyamatos egyeztetés és a ręndszeres tájékoztatás. A kap-

Az onkoľmtnyzat, mint

csolattartás személyesen, levelezéssel, telefonon' illetve e-mail

útj an

tĺĺrtént.

Cél volt és meg is valósult:
nyabb kapcsolattaľtási rendszer alakult ki,
működésével, illetve a gyermekek fej lődésével kapcso lato s témiĺkban,
megleremtése éľdekében,

Kormányszintĺi: Emberi Erőforrás Minísztériuma (EMMI), oktatási Hivatal (oH) és szakértői, tanácsadói
Fenntartói: Budapest Fővaros VIII. kerület JózsefuĺĺLrosi onkormányzat Képvise|ő-testülete, bizottságai és Pol-

a

gármesteri Hivatala; Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), Józsefoárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK zrt) igaz+atósága, és intézményműkodtetése
Táľsintézmények Józsefviĺrosi Egyesített Bölcsődék (JEB), Klebelsbeľg Intézményfenntartó KpzRont Budapest

VIII. Tankerület, Józsefoárosi Ěgységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményés Altalános
(JEGYMI), Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintéznény, Főváľosi

Iskola

3. sz. Tanulási; Képességet Yizsgźl-

ló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagőgiai Szolgáltató Központ,
Egészségiigyi intézmények: gyermekorvosok, gyermek fogorvosok, védőnők, Állami Népegészségiigyiés Tisztiorvosi Szo|gáIat (ANTSZ).
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Zrt., IszszGyK) bevonásáva|, az intézményekzökkenőmentes

mtĺkĺidtetésénekérde-

kében,

tünk.
2.6. Az ovodai nevelés országos alapprogľamjában 1óN'a.ľ-tan) megfoga|mazotlę|vátásoknak és a helyi Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményicéloknak való
megfelelés

Cél volt és meg is

valósult:

:

(70 oldalban), mely tartalmazza a mindenkire vonatkozó általános elváľásokat, ę|thez
csatoltuk a székhely, illetve a tagóvodak sajátos nevelési-oktatási elképzeléseit, módszereit, progľamjait,
jogszabáiyi előírások) ĺlsszhangj át megteremtettiik,

ellenőľzésekkel nyomon követtĺik,
változásokról,
szintjén is,

III./3. Pedagĺígiai-szakmai ellenőrzés, minősítés

Pedagógiai-szakmai belső ellenőrzés tekintetében az osszevonás eredménye, hogy a tagóvoda-vezetők sokkal több időt töltöttek a gyermek csoportokban, ezze| közvetlen tapaszta|atot
szeręzhettek a csoportok neveltségi és fejlettségi szintjét tekintve.

J.i. Céi voit

és meg is vaiósuit:

énékeléséľe,

Lászlóné segítségévelnyomon követtiik, ezze| ĺs segítve a tagóvoda-vezetok munkájáú.

elj árásában, a

bizottság harmadik tagjaként,

és atapasztalatok átadasa megtĺĺľtént
a mentorok, valamint a tagóvoda-vezetők segítségével.A két ide vonatkozó kerĹileti munkaközösség is sokat lendített a kezdeti elvándoľlás megállítĺĺsaérdekében.
séggel való közvetlen kapcsolat kialakítĺísa,atagintézményekben folyó munka globális áttekintése volt.
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Koszorú Tagóvodája
HétszínvirágTagóvodáj a
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Mesepalota Tagóvodája
ľ,ą.-ľl-raTagóvodája
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A

s zemély

igazgatő

i

Husvéth Laura igazgatőhe lvettes

.i

ĺLz int ézta ény ł.tl.e! e'.

'i

I

Az összekiitő személye:

.-_..i

Katica Tagóvodája
Csodasziget Tagóvodáj a
Śzivárvány Tagóvodája
Kincskereső Tagóvodája
Várunk.Rád Tagóvodája

Matisz Lźsz|őné igazgatő.
helyettes

Hivatal ellenőľ.

zési és minősítési tervébe.
. Pedagógĺai.szakmai ellenőzésben vettek részt sikeľesen a 2015. évben:
a bekeľiilt pedagógusok:

.j

.S-s-a,,

..:

l.

r

,4 p e-dag ó.gus

ak

l éts uíma :

r

ffő
3fő

i

i

,
l

:

dr. Táľnokiné Joó Ildikó

2015116. nevelési évben az a|ábbi pedagógusok kerültek az Oktatási

A minősítési elj árásb

e

I

l--;-*--*.-i

Iti f.
t)

iiss zeklitő

i
i

Tesz-Vesz Tagóvodája
Napsugar Tagóvodája
Pitypang Tagóvodája

a
J.

3.2.

Az

A.z eljóľlŕs tnegnevezése:

zots. évi minősítés

l

mi-

W
W
Cělfokozat:

i

2015. évi kĺjtelező, ideiglenesen Pedagógus II. besoľo-

lási fokozatba soroltak

ŕt

l

Pedagógus II.
elérése,vagy
megvédése.

ry1ĺte9i'e!ł{9ą-

20l5-ben kötelező Pedagógus

I. minősítési etjárás gyakomokoknak nem volt.
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mĺnősÍtésielj árás ba bekenilt pedagó gusok

A peďagógusok
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3.4.

l

Az eljórástnegnevezése:

mi-

'. 2.'|
2fő
elmal
. 1 fo nyelwizsgahiźnyában
radt

}

:

2016. évi kötelező,
nesen Pedagógus II. besorolási fókoza:tbä soroltak
nősítési eljaľása

8fő
1 fő önhibájan kíviil elmaradt
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2016. évi kötelező Pedagógus I. minősítési eljarás

gyakornokoknak

Célfokozat:
__*_J

ĺ

i

Pedagógus II.
elérése

Pedagógus II.
megvédése

I

'
i

Pedagógus

I.

i
I

ĺ

i

A pedagógiai-szakmai ellenőľzés és a minősítés előkészítése
a portfólió elkészítésesorán tematikus terv elkészítéséreis szükség vo|t, ezértcsopoľtonkégt egy félévreszóló tematikus teľvet kérttink be az óvodapedagógusoktól;

portfólió foglalkozastervek megírását is taľtalmazza. Annak érdekében, hogy pedagógusainknak ne okozzon nehézséget a portfólió elkészítése,az e|Ienőrző látogatásokat meg.
e|őzóenfoglalknzásterwel készültek;
.'
a

a poľtfólió készítésrészę az ĺjnľeflektálás; ezért az e|Ienőrző látogatást követő megbeszélés után az érintett óvónő legkésőbb 3 napon belül íľásban, önĺeflexiót készítetta töľténtekľől;

a pedagógusok részérehospitálásokat szerveztĺink annak érdekébęn,hogy megismeľhessék egymás szakmai munkáját, és a jó gyakoľlatokat meg tudják egymás közĺitt osztani;
a látogatásról hospitálási naplót készítettek.Ez is a poľtfoliós előkésziileteket szolgálta.

2016-ban a munkaközösségek á|ta| szervezett keľĹileti bemutatók is a fenti célt szolgálták.
Egyesíteff óvoda vezetősége keľületi munkaköztisségeket hozott |ét,", u
tagóvoda-vezetők javas|ata a|apján, a fent felsorolt témĺĺkban.

A Napraforgó

A felzźrkőztató pedagógusok munkájának

értékelése

oA

gyermekek egyéni képességeit az ővodapedagógusok és a fe|zárkőztatő pgdagógusok a
nevelési év elején felmérték:testi, értęlmi, érze|mi szempontokból. A dyslexia, logopédiai szrĺréstaz egyesített óvodába, és a tagóvodákba kilátogató logopédus e|végezte.

oA

szülőket tapintatosan, de a valóságnak megfelelően, folyamatosan informáltuk a gyeľmekek képességéről,a fejlesztési teendőkĺől.

oA

fejlesztésben résztvevő gyermekeket differenciá|tan, egyénre szabott feladatadással, a
gyermek saját fejlődési tempójának, életkorĺĺnakmegfelelően fejlesztették.

@

A

o

Kültin foglalkozást igényelnek azok

korosztáLyátő| elmaradó vagy lassabban fejlődő gyermekek esetében felhívta a figyelmét a tagóvoda-vezetőnek, amennyiben szfüséges, tlíjékoztatja a szakszolgálatot.
a gyermekek, akik nyáron sztilettek és a szeptemberi

tankötelezettség visszaĺĺllításamiatt, egy éwel korábban mennek iskolába.

@ A nem magyar nemzetiségiĺ gyeľmekek igény szerinti korai fejlesztése megtörtént.
@ Az integrált nęvelést a pedagógiai asszisztensek bevonĺĺsával együttesen segítették.
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IV.ll. Keľtilet szintiĺ pedagógiai fęlađatok
. Éľzelmiés kiiziisségi nevelés

Az óvodáskoru gyermękek részéręaz érzelimi nevelés fontossága meghatározó. Személyiségfü, érzelmi életĹik, de még értelmi képességiikfejlődése is attól függ, hogy meĺľryi és milyen
minőségtĺ szeľetetet, odafigyelést kapnak közvetlen környezetĺiktől. A gyermek érzelmi biztonságái az egyéni, egy"aiĹ'ĺnasmóáđalfudjunk erősíteni. óvodás korban lényegesen fontosabb az érzelmi intelligencia, azEQkialakulása, mint az éľte|míintelligencia, azIQ kialakítása. Ugyanis minden további tevékenység eľedményessége, a képességek,készségek fejleszthetősége, a kompetencia alapú nevelés hatékonysága az étzeImi nevelés fiiggvénye.

Igyekeztünk &zę|mi biĺonságot nyujtó szeretetteljes, szorongásoktól, felelmektől mentes,
családias légkört teremteni az ővodábalépés pillanatźúőlaz óvodáskor végéig.Feladatunk volt
megismeľtetni a gyeľmekeket a sztĺkebb és tágabb ktĺrnyezetiikkel, amely a szülőftjldhĺjz való
kötődés.alapja.

*
*
*

Az óvodakezdés nagyfokú pedagógiai érzékenységetés tapintatot, odafigyelést igényelt a
-nevelőktől, meľt ez az idoszak meghataroző a gyermek óvodával, az ővő nénikkel szembeni érzelmi kĺitődésénekkialakulásában. S ez éľvényesaz aggőďó szülőkľe és nagyszülőkľe is.
A közösségi nevelést, a gyermekek közötti

együttműktidést segítette az egyrejobban elter-

jedő a kooperatív tanulás móđszerénekgyakori alkalmazása.
Biztosítottuk az a|aphangulatot az elmélyiilt, tartalmas játékhoz, tevékenykedéshez, fel'
adatok megoldásához és a problémamentes kapcsolatteľemtéshez gyermek és felnőtt, illetve gyermek és gyermek között.

t. Az

érze\minevelés során segítettĹik a gyermekek önkifejezési, tinérvényesülésitĺiľekvéseit. Mindezt az onbiza\muk erosítésével,ugyanakkoľ a reális énkép,önértékelés megleremtésével.

* Az

éntudat, az ego erősítésemęiietĹ Íeiadaiunk voit, iiogy a kĺ5zösségi étzés,a hovatarto.
zźs érzéseéľzelmialapokon is kiatakutjon, megerősĺldjön a gyeľmekekben (az én csopoľ.
tom, az én óvodám, - saját elnevezés, stb.)

.l.

Minden embeľ arra vágyik, hogy fontos és elismeľt tagja legyen az őt körülvevő kĺjzös-

*

Tudatosan és szakszenĺen foglalkoztunk a kiemelkedő tehetségrĺ, a kül<inleges bánásmódot igénylő, a lassabban fejlődő és az egészségesgyermekek kĺizéintegrált, sajátos nevelést igénylo gyermekekkel is.

ségnek. Ennek tudatában arľa törekedtiink, hogy minden gyermeket meghallgassunk, a kötetlen beszélgetések sorĺĺna csopoľt valamennyi tagja azt érezze, hogy Íigyelnek rá, véleményét,elképzeléseit elfogadj ak.

k<jzösségbe az segíti, ha az egyutté|ési szabályokat, szokásokat megismertetjük velfü, s ezek betartásźtra folyamatosan, egész nap
<isztönözzĹik őket. A kulfurált viselkedési foľmak megtanítása sorĺĺnigyekeztiink kialakítani a
gyermekekb en az egymás és a felnőttek iránti szeretetet, tiszteletet, tĹirelmet.

A gyermekek beilleszkedését, érvényestilésétbarmilyen
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Valamennyi csopoľtban az óvodapedagógus feladata volt, saját attitűdjén kereszľtil az etikai
kérdésekben a példamutatás, másokkal szembeni tiiľelem gyakorlása, a tolerancia és a ktilönbözőségek elfogađasa.
. Anyanyelvi nevelés

A gyermek belesztiletik

egy bizonyos nyelvi közegbe, ahonnan źĺveszia szókincsét, amagyar
beszéd szerkezetét, a kĺlrnyezet beszédmődját. A beszélő környezeten múlik, hogy értéket
vagy helýelen, magyart.nlon bcszódmódot rĺigzít.Az anyanyclvi nevelés szempontj źhô| a
gyermek alapvető kĺirnyezetének számít absaládon kívül az óvoda. Itt ktilonbözo nyelvihatźr
sok érik az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a dajkrík és a gyermektáľsak részérőI. Ezekben a társas kapcsolatokban az óvodapedagógus jelentősége kiemelkeđő,ő binosítja a gyermek szźmétraazanyanyelvi mintát.

Célul tűztiik ki a 3-7 éves gyermekek beszédészlelésének,beszédmegénésénekfejlesztését

változatos módszeľekkel, anyanyelvi játékokkal, különbtjző tevékenységformákkal, spontán
beszédhelyzetekkel beszédaktivitásuk fokozását, nyelvi és kommunikációs képességeik
kibontakozt atźsát az iskolaérettség követelményeinek megfelelően.

Feladatunk volt képessétenni a gyermekeket a feléjük áľamló verbális és metakommunikációs információk befogadásara, megéľtéséľe.Képessétenni őket, hogy saját érzelmeiket, gon: dolataikat szóban pontosan és hätásosan ki tudjĺĺkfejezni, és ek<ĺEben abeszédsziľuációhoz és
a

kommunikációs partnerhez is igazodni tudj anak.

o Az

anyanyelvi nevelés komplex folyamat, amely a nevelési folyamat egészében,minden
percben jelen van' Minden feladatot, minden tevékenysé get áthatva segíti a gyermekek önbizalmának kifejlődését, a szociátlis kapcsolatainak kialakítását, elősegíti a gyermekek
zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését.

o

.

Elősegítettük a játékos kommunikációs helyzetek megteľemtésével,a spontĺín adódó beszédszituérciók kialakulásával, az együttes élményekbiztosításával, hogy a szociokultuľális
helyzetből adódó tapaszta|athiány leküzdhetó,anyelvi-kommunikációs
hátrány behozható,
a kommunikációs készségfejleszthető legyen.

Figyelembe vettük az életkoľi szakaszok je||emzó sajátosságait, ezel<hez alkalmazkodva
tudtunk fejlesztésről, korľekciórő|, fe|zárkőztatźsrő|, differenciált bĺínĺísmódról,speciális
fej iesztésroi beszéini.

oA

mozgás tudatos fejlesztése révéntöbb fejlesztési terĹiletet is befolyásolhattunk, tĺibbek
kcĺzĺitta beszédfejlődést. Tudatosan biztosítottunk minél több alkalmat a nyelvi információkkal kíséľtmozgásos megfapasztaliĺsra. A preventív mozgásfejlesztés a kognitív fejlesztés
mellett a szociális fejlettség, a szociális érettség_ és ezá|tal a beszéd _ és kommunikáció
i ntenzív fej lesáéséh éz v ezet.

cA

pedagógusaink felelősen és tudatosan vá|asztottźk. ki a megfelelő anyanyelvi fejlesztő
j átékokat, ehhez kialakítottrák a j átékfeltételeket, biztosították az eszközöket.

.

Egyre inkább megjelenő feladat a nem magyŕtr anyanyelvíi gyermekek egyéni fejlesztése a
magyar nyelv megismertetése teľén.

- Kiemelt feladatunk volt továbbá a megfelelő szakmai kapcsolat miĺködtetése afďrzárkőńatő
pedagógussokkal, logopédusokkal, és a sajátos nevelési igénnĺ(beszédfogyatékos) gyeÍmekek sikeres integrálása éľdekébenaz JEGYMI munkatiĺľsaival'

f+
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A Napraforgó Egyesített óvoda

ismertek, nem alkal- Néhany tagóvoda szźLmźÍarijfeladatok is megielentek, amit előtte nem
maztak pl.:

. AzIKT

eszköziik használatának kiterjesztése, bővítése (LCD TV, Iaptop).Ezęi<nek
az eszkozoknek a segítségévela pedagógiai munka fejlesztése, színesítése,koľszenĺsíbizonyult. Az óvotése megtörtént. A fäglalkozásoŕon való alkalmazasuk sikeresnek
megfelelni ezen
dapedagó gusokkal szemben támasztott kompetenciáknak igyekeztĺink
a terĺileten is.

o

és haszAzetső óvodai egésznapos szakmai nap népszeriinek (112 fő részvétellel),

nosnak bizonYult.

t

a koAz előadások témái: * Koľszerű testnevelés az óvodakban. Esélyegyenlőség
*
*
peđagógiában, A fooperatív tanuliás módszeľével, IKT eszkozök hasznáIata a mai

lyamatos ľeggeliztetéselőnyei

volt 18 ťo részére94 óľás szźmítőgépkezelést és hasztagóvoda.vęzetők,
nálatot segítő informatikai tanfotýam megszeÍvezésére. Ezen részt vettek
óvodapedagóóvodatitkĺíľok (az adminisztráció korszenisítéseérdekében), valamint néhany
ősztől
szźlmźra
óvodapedagógusok
gus. A továbbiakban, a sikeľre való tekintettel, k'lzźrćiag
íe,vez,;:ka tanfolyam folytatását, ezzelís segítve a portfolióíľás nehézségeit.
- Ebben a neve1ési évben lehetoségünk

szakmai újebben az évben megalakutt és mfüÓdtetett keľületi munkaközösség
előmozdításaľa.
donságokat, éľtékeketmutatott be.Ezä|ta| ötleteket kaptak szakmai munkájuk
tájékoegymást,
Járulékos haszna pedig az vo\t,hogy az óvodak pedagógusai megismeľték
az éves beszámolójukat.
zőđtakmas tagóvoda eiősségeiről, feiszereltségeiről. Yezetói leadtak

-

A kilenc,

. Bolgáľ-magyaľ kiiznevelési egytittműkiidés és konferencia
arľa, hogy
Bulgĺáľiaegy ÍIemzetközi EU-s pá|yźnat részeként nyert lehetőséget és támogatást
terüa'közoktatás
egytittmrĺködve
iĺtézményekkel,illétve ĺinkoľmányzatokkal
is
évben
ebben az
^u{yu,o,,źági
letéJ-érintő jđgyakorlatokat tanulmányozhassa, megvitathassa. Józsefuaľos
részt vett ebben a projekĺ
a Bolgaľ Němžětisegi onkorm ányzatának aktív közreműködésével
ben.

Témái:

-

IKT, és a koopeľatív tanulás.

- Továil'oá keríiieti iskola és óvodalátogatás.

Iv.|2.Székhely, iuefve tagóľođaszłntíÍki'enęlÍ.p-edagrógiaÍ fo'lądato,k
Az ĺntézményneve'

Az éy.kiemelt pedagógĺai feladata volt:

és szakmai vezetője:

Napľafoľgó Egyesíteft óvoda
Gyurkovics Mik|ósné
igazgatóhelyettes

Csodasziget Tagóvodája
Schön lvánné tgóvez.

Gyerek-ViľágTagőv.

dr. Gyurasitsné Puha lbolya tgóvez.

J*J

i

:

Szabad játék fontossága, a jźltékirányítása.

megvalósulása

@ 81 %-bart

A folyamatos reggelibevezetése' SNI gyermekek integrátása. Gyakornokok mentorálása.

]

A folyamatos ľeggeliztetésbemutatása az érdeklődő tagóvo dák számtra. Madárbarát óvoda
program. SNI gyermekek integĺálása. Gyakoľnokok mentorálása.

Kis

és nagymozgás fej lesztése. Esélyegyenlőség

megteremtése. SNI gyermekek integrálása. Gya-

, V 82%-ban

I

)

:
:

g

83 %o-ban

kornokok mentorálása.

x0
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A Napraforgó Egyesített ovoda

Az intézmény neve;

Az év kiemelt pedagógiai fe|adata volt:

és szakmai vezetője;

HétszínviľágTagóvodáj a
Aissou Erzsébet tgóvez.

Esztétikai nevelés. a művészetek eszközével.
SNI gyermekek íntegrálása. Gyakornokok

megvalósu|ása

V

84Yo-bart

mindennapos haszrálata. SNI
gyermekek integľálása. Gyakornokok
mentorálása.
-

V

94 %-ban

Hagyományok ápolása. Zenei neve|és fejlesztő

V

85 %-ban

mentorálása.

IKT eszközök

Katica Tagóvodája
Kakuja Klóra tgóvez'

Kincskereső Tagóvodáj a
Tav asz i J ózs eÍnétgóvez

20| 5 |20 |6-os nevęlési év beszámolója

-

Koszorú Tagóvodája

iatása. SNI gyermekek integrálása.
Egészségeséletmódra nevelés. SNI gyermekek

Bukovicsné Nagy Judit tgóvez.

Mesepalota Tagóvodája
Tarbáné Kerekes Agnes tgóvez.

Napsugĺír Tagóvodája
Kocsisné Juhtźsz Eva tgóvez. .

Esztétikai nevelés a miĺvészetek eszközével. SNI
gyermekek integrálása. Gyakornokok
mentoľálása

V

83 %-ban

Egyéni bánásmód a|ka|mazźsa a ryakorlatban.
SNI gyermekek integrálása.

V

90 %-ban

Néphagyományok, jeles napok ápolása. SNI
gyermekek integľálása. Gyakornokok

Pitypang Tagóvodája
Váradiné orosz ÁEnes tgóuez.

ú 84%o-ban

ú 92%-ban

:

S zázszo r szép Tagó vo dáj
Csabainé Lampert Ágnes tgóvez.

a

Szivárvány Tagóvodája

Zöld óvoda tevékenysége, környezettudatos nęvelés folytatasa. Madárbarát óvoda program. SNI
gyermekek integrálása.

V

93 %o-ban

V

85

V

94 %o-ban

Esztétikus környezeti nevelés hangsúlyozása.
SNI gyermekek integrálása' Gyakoľnokok
mentorálasa.

V

85 %o-baĺ

Zenei nevelés módszertani fejlesztése. SNI
gyeľmekek integľálása. Gyakornokok
mentorálása'

Ú

8T%o-ban

Gyermekvédelmi feladatok koordinálása. Ma-

Lauter Péternétgó'vez

dárbaúúóvoda program' SNI gyermekek integrálá9a. Gy.a.kornokok menlo1álfo u'

rÁ-u-ra

Mozgás (testnevelés foglalkozások) szervezésének módszertani korszenĺsítése.IKT eszköztik

Tagóvodája

Kissné Bagi Magdolna tgóvez.

Tesz-Vesz Tagóvodája
Hollikné Lukźcs Mariann tgóvez.

Várunk Rád Tagóvoda
Juhász Ándrea tgóvez.

basznźůata.Gyakornokok mentorálás a.

%.baĺ

ÍY.ĺ3.Nevelési progľamunk eľősségei

.
o

A gyermekkcizponfuság

A

és gyermekęk jogainak, sztikségleteinek tisztelete.

kompetencia alapú nevelésben kiemelt alapképességek hangsúlyozott fejlesztése, a
gyermekek életkorĺĺnakmegfelelően.
o Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekébenjellemző az egyéffe szaboff bánrísmód,
feladatadás, a differenciált fejlesaés, s egyre gyakľabban a koopeľatív tanulás alka|mazása.

t9-

.-{

.?,--
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A Napľafoľgó Egyesített Tvoda

oA fejlesztőpeđagógus alĺtívközremfüĺidésével eredményes a fejlesztett gyeľmekekfe|zźx.
kőnatásapI;
-

A

hátranyos helyzeĺĺ,ingerszegény k<irnyezetben élő gyermekek sikeréiményekhez,
ismeretekhez

új abb

j

utottak.

. onbizalmuk erősödött.
- A gyermekek szĺndékosfigyelme, feladatľa való koncenttá|ő képességejavult.
- Az iskolába keriilő, előtte fejlesztett gyermekek később megálljfü a helyĹiket a tanulásban.

.A

gyermeki kíváncsiságra építve,az anyanyelví és kommunikúciós, a komplex míívésze.
ti, az esztétikai, az erkölcsi, a testí, a természeti - túrsadalmi környezet megismerésére
nevelés során pontosítottuk a gyermekek világľól alkotott képét.
o Megfelelő a szülői és a tarsintézmények elégedettségi mutatója. A sziilői panaszok száma
lecsökkent. A problémák kezelése az egyesitett óvoda igazgatőságan megoldódott.

.

Javult a munkafegyelem, az egységes Munkakĺjri leírásban megfogalmazottaknak köszön.
hetően (dohanyzás, mobil telefon használata' stb.)

Nehézségeinkpedagó giai szempontból

:

o

NéhánY sziilőnél nehezen tudjuk elémi, hogy az 5 évesnélidősebb gyermekek a foglalkozások idejére beérkezzenek az óvodába.

o

Tobb óvodában, délben tc}megesen viszik hazaa gyermekeket.Ez akkoľ gond, amikor a
kisgyermek szociális, és moľális családi háttere nem a legideálisabb' Nekik szĹikségük
lenne a délutani óvodai pihenésre, játéIcais, a szocializálódásuk megeľősítéséľe.

.

Tĺibb tagóvoda nem él a Magyarkúton, és a Káptalanfüreden szervezheto nyara|tatás, táb oro ztatás l ehető sé gével. C é1 ezen óvo diĺk aktiv izá|ása.

Polgrĺľmesteri

Azintézményneve:

j*"ľJf,ÍĽl

a';,ľ''i,'ŕJľ!l,1ľ,lľľ'':ä'ŕľ"

Napľafoľgĺiľgy",il|ft
Ovoda

Csodasziget

Tagóvodája

.

i

HétszínvirágTagóvodájal|l30,|/40
Katica Tagóvodája
KincskeresőTagóvodája l

fl30

|l30,

|l40

|l30

|l20

1

Il30

Koszorú Tagóvodája
Mesepalota

Tagóvodája

Napsugár Tasóv9

{ája.

Il30

l

I/30

Piýpang Tagóvodája

a
Tagóvodája

Százszorszép Tagóvodáj
Szivárvány

ĺ.

-

1

l/30
Il30

|lfs,

1lf0
1/30

t

ď,,t

1=Ř
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Azintézményneve:

f0I5/f0|6-os nevelési év beszámolója
Polgármesteľi

:

Józsefvárosi .Iubileumi Töľzsgárda

Szotgálati

Dicsére! .GJermekekéľtjuta|om. jüĺalom em!éké-1em

TA:TI.KA Tagóvodája

|ĺ30

Tesz-Vesz Tagóvodája

1/30

Várunk Rád Tagóvodája

N./5. Kerületi szĺntű szakm.aĺ események
- Egésznapos óvodai szakmai nap (első) 2016. februáľ f5.-én t25 fő részvételével,
- Pedagógusnap 2016' 06' 08'.40 fővel, - ovodák napja (első) 2016.06.10.-én 240 frvel

Az aktivitás, a kedvező tapaszta|atok és a programok népszenĺségéttekintve a kĺjvetkezo nevelési évben folytatjuk a két új ľendezvény megszervezését,lebonyolítását.

Y.

^Z

INTEZMÉľv1nx) ELLENonznsn

Az ellenőr zés cétjaa pedagógusok és a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak

munkájá-

nak megismerése, á nevelőmunka minőségének növelése, az egységes elvarás-rendszęr kialakítása, folyamatos visszaj e|zés biztosítása volt.
- Az ellenőrzések soľiĺnismét tppasńa|tuk,hogy az intézményeink falai k<ĺzött az ĺóvodások
jól éľzikmagukat, magatartásuk megfelelő, neveltségĺ szintjÍik jó. Az SNI gyermekek inte gr álásár a nagyobb fi gyelmet foľdítottunk.

A

szüIők áItalában elégedettek az óvónők és a dadusok munkájáva|. Äz ĺskolába menő
gyermekek felkészítésemegtöľtént.

- Ellenőrző munkánk során igyekezttink betartani a ,,helikopter szemlélet elvét,,, melynek
lényege, hogy felülről nézve, az e;lyéni éľdekeketlehetőleg szem előtt tartva, de minden esetben, a gyermekek és az óvoda érdekeit előtérbe helyezve szervezzik, irányítsuk, és értékeljfü
a pedagógiai feladatok ellátását.
Í.I !|
Y./I.

/_.--_|
_t--:!-.\
!..!.4
--.a: -:-....!4:==-!..
fl-^. llEYElullttlĺrlta
utlsu €l.||.-2--!-!_
lcllul.ZEsEucrĺ'^|. (IrrĺIrrKä]ęI-v
arapJalr,
szęilrpolr[JaI;
(megegyeztek a tanfeltigyeleti éľtékelésiterületekkel és szempontokkal)

Területek

:

Szempontok
Mi|yen a módszertani felkészĹiltsége?

Milyen módszereket a|ka|maz a nevelés folyamatában és a gyeľmeki tevékenysé-

gekben?

A|ka|mazza-e a gyermekközösségnek,
felelo, változatos módszereket?

l. Pedagógiai módszertani felkészültség

2.

A gyermek személyi-

ségénekfejlesaése, az
egyéni brínrísmód érvényesíilése,a hátrányos

különleges brĺniásmódot igénylőknek meg-

Hogyan értékeliaz a|ka|mazott módszerek beváIasát? Hogyan hasznát|jafe| a megfigyelési, mérésiés éľtékelési
eredményeket saját pedagógiai gyakorlatĺĺban? Hogyan' mennyire illeszkednek az á|tala alkalmazott módszerek a gyeľmekköaisséghez, illetve a képességfejlesaésiterületekhez?

Hogyan méń fel a gyermekek értelmi, éĺze|mi,szociális és eľkölcsi áů|apotáÍ?
Milyen hatékony gyermeki megismerési technikĺíkat a|ka|maz?
: Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztésa tervezésben és
j
.ŁPe_qgg-qg-ią!-Ę!*.ąĺ4uą! Qgyś.T'-'-t9p-ęglgg-:Ł' gíg-ts4g"g-Ę'

j
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ľeľůiletek
it_.--.."-*-neve
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he|y zeťu, saj átos
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l

és

i

igényű vagy beilleszkedési, tanulasi, magatartĺási
nehézséggel kĺizdő gyer.
mek, többi gyermekkel,
együtt történő sikeres
neveléséhez, fej lesztésé.
hez szükséges megfelelő j
módszeľtani felkészültség

kulturális háttér)?
gyakorlatát?
Milyen módon differenciál, hogyan a|ka|m^77aazadaptiv oktatrás
gyermekekMilyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylo
magatartasi
tanulasi,
kel, ezen beliil^á sajátoínevelěsi igényű, a beilleszkedési,
és
a
hátrĺĺnyos
illetve
gyeľmekekkel,
neńézséggel ktizdő, a kiemelten tehetséges
halmozottan hátrányos helyzetii gyermekekkel?

I

Milyen módszereket a|ka|maza köz<isség belső strukturájának feltarasara?
Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulasi kömyezetet kialakítani,

3. A gyermek csopoľtok,
közösségek alakul ĺásanak

umJíyuen á gyermekek éľtékesnek,elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben
a különböző
megÍanuljak lisĺelni, elfogadni a különbözó kultuľális közegből,
és a háĺ
igénylő,
brínasmódot
te'Jaoutmĺ rétegből érkezei társaikat, a ktilönleges
rányos helyzehĺ gyermekeket is?
(helyzetek
Hogyan jelenik meg a kĺizösségfejlesztés a pedagógiai munkájában
tevékenysészervezett
kíviil
óvodan
és
óvodai
gyermekek
terjmtesě, eszlĺözök, a

segítése,fej lesztése,
esélyteremtés, nyitottság
a külĺinb<iző tarsadalmi.
kulturális sokféleségre'
integrációs tevékenység,

csoportirányító tevékeny-

geiben)?

Melyek azok a probléma-megoldasi és konfliktuskezelési stĺatégiiák, amelyeket

ség

sikeresen alkalmaz?

Milyen a pedagógiai tewezó munkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszeiek, nyômon követhetőség, megvalósíthatóság, realitĺás?
Hogyan viszonyul egymashoz a tervezés és a megvalósítás?

4. Pedagógiai folyama-

tervezés során hogyan érvényesítiaz óvodai nevelés országos alappľogram
nevelési céljait, hogyan határozmeg pedagógiai célokat, fejlesztendo kompetenci-

A

tok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önľef-

źlkat?

Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt intézményi

lexiók

cé1oknak?

Hogyan épit tervező munkája során a gyermekek előzetes neveltségi szintjéľe,
és
Mennyiľe tudatosan és az adott helyzetnek mennyiľe megfelelően vźt|asztja meg
a\ka\maz'za a neve lés i és tanul ás s zervezés i

5.

e

lj

arasokat?

és
Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését,
hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, éľdeklődését?
Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodasi, probléma-megoldasi és együttműkö.

Az ismeľetszerzés, a
tanuliís támogatiása

dési képességét?

Milyen ismeretszerzési, tanulási teľet, ismeretszerzési, tanulási kömyezetet hoz
l!tr1 az

i

sm

91ets.zerzési.

tanul ĺísi fo|vam a1r a?

Milyen esetekben a\ka|mazza az ismeretszerzési, tanulasĹtanítasi fo|yamatban a
d

6. Pedagógiai folyamatok
és a gyermekek személyi-

fej

leszto és szummatív értékelési formákat?

Milyen ellenőrzési és értékelésiformiĺkat a|ka|maz?

ségfej lődésének folyama-

tos értékelése'elemzése

iafnosztikus,

i

Mennyire támogató, fejleszto szandékú az értéke|ése?
gyeÍ.
Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatjak-e a
mekek önértékelésénekfejlődését?

J.'ĺ
Ł8o
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Területek

Szempontok
Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkoruknak megfe.
lelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)?

Milyen

a gyermekekkel a kommunikációją

együttműködése?

Milyen módon mĹiködik egyutt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát
segítő miís felnőttekkel a pedagógiai folyamatban?

7. Kommunikáció és

Egyĺittműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagógusaival?
Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belĹil, kívĺil,jó gyakor-

szakmai együttműkĺĺdés,
problémamegoldĺís

lat stb.)?

ReáIis önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e

rá,

a reflektív szem|éIet? Hogyan

fogadj a a visszaj elzéseket? Képes-e önĺefl exióra? Képes-e önfej lesztésľe?

Mennyire tud azonosu|ni az intézmény pedagógiai pľogramjának cé|jaiva|, az
intézmény pedagógiai hitvallásával?

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesítia folyamatos értékelés,fejlődés, továbblépés igényét?

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben,hogyan követi a szakmőjában
megjelenő változásokat?

8. Etkötelezettség és

szakmai felelősségválla.
lás a szakmai fejlődésért

Ho gyan ny i lvánu l me g kezde m ény ezókép es sĺige, fe

I

e l ő s s é g-v

źi|a|ása a

munkájában?
I

I

Munkáj ában mennyire pontos, me gbizhatő?

o sszegzes:
Tapasztalatunk szeľint intézményeĺnkbena giJŕermekek jól érzik magukat, számukľa a
nyugodt' családĺas légkłiľ'a megfelelő játékok és fejlesztő eszkłiztik biztosítottak. AZ
esetleges panaszokat, hiányosságokat igyekeztiink ľendezni, pótolni'

óvodáink jellemző módon jól felszeľeltek, tĺszták, és esztétÍkusak.Szakmailag sokszíniĺek maradtak, és avezetőség szerint szÍnvonalasabbak lettek, a szĺilők, és a táľsintézmé.
nyek körében népszerűek. A gyermekek ellátottsága megfelelő.
A. do!sozók mllnkakłin]itménvei iők a fulaĺlatllk elvéozéséhezszĺikséoeseszkŕizŕik renrĺe|kezésükĺe állnak. A karbantartási, javítiĺsimunkálatok megvalósítása a JGK Zrt. közręműködése
óta javult és szervezettebb lett. A szakmai anyagon túli beszerzések kompetenciája januáľtól

szĺímunkľakibőviilt, ezá|ta| az intézménytĺnállósága mindannyiunk öľömére nagyobb lett
(irodaszer, informatikai eszközök, munkaruha beszerzés, stb.).

Az

tĺsszevonás után sokkal gyoľsabb |ett az ĺnformációáľamlás az onkormányzat és az
óvodák közcĺtt. Kevesebb papíľtfogyasztunk, az írásos anyagokat e-mail-ben továbbítjuk, a
gyakori étekezletek helyett a tagóvoda-vezetőkkel skype segítségével,konferenciabeszélgetések formájában (egyszerre 7-8 fővel) taľtjuk a kapcsolatot.

Célunk a jĺivőben is a tagóvodfü egyéni arculatának megtaľtĺĺsamellett, hogy mind a 15 óvo.
da egyfoľmán vonzĺílegyen a szülők és ryeľmekek számáľa, ne legyenek magas létszźlmmal mriködő népszenĺbbóvodak és kevésbékeresettek. A jól működő óvodák példamutatĺással
hilzzák fel a kevésbé aktív óvodfüat.
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