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Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
Hatarozati javaslat:
A Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag javasolja a

Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.
Tisztelt Kepviselo-testiilet!
I.

Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jozsefvarosi Ovodak (tovabbiakban:
JOK) Intezmenyvezetoje elkeszitette a 2020/2021. nevelesi evre vonatkozo szakmai tevekenysegiiket,
gazdalkodasukat tartalmazd irasos beszamolojat.
A JOK magas szakmai szinvonalon, az ellatottak erdekeit szem elott tartva, a jogszabalyi eloirasoknak
es a Kepviselo-testiilet donteseinek megfeleloen vegzi a kdtelezo es onkent vallalt feladatokat.
A 2020/2021. nevelesi evben a JOK a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torvenyben foglaltak
szerint ellatta az ovodai nevelest es a tobbi gyermekkel egyutt nevelheto sajatos nevelesi igenyti
gyermekek ovodai neveleset, a gyermekek haromeves koratol a tankotelezettsegiik kezdeteig.
A 2020/2021. nevelesi evben az ovodai kozdssegek tevekenysege tudatos tervezes alapjan zajlott. Kiilso
szakemberek tamogattak a neveldmunka fejlodeset.

eRKEZETT

2021 DEC 08.

Kulcsjellemzok:
®
Az EU-s palyazattal indulo Befogadd ovodak projekt megvalositasa.
®
A Covid 19 virus altal okozott pandemia melletti mukodes biztositasa.
©
Alapito okirat modositasat elokeszito feladatok es a valtozasok kezelese.
Az EU-s projekt mindenekelott ahhoz kivan hozzajarulni, hogy Jozsefvarosban, olyan vegyes tarsadalmi
osszetetelu onkormanyzati ovodak mukodjenek, amelyek egyszerre vonzdak az itt eld nehez szocialis
helyzetu es kozeposztalybeli csoportok szamara is. Ez egyfelol azt kivanja, hogy erdemben csokkenjen
az onkormanyzati ovodak kozott a szolgaltatasok szinvonalaban levo kiilonbsegek, ami a gyakorlatban
elsosorban azt jelenti, hogy boviteni kell a keriilet kozepso reszen (a Magdohia-, Orczy- es Losoncinegyedben) mukodo onkormanyzati ovodak pedagogiai program kinalatat es human erdforras
kapacitasait. Ezen felul olyan infrastrukturalis beruhazasokra es „szepeszeti” beavatkozasokra is
sziikseg van, amelyek novelik ezen ovodak vonzerejet a keriiletbe nagyszamban bekoltozo fiatal
kozeposztalybeli csaladok szemeben. A projekt megalapozo szakaszaban vegzett felmeresek azt
mutatjak, hogy a pedagogiai, human erdforras es infrastrukturalis fejlesztesek egyiittesen
versenykepesse tehetik ezeket az dvodakat a konkurens onkormanyzati es magan intezmenyekkel
szemben.

A 2020/2021-es nevelesi ev kiemelt nevelesi feladata volt a klimavedelem es komyezettudatossag
szemleletmddjanak erositese a nevelomunkaban, a fenntarthatdsagra neveles, a digitalizalt
adminisztracid bevezetese, es a tehetsegpontok es muhelyfoglalkozasok beinditasa.
A 2020/21-es nevelesi ev az ellenorzesek eve volt. Az eves munkaterv ellenorzesi terveben lett
meghatarozva az ellenorzes eljarasanak mddja, szempontjai, iitemezese. Az ellenorzes a mukodes
valamennyi teriiletet erintette. Az ellenorzesek elore megadott, elfogadott szempontok alapjan tortentek.
• A Magyar Allamkincstar altal sor keriilt az Onkormanyzat kozponti koltsegvetesebol szarmazo
tamogatasai 2020. evi elszamolasa megalapozottsaganak, szabalyszerusegenek, a tamogatasok
felhasznalasa jogszerusegenek hatosagi ellenorzesere.
• A Fenntartoi belso ellenorzes az Intezmeny strategiai dokumentumainak vizsgalatara terjedt ki.
Az elmult evben sor keriilt az Alapito okirat mddositasara. 2021. augusztus 1-tol mddositott
Alapito okiratban rogzitesre keriilt uj - Jozsefvarosi Ovodak (roviden JOK) neve, valamint a
tagdvodak kiegeszito feladatellatasa is. A modositast koveto strategiai tervezes eredmenye az uj
Pedagogiai program, amely rogziti a celokat, befolyasolja az intezmenyek arculatat es helyi
pedagogiai folyamatait. Elkeszult az Intezmeny strategiai dokumentumakent az SzMSz
modositasa is, amelyeket a Kepviselo-testiilet elfogadott.
© Megtortent a munka- es tuz vedelmi bejaras minden ovodaban.
® A Nepegeszsegiigyi es HACCP konyhaellenorzesek is megtortentek, illetve folyamatban
vannak.
® A 2020/21-es nevelesi evben 2020. oktdberben szemelyes jelenlettel, majd online modon
valdsult meg a fejleszto csoport tagjai kozott a havi kapcsolattartas. 2021 juniusaban szemelyes
jelenlettel megtortent a szakmai ellenorzes a tagdvodak fejlesztopedagdgusaival,
gyogypedagogusaival, pszichologusaval. A fejlesztopedagogusok, gydgypedagogusok es a
pszichologus a munkajat szakszeriien, naprakesz dokumentacid vezetesevel latta el.
Tehetseggondozas egyeni foglalkozas soran megvalosult is megvaldsult 9 tagovodaban. A
pedagdgusok az ev vegi beszamoloikat megfeleld modon keszitettek el.
Az ellenorzesek folyaman tovabbra is a humanus, segito magatartas a jellemzd; ahol nem a
hibak feltarasa a cel, hanem a pozitiv megerosites es fejlesztheto teruletek felismertetese a
pedagogussal.

A 2020/2021. nevelesi evben az ovodai ferohelyek szama az alapito okirat szerint (modositas elott)
osszesen 1374 fd, a tenyleges gyermekletszam 1096 fo, az SNI ellatasban reszesiilo gyermekek szama
39 fd, a hatranyos helyzetii gyermekek szama 58 fd, a halmozottan hatranyos helyzetu gyermekek
szama 5 fd volt. A 2020/2021. nevelesi evben a fenntarto altal engedelyezettek szerint 55 dvodai csoport
inditasara keriilt sor. A 2020. oktober 1-jei gyermekletszam 1103 fd, mely a fenntarto altal
engedelyezett tenylegesen felveheto gyermekletszamot tekintve 80%-os dvodai kihasznaltsagot jelent.
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Intezmenyenkenti letszamadatok:
A 2021. evi Alapito okirat modositasa elott az alabbi ferohellyel mukodtek az ovodak:
Engedefyezett

Tenyleges

fdrdhely

letszam

dvodak

(fd)

(fd)

SNI

BTM

(fd)

(f6)

Szam it ott

letszam

Feltoltottseg

W

Napraforgo

100

79

3

3

84

79%

Csadasziget

96

83

3

9

87

86%

Gyerek-Virag

100

76

3

2

80

76%

Hetszihvir^g/

89

81

6

5

93

91%

144

136

11

5

153

94%

Mesepalota

126

114

3

2

118

90%

Napsugar

89

71

4

4

77

80%

Pitypang

180

87

3

2

90

48%

Szazszorszep

141

129

3

1

133

91%

TA-TI-KA

100

87

2

1

90

87%

Varunk Rad

111

80

2

2

82

72%

Viragkoszoru

98

73

1

8

74

74%

osszesen

1374

1096

44

44

1161

80%

Tunderkert
Katica

j

<

Beiskolazasi adatok 2021-ben:
Tagovoda

6vodaban ma rad

Tankoteles
gyermek

OH szu!6i
kerelem

t Tankotelezettseget
kezdo gyermek

Szakvelemeny
alapjan

Szekhelyovoda

33

4

11

18

Csodasziget

35

4

11

20

Gyerek-Virag

29

3

2

24

Tunderkert

36

I

8

27

Katica

43

4

2

37

Mesepalota

43

4

4

35

Napsugar

28

7

3

18

Pitypang

54

15

0

39

Szazszorszep

50

10

1

39

tA-ti-ka

40

11

1

28

Varunk Rad

32

2

1

29

Viragkoszoru

32

3

9

20

455

68

53

334

Az Alapito Okirat 2021. evi modositasaval valtozott a kiemelt figyelmet igenylo gyermekek ellatasa.
A nemzeti koznevelesrol sz616 2011. evi CXC. torveny 4. §. 25. pontja ertelmeben a sajatos nevelesi

igenyu gyermek, tanulo: az a kiilonleges banasmodot igenyld gyermek, tanulo, aki a szakertoi bizottsag
szakertoi velemenye alapjan mozgasszervi, erzekszervi (latasi, hallasi), ertelmi vagy beszedfogyatekos,
tobb fogyatekossag egyiittes elofordulasa eseten halmozottan fogyatekos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyeb psziches fejlodesi zavarral (sulyos tanulasi, figyelem- vagy magatartasszabalyozasi
zavarral) kiizd. A fogyatekossag tipusai szerint az ellatast biztosito szekhely-es tagovodak:

Mozgasszervi (mozgasseriilt) fogyatekossag
Erzekszervi (latasseriilt) fogyatekossag
Erzekszervi (hallasserult) fogyatekossag

Enyhe ertelmi fogyatekossag

Kozepsulyos ertelmi fogyatekossag
Beszed fogyatekossag
Tobb fogyatekossag egyiittes elofordulasa eseten
sulyosan halmozottan fogyatekossag

Autizmus spektrum zavar
Egyeb psziches fejlodesi zavar (sulyos tanulasi,
figyelem- vagy magatartasszabalyozasi zavar)

Viragkoszoru Tagovoda
TA-TI-KA Tagovoda
Gyerek-Virag tagovoda
Szazszorszep Tagovoda
Pitypang Tagovoda
Csodasziget Tagovoda
Pitypang Tagovoda
Mesepalota Tagovoda
Tiinderkert Tagovoda
Szekhelyovoda
Katica Tagovoda
Mesepalota Tagovoda
Napsugar Tagovoda
Katica Tag6voda
Varunk Rad Tagovoda
Szekhelyovoda es minden tagovoda
Szekhelyovoda es minden tagovoda

A 2020/2021. nevelesi evben az alabbi tablazatban kimutatottak szerint biztositotta a JOK a sajatos
nevelesi igenyu gyermekek ellatasat. Sajat hataskorben 2 gyogypedagogus es 1 logopedus
alkalmazasara keriilt sor, akik vegzettsegiiknek megfeleloen komplex gyogy pedagogiai fejlesztest,
logopediai ellatast vegeztek. Kiilonleges banasmod kereteben kotelezo pedagogiai celu habilitacios es
rehabilitacios foglalkozasokat tartottak.
Sajatos nevelesi igenyu gyermek
Szekhelytagovodak

es

SNI 3 fonek szami'to

SNI 2 fonek szamito

2020.05.31.

2020.10.01.

2020.05.31.

2020.10.01.

Szekhelyovoda

0

1

4

3

Csodasziget

0

0

2

1

Gyerek-Virag

0

0

1

1

Tiinderkert

0

6

0

0

Katica

0

3

7

4

Mesepalota

0

1

2

0

Napsugar

2

3

6

2

Pitypang

1

0

0

1

Szazszorszep

0

0

2

3

tA-ti-ka

1

1

2

2

Varunk Rad

0

0

4

4

Viragkoszoru

0

0

4

3

Osszesen

4

15

34

24

A Pedagogiai Szakszolgalattal valo kapcsolattartas a 2020/21-es nevelesi ev elejen szemelyes jelenlettel,
majd online valosult meg. A hatekony egyiittmukodest elosegitette a rendszeres konzultacio a
szakszolgalat munkatarsai es az ovodak tagovoda-vezetoi, pedagogusai kozott. A JEGYMI folyamatos
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alkalmazasaban allo utazo gydgypedagogusok kozi.il tizen lattak el az SNI hatarozattal rendelkezo
gyerekeket 2092 habilitacios es rehabilitacios oraszamban. A kiemelt figyelmet igenylo gyermekek
mindegyikerol rendelkeznek az ovodapedagogusok megfelelo informaciokkal, ismerik minden gyermek
szocialis helyzetet. Az ovodapedagogusok a nevelo, fejleszto es oktatd munkajukban alkalmaztak
azokat a pedagogiai mddszereket, amelyekkel minden gyermeknel fejlodest tudtak elerni.
A 2020-2021-es nevelesi ev kiemelt nevelesi feladata volt a klimavedelem es kornyezettudatossag
szemleletmodjanak erositese a nevelomunkaban, a fenntarthatdsagra neveles, a digitalizalt
adminisztracid bevezetese, valamint a tehetsegpontok es muhelyfoglalkozasok beinditasa.
Az intezmeny altal benyujtott palyazatok es elert eredmenyek a 2020 - 2021-es nevelesi evben:
Palyazatok (2020/2021.)

©

©

©

®

®

®

2020. oktdber
- A Digitalis Jolet Nkft. az ,.Okos Ovoda Program” kereteben palyazat, amelyen ingyenesen
igenybe veheto honlap-szolgaltatast nyert.
2020. evi Europai Mobilitasi Het kreativ palyazat - Katica Tagovoda
2020. december
Olifu palyazaton reszt vett: Katica, Napsugar, Szazszorszep, Gyerek-Virag
- Klimabarat kozlekedes, „Mikulas ejszakaja” rajzpalyazatokon reszt vett: Katica, Szazszorszep
- Allatok karacsonya rajzpalyazat - Katica
- Palyazat a Karacsony Sandor Kozalapitvany altal meghirdetett „digitalis neveles szakmai
feladatainak tamogatasara”
2021. februar
- Gyurmavilag Kft. - Kreativ orias alkoto csomag - Csomagonkent elnyerheto tamogatas
osszege: 132 175 Ft - Szazszorszep, Napsugar nyert
- „Ilyennek kepzelem az iskolat” Molnar Ferenc Alt isk. rajzpalyazat - Katica, TA-TI-KA,
Mesepalota
2O21.marcius
- Unnepi rajzpalyazat a magyar zaszld es cimer megunneplesere
Mesepalota: Ismerd meg Kisvakondot es baratait alkoto palyazat
2021.aprilis
- Meseird palyazat az Agrarminiszterium megbizasabdl a 2021. evi Fold Napja alkalmabdl
"Mesek a Zummogo birodalombol” meseird palyazat-Pitypang, TA-TI-KA
- BKK Anyak napi rajzpalyazata: A rajzok a buszmegallokban lettek kihelyezve. Resztvevo
Tagovodak: Mesepalota, Gyerek-Virag, Varunk Rad, Csodasziget, Katica, Szazszorszep,
Viragkoszoru, Napsugar, Hetszinvirag
- ,.Tedd Ie a kocsit” palyazat (Klimavedelmi Intezkedesi terv resze) BKK berletet nyert 3
dolgozo (Mesepalota, TA-TI-KA, Szazszorszep), 2 dolgozd tamogatast kapott komyezetet
vedo kozlekedesi eszkozre.
Az ev madara MME rajzpalyazat: Katica, Mesepalota.
Voroskereszt rajzpalyazat "Az egeszsegiink a legfontosabb!" : Katica
2O21.majus
DM -„A Nap gyermekei” palyazat
Tema: „Bujdcskazzatok a Nappal! Keszitsetek el napvedelmi bunkitokat!”
Fodij: Az dvoda jatszdterenek felujitasa 1 000 000 Ft ertekben! TA-TI-KA, Katica, Pitypang,
Napsugar
Muzsikal az erdo! - rajzpalyazat - Katica
Bogyd es Babdca kdnyvcsomag - TA-TI-KA, Mesepalota

A JOK tagintezmenyeiben a nevelesi, tanulasi tanitasi folyamat targyi kornyezetet a pedagogiai
celjaiknak megfelelden alakitottak ki, a fejlesztes folyamatos. 2020-ban felmeresre keriilt es folyamatos
a pedagogiai program megvalositasahoz sziikseges infrastruktura fejlesztese.

Az ovodai neveles mindseget es eredmenyesseget alapvetoen hatarozzak meg a szemelyi feltetelek. Az
dvoda teljes nyitva tartasa alatt a 2020/2021. nevelesi evben is szakkepzett ovodapedagogusok
foglalkoztak a gyermekekkel, az ovodapedagogusok jol felkesziiltek, innovativok, rugalmasak,
odafigyeltek minden gyermek egyeni fejlesztesere.
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A beszamolo alapjan megallapithato, hogy a JOK kollektivaja magas szinvonalu szakmai munkat
vegzett a gyermekek minbsegi fejlesztese erdekeben. A beszamolot a nemzeti kbznevelesrol szolo 2011.
evi CXC. torveny 70. § (2) bekezdes d) pontjanak felhatalmazasa alapjan az ovodak neveldtestiiletei
elfogadtak.

A Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021. nevelesi evrol szolo beszamoloja az eloterjesztes mellekletet kepezi.
IL A beterjesztes indoka

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban miikbdb Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021.
nevelesi evrol szolo beszamolojanak elfogadasahoz sziikseges, hogy a Kepviselo-testiilet a
Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 41.§
(3) bekezdese alapjan dbnteset meghozza.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy a Jozsefvarosi Ovodak - a jogszabalyokkal, az Intezmenyi dokumentumokkal
bsszhangban elkeszitett - az ovodai nevelesi-oktatasi feladatok ellatasarol szolo beszamoloja elfogadasra
keruljon.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, tbbbletkbtelezettseget nem eredmenyez a fenntarto terhere.
IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A Motv. 23. § (5) bekezdes 10. pontjaban foglaltak szerint a keriileti onkormanyzat feladata kiilbnbsen
az ovodai ellatas biztositasa.
A nemzeti kbznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny (tovabbiakban: Nkt.) 69. § (2) bekezdes c)
pontja szerint a nevelesi-oktatasi intezmeny vezetbje felel a nevelbtestiilet jogkbrebe tartozo dbntesek
elbkesziteseert, vegrehajtasuk szakszeru megszervezeseert es ellenbrzeseert, a 70. § (2) bekezdes d)
pontja szerint a nevelbtestiilet dbnt a nevelesi-oktatasi intezmeny munkajat atfogo elemzesek,
ertekelesek, beszamolok elfogadasarbl, a 85. § (2) bekezdese szerint a fenntarto tanevenkent legfeljebb
egy alkalommal kbtelezheti az intezmenyvezetbt arra, hogy az intezmeny tevekenysegerbl atfogo
modon beszamoljon. Az Nkt. 83.§ (2) bekezdes h) pontja alapjan a fenntarto ertekeli a nevelesi-oktatasi
intezmeny pedagogiai programjaban meghatarozott feladatok vegrehajtasat, a pedagogiai-szakmai
munka eredmenyesseget. Ugyanezen torveny 4.§ 9. pontja alapjan fenntarto az a termeszetes vagy jogi
szemely, aki vagy amely a kbznevelesi feladat ellatasara val6 jogosultsagot megszerezte, vagy azzal
rendelkezik, es a kbznevelesi intezmeny mukbdesehez sziikseges feltetelekrbl gondoskodik (a JOK
eseteben fenntarto a Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat). A Motv. 41 .§ (3)
bekezdese alapjan bnkormanyzati dbntest a kepviselo-testiilet, a helyi nepszavazas, a kepviselo-testiilet
felhatalmazasa alapjan a kepviselo-testiilet bizottsaga, a reszbnkormanyzat testiilete, a tarsulasa, a
polgarmester, tovabba ajegyzb hozhat.

A Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek a Kepviselotestiilet es Szervei Szervezeti es Miikbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) bnkormanyzati
rendelet (a tovabbiakban: SzMSz) 7. melleklet 2.4.1. pontja alapjan a Kulturalis, Civil, Oktatasi,
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlbsegi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiilet reszere az eloterjesztes
megtargyalasat.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13.§ (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest nyilvanos iilesen
kell targyalni. Az SZMSZ 30.§ (1) bekezdese alapjan a hatarozat elfogadasahoz egyszerii tbbbseg
sziikseges.

Melleklet:
Jozsefvarosi Ovodak beszamoloja a 2020/2021. nevelesi evrol
Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
..../2021. (.) szaimi hatarozata
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jdzsefvarosi
Ovodak 2020/2021-es nevelesi evrol szolo beszamolojanak elfogadasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy elfogadja a Budapest Fovaros
VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jdzsefvarosi Ovodak - intezmenyvezetoje altal
benyujtott, az eldterjesztes mellekletet kepezd - 2020/2021-es nevelesi evrol szolo beszamolojat.
Felelds: polgarmester
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Bevezetd
A Jozsefvarosi Ovodak intezmenyvezetojekent (tovabbiakban JOK) (1084 Budapest Tolnai Lajos

utca 7-9.) a 2020-2021-es nevelesi evre keszult munkaterviinket alapul veve, a tervezetteknek
vegrehajtasat ertekelve, es elemezve, valamint a jogszabalyoknak megfeleloen keszitettem el
beszamoldmat.

2020. augusztus elsejetol, a Kincskereso tagovoda sziineteltetese es a Tatika Tagovoda csoport

sziineteltetese miatt 272,5 forol 18,5 fovel csokkent letszamunk. fgy 254 fovel kezdte meg az
egyesi'tett ovoda a nevelesi evet.
Az intezmeny munkavallaloinak foglalkoztatasa kozalkalmazotti jogviszony kereteben tortenik, rajuk

a tobbszor modositott kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny, valamint a

2012. evi I. torveny a munka torvenykonyverol az iranyado.
Az egyesi'tett ovoda vezetosegenek tagjai: az intezmenyvezetd, az intezmenyvezeto-

helyettesek, es a tagovoda-vezetok. Az intezmenyvezeto-helyetteseket es a tagovodak

vezetoit az egyesi'tett ovoda vezetoje nevezi ki.
Az

intezmeny

igazgatosaganak tagjai:

az intezmenyvezetd, az intezmenyvezeto-

helyettesek, mint testiilet, konzultativ, velemenyezo es javaslattevo joggal rendelkeznek.

2020. szeptember elsejen az egyesi'tett dvodaban engedelyezett munkakorok:

munkaiigyi iii.

infomuilikus

idtal an os in Linkas

osszesen:

3.0

ped. asszisztens

dujka

ovodatilkar

o
d?

gyogypedagogus
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______ ____ _____

US
El
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Egyesitett
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AILisheiyek sz.im.i 2020 2021. nevelesi ev
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NOS
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s.o
l.o
1.0
s.o
1,0
1.0
8.0
1,0
1o
1,0
8,0
l.o
12,0
1,0
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1,0
1,0
1,0

3.0

1.0
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] ■
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4.0
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2.0
2,0
2,0
5=5 2,0
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5,0
1.0
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1,0 19,0
9.5 254.0
254.0

3

Az igazgatosagi allomany valtozasa, hogy az infonnatikai alias betoltetlen volt, mert tavozott a

korabbi dolgozo, igy a feladatok ellatasa erdekeben szerzodest kotottunk egy szakmailag magasan
kvalifikalt IT ceggel, aki nem csak a mindennapi munkat segiti azota, hanem a tagovodakban levo
informatikai eszkbzbk allapotat is felmerte, es szammal beazonositotta, hogy melyik helyisegben kik

hasznaljak ezeket. Rendbe tettiik a leltari nyilvantartast.
Ot tagovoda elen tagovoda-vezetoi valtozas tortent.

A 2021-22-es nevelesi evet ennek kovetkezteben negy olyan tagovoda-vezetovel inditjuk, akik
palyazat utjan elnyert beosztasukkal vallalt celjaikat kezdik megvaiositani nevelotestiiletukkel

egyuttmukddve. Egy tagovoda elen jelenleg egy nagy szakmai tapasztalattal es helyismerettel
rendelkezd megbizott pedagogus all, es segiti a zavartalan mukodest a palyazat kiirasanak es a
jelentkezdk elbiralasanak idejeig.

A nevelesi ev a tervezett rend szerint valosult meg, a nyari zarasok is rendben, az othetes egymast
valto iigyeletek szerint tortentek.

Sikeriilt a felujitasokat es beruhazasokat is erre az idoszakra megrendelni, es a kivitelezokkel
egyuttmukddve, a hataridoket betartva a munkalatokat befejezni.

A Gyerek-Virag tagovoda teljes szennyviz es esoviz levezeto csatornait kicsereltiik. A dajkak es
pedagogiai asszisztensek takaritottak ki a munkaval jaro port es szennyezodest, az ovodapedagogusok

pedig egy het alatt fogado kessze tettek a gyermekek szamara a helyisegeket, dekoraltak, pakoltak.

Minden dolgozonak oriasi koszonet jar mindezert, a tagovodavezetovel egyiitt, aki helyben szervezte
es koordinalta a munkat.

A sziiloknek pedig a megertest, tiirelmet es egyuttmukodest koszonjiik, hogy rendben es zavartalanul

dolgozhattunk. Koszonet jar a „szomszedoknak” is, mert a Viragkoszoru tagovoda fogadta be addig
a gyerekeket, amig nem tudtak ismet a szokott iizemben dolgozni a Gyerek-Virag tagovodaban.
Sikeriilt elbontani az udvaron allo elavult es monstrumkent helyet foglalo betonarnyekolot is,

melynek helyere sportolasi lehetoseget biztosito sportpalyat szeretnenk helyezni.
Uj tetofedest kapott a Napraforgo szekhely ovoda, amely munka kevesbe zavarta a mukodo ovodat,
de a dolgozoknak itt is tobblettakaritasi feladatot adott.

Nagyon oruliink a Varunk Rad tagovodaban is az uj keritesnek. mellyel ismet a teljes udvar hasznalata
biztonsagossa valt, es hosszu evek problemaja oldodott meg a latvanynak is csunya, vizes kokerites

elbontasaval. Szeretnenk az udvaron allo regi gondnoki lakast is atalakitani az eszkoznormaban eloirt

helyisegge epitve, de ebben az evben az erre tervezett keretbol ez nem tudott megvalosulni.
Btiszke vagyok arra, hogy sajdt human eroforrassal, jo szervezessel es megfeleld kivitelezoi
megbizdssal, hatdridok betartdsdval a penzkeret megtartasa mellett bonyolitotta le igazgatosdgunk
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az elsb ilyen horderejufejlesztest, mely remelem alapot ad ajovobeni bizalomra, fenntartonk reszerol
is.

2020 augusztusaban, a nevelesi evnyitdval egyiitt tartotta a legtobb tagovoda az elozo ev
beszamolojat, az elert eredmenyekrol, meghatarozva az erossegeiket es a fejlesztheto teruleteket.
Ebben az evben keriilt fel eloszor honlapunkra minden tagovoda onallo munka- es feladatterve. 2021

augusztus elsejeig Napraforgo Egyesitett Ovoda (NEO) neven ismert agazatunk eves munkaterve
osszhangban volt a strategiai dokumentumokkal es a munkakozossegek terveivel.
Az intezmeny vezetese a belso es kiilso partnerek bevonasaval alkotta meg az intezmenyi strategiai
es operativ terveket.

Az eredmenyeket es sziikseges korrekciokat rogzitjiik a beszamoloban, fejlesztheto jelleggel

javaslatot tesziink a kovetkezo ev nevelesi feladatainak megvalositasara.

Tagovodainkban osszel megtortent a bemeneti meres, melyet a tavaszi jarvany miatt nem tudtunk
megismetelni a hozza adott ertek kiertekelesehez. Keruleti szinten 2020-2021-ben meg rendelkezett
intezmenyunk dsszehasonllthato merest adatokkal, ez a kovetkezo ev kiemelt feladata lesz.

A fejlesztesi teruleteket az Oktatasi Hivatal altal kiadott rendeletek, a fenntarto celkituzesei, az
intezmenyvezetoi palyazatban vallalt rovidtavu feladatok es az aktualitasok alapjan hataroztuk meg.

A tagovodak arculatahoz igazodo kiemelt nevelesi feladatok is a mindsegi megvalositasra iranyulnak.
A tehetseggondozas teren a gyermekek szuressel tortend kivalasztasaban, a tervek elkesziteseben, es
a tehetsegek koveteseben, nagy lemaradasok vannak, ezert elso dolgunk volt a megfeleloen kepzett
szemelyek biztositasa annak erdekeben, hogy elindulhasson egy kozos ertekalapon allo keruleti
tehetseggondozo program. Regisztralt tehetsegpontkent megkezdtiik a muhelyek felallitasat,

melyet sajnos a jarvany feliilirt, es tavasszal mar le is allt.
Ugyan emiatt a nyflt napok es szolgaltatasok sem tortenhettek meg, mert a jarvanyveszely miatt

idegenek nem lephettek be ovodaink teriiletere. Az uszast sem folytathattuk.

Az onkormanyzat altal biztositott kommunikacids szakember, videos es fotos segitette, hogy
ovodaink bemutatkozhattak, az uj kezdemenyezesekrol hirt adhattunk. (buveszovi, nemetnyelv) Nem
maradtak tajekoztatas nelkiil a sziilok, mert honlapunkon, Facebook csoportokban es szorolapok

segitsegevel, az Infopontokra kihelyezett plakatokkal es a Jozsefvarosi ujsag hasabjain mi is

folyamatosan jelen voltunk, segitettuk a beiratkozast online jelentkezesi felulet biztositasaval.
Ennek koszonhetoen a beiratkozasok minden eddigi evnel jobban sikeriiltek, es letszamban
meghaladta az elmult ket evet e jelentkezok szama.

Megtortent az ovodapedagdgusok onertekelese, az eredmenyek elemzese. a tanulsagok levonasa,

fejlesztesek meghatarozasa. A BECS munkakozdsseg vezetoje zokkenomentesen koordinalta
valamennyi tagovodankban az eljarasok elinditasat, az adminisztratorok kijeloleset es az onfejlesztesi

tervek OH feluletre torteno feltditeset.
Vezetoi, valamint intezmenyi tanfeliigyeleti eljarasok torlesre keriiltek, majd ujra szervezodtek.

A Zold- es Modszertani munkakozdsseg vezetoje irasban latta el tanacsokkal a tagovodak dolgozoit,
segitette a hozzajuk fordulokat szakmai anyagok megkiildesevel.

1. Pedagogiai folyamatok
Sajat palyazatomban is kiemelten fontosnak tartottam, hogy realis helyzetkeppel rendelkezzek a
tervezeshez, de ezt most az EU-s palyazat miatt folyamatosan elvegzik neves szakemberek.

2020. novembereben a Budapest! Corvinus Egyetem szocioldgia szakos hallgatdi, a TARKI es
Budapest Intezet kozosen vegzett kutatasa, adatelemzese es interjus felmereserol kesziilt osszefoglalo

segitette a helyzetelemzest objektiv formaban.

Kiderult, hogy a VIII. keriileti gyerekek 60 %-a jar keriileti dvodaba, mely megalapozza azt a jovobeli
feladatot, hogy a Magdolna-, Orczy- es Losonci-negyed ovodaiban csokkenjen a nehez szocialis
helyzetu gyermekek aranya ugy, hogy az integracid teren bizonyos tapasztalattal es tudassal
rendelkezd ovodakba kell kismertekben novelni a nehez szocialis helyzetu gyermekek aranyat

valamilyen modon. A masodik lepesben a tobbi tagdvodat is be kell vonni ebbe a folyamatba.
Az dvodai kozossegek tevekenysege tudatos tervezes alapjan zajlott. Kiilso szakemberek tamogattak

nevelestinket, neveldmunkank fejlodeset.

Kulcsjellemzdk:

>

Az EU-s palyazattal induld Befogado ovodak projekt megvaldsitasa

>

A Covid 19 virus altal okozott pandemia melletti mukodes biztositasa

>

Alapito okirat modositasat elokeszito feladatok, es a valtozasok kezelese

Az EU-s projekt mindenekelott ahhoz kivan hozzajarulni, hogy Jdzsefvarosban olyan vegyes

tarsadalmi osszetetelu onkormanyzati ovodak mukodjenek, amelyek egyszerre vonzdak az itt eld
nehez szocialis helyzetu es kozeposztalyi csoportok szamara.

Ez egyfelol azt kivanja, hogy erdemben csokkenjen az onkormanyzati ovodak kozott a szolgaltatasok
szinvonalaban tetten erhetd kiilonbseg, ami a gyakorlatban elsosorban azt jelenti, hogy boviteni kell

a keriilet kozepso reszen (a Magdolna-, Orczy- es Losonci-negyedben) mukodo onkormanyzati

ovodak pedagogiai program kinalatat es HR-kapacitasait. Ezen feliil olyan infrastrukturalis
beruhazasokra es „szepeszeti” beavatkozasokra is sziikseg van, amelyek novelik ezen ovodak
vonzerejet a keriilet ezen reszebe nagyszamban bekoltozo fiatal kozeposztalybeli csaladok szemeben.

A projekt megalapozo szakaszaban vegzett felmeresek azt mutatjak, hogy a pedagogiai, HR- es
infrastrukturalis fejlesztesek egyiittesen versenykepesse tehetik ezeket az ovodakat a konkurens

onkormanyzati es magan intezmenyekkel szemben.

A projekt team alapvetese, hogy az integralt koriilmenyek kozott zajlo neveles akkor tud sikeres lenni,
ha az ovodakban dolgozo pedagogusok magukenak erzik az integracios celokat, es erdemi beleszolast
kapnak abba, hogy az egyes ovodak milyen iitemben es modon valositjak meg a kozosen kituzott

celokat es feladatokat. A projektet iranyito teamnek mind a tizenket ovodat tamogatnia kell abban,

hogy az ott dolgozo pedagogusok kidolgozzanak egy intezmenyre szabott integracios strategist, ami
beagyazodik a projekt tagabb celrendszerebe. Ezen tulmenoen sziikseg van egy olyan folyamatosan
mukodo szakmai-modszertani munkacsoportra, ami lehetoseget ad a kozds tanulasra, fejlesztesre,

mentoralasra es a jogyakorlatok elterjesztesere. Vegiil a pedagogusok motivaciojanak fenntartasa
celjabol termeszetesen sziikseg van a projekt kereteben vegzett tobbletmunka javadalmazasara is.

Celunk:
S A projekt sikerenek tovabbi feltetele a projekt celjainak es eredmenyeinek megfelelo
keretezese es kommunikalasa az erintett sziiloi csoportok, szakmai kozossegek es a
jozsefvarosi lakossag fele. Tovabbi alapveto feltetel a projektet megvalosito konzorcium, az

azt

iranyito team, az ovodaigazgatosag,

a tagovoda-vezetok, a teriiletert felelos

alpolgarmester, valamint a Humankapcsolati iroda kozotti szoros egyiittmukddes.
Pedagogiai eelokra hasznalt infokommunikacios eszkozpark tovabbfejlesztese, elavultak

csereje, kepzesek segitsegevel az OVPED feliilet hasznalatanak teljesse tetele.
A 40 000 Ft-os berpotlek kezdetben idevonzott kollegakat, sajnos ev vegere a tavozni vagyas

ujabb hullama soport vegig agazatunkon. Szerencsere ugyanannyi dolgozo erkezett, mint

amennyi tavozott, sot szakmai ismeretekben, tudasban magasabban kvalifikalt pedagogusok

erkeztek a tavozok helyere. Meg kell tartani oket!
A szakmai fejlesztesek stabilitasa miatt, es a fenntarthato minosegi munka erdekeben meg
kell allitani a fluktuaciot. A nok 40 ev szolgalati idejevel nyugdijba tavozok miatt arnugy is

kezelendo orszagos szinten, hiszen erosen kioregedoben van a szakma.

A sikerkriteriumban vallalt celok koziil csak a konkretan vallalt modszerek nem epiiltek eddig a

pedagogiai programba, ezeket a 2021-ben indulo intenziv modszertani fejlesztesek soran potoljuk a
Partners Hungary konzorciumi partner segitsegevel.

Erdssegek:

Felkeszult, szakmailag kepzett pedagogusok, akik modszertani ismereteik birtokaban kepesek

hatekonyan bekapcsolodni a jozsefvarosi ovodak kozotti jogyakorlatok megosztasaba.
Szakmai, modszertani munkacsoportok bevonasaval valosulnak meg a valtozasok, minden veliink

egyutt, kozos gondolkodassal keriil bevezetesre.

Fejlesztheto teriilet:

Az alapito okirat modositasat koveto strategiai tervezes eredmenye az uj pedagogiai program, amely
rogziti a celokat, befolyasolja az intezmenyek arculatat es helyi pedagogiai folyamatait.

Az uj modszertani kezdemenyezesek beepitese a kozos pedagogiai programba.

Hosszutavu fenntarthatosag biztositasa kepzesekkel es fiatal ovodapedagogusok bevonzasaval, itt

tartasaval.
Tagovodak kozotti szakmai kapcsolatok tudatos kiepitese, egymas jo gyakorlatainak megismerese,

„szomszedolas”-sal a nevelotestiiletek egyiittmukodesenek erdsitese.

1.1. Pedagogiai folyamatok: Tervezes

Valtozo koznevelesi

rendszeriinkben realis kommunikalassal, jogszabalyismerettel segitem

kollegaim valtozasokhoz valo igazodasat, biztonsagerzetiik megalapozasat es a nyugodt, gyermekek

kozotti tevekenykedes menetet.

A tervben szereplo dokumentumok atdolgozasra kertiltek, a valosaghoz igazodva segitik a tagovodak
jogszeru mukodeset.

Legnagyobb lepest az adatvedelmi tudatossag fele tettiink. Sajat magasan kepzett adatvedelmi
tisztsegviselonk segiti, hogy a szamtalan valtozassal jaro jogszabalyi kornyezetben dokumentumaink,
es eljarasaink megfeleljenek az eloirasoknak, es partnereinkkel is ezek betartasaval haladjunk celjaink

elerese fele.
Strategiai dokumentumaink a tervezetteknek megfeleloen aktualizalva lettek, melyet az ASZ, a MAK
es ket fenntartoi ellenorzes hatasara tovabbi szabalyzatokkal es eljarasokkal egeszitettiink ki.

Megvalasztottuk a keriileti szintu kozalkalmazotti tanacsunkat, es a kitiintetesek elbiralasaban is

szamitottunk javaslataikra.

A

mindsitesre, az onertekelesre minden

segi'tseget megadunk

a

BECS vezetojevel es

mesterpedagogus intezmenyvezetd-helyettes kollegammal egyiittmukddve, es tovabbra is adni
fogunk a portfoliok sikeres elkeszitesehez.
A

2020-2021-es

nevelesi

ev

kiemelt

nevelesi

feladata

volt

a

klimavedelem

es

kornyezettudatossag szemleletmodjanak erositese a nevelomunkaban, a fenntarthatosagra

neveles, a digitalizalt adminisztracid bevezetese, es a tehetsegpontok es muhelyfoglalkozasok

beindi'tasa.

A tagovoda-vezetok a tervezesnel figyelembe vettek a kiemelt nevelesi feladatokat. A tervek
megvalositasa nyomon kovetheto, a napi pedagogiai gyakorlat a celok megvalositasat szolgalta.

A megvalosi'tas soran megtortent a tervek korrekt vegrehajtasa, a pedagogiai folyamatok ertekelese,
tapasztalatok osszegyujtese, az esetleges korrekciok vegrehajtasa.

Kulcsjellemzdk:

> Az ovodapedagogusok tervezd munkajuk soran figyelembe vettek az alkalmazott tartalmi es

intezmenyi belso elvarasokat, az altaluk nevelt/tanitott gyermekek es csoportfejlesztesi celjait.
> A pedagogiai munka megfelelt a NEO/JOK eves tervezeseben foglaltaknak, az esetleges
elteresek indokoltak.
> A csoportnaplok digitalizalasat kovetoen figyelemmel kiserhettem, hogy a tervezomunka
megfelel a pedagogiai programunk elvarasainak.

Erdsseg: A kornyezettudatos szemleletformalas, magatartasalakitas csirai megjelennek a tagovodak

mindennapjaiban, melynek soran nagy hangsulyt fektetiink az ertekbeli, magatartasbeli es
eletstilusbeli valtozasokra. Ez jo alapot teremtett a kertileti strategiai klimavedelmi programhoz val6
csatlakozashoz.

Fejlesztheto teriilet: A csoportnaplok utan 2021-ben minden ovodai csoport dokumentacioja az

OVPED feliileten digitalizalt formaban tortenjen meg, melyhez sziikseges az infrastruktura kiepitese,

es az IKT kompetencia fejlesztese, tovabbi eszkozdk biztositasa.

A kornyezeti nevelessel osszhangban az egeszsegre is kiemelt hangsulyt kell fektetni. A jarvany
miatt tobb egeszsegnevelessel kapcsolatos szokas- es szabalyrendszer ujra gondolasra szorult, es a

mindennapokban megjelenve a helyi protokoll segiti, hogy mindenki szamara kovetheto es azonosan
elvart formaban realizalodjon a gyakorlatban.

A teljes koru ovodai egeszsegfejlesztes az alabbi negy egeszsegfejlesztesi alapfeladat rendszeres

vegzeset jelenti - minden gyermekkel, a teljes nevelotestiilet, a sziilok es az 6voda kornyezetenek
bevonasaval, szakmai ellenorzes es segites mellett:
egeszseges

taplalkozas

megvalositasa - a

szoigaltatoval

es fenntartoval

torteno

egyuttmukodesben);
mindennapi testneveles minden ovodasnak az egeszsegfejlesztesi kriteriumok teljesitesevel;

a gyermekek erett szemelyisegge valasanak eldsegitese szemelykozpontu pedagogiai
modszerekkel es a muveszetek szemelyisegfejleszto hatekonysagu alkalmazasaval (enek,

tanc,

rajz,

mesemondas,

nepi jatekok

es

nepi

ritusjatekok,

kezmuvesseg,

stb.)

tehetsegmuhelyekben kiegeszitett gondozassal;

szamos egyeb tema kozott kornyezeti, mediatudatossagi, balesetvedelmi egeszseg-ismeretek
hatekony, azaz keszsegge valast eredmenyezo oktatasa a sziilokkel egyuttmukodve, es az
intezmenyi jelzorendszer kiepitese.

1.2. Pedagogiai folyamatok: Megvalositas

Pedagogiai programunk megvalositasat segitette az ovodapedagogusok es a neveldmunkat segitok
elkotelezettsege, korszeru, valtozatos pedagogiai eljarasok tudatos alkalmazasa, modszertani

kulturajuk tudatos fejlesztese es az elmeleti tudasbazis gyakorlatban valo alkalmazasa.
Az eves es heti terveket az A lapprogram altal meghatarozott feladatok szem elott tartasaval

keszitettiik el.

Celunk:

> Jozsefvaros klimastrategiai, kozdsseg-centrikus programjahoz igazodva ovodaink is

csatlakoztak a szemleletformalo keriileti celokhoz,
>

A szuloket bevonva toreksziink a klimabarat cel erdekeben zolditeni kornyezetiinket,

>

Takarekosabb vizfogyasztasra torekedve terveziink fejleszteseket,

>

A csapadekvi'z gyujtesere alkalmas tarolokat szerziink be,

> A „FOGADJ OROKBE EGY FAT!”

programhoz csatlakozunk, es a zold udvarok

fenntartasahoz tamogatokat keresunk,

> Reszt vesziink az automentes kezdemenyezesekben, es gyermekkerekpar utakat alakitunk ki

az arra alkalmas ovodaudvarokon, eszkozoket is biztositva a gyakorlashoz.
> Toreksziink a nulla hulladek programhoz, melyet eddig a papir ujra hasznositasaval mar
elkezdtiink,

> Csaladoknak szolo szemleletformalo programokat tartunk, melyben a zbld ovodaknak kiemelt

szerepet szanunk.
> Minden tagovoda elkesziti a zbldovi palyazathoz sziikseges helyzetelemzeset, es akik
megfelelnek, palyaznak a cimre, akik meg nem, ok konkret feladatokkal igyekeznek
megcelozni azt. hogy alkalmasak legyenek erre az elismeresre. (pl.:energiatakarekos

mukbdtetes, szelektiv hulladekgyujtes, ujrahasznositas, komposztalas stb.,

Erbsseg:

Harom Zbldovi cimmel rendelkezo tagovoda van, es harom Madarbarat 6voda.
Zbld munkakbzbsseg mukbdbtt a pandemia alatt is.

A Katica tagovodaban vettek fel a Madarak es Fak Napjahoz kapcsolodo filmet, melyet a Madartani
Egyesiilet magas szinvonalunak minbsitett.

Fejleszthetb teriilet:

A klimabarat, zbld szemleletmod es a klimastrategia megvalositasaert vegzett teljes pedagogiai
folyamat kbvetheto legyen a tevekenysegi tervekben, a csoportnaplokban, valamint a gyermeki
produktumokban.

A mozgasszegeny eletmod okozta nem-fertbzo kronikus betegsegek jelentbsen nottek, es az
egeszsegfej lesztb testmozgas a bezartsaggal csbkkent. Ennek helyreallitasaban leghatekonyabb
modszer a mindennapi ovodai mozgasfejlesztes, es a szabad levegbn vegzett sportolas, melyet az
idevago WHO ajanlasok es EU dokumentumok is szorgalmaznak. Fontos, hogy naponta legyen

tervezve iranyitott mozgas ott is, ahol nines tomaszoba. Kulcsszavak: mindennapi mozgas,
kbznevelesi tbrveny, egeszsegfej lesztesi kriteriumok, tomatermen kivuli hatekony testneveles

Kulcsjellemzok:

> Szakmai

szempontbol

sikeres evet zartunk,

a

kituzbtt

nevelesi

feladatot,

a

kbrnyezettudatos neveles es fenntarthatosagat figyelembe vevb tevekenysegek atfogo

vizsgalata, valamint napi gyakorlatanak elemzese megtbrtent.
> Eves terveink (eves munkaterv, intezkedesi tervek, munkakbzbssegi terv, a pedagogiai

munkatervezesi

dokumentumai)

gyakorlati

megvalositasa az 6vodapedag6gusok

bevonasaval tbrtent.
> Tbrekedtiink megfelelo tajekoztatast adni a sziiloknek online ertekezleteken, Facebook

csoportokban, hogy a jarvany ellenere aktiv maradjon a kapcsolatuk ovodaink

pedagogusaival, es segftsiik a gyermekek fejlodeset dtleteinkkel, szakmai tanacsainkkal.

Pszichologus kollegank kiilon segitseget adott a bezartsag es veszteseg feldolgozasahoz.
> Az ellenorzesi rend betartasat akadalyozta a csoportok osszevonasa, iigyeleti rendben
mukodese es a betegsegek gyakorisaga, a pandemia miatti kenyszersziinetek. A
tanfeliigyelet miatti dnertekeles-onellenorzes azonban sok pedagogusnak tartott tukrot

eddigi palyafutasanak ertekelese kozben.

> Az ertekelesek eredmenyeinek visszacsatolasa megtortent, es az intezmenyi fejlesztesek
egyik alapjat kepezik.

> A nagy hosegben jol tudtuk hasznalni a vizpermetezot, mely husitette a gyermekeket.
Nagyon sok homokozasra, vizes jatekokra, levegos jatekokra keriilt sor. A folyadekot
folyamatosan biztositottuk, kiilon minden gyermekre figyelve, hogy a megfeleld
mennyiseget megigya.

>

Biztositjuk a gyermekek tisztasagi csomagjat.

Erdsseg:

Ovodainkban az intezmenyi dokumentumok osszhangban allnak egymassal, egymasra epiilnek. A
tartalmi munkankat meghatarozo strategiai terv, alapdokumentum a JOK pedagogiai programja, mely

kiindulopontja intezmenyiink tobbi dokumentumanak. A strategiai terveket az eves munkatervben
bontjuk le operativ feladatokra.

Minden tagovodaban mukodnek tehetsegmuhelyek sajat dolgozoink magas felkesziiltsege altal
mukodtetve.

Fejlesztheto teriilet:

A jatekba agyazott, differencial, es parhuzamos tevekenysegek segitsek az eselyegyenldseget es
hatranyok ledolgozasat a szines, multikulturalis kornyezetet figyelembe veve.

Az ovodaudvarok zolditese, a kornyezettudatos nevelest helyi lehetosegekkel gazdagito formainak
megkeresese.
Partnerek bevonasaval kertepites, komposztalas, zoldhulladek kezelese.

Az 6voda iskolai eletre valo felkeszitesenek szerepet erdsitve a belso tudas es mddszertani
felkesziiltseg vegye vissza elsodleges helyet a szolgaltatok beengedesevel szemben.

Zoldpalyazatokhoz a helyzetelemzesek elkeszitese, akik meg nem rendelkeznek ezzel a cimmel.

Ovitaborok szervezese az onkormanyzat altal fenntartott lehetosegek kihasznalasaval.

Minei tobb helyszini program szervezese, amit a jarvanyveszely elmiilasa enged. pl. Fiiveszkert,
Allatkert, Lovarda stb.

1.3. Pedagogiai folyamatok: Ellendrzes

A 2020-21-es nevelesi ev az ellendrzesek eve volt.
Az eves munkaterv ellenorzesi terveben lett meghatarozva az ellendrzes eljarasanak mddja,

szempontjai, iitemezese. Az ellenorzes a mukodes valamennyi teriiletet erintette. Az ellendrzesek
eldre megadott, elfogadott szempontok alapjan tortentek.

A mukodesre, gazdalkodasra vonatkozo dokumentumokat a JSZSZGYK gazdasagi igazgatojaval
kozosen dolgoztuk at. Minden szabalyzat meg lett feleltetve a hatalyban levo jogszabalyoknak, koveti
a valtozasokat. melyeket a belso ellenorok jelzeset kovetoen az utmutatasuk szerint javitottam ki. A

vegleges jegyzokonyvet nem kaptuk eddig meg.
2021 augusztus l-tol valtozott Alapito okiratunk, amelyben rogzitesre kerult uj neviink Jozsefvarosi Ovodak, roviden JOK

es a tagovodak kiegeszito feladatellatasa is.

Ennek kovetkezteben cimereket, belyegzoket csereltiink es minden szerzodest aktualizaltunk,
szolgaltatoinkat kiertesitettuk a megfeleld szamlazas erdekeben.
Strategiai dokumentumainkat atdolgoztuk (SzMSz, Pedagogiai program), es Kepviseld-testiileti

dontesre bevittiik, ahol ezeket elfogadtak.
Megtortent a munka- es tuz vedelmi bejaras minden ovodaban, es a jegyzokonyvek szerinti

eszrevetelek szerint intezkedtiink. Voltak helyek, ahol csak nagyobb tagovodai odafigyeles szukseges
a rend megkovetelesehez es a targyi eszkozok biztonsagos hasznalatahoz (tisztitoszerek tarolasa, viz

forralok hasznalata). A TA-TI-KA es Szazszorszep tagovodak pelda erteku szabaly es rend betartasat
ajegyzokonyv kiemelte.

Az erintesvedelmi ellendrzes altal feltart aprobb hibak javitasahoz atcsoportositassal gondoskodtunk
a hibak kijavitasarol. Ovodaink mukodesi biztonsagos, a halozati felujitasokat azonban tervezni kell.
A Nepegeszsegiigyi es HACCP konyhaellendrzesek is megtortentek, illetve folyamatban vannak.

Eddig aprobb hianyossagokat jeleztek, melyeket sajat hataskorben javitani tudunk. Pl. rozsdas cso
lefestese.

Minden konyhaban a feladatot ellato dolgozo HACCP kepzesen vett reszt, es friss Tanusltvannyal

kezdheti meg a kovetkezo nevelesi evben munkajat.

Az egeszsegiigyi konyvek lejartat az ovodatitkarok kovetik nyomon, es iddben figyelmeztetik. akinek
el kell menni vizsgalatra.
Szerencsere a jarvany miatt dolgozoinkat tartos egeszsegkarosodas nem erte, de voltak, akik 8 hetre

is keresokeptelenekke valtak. Sajnalatos, hogy a haziorvosok nem tudtak, hogy a megfeleld kod segiti
a dolgozot a 100%-os tappenz igenylesenek beadasaban, ezert voltak, akik nem tudtak ezzel elni

pandemia miatti betegsegtik ellenere. A dokumentumok elkesziteseben az Aurora utcai

munkaegeszsegiigyi orvosok es munkavedelmi megbizottunk is segitseget nyujtott. Akadozva, lassan

haladt az iigyintezes a miniszteriumban, es a kifizetes fel evet is csuszott.
Hazirendiinket is aktualizalni szukseges a nyari torvenymddositashoz igazodva, es a haromevet

betoltott, ujonnan beiratkozdk jogviszonyaval kapcsolatosan intezkedni szukseges benne. A sziiloi

szervezetek ujravalasztasat kovetoen tudjuk ezt targyalni.
Minden dolgozo uj es tartalmaban a helyzethez igazodo munkakdri leirast kapott, mely az SzMSz
melleklete szerinti tartalommal keszult el.
A gyermekvedelmi feladatokkal kapcsolatos egyezteto megbeszeles 2021 januarjaban megtortent a

JSZSZGY Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont szakmai vezetojenek reszvetelevel, es a szocialis

segitomunkatarsakkal rendszeres kapcsolatban allunk. Elerhetoseguk kozzetett.
A digitalizalt dokumentumok lehetove tettek a pandemia alatti ellenorzeseket, melyrol heti
osszefoglalasokat kuldtem a tagovoda-vezetoknek a tartalmi megjegyzesekkel egytitt. Ez segitette a

minosegi munka megtartasat, es azt is, hogy nem kellett dolgozoinkat kenyszer szabadsagra kuldeni
ajarvany idejen sem.
A szolgaltatasok 2020 novemberetol lealltak. csak az utazo gyogypedagogusok fogadasat engedte

meg az EMMI rendelete. Ok is aprilisban egy ideig sziinetelni voltak kenytelenek fejlesztesuket,
ahogy a hittan is csak egy tagovodaban valosult online meg.

Az dvoda epuletet nem hagytak el gyermekeink, ezert a kulturalis, es sportrendezvenyeket sem tudtuk
latogatni a mult nevelesi evben, az uszas sem szervezodott meg.

Tavasszal partnereink koziil a vedonokkel es bolcsodekkel sikertilt online kapcsolatba lepni, es a
beiratkozasokat elokeszito, es egymas munkajat jobban megismerd partneri viszonyt kialakitani.

Ehhez az EU-s konzorcium tagjaitol rengeteg segitseget kaptunk, dr Eross Gabor alpolgarmester

kozremukodesevel egytitt.

1.3.1. Tapasztalatok az intezmenylatogatasok soran

Minden olyan ovodapedagdgus, akinek hianyzott a tanfelugyeleti onertekelese, a pandemia alatt is

folytattuk a bejelentkezteteset, es a tevekenysegek latogatasa jo hangulatban tortent. Az

ovodapedagogusok onreflexioi pozitiv iranyban javultak, egyre szakszerubben ertekelik a tervezest,
megvalositast, a jovobeli utkeresest.

A sikeres eljarasokat elosegitett a BECS vezetojenek

lelkiismeretes, preciz munkaja, es a hozzaforduloknak nyujtott szemelyes segitsege.
A fejleszto csoport ellenorzese

A Fejleszto csoport vezetosegevel megbizott intezmenyvezeto helyettes koordinalja, segiti a keriileti
fejlesztopedagogusok, gyogypedagogusok, pszichologusok munkajat. Rendszeres talalkozokat,
szakmai konzultaciokat szervez, ahol egymasnak atadjak a jo gyakorlatokat, megosztjak

tapasztalataikat, tudasukat. A 2020/21-es nevelesi evben 2020. oktoberbertol szemelyes jelenlettel,

majd online modon valosult meg a fejleszto csoport tagjai kozott a havi kapcsolattartas. 2021.
juniusaban

szemelyes

jelenlettel

megtortent

a

szakmai

ellendrzes

a

tagovodak

fejlesztopedagogusaival, gyogypedagogusaival, pszichologusaval. Az ellendrzes soran a nevelesi ev

folyaman tapasztalt nehezsegek, sikerek, valamint az adminisztracios feladatok megvaldsitasa keriilt

eloterbe.
Osszegezve elmondhato, hogy a fejleszto csoport tagjai rugalmasan alkalmazkodtak az ovoda

szerteagazd feladataihoz, a koronavirusjarvany miatt adodott helyzethez. A sziilokkel vald
konzultaciokat online valdsitottak meg. Ket tagovoda eseteben elmaradt a sziiloi megbeszelesek
adminisztralasa, amit rovid idon beliil potoltak.

A fejlesztopedagogusok, gyogypedagogusok es a pszichologus a munkajat szakszeruen, naprakesz
dokumentacio vezetesevel latta el. A tehetseggondozas egyeni foglalkozas soran megvalosult 9

tagovodaban.
A pedagogusok az ev vegi beszamoloikat megfeleld modon keszitettek el. Egy tagovoda eseteben a
gyermekek ev vegi ertekelesevel kapcsolatban meruit fel hianyossag, ami rovidesen potlasra keriilt.

A fejlesztopedagogusok tobbsege kereset fejezte ki, hogy a papir alapu dokumentumok irasa helyett
szivesen bevezetne az online adminisztraciot. Az OVPED altal biztositott online feliilet hozzajarulhat
a fenntarthato fejlodes elosegitesehez, eredmenyesebb munkahoz, anelkiil, hogy a pedagogusok
tulterheltseget novelne. Folyamatosan azon dolgozunk a keruletben, hogy a papir alapu

adminisztraciot kiiktassuk, es ahol lehet, digitalis eszkozoket hasznalunk.

Erdsseg:

A latogatasok tervezesenel kiemelt szempont volt a mindsito eljarason, valamint az onertekelesre

kijeloltek szakmai segitese. Minden erintett 90 % felett teljesitett, volt, aki 100%-os eredmennyel
vegzett.

Az ellendrzesek folyaman tovabbra is a humanus, segito magatartas a jellemzd; ahol nem a hibak
feltarasa a cel, hanem a pozitiv megerosites es fejlesztheto teruletek felismertetese a pedagogussal.

Fejlesztheto:

Fiatal munkatarsak bevonasa az intezmenyi feladatokba, mellyel az egyenletesebb es aranyosabb

munkamegosztast is el kell erni. Partnerkapcsolatok fenntartasa, tovabbi egyiittmukddesek
keresese.

Tagovoda-vezetoi kotelezo oraszamok teljesitesenek ellenorizheto vezetese, az ad hoc
helyettesitesek helyett nyomon kovetheto, gyermekekkel tervszeruen vegrehajtott munkavegzes pl.:

felzarkoztatas, tehetseggondozas, mozgasfejlesztes, joga, soszobai relaxacid, meres-ertekeles stb.

Kommunikacids

csatornak

panaszkezelesek

iigyintezese,

szabalyszerusegenek

az

SzMSz

es

ismerete,

Etikai

kodex

szolgalati
alapjan

ut

betartasaval

torteno

a

ugyintezes,

velemenynyilvanitas, kbzbssegi feliileteken va!6 jelenlet.
Adatvedelmi ismeretek melyitese, a tagovodakban hasznalt dokumentumok harmonizalasa.

1.4. Pedagogiai folyamatok: Ertekeles

A gyermekek fejlbdeset nyomon kbveto dokumentaciot sajnos a pandemia miatt nem tudtuk a
masodik felevben kitblteni, csuszott a hatarido, hianyoztak nehany tagovodaban a fogado orak, a
szuloi megbeszelesek.
Mivel

ennek

megvaldsitasat

tbrveny

szabalyozza,

es

az

iskolaerettseget

alatamaszto

dokumentumokat egy nyari modositas alapjan ujra kerhetik a sziilok az OH oldalan gyermekiik

iskolai tanulas aioli felmentesenek kezdemenyezesekor, az OVPED feliileten kell a jbvoben az
ovodasok fejlbdeserol a megfelelo dokumentumot vezetni, es evente ket alkalommal a sziilbvel
megbeszelve, azt alairatni.

A fejlesztbpedagogusok egysegesen a rbvid DIFER alkalmazasaval vegzik el az bsszehasonlithato
merest, ertekelest es elemzest, melyet szinten az OVPED alkalmazasaval kbvethet az igazgatosag
nyomon.

A kiilso szakmai ellenorzeseket tbrbltek a pandemia miatt, igy elmaradtak a kiirt tagovoda-vezetoi

es intezmenyi tanfeliigyeletek is.
A szuloi elegedettseget az EU-s projekt kapcsan tbbb megbizott szervezet is felmerte, es az errbl
kesziilt tanulmany segiti, hogy mire kell odafigyelni a jbvoben, ha szeretnenk elegedettsegiiket

nbvelni.
Fejleszthetb teriilet:

Egyeni fejlesztesi tervek szaknyelven torteno vezetese, mely segiti a korai problema felismerest es

azt, hogy idoben megfelelo szakemberhez keriiljbn a problema, a gyermek beiskolazasa elbtt.

Sziilok segitese az Oktatasi Hivatal altal mukbdtetett beiskolazasi online nyomtatvanyok
kitblteseben.

A sziiloi partnerek tajekoztatasa szakszeru es etikailag is megfelelo legyen annak erdekeben, hogy a
neveles minbsegenek javitasat szolgalja a Nkt.-ben is szabalyozott tartalommal, valamint
szolgaltatasunk jobb megiteleset segitse elb a belsb problemak kibeszelese helyett.

Az uj dolgozok bekeriilese a minbsitesekbe, tanfeliigyeleti rendbe es ezek KIR rbgzitesebe.

2023-ig mindenkinek legyen meg az bnertekelese.

1.5. Pedagogiai folyamatok - Korrekcio

A megvaltozott tartalmu intezmenyi strategiai dokumentumok megismertetese az erintettekkel
tagovoda-vezetoi feladat, es az arculathoz illeszkedo munkatervek, beszamolok tartalmanak
harmonizalasa is, ezek figyelembe vetelevel.

Az dnertekelesek so ran felszinre keriilt fejlesztheto teriiletek jelenjenek meg nevelotestiileti es
egyeni intezkedesekben. a tovabbkepzesek tervezesekor is ez legyen hangsulyozott.

Adatvedelmi

szempontbol

atdolgozott

hasznalata,

nyomtatvanyok

a

regiek

selejtezese,

megsemmisitese.
A beszamolok es munkatervek megfeleltetese az eletpalya modellei bevezetett tartalmi
kovetelmenyeknek, es adatvedelmi szempontoknak.
Erdsseg:

Torvenyes es jogszeru mukodes biztositasa, aktualizalt szabalyzatok, strategiai dokumentumok.
Fejlesztheto:

A 2020- 2021-es nevelesi evben a Fenntarthatosdg- Kornyezet- es Klimavedeleni megvalosulasat

nyomon kovetd ellendrzeshez ajanlott szempontsor legyen minden tagovoda munkatervenek resze,

es kesziiljon egy kiertekelt elemzes ev vegen, hogy a feltart hianyossagokra konkret intezkedesi tervet

lehessen kesziteni a zold ovi cimet megcelozva.
Konfliktusok megeldzese a megfelelo jogismeret es gyakorlatba iiltetett tudas birtokaban minden

tagovodaban. Jegyzdkonyvvezetes biztositasa minden esemeny alkalmaval.

2. Szemelyiseg es kozossegfejlesztes
Az Alapito okirat modositasa elott az alabbi ferohellyel mukodtek ovodaink:
Ebbol

6vod£k 2021.05.31

Enged^lyezett

T6nyleges

fdrohely

I6tsz£m

beszedfo^y.

/•Cy4b

SNI

Szdmftott

BTMN

l£tszdm

pszichts/

Feltdltdttseg

autists

Napraforgo

100

79

3

0

1

2

3

84

79%

Csodasziget

96

83

3

1

1

1

9

87

86%

Gyerek-Virag

100

76

3

1

1

1

2

80

76%

Katica

144

136

11

2

3

6

5

153

94%

Mesepalota

126

114

3

0

2

1

2

118

90%

89

71

4

o

2

2

4

77

80%

Pitypang

180

87

3

0

3

0

2

90

48%

Szazszorszep

141

129

3

0

2

1

1

133

91%

TA-TI-KA

100

87

2

0

1

1

1

90

87%

Tiinderkert

89

81

6

o

0

6

5

93

91%

Varunk Rad

111

80

2

1

1

O

2

82

72%

Viragkoszoru

98

73

1

0

1

O

8

74

74%

Osszesen:

1374

1096

44

5

18

21

44

1161

80%

Napsugar

Nem megy ki a JEGYMI:

23

2.1. Ovodai csoportok szama tagovodankent

csoport:

osszesen:

csoport sz.:

intezmeny neve:
JOK szekhely 6v. 4, Csodasziget tgo., 4.

61 (-1-5)* =

Gyerek-Virag tg6. 4,

3, vagy 4

28

Hetszinvirag/Tiinderkert tgo. 4,

55

Napsugar tgo. 4, Viragkoszoru tg6. 4,
*

Varunk Rad tgo. 4.

ideiglenesen

Kincskereso tgo. Sziinetel*, Mesepalota 5,
5, vagy 6

TA-TI-KA tgo. 5 (-1),

=

15 (-1-5)* +

Szazszorszep tg6.6,

sziinetel

18 = 27

Katica tgo.6, Pitypang tg6.6,

2.2. Beiskolazasi adatok 2021-ben

Tagovoda

Tankotelesek

Ovodaban marad
OH szuldi Szakvelemeny
kerelemre alapjan

Tankotelezettseget
kezdi

Napraforgo
Csodasziget

4
4
3
1
4
4
7
15
10
11
2
3

11
11
2
8
2
4
3

Viragkoszoru

33
35
29
36
43
43
28
54
50
40
32
32

1
1
1
9

18
20
24
27
37
35
18
39
39
28
29
20

Osszesen:

455

68

53

334

Gyerek-Virag
Tiinderkert

Katica
Mesepalota
Napsugar
Pitypang
Szazszorszep
TA-TI-KA

Varunk Rad

0

A hatranykompenzaciot kiemelt feladatnak tekintik a nevelotestuletek. Fontosnak tartottuk a
prevenciot, a megelozest, kialakult a gyermekek problemainak minel korabbi felismerese.

Folyamatos az egyuttmukodes, mind a gyogypedagogusokkal, logopedusokkal, fejlesztokkel,
konduktorokkal, mind a Pedagogiai Szakszolgalattal, a Jozsefvarosi Csalad - es Gyermekjoleti
Szolgalattal, es Kozponttal, a VIII. Keruleti Kormanyhivatal Gyamiigyi Osztalyanak munkatarsaival.

A JOK-hoz tartozo tagovodakban 58 hatranyos, es 5 halmozottan hatranyos helyzetu gyermeket
tartunk nyilvan.

Hatranyos helyzetii gyermekek

Tagovoda
Csodasziget
Gyerek-Virag
Tunderkert
Katica
Mesepalota
Napraforgo
Napsugar
Pitypang
Szazszorszep
TA-TI-KA
Varunk Rad
Viragkoszoru
OSSZESEN:

Hatranyos helyzetii
2019.10.25 2020.05.31
11
11
8
8
5
10
6
6
4
4
4
4
10
3
3
13
1
1
12
12
6
6

2020.10.01
5
4
6
3
3
4
11
0
9
1
8
4

65

58

83

Halmozottan hatranyos helyzetii
2019.10.25 2020.05.31 2020.10.01
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
4

2

5

Hatranyos helyzetii gyermekek alakulasa
2019.10.25.es 2021.10.01. kozott

Gyermekvedelmi felelosok koordinaljak a feladatok vegrehajtasat, fontos szerepe van az informaciok

tovabbitasaban, az erintett csaladok eletkoriilmenyeinek figyelemmel kisereseben munkajuknak. Ket
esetben volt sziikseg esetmegbeszelesre. Tobb sziilonek adtunk gyermeknevelessel kapcsolatos
tanacsot, nines tudomasunk veszelyeztetett gyermekrol.
Tagovodainkban elterd fejlodesmutato lapokat hasznalunk. Ezek segitsegevel nem osszehasonlithato

az

eletkorok

szerinti

atlagadat.

A

tehetseges

gyermekek

kepessegeinek

fejlesztesehez,

kibontakoztatasahoz eltero modszerekkel biztositottunk lehetosegeket. Ovodainkban figyeliink a
beszedhibas, reszkepessegi, beilleszkedesi, tanulasi nehezseggel kiizdo gyermekek nevelesenek

tervezesere, fejlesztesere a kiilso szakemberekkel torteno egyeztetett strategiak kidolgozasara.

megvalositasara. Esetmegbeszeleseken tortent a feladatok, ertekelesek megbeszelese. Folyamatos

volt az egyiittmukodes mind az oraadokent tevekenykedo gyogypedagogusokkal, logopedusokkal,
fejlesztokkel, konduktorokkal, mind a Pedagogiai Szakszolgalattal.

2.3. Etkezestamogatas

A Gyermekvedelmi torveny 21/B.§ (1) pontja, 2015. szeptember 1-tdl hatalyos modositasa szerint,
valamennyi sziilo szamara biztositjuk, hogy nyilatkozhasson az ingyenes etkeztetes igenyleserol,

amennyiben arra jogosult. A jogosultsag szabalyait a Hazirendben rogzitettuk.
Automatikusan jogosult tovabba az a csalad, ahol 2 gyermeknel tobbet nevelnek, tartosan beteg

gyermek van a csaladban, Rendszeres Gyermekvedelmi Kedvezmenyt (RGYK) kapnak, illetve az

adott gyermeket nevelesbe vettek.

2021. majus honap befizetett gyerekekletszama a Multischool alapjan
Ingyenes etkezok

3 gyerek

rgyk

nyilatkozat

Ingyenesek
osszesen

tb

Fizetos
osszesen

Mindosszesen

Csodasziget

10

8

39

0

57

7

64

Gyerek

10

4

49

1

64

4

68

Katica

10

20

48

5

83

46

129

Mesepalota

5

10

50

2

67

42

109

Napraforgo

6

12

35

1

54

9

Napsugar

15

4

37

4

60

5

65

Pitypang

4

17

33

10

64

56

120

Szazszorszep

15

11

68

5

99

25

124

63

Ta-Ti-Ka

2

14

32

4

52

31

83

Tiinderkert

8

6

57

3

74

3

77

Vanink Rad

13

13

43

0

69

0

69

V iragkosz oru

9

12

37

1

59

10

69

107

131

528

36

802

238

1040

2.4. Hatranykompenzacio

Kulcsjellemzok:

> Tagovodainkban kiemelt figyelmet kapott az egyes gyermekek kulcskompetenciainak
fejlesztese.

> A nevelo-oktato munka keretei az egyes gyermekek szemelyes es szocialis keszsegeinek

figyelembe vetelevel keriiltek kialakitasra.
> Megfelelb modon tortent meg az egyeni tanulasi modszerek, programok bevezetese es
mukbdtetese, peldaul a felzarkoztatas. A Pedagogiai Szakszolgalat segitette a lemarado

gyermekek fejleszteset. A tagovodak alkalmazasaban allo fejlesztbpedagogusok, es utazo
gyogypedagogusok segitettek a sajatos nevelesi igenyu gyermek fejleszteset. A kiertekelesnel
megallapitottuk, hogy az egyeni kepessegek a terveknek megfeleloen fejlbdtek.

> Az alkalmazott nevelesi, tanitasi- es tanulasszervezesi eljarasok a kiilbnbbzo szocialis hatteru,

kepessegu gyermek egyiitt neveleset, tanulasat szolgaltak.
>

2021 majusaban korzethatarok modositasra keriilt sor.

> Keriileti

modellezes, az

EU-s

palyazathoz iileszkedo

pontertekben

meghatarozott

szempontsor a nehez szocialis helyzetu (NSZH) csaladok gyermekeinek felvetel utani aranyos
elosztasahoz a tagovodak kbzott.
> Napsugar tagovoda korzete felosztasra keriilt a tbbbi tagovoda kbzott, es a 2021- 2022-es
nevelesi evben nem keriiltek kiscsoportosok felvetelre, csak a testvereket fogadtuk be.

>

Kidolgozasra es bevezetesre keriilt az Ovodai Felveteli eljarasi rend.

2021. marcius 25-en letrejott egy a Jozsefvarosi ovodakat erintb kbrzethatar modositas, amely a
Varunk Rad, Napsugar es Tiinderkert (regebben Hetszinvirag) ovodakhoz tartozo utcak elosztasat

modositotta. Celja az volt, hogy az oda tartozo utcak gyermekeinek szegregacioja uj alapokra
helyezbdjbn, aranyosabb legyen a hatranyos helyzetu gyermekek eloszlasa, igy adva eselyt nekik.
Masodik lepeskent az ujonnan letrejott ovodai ..Beiratkozasi protokoll” lehetbve tette, hogy -

onkentes alapon, kitbltheto legyen beiratkozaskor az iskolai vegzettseg, a nemzetiseg es a nyelv
megadasa. A nehez szocialis helyzetben (NSZH) levo gyermekek megtalalasa igy jobban kisziirhetb

lett. A sziilbk harom ovodat jelblhettek meg gyermekiik leendb ovodajanak, igy adva nagyobb dbntesi
lehetoseget.

Negyszaz beiratkozo gyermek mellett, csak 8 sziilb elt fellebbezesi jogaval, de vegiil mind a nyolc
sziilb oda irathatta be gyermeket, ahova elsbre szerette volna, igy elmondhato, hogy nagyon elfogado

modon tortent meg a beiratkozas es az elbzetes felmeres maris szep eredmenyeket mutat.
Kesbbbiekben talan sziikseg lehet tovabbi kbrzethatar modositasokra is, melyek majd a TARKI-s

kutatasanak eredmenyekent jbhetnek letre.

V

Felveteli adatok (2021. szeptember)

Szocialis adatok (2021. majus)

Szocialis adatok (2020. oktober)

Ujonnan
felvett
gyerekek
letszama

Ujonnan
felvett
NSZH
gyerekek
letszama

NSZH
gyerekek
aranya
az
ujonnan
felvettek
kozott

NSZH arany
viszonyulasa
a keriileti
atlaghoz
(ujonnan
felvettek)

Ovodaba RGYK
RGYK
letszam arany
jaro
gyerekek
letszama

VARUNKRAD

20

13

65,00%

244,71%

80

13

16,25% 150,01%

HETSZINVIRAG

29

11

37,93%

142,80%

81

10

12,35% 113,97%

GYEREK-VIRAG

40

14

35,00%

131,76%

73

10

13,70% 126,46%

KATICA

41

13

31,71%

119,37%

132

9

6,82%

62,94%

NAPRAFORG0

26

8

30,77%

115,84%

74

5

6,76%

62,37%

szAzszorszep

46

14

30,43%

114,58%

129

17

13,18% 121,65%

CSODASZIGET

29

8

27,59%

103,85%

79

13

16,46% 151,91%

tA-ti-ka

24

5

20,83%

78,43%

86

3

3,49%

32,20%

mesepalota

44

9

20,45%

77,01%

114

7

6,14%

56,68%

virAgkoszoru 33

4

12,12%

45,63%

72

9

12,50% 115,39%

PITYPANG

42

3

7,14%

26,89%

120

4

3,33%

napsugAr

10

0

0,00%

0,00%

77

21

27,27% 251,77%

Osszletszam

384

102

26,56%

1117

121

10,83%

RGYK arany
viszonyulasa
a keriileti
atlaghoz

Ovodaba RGYK
RGYK
letszam arany
jaro
gyerekek
letszama

RGYK arany
viszonyulasa
a keriileti
atlaghoz

71

11

15,49% 156,78%

86

13

15,12% 152,97%

76

6

7,89%

79,89%

128

7

5,47%

55,34%

78

4

5,13%

51,89%

132

18

13,64% 137,99%

78

10

12,82% 129,73%

85

2

2,35%

23,81%

111

6

5,41%

54,70%

73

12

16,44% 166,34%

115

2

1,74%

70

18

25,71% 260,21%

1103

109

9,88%

17,60%

30,77%

Magyardzat
RGYK: rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesuld gyermek

NSZH: nehez szocialis helyzetii gyermek (=legaldbb az egyik szulo legfeljebb 8 altaldnos vegzettseget
jelolt meg a 2021-es kozponti beiratkozdsi adatlapon)

2.5.

A “Befogadd Ovodak” projekt fontos esemenyei

A Felveteli Egyezteto Forum (FEF), ahol a szakmai vezetd es a tagovoda-vezetok javaslatai menten

az ovodak kozott elosztasra kerult a rendes beiratkozasi idoszakban felveteli kerelmet benyujtd 380

gyerek. Ennek eredmenyekepp a kerelmezoknek tobb mint 90 szazaleka az altala elso helyen
megjelolt ovodaba nyert felvetelt.
Augusztusban potfelvetelit tartottunk es a korabbi ket evhez kepest jelentosen nott a jelentkezdk

szama.

2019-ben felvett gyerekek: 359, 2020-ban 389, es 2021-ben 384 volt a felvett gyerekek szama. A

tablazat keszitese ota is folyamatos emelkedes tapasztalhato.
A szabalyzat kiemelt elvarasa 2021-tdl, hogy a beiratkozasi es felveteli szabalyzat vilagosan
meghatarozza az elonyben reszesitesi szempontokat a korzetes, keriiletben lako, keriiletben dolgozd,

illetve keriileten kivul lako kerelmezbk vonatkozasaban. Ez az elvaras kapcsolodik a JOK azon

tagabb celkituzesehez, hogy a jozsefvarosi lakosok helyben ferjenek hozza az alapveto
szolgaltatasokhoz.

> A fenntarto masik elvarasa, hogy a beiratkozasi es felveteli szabalyzat segitsegevel
kezelhetove valjanak a csokkenb gyerekletszambol es az egyes tagovodak letszamai kozotti
kulonbsegekbol fakado ellatasi es mukodesi nehezsegek. Ez az elvaras kapcsolodik a JOK
azon celkituzesehez, hogy egyetlen tagovodaban se csdkkenjen fenntarthatatlan szintre a

gyerekletszam.

> A fenntarto tovabbi elvarasa, hogy olyan beiratkozasi es felveteli szabalyzat jojjon letre,
amely eldsegiti eselyegyenlosegi celjainak megvalositasat. Kiemelt cel a nehez szocialis

helyzetu gyerekek tagovodakon beliili aranyaban meglevo kiilonbsegek csbkkentese, amely

kapcsolodik a JOK azon tdrvenyben rogzitett kotelezettsegehez, hogy elomozditsa es
ervenyesitse minden jozsefvarosi gyermek jogat ahhoz, hogy mindenfajta megkulonboztetes

nelkiil ferjen hozza jo minosegu, inkluziv szemleletu ovodai neveleshez.

2.5.1. A 2021. ev beiratkozasok eredmenye:

Felveteli adatok (2021. Szocialis
szeptember)

VARUNK
RAD
HETSZINV1
RAG
GYEREKVIRAG
KATICA

adatok

(2021. Szocialis adatok (2020. oktober)

majus)

Ujonn
an
felvett
gyere
kek
letsza
ma

Ujonn
an
felvett
NSZH
gyerek
ek
letsza
ma

NSZH
gyerekek
aranya az
ujonnan
felvettek
kozott

Ovoda
ba jaro
gyerek
ek
letsza RGYK RGYK
ma
letszam arany

20

13

65%

80

13

29

11

38%

81

40

14

35%

41

13

32%

Ovodaba jaro
gyerekek
RGYK
letszam a
letszam

RGYK
arany

16%

71

11

15%

10

12%

86

13

15%

73

10

14%

76

6

8%

132

9

7%

128

7

5%

NAPRAFOR
GO
SZAZSZORS
ZEP
CSODASZIG
ET
TA-TI-KA
MESEPALO
TA
VIRAGKOSZ
ORU
PITYPANG
NAPSUGAR
OSSZLETSZ
AM

26

8

31%

74

5

7%

78

4

5%

46

14

30%

129

17

13%

132

18

14%

29

8

28%

79

13

16%

78

10

13%

24

5

21%

86

3

3%

85

2

2%

44

9

20%

114

7

6%

111

6

5%

33

4

12%

72

9

13%

73

12

16%

42
10

3
0

7%
0%

120
77

4
21

3%
27%

115
70

2
18

2%
26%

384

102

27%

1117

121

11%

1103

109

10%

Magyarazat
RGYK: rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesuld gyermek
NSZH: nehez szocidlis helyzetu gyermek (=legaldbb az egyik szuld legfeljebb 8 dltaldnos vegzettseget jelblt

meg a 2021-es kozponti beiratkozdsi adatlapon)

A Katica, Mesepalota, Napraforgo, Ta-Ti-Ka tagovodakban, ahol messze atlag alatti volt az RGYK
arany, sikerult novelni a felvett NSZH gyerekek letszamat. Ezekben az ovodakban erdemben

novekszik iden a hatranyos helyzetu gyerekek aranya (de anelkul, hogy ez megkozehtene a white
flight-ot beindito szintet).

A Szazszorszep es a Csodasziget tagovodaba a keriileti atlag kortili az iden felvett NSZH gyerekek
aranya. Ezekben az integral© ovodakban velhetoen picit romlani fog az RGYK es NSZH arany, de

nem terheltuk agyon oket, ami alapvetd celunk volt (hiszen valamivei atlag feletti volt itt mar a
beiratkozas elott az RGYK arany).

A Tiinderkert (Hetszinvirag) es a Gyerek-Virag tagovodakba az optimalisnal tobb NSZH gyerek nyert
felvetelt, azonban itt picivel alacsonyabb volt az RGYK arany, mint az elobb emlitett ket ovodaban.

A Viragkoszoru tagovodaban joval kevesebbNSZH gyerek keriilt, mint amire szamitottunk. Azonban
a sziilok egy resze nem szolgaltatott adatot az iskolai vegzettsegiikrol.

A Varunk Rad tagovodaba nagyszamban keriiltek NSZH gyerekek, itt sajnos nem sikerult egyelore
javulast elerni az osszetetelben.

A Pitypang tagovodaba csak par NSZH gyereket sikerult behozni, itt sem varhato iden erdemi javulas
az osszetetelben.

Osszessegeben elmondhato, hogy valamelyest sikertilt a hatranyos helyzetu gyerekek eloszlasan

javitani, de latszik, hogy meg sok munkat fog igenyelni, hogy a kozepso varosmagban levo

ovodakban ne novekedjen, hanem inkabb csokkenjen a hatranyos helyzetu gyerekek letszama es
novekedjen a kozeposztalyi jelenlet. Ezen tulmenden a Katica tagovodaban is figyelni kell majd, hogy
a megnovekedett NSZH (nehez szocialis helyzetu) letszamot megfeleloen tudja kezelni a

neveldtestulet.
2.6. Sajatos nevelesi igenyu gyermekek fejlesztese

Alapito okiratunkban valtozott a kiemelt figyelmet igenylo gyermekek ellatasa.
A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 4. §. 25. pontja ertelmeben: a sajatos nevelesi

igenyu gyermek, tanulo: az a kiilonleges banasmodot igenylo gyermek, tanulo, aki a szakertoi

bizottsag szakertoi velemenye alapjan a fogyatekossag tipusai szerint ellatast biztosfto tagovodak:

Mozgasszervi (mozgasserult) fogyatekossag

Viragkoszoru Tagovoda
TA-TI-KA Tagovoda

Erzekszervi (latasseriilt) fogyatekossag

Gycrck-Virag tagovoda

Erzekszervi (hallasserult) fogyatekossag

Szazszorszep Tagovoda
Pitypang Tagovoda

Enyhe ertelmi fogyatekossag

Csodasziget Tagovoda
Pitypang Tagovoda
Mesepalota Tagovoda

Kozepsulyos ertelmi fogyatekossag

Tiinderkert Tagovoda

Beszed fogyatekossag

Napraforgo Tagovoda
Katica Tagovoda
Mesepalota Tagovoda

Tobb fogyatekossag egyiittes elofordulasa
sulyosan-halmozottan fogyatekossag

eseten Napsugar Tagovoda
Katica Tagovoda
Varunk Rad Tagovoda

Autizmus spektrum zavar

Napraforgo (szekhelyovoda) es
minden tagovoda

Egyeb psziches fejlodesi zavar (sulyos tanulasi,
figyelem- vagy magatartasszabalyozasi zavar)

Napraforgo (szekhelyovoda)
minden tagovoda

es

Ebben a nevelesi evben az alabbi tablazatban kimutatott sajatos nevelesi igenyu gyermek ellatasat

biztositottuk, a csoportok kialakitasanal 2 fokent vettuk oket a torveny ertelmeben figyelembe.
Sajatos nevelesi igenyu gyermekek

Tagovoda
Csodasziget
Gyerek-Virag
Tiinderkert
Katica
Mesepalota
Napraforgd
Napsugar
Pitypang
Szazszorszep
TA-TI-KA
Varunk Rad
Viragkoszoru
OSSZESEN:

SNI3 fonek szamito
2019.10.25 2020.05.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
4

2020.10.01
0
0
6
3
1
1
3
0
0
1
0
0

15

4

SNI 2 fonek szamito
2019.10.25 2020.05.31
2
1
0
1
0
0
7
7
2
1
4
4
5
6
0
0
1
2
2
2
2
4
4
4

2020.10.01
1
1
0
4
0
3
2
1
3
2
4
3

34

24

27

Sajatos nevelesi igenyu gyermekek alakulasa
2019.10.25.es 2020.10.01. kozott

■ Csodasziget

■ Gyerek-Virag ■ Tiinderkert

■ Napsugar

■ Pitypang

a Katica

■ Szazszorszep ■ TA-TI KA

■ Mesepalota ■ Napraforgd
BVarunkRad

■ Viragkoszoru

Sajat hataskorben 2 gyogypedagogust es 1 logopedust alkalmaztunk, vegzettsegiiknek megfeleloen

komplex gyogypedagogiai fejlesztest, logopediai ellatast vegeztek. Kiilonleges banasmod kereteben

kotelezo pedagogiai celu habilitacios es rehabilitacios foglalkozasokat tartottak.

A „siker” elerese erdekeben rendszeresen konzultaltak az ovodapedagogusokkal, akik az altaluk
egyenileg fejlesztett gyermekekkel foglalkoztak. A nevelesi ev folyaman a sziilokkel tobbszor
talalkoztak, a problemak, gyakorlasi nehezsegek megbeszelese erdekeben.

A sziilok, ovodapedagogusok elegedettek voltak, mert a foglalkozasra jar6 gyerekek fejlodtek,
jelentos eldrelepes kovetkezett be egy-egy fejlesztesi teriileten. A rendszeres feliilvizsgalatokra

figyeltiink, intezkedtiink.
2.6.

1. Fovarosi Pedagogiai Szakszolgalat VIII. keriileti tagintezmenye

> A Pedagogiai Szakszolgalattal va!6 kapcsoiattartas a 2020/21 -es nevelesi ev elejen szemelyes

jelenlettel, majd online valosult meg. A hatekony egyiittmukodest elosegitette a
rendszeres konzultacio a szakszolgalat munkatarsai

es az ovodak tagovoda-vezetoi,

pedagogusai kozott. Szucs Szabolcs ovodapszichologus szakmai munkajat Varga Rita (FPSZ
tanacsado szakpszichologusa) segitette, O gondoskodott mentorallasarol.

> A gyermekek szurese a szakszolgalat altal ev elejen megtortent, a jol bevalt gyakorlatnak
megfelelden, valamennyi nagycsoportos gyermek eseteben rovid pedagogiai fejleszto

diagnozis kesziilt, amelyet az erintett pedagogusokkal, sziilokkel a szakszolgalat munkatarsai
megbeszeltek. A fejlesztesekhez biztositottuk a helyet, eszkozoket. A fejlesztes az ovodakban
folyamatosan megtortent.

> A nevelesi tanacsadas szakszolgalati feladaton beliil dyslexia prevencios foglalkozasokat,
iskola

elokeszito

foglalkozasokat.

szenzoros

integracios

terapiakat,

beszedertest,

beszedeszlelest fejleszto foglalkozasokat, valamint a sziiresen jol teljesito gyermekeknek
,,ugyeskeddk” csoportfoglalkozasokat tartottak.

2.6.2.

Utazo gyogypedagogusok

A JEGYMI es a Jozsefvarosi Ovodak vezetosege, tagovoda-vezetoi kozott megvalosult rendszeres
kapcsoiattartas is hozzajarult a sajatos nevelesi igenyu gyerekek gordiilekeny ellatasahoz.

A JEGYMI folyamatos alkalmazasaban allo utazo gyogypedagogusok koziil tizen lattak el az SN1
hatarozattal rendelkezo gyerekeket 2092 habiIitacios es rehabilitacios oraszamban.

> A nevelesi ev kezdeten hospitalasok, diagnosztikus meres a sajatos nevelesi igenyu

gyermekek megfigyelese tortent, valamint sziileik tajekoztatasa az ellatasrol.
> Felevre kesziilt egyeni fejlesztesi terv alapjan tortent meg fejlesztesiik, majd ev vegen minden
tagovoda kapott egy osszegzo ertekelest.
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> Sajnos ev vegen szembesultiink azzal, hogy a jovoben ezekert az orakert a fenntartdnak
fizetnie kell.

Erdemes elgondolkodni azon az egyeztetes elott, hogy melyik megoldas a legjobb a jdzsefvarosi

gyerekeknek, es anyagilag melyik forma eri meg a legjobban.

A 2021- 2022-es nevelesi evre mar augusztusban leadtuk igenylinket. Az elmult evben 44 gyermeket
lattak el kulsos szakemberek, a kovetkezo evben 24 gyermekre kertiink biztositani utazo

gyogypedagogust.
Egyre tobb a tagovodakban sajat alkalmazasu szakember, aki tudja szakszeruen ellatni a feladatokat,
mert rendelkezik vegzettseggel hozza.

Erosseg:

Sajat pszichologus segitette a munkankat, aki a pandemia alatt a sziiloknek is szakmai anyagokkal

segitette az otthoni nevelesi problemak kezeleset.

A fejleszto team online kapcsolatban egyeztetett es a kapcsolattartas rendszeres volt a hatekony
munka erdekeben minden szakember reszerol.

Utazo gyogypedagogusok latjak el a sajatos nevelesi igenyu gyermekek vizsgalati eredmenyei szerint
megallapitott fejleszteset a tagovodakban biztositott helyszineken.

Fejlesztheto:

Meg egy pszichologus statusszal erdsiteni a szakmai segitsegnyujtast.
Meg szorosabb kapcsolattartas a pszichologusok alkalmazasat kovetoen, a szakszolgalaton belilli

team munkajaba valo bevonodas, mentor biztositasa a pszichologus minosulesehez.
Azokrol a gyermekekrol, akik a sziilo kisereteben vesznek reszt a szakszolgalaton belul szervezett

foglalkozasokon, az eredmenyekrol visszajelzes biztositasa.

2.7. Tehetseggondozo foglalkozasokon reszt vett gyermekek

A kiemelt figyelmet igenylo gyermekek mindegyikerol rendelkeznek az ovodapedagogusok
megfelelo informaciokkal, ismerik minden gyermek szocialis helyzetet. Az ovodapedagogusok a
nevelo, fejleszto es oktato munkajukban alkalmaztak azokat a pedagogiai modszereket, amelyekkel

minden gyermeknel fejlodest tudtak elerni.
Kulcsjellemzdk:
>

felzarkoztatast celzo egyeni foglalkozasok,

> integracids nevelesi modszerek,

> tehetsegmuheiyek megalakulasa.
28

55

Az onallo tanulas tamogatasa erdekeben, pedagogiai programmal osszhangban tortent a nevelesi -

tanulasi modszerek, eljarasok kivalasztasa, kidolgozasa es azok bevezetesenek megtervezese. A
tanulasi nehezseggel kiizdo es sajatos nevelesi igenyu gyermekek mellett a kimagaslo kepessegekkel

rendelkezd gyermekek is megkulonboztetett figyelmet kaptak.

Az intezmenyek pedagogusai a

pedagogiai programmal osszhangban alkalmaztak a korszeru nevelesi-tanulasi modszereket,

eljarasokat.

2.7.1. Tehetseggondozas, a tehetsegigeretek felfedezese, tehetsegmuhelyek mukodtetese

2008. december 4-en az Orszaggyules, a 126/2008 szamu hatarozataval elfogadta a nemzeti Tehetseg

Programot. Ezzel az orszaggyulesi hatarozattal a magyar tehetseggondozas egy olyan allomasahoz
erkezett, amely hivatalos allami program szintjere emelte ezt az innovaciot. A program egyertelmuen
deklaralta strategiai celkituzesenek specialis celjai kozott, hogy a tehetsegsegitest kora gyerekkortol

kezdve kell elinditani.
2011. evi CXC. torveny a nemzeti koznevelesrol kimondja, hogy „A pedagogus kotelessege, hogy

segitse a tehetsegek felismereset, kiteljesedeset, nyilvantartsa a tehetseges tanulokat.”
Az Emberi Eroforrasok Miniszteriumanak 2020 augusztus 26-i kozlemenyebbl kiemelnem, hogy az
Europai Unio kovetkezo fejlesztesi ciklusaban heiyet kap a koznevelesi strategia is, ami a 2021 es

2030 kozotti idoszakra vonatkozik. A miniszterium szerint fontos strategiai cel a tehetseggondozas,
a magyar oktatas versenykepessegenek, szinvonalanak erdsitese, a felzarkoztatasra szorulo
gyermekek oktatashoz va!6 hozzaferesnek tovabbi javitasa, az innovativ es digitalis fejlesztesek

mellett "a nemzeti kultura es identitas megorzese is"
A 2020/21-es nevelesi evben a tehetseggondozassal kapcsolatos celok tobbnyire megvalosultak a

keriileti tagovodakban.

Celok:

felismerni a tehetseget es megjelenesi formait;

segiteni a gyermeket a tovabb fejlodesben;
kielegiteni a kiemelkedo kepessegu gyermek megismeresi,

alkotasi es specialis sziiksegleteit (eros oldalanak fejlesztese);
a tehetsegigeretes gyermek tehetseggel osszefiiggd gyenge oldalanak erdsitese;
megfelelo szeretetteljes legkor biztositasa.

A tagovodak a tehetsegfejlesztest a mindennapi cselekveses helyzetekbe epitettek be. Egyeni
foglalkozasok soran kepessegeiknek megfeleld szinten valosult meg a tehetseggondozas. Az

ovodapedagogusok a foglalkozasokat tamogato kornyezetben es jatekos formaban valositottak meg

differencialt feladatellatassal. A betervezett tehetsegmuhelyek elinditasara ovodai szinten a pandemia

miatt csak reszben volt lehetoseg, de az ovodapedagogusok sajat csoportjukban megvalositottak a

tehetsegfejlesztest. (PL: Pacsirta zenei tehetsegmuheiy- TA-TI-KA Tagovoda, Ritmusvarazs

tehetseggondozo muhely - Napsugar)
A

kiemelkedd

kepessegu

gyermekek

felismerese

a

csoportos

ovodapedagogusokkal,

a

fejlesztopedagogusokkal, a pszichologus megfigyelesei alapjan kozosen tortentek.

A Napraforgo Egyesitett Ovoda tehetsegpontta regisztralasat 2020. oktober 9-en kezdemenyezte a
tehetseggondozasert felelds intezmenyvezeto helyettes a MATEHETSZ online oldalan. A Nemzeti
Tehetsegsegito Tanacs dontese alapjan 2020. novemberetol Regisztralt tehetsegpont lettunk. A
terveink kozott szerepel a regisztralt tehetsegpontbol akkreditalt tehetsegpont megvalositasa 2022-

ben. A Jozsefvarosi Egyseges Gyogypedagogia Modszertani Intezmennyel felvettem a kapcsolatot a

tehetseggondozo munkajuk miatt, akik szinten tehetsegpontkent vegzik munkajukat.

2.8. Kozossegfejlesztes

Az intezmenyi kdzossegepitesre a tagovoda-vezetok valtozasa miatt nagy sziikseg volt. A legtobb

rendezvenyre szemelyesen mentem el, es delegaltkent tobb minositesbe is bekapcsolodtam.

A tagovodak nevelotestiileti tagjait szemelyesen ismerem, erdssegeikre szamitok a keriileti
modszertani megujulasunkban. A teamek es munkakozossegi megbeszelesek kiscsoportjai is
segitettek azt, hogy a kozossegepites tobb szinten megvalosulhasson. A Partners Hungary altal

szervezett workshopok es munkacsoportok, a konzorciumi megbeszelesek keriileti szinten tettek

lehetove, hogy reszesei vagyunk a valtozasnak, a fejlodesnek es a befogado szemleletnek.
A Pedagogiai programunkban es igy a munkatervunkben is kiemelt szerepet kapott a sziilokkel valo
kapcsolattartas. A munkatervben betervezett kozos programok az ev elso feleben megvalosultak, de

marciustol ismet elmaradtak a pandemia kovetkezteben.

A nyilt napok es hagyomanyos egyiittletek kivaltasara, helyettesitesere az online lehetosegeket
hasznaltuk ki.

A Marton napot kovetden nem fogadhattunk sziiloket rendezvenyeinken. Szerencsere a fotozashoz
hozzajarultak, igy a zart Facebook csoportokba feltoltott kepek es videok adtak szamukra

tajekoztatast az ovodakban zajlo eletrol.

Juniusban az evzaro iinnepeket mar jelenleti reszvetellel, a szabadban lehetett megtartani, igy tobb

tagbvoda ezzel elve udvaron vagy kozeli jatszoteren tartotta bucsuztatojat.

Erdsseg:

A Facebook zart csoportjaiban is kozze tettiik a rendezvenyeinken kesziilt fotokat.
Fejlesztheto ter ii let:

Multikulturalis elemek beepitese a kozossegfejlesztesbe, a befogadasba.

Tolmacsolas es tobbnyelvu kiirasok megvalositasa nagyobb rendezvenyeken es szuloi ertekezleteken.

3. Eredmenyek
Az intezmeny eredmenyeinek elemzese, az ertekeles eredmenyenek visszacsatolasa arrol ad

informaciot, hogy milyen iranyu fejlesztesre, illetoleg valtoztatasra van sztikseg a pedagogiai

folyamatokban, a szervezet mukodeseben.

Kulcsjellemzdk:

> A gyermeki teljesitmenyeket folyamatosan figyelemmel kiserjuk, dokumentaljuk, es az egyes

teruletek ertekelesi eredmenyeit visszacsatoljuk.
> Az dvodai agazat nevelesi-oktatasi tevekenysegevel kapcsolatos partneri elegedettseg
vizsgalatat az intezmenyi kiilso tanfeltigyeleti onertekelessel egyiitt vegeztiik el.

>

Egyre kepzettebb dolgozok erkeznek hozzank.

Intezmenyvezetoi palyazatom kiemelten tartalmazta a pedagogusok nagyobb megbecstiltsegenek
erdekeben elkepzelt terveket annak erdekeben, hogy a kritikusan magas eivandorlast megallitsuk.

A 2020. augusztus 01. napjatol bevezetesre kerult havi 40. 000,- Ft/fd osszegu jozsefvarosi potlek

celja volt - a jelenleg a keruletben dolgozo ovonok es fejlesztopedagogusok megtartasa, leendo
ovonok es fejlesztopedagogusok reszere a keruletben vegzendo nevelesi-oktatasi munka vonzobba
tetele erdekeben onkent vallalt feladatkent.

Ev elejen 38 tires allashelyen feladat ellatasra foglalkoztatott 7 fo nyugdijas, 22 fo pedagogiai

asszisztens ebbol 7 fo pedagogus tanulo, 2 fo egyeb pedagogiai kepesites nelkuli dolgozo volt.
Ellatatlan feladat: 7 fo - ebbol tartos tavollet miatti hiany 5 fo. 2 fo allashely teljesen betoltetlen

maradt, helyettesitessel megoldva a tavollevo munkajat.
Az ovodapedagogus hiany nem helyi jellegu, orszagosan jellemzd problema, annak ellenere, hogy a

pedagogus berek rendezesre kerultek. 2014 ota az eletpalyamodell szerinti berek minimalberhez

igazodasa be lett fagyasztva, es vetitesi alaphoz rendeltek a szorzokat, mikozben a minimalber es a
garantalt berminimum jelentosen megemelkedett.
Jelentkezoinknel akadaly, mely interjuzaskor szoba kerul, hogy egyre nagyobb a sajatos nevelest
igenyld (SNI), es a beilleszkedesi, tanulasi, magatartasi nehezseggel kilzdo (BTM) gyermekek szama

az ovodakban, ellatasuk specialis tudast, es tobblet feladatot igenyel nap, mint nap a kerulettink

ovonoitol is.
A keruleti husegjutalom osszegenek nines mar megtarto ereje, es a 20 ev tul hosszunak bizonyul az
elso elismeres eleresehez, ezt 10 evre kellene leszallitani.

Oten ertek el ebben az evben a 20, 30, 40 eves keriiletben letoltott munkaeviiket.

3.1. Eletpalyamodellhez ka peso Iodo eredmenyek

„A nevelesi-oktatasi intezmenyek mukodeserol es a koznevelesi intezmenyek nevhasznalatarol szolo
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben megfogalmazott altalanos szabaly, hogy az intezmenyeknek

otevente kell elvegezni az intezmeny es a pedagogusok onertekeleset. Mivel ez a rendelkezes 2016ban lepett hatalyba, igy az btevenkent teljesitendo kotelezettseg vegso hatarideje 2021. szeptember.

Tehat eddig minden

intezmenyre

vonatkozoan az

intezmeny,

illetve pedagogusok

elso

onertekeleset el kell kesziteni.’'1

A munkakozosseg-vezeto beszamolojaban lathato, hogy ez megtortent valamennyi tagovodankban.

1 https://www.oktatas.hu/kozneveles/onertekeles/2021 evi onertekeles?printMode=true Utolso letoltes 2021.06.29.

Az alabbi tablazat tartalmazza az agazatunkban dolgozo pedagogusok minositesi helyzetet:

MINOSITESI TREND
20
15

10
5

0
■

2019/20

■

2020/21 8
2021/22

6

0
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Sajnos a mesterfokozat az elmult ot evben nem volt motivalo erejii a keruletiinkben dolgozo
kollegainknal, igy az orszagos atlag alatti letszam talalhato ovodainkban.

A tagovoda-vezetok kozott is csak egy rendelkezik szakertoi mester szintu vegzettseggel. Lathato

modon csak az uj intezmenyvezetessel kezdodott el a bejelentkezok szamanak emelkedese, es a
sikeres vizsgakkal a szakmai minoseg is novekedni kezdett tagovodainkban.

Erosseg:

Magas minosegu szakmai, modszertani munka a legnehezebb koriilmenyek kozott mukodo
tagovodakban.

A Neteducatio ovodai agazatanak kulondijat kapta tavasszal Kozmane Szabo Edina intezmenyvezeto-

helyettes.
A tehetsegfejlesztesben kiemelkedo munkat vegzo szakemberek kozott Bonis Bona dijat kapott
Magyari Krisztina, a Katica tagovoda vezetoje.
Fejlesztheto:

A Pedagogus II es Mesterfokozatra jelentkezok szamanak novelese, osztonzes a magasabb
besorolasra. A minosegi keresetkiegeszites keretenek szazalekat felere csokkentette a fenntarto az

elvonasok miatt, igy kevesebben reszesiiltek belole es kevesebb osszeget kaptak a dolgozok.
Az ovodakban dolgozok a keriileti Pedagogus Napon kapjanak meltd helyet a keriiletben es palyan

toltott evek utan (Husegjutalom, Szolgalati Emlekerem, Vas, Arany, Gyemant es egyeb diplomak
atadasa), es ne csak a nehany jutalmazott szamara jelentsen ez iinnepi lehetoseget, hanem az agazat

minden dolgozoja elferjen a megrendezett iinnepen.
A palyakezdo ovonoknel jelentkezo lakhatasi problemakhoz segitsegnyujtas, melynek orvoslasaval
tobben tudnanak elhelyezkedni a fiatalok kozul. A kornyezo keriiletek tobb lehetoseget kinalnak az
anyagi megbecsulesre.

A fenntartoi elismeresek lehetosegeinek bovftese, mely kimondottan agazatunk dolgozoinak
aldozatos munkajat ertekeli. Pl. Ev ovonoje, Ev dajkaja, Ev Nevelotestiilete dij

3.2. Az intezmeny altal elert eredmenyek a 2020 - 2021-es nevelesi evben
Palyazaton, rajzversenyen elert eredmenyek

Palyazatok

(2020/2021.)
2020. oktober

- A Digitalis Jolet Nkft. az ,.Okos6voda Program” kereteben palyaztunk es megnyertuk az
ingyenesen igenybe vehetd honlapszolgaltatast. - NEO

- 2020. evi Europai Mobilitasi Het kreativ palyazat - Katica Tagovoda
2020. december

- Olifu palyazaton reszt vett: Katica. Napsugar, Szazszorszep, Gyerek-Virag (nem nyertek)

- Klimabarat kozlekedes, ..Mikulas ejszakaja’* rajzpalyazatokon reszt vett: Katica, Szazszorszep
(nem nyert)

- Allatok karacsonya rajzpalyazat - Katica
- Palyaztunk a Karacsony Sandor Kozalapitvany altal meghirdetett ..digitalis neveles szakmai

feladatainak tamogatasdra” (5 db laptopra) - nem nyertiink
2021. februar

- Gyurmavilag Kft - Kreativ orias alkoto csomag - Csomagonkent elnyerheto tamogatas osszege:
132 175 Ft - Szazszorszep, Napsugar nyert, Mesepalota

Parasport nap-Napsugar-nem nyert

„IIyennek kepzelem az iskoldt” Molnar Ferenc Alt isk. rajzpalyazat - Katica, TA-TI-KA,
Mesepalota
2021. marcius

- Unnepi rajzpalyazat a magyar zaszlo es cimer megiinneplesere
A palyazat fovednoke: Dr. Semjen Zsolt, a zsuri eInoke: Jankovics Marcell
Mesepalota: Ismerd meg Kisvakondot es baratait alkoto palyazat
2021. aprilis

Meseiro palyazat az Agrarminiszterium megbizasabol a 2021. evi Fold Napja alkalmabol "Mesek
a Ziimmogo birodalombol" meseiro palyazat - :Pitypang, TA-TI-KA

BKK Anyak napi rajzpalyazata A rajzok a buszmegallokban lettek kihelyezve.

A tagovodak, akik reszt vettek ebben: Mesepalota. Gyerek-Virag, Varunk Rad. Csodasziget,
Katica, Szazszorszep, Viragkoszoru, Napsugar, Hetszinvirag
„Tedd le a kocsit” palyazat (Klimavedelmi Intezkedesi terv resze)

BKK berletet nyert 3 dolgozd (Mesepalota, TA-TI-KA, Szazszorszep), 2 dolgozd tamogatast

kapott kornyezetet vedd kozlekedesi eszkozre.
Az ev madara MME rajzpalyazat: Katica, Mesepalota.

Vordskereszt rajzpalyazat "Az egeszsegiink a legfontosabb!" : Katica
2021. majus
DM -,,A Nap gyermekei” palyazat
Tema: „Buj6cskazzatok a Nappal! Keszitsetek el napvedelmi bunkitokat!”

Fodij: Az ovoda jatszoterenek felujitasa 1 000 000 Ft ertekben!

TA-TI-KA, Katica, Pitypang, Napsugar
Muzsikal az erdo! - rajzpalyazat - Katica
Bogyo es Baboca konyvcsomag - TA-TI-KA, Mesepalota

3.3. Gyermekrendezvenyek es programok

A jeles napokhoz kotodo hagyomanyapolast probaltuk ki komplex tevekenyseg sorozattal, partnerek
bevonasaval.
A Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Befogado Ovodak Projektben reszt vevok segitsegevel

valdsulhatott meg, hogy a Napraforgo Egyesitett Ovodarol es tagovodairol bemutatkozd kisfiimek
kesziiltek 2021. marciusatol. A jarvany miatt a sziilok nem latogathattak be az ovodakba, de igy

virtualis modon bepillanthattak a tagovodak eletebe, megismerkedhettek egyes tagovodak

arculataval. Nagy oromunkre a sziilok reszerol sok pozitiv visszajelzes erkezett a videofilmekkel
kapcsolatban.

A jarvanyhelyzet alatt a Varunk Rad Tagovoda es a Szazszorszep Tagovoda csatlakozott a
Jerusaiema tancos kihivashoz (2021. aprilis), amirol video kesziilt es felkerult a honlapunkra,
facebook oldalunkra. A Csodasziget Tagovodaba jaro gyerekek a Semmelweis Klinika orvosainak,

novereinek enekeltek, igy koszontek meg az egeszsegiigyben dolgozok faradhatatlan munkajat.
A Majalis (majus 1.) es a Fold napja (aprilis 22.) alkalmabol szinvonalas kisfilmet keszitett a

Viragkoszoru, a Varunk Rad es a Napsugar Tagovoda, amit a honlapunkon, Facebook oldalunkon
osztottunk meg.
Az Anyak napjara (majus 2.) kesziilt koszonto video letrejottehez minden tagovoda aktivan
hozzajarult. Orommel fogadtuk a Budapest! Kozlekedesi Kozpont Anyak napi felhivasat (majus 4.),

melynek eredmenyekepp a tagovodainkba jaro gyermekek rajzai szinesitettek a jozsefvarosi
buszmegallokat.

2021. Majus 10-en iinnepeltiik a Madarak es fak napjat, ennek apropojan a Jozsefvaros ujsag
riportere meglatogatta a madarbarat Katica Tagovodat, es interjut keszitett Magyari Krisztina

tagovodavezetovel a temaval kapcsolatban. A Jozsefvaros Ujsag online feliileten jelent meg a video.
A Hetszinvirag Tagovoda a Piinkbsdi hagyomanyokat elevenitette fel majus 21-en. A vidam

hangulatu, jatekos hagyomanyorzo napot megdrokitettek egy kisfilmen, amit megosztottunk a JOK
honlapjan.
2021. 06. 10-en atadtak a Pedagogus Napon az elismereseket a jozsefvarosi onkormanyzat

epiileteben. Jozsefvarosi

Gyermekekert

kitiintetesben

reszesiilt:

Liszkone

Szabo

Csilla

fejlesztopedagogus - Napsugar Tagovoda; Ammeme Danco Melinda ovodai dajka - Gyerek-Virag
Tagovoda; Beck Judit ovodapedagogus - Varunk Rad Tagovoda; B6ni Szabina ovodai dajka Pitypang Tagovoda; Polgarmesteri Dicseret kitiintetesben reszesiilt: Vasne Dioszegi Eniko -

Napraforgo Egyesitett Ovoda Igazgatosaga.
Biiszkek vagyunk a Csobanc utcai Varunk Rad Tagovoda kozossegere, mert 2021. julius 8-an
’’Jozsefvaros legszebb munkahelyi novenye” versenyben elso dijat nyert. A verseny az
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onkormanyzat keruleti klimastrategiajanak resze, aminek celja, hogy tovabbi zolditesre sarkallja a

lakossagot, hiszen egy belso keriiletben, ahol kevesebb a zold feliilet, ott egy egyszerii kis noveny is

sokat szamit. Sofi-Osz Veronika tagovoda-vezetd boldogan vette at a dijat. A Jozsefvaros Ujsag
online feltileten „Delceg orchideak a dobogo tetejen" cimmel jelent meg a cikk.
Kulcsjellemzdk:

>

A csalad-ovoda kapcsolata erosodott.

> A sziildk-gyermekek egymas kozotti kapcsolatanak erositese, egymas melyebb megismerese,

csoportszellem alakitasa megtortent.

>

Ismereteket, otleteket, tanacsokat adtunk az ovodai elet kiilonbozo teruleteirol.

>

Kepessegek fejlesztese jatekos formaban tortent.

> A kornyezet szeretetere, vedelmere-tiszteletere neveles, a termeszetes anyagok es etelek

segitsegevel egyfajta szemleletformalas valosult meg.
>

A belso tudasmegosztas, otletek, tapasztalatok atadasa folyamatos

Fejlesztheto teriilet:

Tagovodak programjainak koordinalasa, mely segiti egymas munkajanak megismereset es a jo
gyakorlatok atvetelet.

4. Belso kapcsolatok, egyiittmukodes, kommunikacid
Az intezmeny belso kapcsolatrendszerenek kozeppontjaban a tamogato szervezeti struktura all, amely

a pedagogusok szakmai egyiittmukodesen (munkakozosseg) alapszik. A nevelo-oktato munka egyik
alapfeltetele, hogy tervszeruen mukodo, folyamatos megujulasra kepes, innovativ kozossegek
alakuljanak ki az intezmenyben. Az ovodapedagogusok szakmai csoportjai maguk alakitjak ki

mukodesi koriiket, onallo munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervliket az intezmenyi celok
figyelembe vetelevel hatarozzak meg.
Minden evnyito ertekezleten reszt vettem, vagy egy kesobbi szakmai napon sikerult betekinteni a

helyi szakmai munkaba.

Az evzaro ertekezleteken beszamolokat hallgattam meg, es tobb tagovodaban a csoportokban
dolgozok is elmondtak sikereiket, fejleszto elkepzeleseiket. Ket tagovodaval akadozott a szakmai

kapcsolat, mert a meghivasok mas esemenyekkel torlodtak.

Harom munkakozosseg szervezodott, melyek a szakmai munkat segitettek, es a pandemia alatt is

biztositottak a modszertani jo gyakorlatok aramlasat a tagovodak kozott.

Tavasszal megkezdte munkajat a ket konzorciumi partner is, igy meg tobb lehetoseg volt az inkluziv

munkacsoporton beliil, es a strategiai tervezest megelozo helyzetelemzesek soran a kollektiv ertekek
megjelenesere, es az egyedi jellemzok hangsulyozasara.

Rengeteg jo helyi gyakorlat keriilt latoterbe es a befogado oviprogram is hozott ujdonsagokat. A

Gyerek-Virag tagovodaba buveszovi, a Csodaszigetbe nemet nyelv oktatasa kezdodik meg osszel.

Kulcsjellemzok:
> Az intezmeny pedagogiai tevekenysegevel kapcsolatos feladatok es fejlesztesek a

munkatarsak kbzotti szakmai egyuttmukodes legfontosabb elemei.
> A szakmai kozbsseg es az egyes ovodapedagogusok reszt vettek a nevelo - oktato munka
modszertani

fejleszteseben, a belso tudasmegosztasban (tajekoztatas, rendezvenyek

szervezese)
> Neveldtestuletunk egyuttmukodesre kepes es kreativ szakemberekbol all. Sajnos a II. felevre

tervezett foglalkozasok a jarvany miatt ismet elmaradtak.
> Fontos szamomra a kollegaktol erkezd visszajelzesek meghallgatasa, az igenyek, javaslatok

beepitese a mindennapi munkaba, a team munka megszervezese. Napi szinten elarasztanak az
informaciok, a feladatok, melyek sok esetben rovid hatarideju szervezest, azonnali adatkdzlest
igenyelnek.

Erdsseg:

A NEO/JOK intezmenyben dolgozd munkatarsak szamara biztositott a munkajukhoz sziikseges
informaciokhoz es ismeretekhez val6 hozzaferes.
Megtartottuk a tervezett sziiloi forumokat online formaban.

A nyflt napok helyett videos bemutato filmekkel gondoskodtunk tagovodaink munkajanak
bemutatasarol, szorolapokon, jatszoterekhez kirakott plakatokon, az Infopontok hasznalataval es a

Jozsefvarosi ujsagban is lehetoseg volt rovid bemutatkozo informaciok kozlesere.
Az ovodai beiratkozas a honlapon szerkesztett Jelentkezessel es szemelyesen is biztositva volt.

Fejlesztheto teriilet:

A kommunikacios szakember altal javasolt csatornakra jobban tamaszkodunk.
A media, es honlap adta lehetosegeket a bemutatkozas es sikerek megmutatasa celjara rendszeresen
hasznaljuk.
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4.1. Ovodai arculatok erdsitese

Az evszakok es unnepek kore tervezett a kozos elmenyeket biztosito tapasztalatszerzo megfigyelesek

segitsegevel megfelelden fejlodtek a gyermekek. A differencialt nevelesiinkkel a gyermeki

szemelyiseg elfogadasaval, az elteresek es egyeni tempojuk figyelembe vetelevel tortentek a
fejlesztesek.

Fontos volt, hogy a gyermekek a tagovodainkban erzelmi biztonsagban erezzek magukat. A tervezo
munkankrol, a gyermekek egyeni fejleszteserol folyamatosan tajekoztattuk a sztiloket. Az ovodak

komyezete is folyamatosan hangsulyozta az aktualis jeles napok, hagyomanyos es zold unnepek
megjeleneset, a tagovoda kiemelten kepviselt programjanak megjeleniteset.

Fejlesztheto:

Bejaratokat es epiileteket kozos tervezessel megvaldsult szepitessel kell vonzobba tenni.

A berendezesek elhelyezeseben, a szemelyzet magatartasaban es a belso szervezesekben. a
napirenddel is legyen az 6voda inkluziv, befogado.

4.2. Befogado Ovodak Projekt - Strategiai tervezes

Felallt az inkluzios munkacsoport, vezetoje Deak Eva es Knizner Aniko (Partners Hungary). A

munkacsoport celja, hogy a befogadasroi folytatando szakmai parbeszed legfontosabb foruma es az
inkluziot tamogato pedagogiai modszerek elterjesztesenek fo motorja legyen. A munkacsoport
ulesein reszt vesz Szombati Kristof szakmai vezeto, az ovodaigazgatosag reszerol Aissou Erzsebet
ovodaigazgato es helyettese, Kozmane Szabo Edina ovodaigazgato-helyettes. A munkacsoport
jelenlegi tagjai: Kovacs Melinda Marta, Csodasziget; Pajor Attilane, Hetszinvirag; Kocsisne Juhasz

Eva, Napsugar; Pappne Antal Katalin, Gyerek-Virag; Fodor Gyongyver, Katica; Kiraly Istvan

Laszlone.

Szazszorszep;

Beli

Zsuzsanna,

Gruberne

Fodor

Judit,

TA-TI-KA.

A munkacsoport elso ket iilesere junius 8-an es 18-an kerult sor. Ezen a ket iilesen a resztvevok
csokorba szedtek az inkluzios munkanak azokat a teruleteit, ahol a leginkabb sziiksegesnek

mutatkozik a kozos munka es fej lodes.

Kulcsjellemzdk:

>

az ovodak es a korzetiikben eld sziilok/csaladok kozotti kapcsolat erdsitese

>

az inkluziot tamogato terkialakitas

>

korszeru multikulturalis modszerek adaptalasa

> autizmus spektrumos es mas kiildnleges banasmodot igenylo gyerekek befogadasanak

tamogatasa.
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A nyar folyaman elkezdodott az un. “strategiai tervezes” a 12 tagovodaval. Ennek a Partners Hungary

altal facilitalt folyamatnak a celja a tagovodak pedagogiai programjanak a megujitasa, illetve
kozeptavu fejlesztesi tervek kidolgozasa minden tagovodaban az ott dolgozo pedagogusok
reszvetelevel.
Az elso megbeszeles 2021. junius 23-an az alabbi tagovodak bevonasaval tortent: Gyerek-Virag,

Varunk Rad, Napraforgo, Napsugar, Katica, Mesepalota. A masodik alkalom julius 28-an az alabbi
tagovodak reszvetelevel valosult meg: Viragkoszoru, Csodasziget, Hetszinvirag, Szazszorszep,

Pitypang, Ta-Ti-Ka.

Junius 4-en Bernath Gabor kommunikacios vezetd szervezett egy kommunikacios treninget, amelyen
az ovodaigazgatosag 3 tagjan kfviil az alabbi tagovodakbol vettek reszt pedagogusok: Napsugar,
Varunk Rad, Csodasziget, Gyerek-Virag, Napraforgo, Viragkoszoru.

Szombati Kristof szakmai vezetd es Bernath Gabor kommunikacios vezetd, valamint a Jdzsefvarosi
Ovodak

igazgatosagaval

elkezdodott

egy

kozos

gondolkodas

arrol,

hogy az

okologiai

fenntarthatosagot es a zold szemleletmodot milyen modon lehetne erositeni a jozsefvarosi

ovodakban. Az elso megbeszelesre junius 30-an keriilt sor ovoda igazgatdsaga, valamint a Hulladek

Munkaszovetseg, a Jane Goodall Intezet, es az ELTE kepviseioinek reszvetelevel.

A Befogado Ovodak projektet megvalosito konzorcium iilesere junius 25-en keriilt sor. A Rosa
Parks Alapitvany a projekt megvalositasat egy szocialis munkas alkalmazasaval tamogatja.
A

strategiai

megbeszelesek

megtortentek

az

egyes

tagovodakkal

augusztusban

es

szeptemberben.

5. Az intezmeny kiilso kapcsolatai
A NEO/JOK SZMSZ-enek megfeleloen valamennyi tagovoda fontosnak tartja a kiilso partnerekre
vonatkozd kapcsolati rendszeret, ezert azt megtervezi, kialakitja es miikodteti.

A faliujsagokon, az interneten, ujsagban, plakatokon es gyakran szemelyesen tajekoztatjuk kiilso
partnereinket.
A

partnerek

tajekoztatasat

es

velemenyezesi

lehetosegeinek

biztositasat

folyamatosan

feliilvizsgaljuk, visszacsatoljuk es fejlesztjiik.

Kulcsjellemzok:

> Az intezmeny kiilso partneri korenek felterkepezese, azonositasa es a hatekony
kapcsolattartasi rend kidolgozasa, kialakitasa megtortent.

> Az intezmeny szerepet vallal a kozvetlen kbrnyezet, a sziikebb kozosseg tamogatasaban,
amely tarsadalmi szerepvallalas is.
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> Az erettsegihez sziikseges onkentes diakmunka kereten belul ovodainkban diakokat
fogadtunk.
> Az ELTE TOK es gyogypedagdgus hallgatoinak szakmai gyakorlatahoz ket tagovodankban

biztositottunk helyet es gyakorlatvezetest.
> Nagyon fontosnak tartottuk a csaladokkal torteno minel szorosabb kapcsolat kialakitasat,
melyre a pedagogiai programunk is lehetoseget ad. Kapcsolattartasi formak a sziiloi

ertekezletek, sziiloi fogadoorak, napi talalkozasok, negyszemkozti beszelgetesek, mind az

ovodapedagogusokkal, mind a tagovoda-vezetokkel.
> Amennyire a jarvany lehetove tette bevontuk a sziiloket a mindennapi tevekenysegeinkbe,

iinnepsegeinkbe, rendezvenyeinkbe, online es Facebook csoportok munkajaba.

> A rendezvenyekrol keszitett felveteleket a kozossegi oldalon zart csoporton belul osztottuk
meg.
> A NEO/JOK Pedagogiai Programja tartalmazza partnereink beazonositasat, akikkel tartottuk
a kapcsolatot kiilonbozo gyakorisaggal, sziiksegleteknek megfelelden.

> Egyiittmukddesi megallapodasok alapjan (civil szervezetek), valamint torvenyi eloirasoknak
(vedono, gyermekorvos, pedagogiai szakszolgalat, iizemorvos) megfeleloen tartottuk a

kapcsolatot.

6.

Pedagogiai munka feltetelei - szervezeti feltetelek

Az intezmeny szervezeti es tanulasi kulturajat a kozosen meghozott, elfogadott es betartott normak,
szabalyok jeilemeztek. A tagovodak alkalmazotti kbzossegenek munkajat, egyiittmukodes, a magas

szintii belso igenyesseg, hatekonysag jellemezte.
A NEO/JOK munkatarsai gyujtottek es megosztottak a jo tanulasszervezesi es pedagogiai

gyakorlatokat az intezmenyen belul es kivul. Erre kiildndsen a jarvany miatti ..home office” alatt volt

nagy sziikseg. Minden tagovodank szamara fontosak a nemzetisegi hagyomanyok, azok megjelentek
az intezmeny alapdokumentumaiban, tetten erhetok a szervezet mukbdeseben, es a neveld-tanito

munka reszet kepeztek.
Az ovodai holdingban dolgozok es kulso partnereik ismertek es apoltak az intezmeny multjat,
hagyomanyait, nyitottak voltak uj ertekek teremtesere.

A munkatarsak feleldssegenek es hataskdrenek meghatarozasa egyertelmu, az eredmenyekrol
rendszeresen beszamoltunk.

A vezetoseg osztonozte, tamogatta az egyeni, a csoportos es a szervezeti szintu tanulasi lehetosegek
kihasznalasat, a kepzesben vate reszvetelt. Az ehhez sziikseges anyagi fedezetet potigenyben

terjesztetttik be, es kaptuk meg.
A BECS vezetese a portfoliok elkeszitesehez szakmai segitseget nyujtott, valamint az igazgatosagi
taniigyes kollega segitette a mindsito eljarason resztvevok felkesziileset, hozzajarult a portfoliovedes

sikeressegehez. A feiadatmegosztas a szakertelem es az egyenletes terheles alapjan tortent.
A kollegak kepessegiik, szakertelmuk, erdeklodesuk szerint javaslatokkal segitettek a fejleszteseket.
Az intezmenyi szervezetfejlesztes celja volt az egyuttmukodd, motivate szakmai kornyezet

megteremtese. A legjobb gyakorlatok eredmenyeinek bemutatasara, kovetesere, alkalmazasara
nyitott minden testulet, es az intezmenyvezetes is. Tavaly ket tagovoda kezdett bele Bagdi Bella
nevevel femjelzett „Boldogsag6ra” programba, melyekhez a Varunk Rad tagovoda is csatlakozott a
nyaron.

Szervezeti kapcsolatunk az SzMSz szerint valtozott, az igazgatosagra keriilt szemelyi asszisztens

segfti a kommunikaciot, az elerhetosegeket es a szervezeti kapcsolddasokat, a szervezest. Fogalmakat

kellett atirni, mert a jovoben intezmenyvezetokent sziikseges az ovodai agazat vezetojet megszolitani,

helyetteseit is ehhez igazodva megnevezni.

6.1 Tovabbkepzesi naptar tagovodankent:

Tagovoda

Letszam

Datum

Kepzes neve

CSODASZIGET TAGOVODA

1 fo

2021.09.

N1LD terapia, ritmikus Iras

GYEREK-V1RAG TAGOVODA

1 fo

2021.05.

Erto olvasas program

2021.03.23.

Tehetsegeink gazdagitasa

2021.07.22

Muhelykonferencia a ciganygyerekek

2021.05.05.

nevelesenek aktualis kerdeseirol

2021.04.29.

Tuli panos program

1 fo

2021.04.29

Tuli panos program

1 fo

2021.05.08

Tulipanos program

2021.06.25.

Epi'tsiink beszedet!

1 fo

KAT1CA TAGOVODA

1 fo

1 fo

Nyelvlokesi nyeles terapia

2020.11.21

Pozitiv neveles

2021.04.16

A biztonsagos internethasznalat

lehetosegei ovodaban
7fo
8 fo

MESEPALOTA TAGOVODA

1 fo

1 fo
1 fo
1 fo

2020.09.03,

2020.09.08
2020.10.15

T ehetseggondozas,

kreativitasfej lesztes
2020.10.19

Adatvedelem az oktatasban

2021.03.10

Szurikata Diabetesz Tanoda

2021.05.19-

Legy motivalt, olvass jol es sokat!

2021.05.21

2020.10.19.

Adatvedelmi oktatas

2021.01.11.

Kezmuves tevekenysegek az
ovodaban.

2021.01.18.
NAPRAFORGO TAGOVODA

Kornyezettudatos gyakorlatok

Baleset megelozes, siirgossegi
helyzetek es elsosegelynyujtas az

1 fo

ovodaban.

1 fo
1 fo

2021.01.30.

Differencial's az ovodaban.

2021.01.30.

Jokor, jo helyen: IKT alkalmazasa az

ovodaban.

1 fo

1 fo
NAPSUGAR TAGOVODA
1 fo
1 fo

1 fo
1 fo
1 fo
PITYPANG TAGOVODA

1 fo
1 fo
1 fo
SZAZSZORSZEP TAGOVODA

1 fo
1 fo

TA-T1-KA TAGOVODA

2020-21

Karoli Gaspar Reformatus Egyetem
Ovodapedagogus szak

2020-21

ELTE PPK Fejlesztopedagogia
szakiranyu tovabbkepzes

2021.06-09.ho

A pedagogus, mint a gyermek lelki

segitoje
2021.04.20.

dr. Gyarmathy Eva: Az atipikus lesz a
tipikus

2021.05 ho-

Vitamintoma

lO.ho
2021.05 hd-

Vitamintoma

10.ho
2021.05 ho-

Vitamintoma

10.ho
2021.05 hd-

Vitamintoma

lO.ho
2021.05 hd-

Vitamintoma

10.ho
2021.05 ho-

Vitamintoma

10.ho
2021.08.28.

Sakkjatszoter

2021.08.28.

Sakkjatszoter

2021.08.28.

Sakkjatszoter

2021.09.18-

Madarbarat kert

1 fo

1 fo

1 fo

TUNDERKERT TAGOVODA
1 fo

19.
2021.

Autizmussal elo gyermekek szocialis

november 16-

es kommunikacios keszsegeinek

20.

fejlesztese

2021.

Korai intervencio es az autizmus korai

november

tunetei es fejlesztese

Tehetseg
1 fo

44
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2021.06.04.

VARUNK RAD TAGOVODA

TAGOVODA

cukorbeteg gyerekeknek, online

1 fo

kepzes (nines tanusitvany)
1 fo

VIRAGKOSZORU

Diabetesz oktatasi program a

1 fo

2021.06.02.

Szurikata Alapitvany ,Diab Tanoda
online (nines tanusitvany)

2021

Legy motivalt, olvass jol es sokat!

Adatvedelemrol szolo eloadasunk 2020. oktober 19-en a tagovoda-vezetok, es az igazgatosag
reszvetelevel zajlott le, dr Kizlinger Andras eloadoval, aki kesobb intezmenyunk adatvedelmi
tisztviseldje lett.

HACCP kepzeseket 3 tumusban sikerult megvalositani, amin a 12 tagovoda osszes dajkaja reszt vett.

Ezek 2021. junius 10-en, augusztus 25-en, es szeptember 22-en tortentek meg.

2021. augusztus 24-en, a szakmai napon eldadokent Dr. Duro Zsuzsa es Dr. Palfi Sandor tartott
eldadast az ovodapedagogusoknak, melynek temaja a tehetseggondozas, tehetsegneveles, es az

ovodai pedagogiai program tdrvenyi modositasainak kriteriumai szerepeltek.

6.2. Pedagogiai munka feltetelei - Targyi infrastruktura

A NEO/JOK intezmenyeinek mukodesi mindseget nagymertekben meghatarozza a rendelkezesre allo

targyi es human infrastruktura, ezert kiilonosen fontos az adottsagok kozott annak szambavetele, hogy
a rendelkezesre allo lehetosegeinket hogyan hasznaljuk ki. A tagovodak a nevelesi, tanulasi-tanitasi

folyamat targyi kornyezetet a pedagogiai celjaiknak megfelelden alakitottak ki.
Kulcsjellemzok:

> 2020-ban felmertiik a pedagogiai program megvalositasahoz szukseges infrastruktura

megletet, jelzessel eltiink a hianyok potlasara a fenntarto fele.

> A tagovodak infrastrukturalis kornyezete a NEO/JOK pedagogiai programja es
alaptevekenysege alapjan, annak megfeleloen kerult kialakitasra, fejlesztese folyamatos.
> A varatian jarvanyhelyzet miatt jelentos penzeszkozok keriiltek elvonasra, ezert

ujragondoltuk mukodesi lehetosegunket.
> A fenntartoi segitseg mellett sajat keretiinkbol biztositottuk a fokozottabb fertotleniteshez

szukseges anyagokat, szereket, eszkozoket.

6.3. Rendelkezesre allo penzeszkozok:

Koltsegvetesi adatok

Ber
Jarulekok
Dologi

1 018 257
201 593

1 028 331
196 652

1 080 748
189 941

115 538

112 104

103 557

5 000

7 644

7 000

0

11 954

58 500

1 340 388

1 356 685

1 439 746

Beruhazas

Felujitas

Osszesen:

adatok ezer forintban
2021 elemi
koltsegvetes

2020 evi zar6
koltsegvetes

2020 evi elemi
koltsegvetes

6.3.1. A kiadasi eloiranyzatok kozott a szemelyi juttatas es jarulekok iddaranyosan teljesiiltek.
Kia cl as ok
Eredeti

Modositott

Eloiianyzat

eldiranyzat

eloiianyzat

teljesites

1 OSO 748 000

1 0S1 705 6 62

483 S67 572

hozzajarulasi ado

189 941 000

190 091 675

82 519024

43,41%

Doloei kiadasok

103 557 000

105 976 731

32 588 990

3C 75%

54'21 5C9

54 "21509

100,00%

1374 246 000

1 432 495 577

653 697095

45^3H

"000000

12 271 930

795 854

6.49%

Felujitas ok

5S 500 000

48 S95 215

Felhalniozasi kiadasok ossze'.en:

65 500 000

6116" 145

“95 $54

140H

KIADASOK OSSZESEX____________ ____ 1 439 746 000

1 493 662 722

654 492 949

4342H

Megnevezes

Szemelyi juttatasok

Teljesites *o a

-

Munkaadokat tethelo jarulekok es szocialis

Ellatottak penzbeli jultatasai

Ezveb mukodesi celu kiadasok
Mukodesi kiadasok dsszesen

Beiuhazasok

0,00%

Kiadasok eldiranyzatanak megoszlasa
i Szemelyi juttatasok

Munkaadokat terheld
jarulekok es szocialis
hozzajarulasi add
Dologi kiadasok

Egyeb mukodesi celu
kiadasok

6.3.2. Dologi kiadasok teljesiilese

0% 2%

■

Szakmai anyagok beszerzese

■

Uzemeltetesi anyagok
beszerzese
■ Informatikai szolgaltatasok
igenybevetele
Egyeb kommunikacios
szolgaltatasok
■
Kbzuzemi di'jak

■

Berleti es lizing di'jak

Karbantartasi, kisjavitasi
szolgaltatasok
■
Kbzveti'tett szolgaltatasok

■

6.3.2.1. 2020- 2021. nevelesi evben nagyobb dologi kiadasok tagovodankenti bontasban:

2021. evi

Brutto Ft.

Felujitas

Gyerek-Virag
Gyerek-Virag

4 895 215 3 db. Beton arnyekold bontasa

29 941 563 Viz-csatornahaldzat felujitas

Szekhelyovoda

13 895 959 Tetofelujitas

Osszesen:

48 732 737

Beruhazas
Varunk- Rad

5 271930 Kerites bontas-epites

Mobil telefon beszerzesek, Kartyaolvaso, porszivo, vernyomasmero.

JOK

390 478

Csodasziget

117 920 Szdnyeg, kanapeagy, telefon

hutoszekreny

62 890 Babakonyha, talalbszekreny

Katica

Mesepalota

367 631 Szekrenyek

Pitypang

467 360 Hintaallvany ket laphintaval

92 989 Hutoszekreny

Szazszorszep

12150 Fogmoso pohar tarto falra szerelhetd

TA Tl KA
Varunk - Rad
Osszesen:

145 280 Dani tuzhely, also felse konyhaszekreny, mosogato, fesulkodd asztal

6 928 628

Minimaiis eszkbz/dologi
Csodasziget

77 491 Parnahuzat, hangszord, lampa, pole, labtarto

Katica

459 593 Krepp agynemu garnitura

TA-TI KA

291 379 Agynemu, abrosz, lepedd

Osszesen:

828 463
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6.4. Adomanyok

2020. oktober:

6db Laptopot kapott a Karacsony Sandor Kozalapitvanyon keresztiil a Katica Tagovoda.
2020. november:

Hogy vagy Egyesiilet kozremukodesevel:

Varunk Rad: 3 szamitogep (PALAT1NUM Studio)

3 monitor (Ann Hungary)
2020. december:

Varunk Rad: Jatekok: Voroskereszt

- Neptancosok kellekboltja adomanyozott textilcsomagokat: Hetszinvirag, Pitypang Tagovodanak.
- Mikulascsomagokat, jatekokat kapott a WIZO Hungary Egyesiilettol a Napsugar Tagovoda
- Gyerek-Virag Tagovoda Harangvirag csoport - Szekely Zoltan sziilotol csokoladet kaptak a

csoportba jaro gyermekek
- DBM Banktechnikai es Kereskedelmi Kft. mikulascsomag es jatekok
Mesepalota CAPE Adomany Jatekcsomag
2020. marcius:

- 40 db orokzold novenyt adomanyozott a zugloi Borhy Kerteszet a Csodasziget Tagovodanak
- hagymas novenyeket kapott a Fitoland Kerteszet J6zsefvaros-tdl a Csodasziget Tagovoda
- Napsugar Tagovoda: BMSK Sport Kdzhasznu Alapitvany-sportszer csomag (14 fele sportszer)
2021. aprilis:

- OLYMPOS ceg Kubu iiditoitalokat adomanyozott a Csodasziget Tagovodanak
- Rotaract Egyesiilet az adomany (jegkremek, jatekok) - Viragkoszoru Tagovodanak
- Gyerek-Virag Tagovoda Napraforgo csoport - Nemeth Evelin sziilotol csokoladet kaptak a

csoportba jaro gyermekek
- Gyerek-Virag Tagovoda Makvirag csoport sziiloi kozdssege viragpalantakat adomanyozott a terasz
szepitesere

- Gyerek-Virag Tagovoda Gyongyvirag csoport sziiloi kozossege viragpalantakat adomanyozott a
terasz szepitesere

- Napsugar Tagovoda-Gyenneknapra:
MVM: pizza es palacsinta a gyermekeknek, + 3 pendrive es egy felvetel a pizza keszitesrol Rakoczi

Ferivel

Moonlight Event Szolgaltato Rendezvenyszervezo: Waboba Moon Ball pattogolabda minden
gyermeknek

Mosolybirodalom: Ugralovar, arcfestes
4<

Mesepalota Sztiloi kozossege: viragpalantak
2021. majus:

- Bolgar onkormanyzat paradicsom toveket adomanyozott minden tagovodanak
2021. majus :
- Tesco csokoladet adomanyozott 2 tagovodanak: Hetszinvirag, Gyerek-Virag (sorsoltunk)

- Gyerek-Virag Tagovoda Napraforgo csoport - Nemeth Evelin sziilotol csokoladet kaptak a

csoportba jar6 gyermekek
- Mesepalota Matehetsz ajandek es konyvesomag
- Varunk Rad: polo, csoki a Vordskereszttol
2021. junius:

DM palyazat kapcsan Garnier 50+ gyermek naptej: Pitypang, Katica
- Futureal Group - belso kert kialakitasa a Csodasziget Tagovodaban a Kisvakond kft

segitsegevel
-

Jozsefvarosi onkormanyzat tulipanfat adomanyozott a Csodasziget Tagovodanak

A Minimalis eszkbznorma kereteben minden tagovoda szamara biztositott a pedagogiai munkahoz

sziikseges feltetelek beszerzesehez keretosszeg. A keretet egy koltsegvetesi evre kapjuk a
fenntartotol, es idoben ket nagy beszerzes tortenik. Vannak tagovoda-vezetok, akik inkabb nyarra

idozitik, masok inkabb az uj nevelesi ev elejen rendelik meg a sziikseges targyi eszkozeiket, szakmai
anyagokat. Emiatt latszik ugy, mintha valakik kimaradnanak a beszerzesi lehetosegbol, pedig csak
eltero idopontra esett a szamlak bekiildese igazgatosagunkhoz.

Erosseg:

Minden tagovoda elkeszitette a JEGYZEK a nevelesi-oktatasi intezmenyek kotelezd (minimalis)

felszereleseirol eszkoznorma szerinti tervet, es ehhez igazodva hajtotta vegre beszerzeseit,
beruhazasait.

Fejlesztheto teriilet:

A Jegyzekben szereplo SAJATOS NEVELESI IGENYU GYERMEKEK NEVELESENEK
TOVABBI SPECIALIS ESZKOZEI cim alatt felsoroltakat az Alapito okiratban kijelblt ellatas

szerint lehessen kbvetni a tagovodak beruhazasai soran, a vasarlasok szamlain.

7. Pedagogiai munka feltetelei - Human eroforras
2020-21-es nevelesi evben az allashelyek alakuiasa:

2021. marcius 01 -tol negy fovel csokkentettek letszamunkat, igy negy ovodatitkar allashelye szunt

meg.

2021. oktober I-tol kaptunk engedelyt egy fo pszichologussal boviteni letszamunkat.
Ezzel allomanyunk az alabbiak szerint alakult:
tngedelyezett allashelyek 2021. l(J.OI-tdl
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Nyaron nagy volt a mozgas agazatunkban. Varatian tavozasok nehezitettek ovodaink mukddeset.
Palyazatkiirasokkal es hirdetesre alkalmas feliileteken tettiik koze a hianyzo szakemberek keresesere
iranyulo hirdeteseinket.
Munkakor

Kilepok

Belepok

Dajka

6

3

Karbantarto

4

1

Ovodapedagogus

26

5

Ovodapszichologus

1

0

Ovodatitkar

4

1

Pedagogiai asszisztens

12

10

Tagovoda vezetd

2

1

Takarito

1

0

Asszisztens
Osszesen:

1
56

22
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Szeptemberre megnyugtatoan alakult letszamunk, es magasan kepzett, tobbdiplomas kollegakkal
gazdagodott nevelotestiiletunk.

Pedagogus munkakorok kimutatasa Hatalyos: 2021.09.03
Ellatathn, fires alias

2

Helyettesitesre bet oltlieto

(HB)

1

Betoltbeto

3

Helyettes

(H)

2

Nyugdijas

(NY)

8

Bujtatott pedaszival

(PED)

7

Bujtatott pedaszisztens aki tanul

(TPED)

9

Allashelyen levo pedaszival

(A)

30

14

Plusz pedassziszteus akinek nines pedassziszfens hely de nein 6s onoi munkat s egez

(P)

0

Osszes allonianyi pedagognssal nem lefedett feladat

41

Ebbol tartosan tavollevo miatti hiany, statisztikailag fires

9

Az ovodai neveles minoseget es eredmenyesseget alapvetden az ovoda szemelyi feltetele hatarozza

meg. Az ovoda teljes nyitva tartasa alatt a szakkepzett ovodapedagogusok mellett pedagogiai

asszisztensek es dajkak foglalkoztak delutan a gyermekekkel.
> Rovidebb,

hosszabb

ideig voltak

dolgozoink

tappenzen, helyettesitesiiket csoport

osszevonasokkal, helyettesitesekkel oldottuk meg.

> Korszeru, szaktudomanyos ismeretekkel rendelkezo kollektivank jol teljesitett. Az iskolaba

indulo gyermekek megfigyelese alapjan elmondhatjuk, hogy az ovodapedagogusok jol
felkesziiltek, innovativok, rugalmasak voltak, odafigyeltek minden gyermek egyeni

fejlesztesere, a valtozasok kezelesere alkalmasnak bizonyultak.
> Kreativitasuk megmutatkozik a csoportszobak, folyosok dekoracioiban, az esztetikus,

csaladias legkor kialaki'tasaban.
> Megfelelden, tudatosan alkalmaztak a kepessegfejlesztes specialis eszkozkeszletet, melyet a
gyermeki fejlodes meresenek eredmenye bizonyitja.

Kulcsjellemzdk:

> Az intezmeny a pedagogiai programjaban kituzott celjait a kozponti tartalmi szabalyozokkal,
jogszabalyokkal, rendeletekkel, az Alapprogrammal osszhangban fogalmazta meg.

> Folyamatos az intezmeny strategiai celkituzesenek megjelenitese az operativ, eves tervezes

szintjen.
> A tervek es megvalositasuk osszhangjanak, eredmenyessegenek vizsgalata az intezmenyi
gyakorlat resze.

> Szakmai munkank iranyvonalat, fejlesztesi celjaink megvalositasahoz sziikseges feladatokat
az Ovodai Neveles Orszagos Alapprogramja alapjan, valamint a nemzetisegi iranyelveket

figyelembe veve, a sajat JOK Pedagogiai Programban fogalmaztuk meg, ennek megfelelden

igyeksziink mindent megtenni, hogy mindsegi nevelest nyujtsunk a kiilonbozo tarsadalmi
helyzetu gyermekek reszere, kiilon figyelmet forditva a kiilonleges banasmodot igenyld
gyermekekre.

> Folyamatosan biztositottuk a helyet, idot, eszkozt a gyermekek szamara a legfontosabb
tevekenysegehez, a jatekhoz. Mindennapjainkban jelen volt a hatranykompenzalas, az

egeszseges eletmodra neveles, a mindennapos testmozgas, melynek felteteleit es napi
gyakorlatat biztositottuk.

> A jatek tevekenyseg mellett biztositottuk, hogy megfelelo tematikus tervekben minden
tevekenysegi forma egymasra epiilve, komplex modon jelenjen meg. A megvalositas mikentje

a reflexiokban olvashato a csoportnaplokban. Igazgatosagunk folyamatosan nyomon kovette
a pedagogiai programjaban foglaltak megvalosulasat.

> A tervek nyilvanossaga biztositott a www.08egyesitettovoda.hu honlap feluleten, es
papiralapon a tagovodakban.

> A human eroforras kepzesi es fejlesztesi tervek elkeszitese az eredmenyek ismereteben,
azokra epiilve, annak erdekeben tortenik, hogy a munkatarsak szakmai tudasa megfeleljen az
intezmeny jelenlegi es jovobeli igenyeinek.

8. Osszegzes
A fenti beszamold elkeszitesekor figyelembe vettem munkaterviinkben vallalt celjainkat,

feladatainkat es a „Befogado ovodak” EU-s projektbol adodo integracids es inkluzibs vallalasokbbl

kbvetkezd hatasokat.
Hosszutavu vizibkent celunk, hogy Jdzsefvarosban olyan dvodai intezmenyrendszer jojjon letre,

amely kozott az egyenlotlensegek csokkennek, legyen szo infrastrukturardl, szolgaltatasrdl,

modszertani tudasrdl vagy HR kapacitasrbl.

A tagovodak kozotti egyuttmukodes erosodik, es a jo gyakorlatok atadasa a tagovodak arculatanak
megorzese mellett segiti a szakmai megujulast.
A szocialis helyzetbol adodo hatranyokat az egyiittneveles soran pedagogiai eszkozokkel segitjiik

csokkenteni, es ezzel eselyt kapnak a gyermekek jobb belepesre az iskolarendszerbe.

Kozeptavon celunk visszacsabitani a kozeposztalybeli sziilok gyermekeit a mi dvodai nevelesi
rendszeriinkbe, es a keriilet belso reszen javitani a szocialis helyzetbol adddd aranyokat a

szolgaltatasok beinditasaval, az angol es nemet nyelv beepitesevel a mindennapi nevelesbe. Ebben a
beiratkozasi evben csokkent a jozsefvarosi ovodakkal szembeni eloiteletesseg, es nott a keriiletben

maradb gyermekek szama.

Nyaron tovabbi szakemberekkel erosodott a szemelyi kapacitas, tehetsegmuhelyek alakultak, es

segito szakemberek kapcsolddtak hozzank, akik kozremukodesevel, a hatranyokkal ktizdo
gyermekek olyan szakmai, modszertani segitseget kapnak, melyekhez korabban a gyerekek csak a

sziilok altal finanszirozott fizetos szolgaltataskent jutottak hozza.

A fent leirtak csak bepillantast nyujtanak abba a magas szinvonalu szakmai tevekenysegbe, amelyet
a Jozsefvarosi Ovodak kollektivaja tett a gyermekek nevelesenek teren a mindsegi munka erdekeben.

Minden celunk es cselekedetiink az ovodas gyermekek optimalis komyezetben torteno neveleset
szolgalta. Celjainkat kozos munkaval valositottuk meg.

Ezuton szeretnem megkoszonni minden kollega kiemelkedo munkajat!

Kelt: Budapest, 2021. oktbber 01.
Aissou Erzsebet

intezmenyvezeto

