
 
 
 
 
 
 
 
Szám:14978/2017. 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2017. október 26-án (csütörtök) 17.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2017. szeptember 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 10/2013. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megbízására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat likviditási hitel újra felvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat a  Gyáli Bóbita Bölcsőde 2016/2017.  nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 

 
7. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2016/2017. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 



 2 

8. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2016/2017. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2016/2017. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű rendszerének gördülő fejlesztési 
tervének (2018-2032) elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Javaslat a gyáli 257/3 hrsz.-ú út (Esze Tamás utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat a gyáli 5044, az 5045/2 és a 4613/7 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a gyáli 4375/5, a 4375/6 és a 4377/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás 
iránti kérelmének megtárgyalására és a döntés meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

15. Javaslat az Önkormányzat Williams Televízióval való együttműködési megállapodásának módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat számítástechnikai eszközök beszerzésére a gyáli szakközépiskola számára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat számítástechnikai eszközök beszerzésére Kibéd Község Önkormányzata számára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 



 3 

 
19. Javaslat év végi jutalmazáshoz pénzeszköz átadására (Később kerül kiküldésre) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

20. Javaslat önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek jutalmazására (Később kerül kiküldésre) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

21. Javaslat Polgármester jutalmazására (Később kerül kiküldésre) 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

22. Egyebek 
 
Gyál, 2017. október 20.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2017. szeptember 29-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2017. szeptember 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 
szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 

1. 2017. január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint 
alakult: 

 
gépjárműadó:        90.636 e Ft       75.691 e Ft    83,51 % 
iparűzési adó:   1.517.935 e Ft  1.249.219 e Ft    82,29 % 
építményadó:      221.310 e Ft     286.516 e Ft  129,46 % 

 
2. A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet szeptember hónapban egyetlen 

alkalommal sem vettük igénybe.  
 

3. A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 0 Ft a 
2017.október 16-ig realizált kamat összege. A 2017.október 11-én lejárt kamatozó kincstárjegy 
hozama 13.500.000 forint. 
 
2017. október 16-án az önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött szabad pénzeszközeinek 
összege: 1.000.000.000  Ft.  
Megoszlása:  

800.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy, féléves futamidejű, lejárata : 2017.12.06, 0,75 
% hozammal.  
200.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy, féléves futamidejű, lejárata : 2017.12.13, 0,75 
% hozammal. 

 
4. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt 

határidejű kifizetetlen számla nincsen.  
 

5. A 124/2017.(V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján, a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
benyújtott 22.727.774,- Ft összegű pályázatunk nem nyert támogatást. 
 

6. Az Állami Számvevőszék hároméves pénzügyi-vagyongazdálkodási átfogó ellenőrzést kezdett Gyál 
Város Önkormányzatánál a 2014-2016. évek közötti időszak vonatkozásában. 

 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök a 2017. szeptember havi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 
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III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1./ Szíves tájékoztatásul mellékeljük a Tisztelt Képviselő-testület részére a Gyál városban 2016. évben telepített 
Helpynet rendszer eddigi működéséről, azok tapasztalatairól készült beszámolót, valamint a javaslatokat további 
felhasználók bevonására.  
 
2./ A Vodafone Magyarország Zrt.  bérleti díj racionalizálása (csökkentése) tárgyában  megkereste hivatalunkat, 
mely megkereső levelet és az arra adott választ tájékoztatás céljából mellékelten csatoljuk.   
 
3./ A Képviselő-testület által a 220/2016.(XI.24.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott képviselő-testületi 
munkaterv szerint a 2017. évi közmeghallgatás időpontja 2017. december 1. (péntek). 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2017. október 18.  
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



 2017. szeptember havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

intézk.

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 38 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 10 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 1 db
Gyalogos járőrőzés
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 4 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események

Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, jelzése
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 20 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 19 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 1 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 21 db 1 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadás 17 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 2 db

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel 1 db
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 5 db

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 3 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése

Összesen: 144 db 1 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2017. szeptemberi mezőőri tevékenységről 

 
 

2017. szeptember hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:        Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       - 
2. Falopás tettes nélkül         2 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         2 
7. Elütött állatok          1 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül        7 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        2 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       2 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Erdész értesítése          - 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          4 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          3 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          1 
24. Elkövetők elmenekülése         2 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         - 
28. Erdőtisztítás          - 
29. Szárazgallyat szedő emberek        1 
30. Gabona taposás (jármű, ló)        - 
31. Gabona, termény lopás         - 
32. Crossmotoros, kvados károk        - 
33. Nyombiztosítás          - 
34. Továbbképzés          - 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása        1 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés    - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás      - 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül       - 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése      2 



HelpyNet-Gyál

együttműködés áttekintése I. 

2017.szeptember.14.



Tartalom

Főbb 
mérföldkövek

1

Vezetői 
kontroll 

2

Lakossági 
programok 

3

Tények  és 
javaslatok 

4



Eddigi lépések Gyál önkormányzati oldalon

2016. Január
• Személyes oktatás a 

diszpécser központ 
munkatársainak

• Közterület- felügyelet 
munkatársainak

• Mezőőröknek

1

2017 ¼ év
• Gödöllő referencia 

látogatása. 

• A megújult rendszer 
bevezetése.

• Frissítő oktatás a diszpécser 
központ és ktf. munkatársai 
részére

2

2017  ¾ év

• Közterületi bejelentések 
fogadása  

• Az ügyelet munkatársai 
magabiztosan 
használják a rendszert 

3



Gyál vezetői 
riport

2017.01.01 –
2017.09.01

összesen:
15 riasztás és 2 
bejelentés

• Közterület f. - 4 fő

• Mezőőrök -2 fő

Gyál HelpyNet üzemeltetők:

• 2360

Lefedett területek:

• 1 esetben Gyanús alakok, 

• 4 esetben SOS Riasztás, 

• 1 esetben Egészségügyi Riasztás, 

• 6 esetben Telefonos Jelzés, 

• 3 esetben Beavatkozói riasztás

Ez idő alatt összesen 15 riasztás érkezett:

• 11 esetben beavatkozóink intézkedtek és lezárták a 
riasztást,

• 4 esetben a riasztó visszavonta a riasztását

A 15 jelzésből:



Vezetői riport 

Közterületi 
bejelentések  

• 1 esetben Közvilágítás nem világít sötétben, 

• 1 esetben Kátyú, 

Ez idő alatt összesen 2 bejelentés érkezett :

• 2 esetben beavatkozóink intézkedtek és lezárták a 
bejelentést,

• 0 esetben nem volt reagálás a bejelentésre,

• 0 esetben a bejelentő visszavonta a bejelentését

A 2 jelzésből:



Gyál lakosainak tájékoztatása

Gyáli Újság

• 2016. március , július

1

Személyes bemutató

• Művelődési ház - több 
nyugdíjas klub 

• Cukorbetegek klubja

• Általános iskolák

2

Williams TV. interjú

• 2016.07.09. Erős József 
alpolgármester 

3





Regisztrációk
alakulása
2016 – 2017

1858 regisztráció
lakosság 8%-a
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Tények, 
javaslatok 

Az újságcikkek 
megjelenését követően 
a regisztrációk száma 2-
3 szorosára növekedett, 
ezért további cikkek 
megjelenítését, illetve

1

új csatornák bevonását 
javasoljuk, amelyek 
online is tájékoztatják a 
felhasználókat pl. 

• Facebook, 

• Honlap

• Rádió 

2



Cél: még 
több gyáli 
felhasználó 
bevonása

Az iskolakezdés alkalmával a szülők tájékoztatása

Közép és felsőfokú iskolák diákjainak bevonása

Az egészségügyi központokban, orvosi rendelőkben

Vezetékes telefonnal rendelkező idős, rászoruló személyek

Az egyedi jelzőkészülékkel való csatlakozás ismertetése

Előre definiált lakossági bejelentések küldése 

Riportok készítése

• a polgármesterrel, képviselőkkel, 

• a közterület felügyelet vezetőjével









 

 
 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2017. szeptember 29. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
190/2017.(IX.29.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
187/2017.(IX.29.)     Intézkedést nem igényel. 
188/2017.(IX.29.) A városi információs rendszer kialakításával 

kapcsolatban a képviselő-testületi határozat a 81 
Font Kft. részére megküldésre került. 

189/2017.(IX.29.) Intézkedést nem igényel 
190/2017.(IX.29.)  Intézkedést nem igényel. 
191/2017.(IX.29.) Intézkedést nem igényel. 
192/2017.(IX.29.) A Bóbita Bölcsőde igazgatói posztjára benyújtott 

pályázati dokumentációt az elutasított pályázónak 
visszaküldtük. Az új kiírás október 3-án megjelent 
a Közigállás-on, és a Porfession.hu álláskereső 
portálon. 

193/2017.(IX.29.) A hatályos településszerkezeti terv és a HÉSZ 
részleges módosítása az AUTÓKER Logisztikai 
Kft. területén és a Gyál vasútállomás melletti 
területen tárgyában a lakossági fórum október 19-
ére lett meghirdetve. 

194/2017.(IX.29.) Az FCC Magyarország Kft. (hrsz.: 044/11) 
telephelyére vonatkozó hatályos szabályozási terv 
módosítására vonatkozóan a tervezési munka 
elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került, a 
tervezési munka elkezdődött. 

195/2017.(IX.29.) A Gyál Központ – Szolgáltató és Lakóház 
városfejlesztési és beépítési tanulmánytervben 
szereplő változatok közül a támogatott variációra 
vonatkozó döntésről a tervező értesítése 
megtörtént.  

196/2017.(IX.29.) A módosított Helyi Esélyegyenlőségi Program a 
város honlapjára feltöltésre került. 

197/2017.(IX.29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj 2018. évi fordulójához való csatlakozási 
nyilatkozat elküldésre került. A hallgatók 
november 7-éig pályázhatnak. 

198/2017.(IX.29.) A Gyál Város Önkormányzata, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az 
Érdi Szakképzési Centrum között megkötendő 
vagyonkezelési szerződés az önkormányzat 
részéről aláírásra került, és átadtuk az Érdi 
Szakképzési Centrumnak. 
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199/2017.(IX.29.) Az önkormányzat által gyáli iskolák részére 
beszerzett informatikai eszközök térítésmentes 
átadásával kapcsolatban a vagyonkezelési 
szerződés a Monori Tankerületi Központtal 
folyamatban van. 

200/2017.(IX.29.) A gyáli lakosok részére 1000 db magyar zászló és 
1000 db Gyál zászló beszerzése a testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően 
folyamatban van. 

201/2017.(IX.29.) A Petőfi S. u. 23/b sz. alatti ingatlan használatba 
adására vonatkozó szerződés a Gyáli 
Postagalambsport Egyesülettel október 12-én 
aláírásra került. 

202/2017.(IX.29.) A „Sporttelep kosárlabda- és strandröplabda pálya 
építése” kapcsán a lelátó faburkolata helyett WPC 
burkolattal történő kivitelezésre vonatkozóan a 
szerződés aláírása folyamatban van. 

203/2017.(IX.29.) A Gyál, 042/7 helyrajzi számon felvett, 7.9851 m2 
területű, kivett motocrosspálya megnevezésű 
ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat és 
a testületi határozat az MNV Zrt. részére 
megküldésre került. 

204/2017.(IX.29.) A Pest Megyei „Év Kisvállalkozása Díj-a” a 
képviselő-testületi kivonat és a felterjesztés anyaga 
Pest Megye Önkormányzatának megküldésre 
került. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2017. október 18. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat címeréről, zászlajáról és 

használatuk rendjéről szóló 10/2013. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A T. Képviselő-testület kifejezett szándéka az, hogy amennyiben Gyál város lakosai ingatlanukon a hazához 
tartozás érzését kifejezendő magyar zászlót, valamint a helyi identitástudat kifejezése okán Gyál zászlót 
szeretnének elhelyezni, ezen törekvésüket a rendelkezésre álló eszközökkel a legmesszebbmenőkig támogassa.  
 
Az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 
jelenleg akként rendelkezik, hogy az ott rögzített felhasználás eseteit kivéve a zászló, ill. lobogó használata 
engedélyköteles tevékenység.  
 
Annak érdekében, hogy ezen lakossági és települési törekvések zökkenőmentesen, felesleges adminisztráció 
nélkül megvalósulhassanak, szükséges a rendelet kiegészítése azon előírással, miszerint a helyi identitástudat 
kifejezése céljából magánszemély a zászlót (lobogót) a rendeletben foglalt korlátozások megtartásával engedély 
nélkül használhassa.  
 
 
Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendelettervezetet megtárgyalni 
és elfogadni. 
 
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása a 2017. 10. 13.-i határnapig megtörtént.  
 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
Gyál, 2017. október 2. 
 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
Melléklet:  

1. Gyál Város ÖnkormányzataKépviselő-testületének …/2017.(IX.…) önkormányzati rendelettervezete az 
önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 10/2013. (IV.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2. Hatásvizsgálati lap 
 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 10/2013. (IV.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti 
jogalkotói jogkörében, a 32. cikk (1) bek) i) pontja szerinti felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 
10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja: 
 
1.§ A R. 8.§-a a (2) bekezdés után az alábbi (2/A) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(2/A) A helyi identitástudat kifejezése céljából magánszemély a zászlót (lobogót) az e rendeletben foglalt 
korlátozások megtartásával engedély nélkül használhatja.” 
 
2.§ A R. 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„(3) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére egyebekben a címerre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.” 
 
3.§ (1) E rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.  
 

 
 
 
 
 

Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
polgármester      címzetes főjegyző 

 
 
 



3. számú melléklet 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Előterjesztés címe:  
 
Javaslat az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 10/2013. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A rendelet módosítása nem keletkeztet költségvetési kötelezettséget. Az előterjesztés elfogadásaa 
gyakorlatban bevételkieséssel sem jár, mivel az eddig kiadott (kb. évi 1 db) engedéllyel 
felhasználási díj nem került megállapításra.  
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.  
 

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendeletmódosítás elfogadásával az adminisztratív terhek csökkennek. 
 

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének kifejezett szándéka az, hogy amennyiben Gyál 
város lakosai ingatlanukon a hazához tartozás érzését kifejezendő magyar zászlót, valamint a helyi 
identitástudat kifejezése okán Gyál zászlót szeretnének elhelyezni, ezen törekvésüket a 
rendelkezésre álló eszközökkel a legmesszebbmenőkig támogassa. 

Annak érdekében, hogy a zászlókihelyezés külön engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül 
megvalósulhasson, szükséges a rendelet kiegészítése. 

A rendeletalkotás elmaradása esetén a minden egyes zászlókihelyezés esetén engedélyezési eljárás 
lefolytatása lenne szükséges. 

 
V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
Az alkalmazáshoz minden szükséges feltétel adott.  
 

VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs.  

 

 
 



 

 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár igazgatójának 
megbízására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 185/2017. (VIII.14.) sz. határozatával az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a 
továbbiakban: Közösségi Ház) igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázatát eredménytelenné nyilvánította, és 
új pályázat kiírásáról döntött.  

A pályázati felhívás 2017. augusztus 28. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu), Gyál Város hivatalos honlapján, valamint a Gyáli Mi Újság 
szeptemberi számában. A korábbiaktól eltérően a pályázati felhívást a Profession.hu állásportálon is 
megjelentettük, mely Magyarország leglátogatottabb internetes állásportálja. (A Profession. hu oldalon 28 nap 
alatt 3321-en tekintették meg a hirdetést, 7 automatikus jelentkezés történt, de az önéletrajzot küldő személyek 
egyikének sem volt megfelelő végzettsége, ezt nekik email-ben jeleztük.) Pályázatok benyújtására 2017. 
szeptember 27. napjáig – személyesen – volt lehetőség, a határidőn belül két pályázat érkezett. 

Pályázók: 

- Kardosné Terebes Tímea 
Budapest,  

- Zalavári Béla 
Maglód,  

Kardosné Terebes Tímea tartalmazza a: 

• szakmai önéletrajzot, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolatait 

azzal, hogy a vezetői megbízáshoz szükséges államháztartási és 
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül elvégzi (erről szóló szándéknyilatkozat),  

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
• nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének 30 napon belül eleget tesz, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik, továbbá, 
• hozzájárulást a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

(bizottsági ülés és képviselő-testületi ülés). 

Kardosné Terebes Tímea pályázata megfelel a tartalmi és formai követelményeknek (pályázata: 1. sz. 
melléklet). 

Zalavári Béla pályázata tartalmazza a: 

• szakmai önéletrajzot, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolatait, 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát, 
• nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének eleget tesz, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik, továbbá, 

http://www.kozigallas.hu/
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• hozzájárulást a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához 
(bizottsági ülés és képviselő-testületi ülés). 

Zalavári Béla pályázata megfelel a tartalmi és formai követelményeknek (pályázata: 2. sz. melléklet). 

A pályázati dokumentációk lényeges tartalmi információit – különös tekintettel a végzettségekre, a pályázók 
korábbi munkahelyeire – az előterjesztés 3. sz. melléklete összesített formában tartalmazza. 

A pályázati eljárás során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése előírja, hogy 
a pályázatokat véleményező bizottság tagjai: a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet 
által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.  

• a Magyar Népművelők Egyesületének (MANE) delegáltja az egyesület ügyvezető alelnöke, Tapodi 
Katalin közművelődési szakértő. 

• a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) delegáltja Vitai 
Bernadett, a KKDSZ elnökségi tagja, országos könyvtári tagozatvezető, szakértő. 

• az intézmény delegáltja Csősz Tamásné, könyvtárvezető. 

A napirend tárgyalására 2017. október 18. napján az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén került sor, melyre a 
delegált személyek meghívót kaptak.  

A Magyar Népművelők Egyesülete delegáltjának szakvéleménye az előterjesztés 4. sz. mellékleteként, míg a 
KKDSZ delegáltja szakértői állásfoglalását a bizottsági ülést követően adja meg, mely az előterjesztés 5. sz. 
mellékleteként olvasható. 

Az intézmény közalkalmazottainak képviselője is előzetesen írásban véleményezte a benyújtott pályázatokat. (6. 
sz. melléklet) 

A mellékelt pályázatok és a bizottság véleményének ismeretében kérem a T. Képviselő-testület döntését. 

 
Határozati javaslat I: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. …………….. …………………..sz. alatti lakos pályázatát elfogadja és  

2018. január 1-jétől - 2022. december 31-ig 

megbízza az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával. Amennyiben 
nem rendelkezik a Kjtvhr. rendelkezéseinek megfelelő államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 
elvégzését igazoló okirattal, akkor kinevezésének feltétele, hogy a megbízást követő két éven belül azt el kell 
végeznie, és az azt igazoló okiratot be kell nyújtania a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást a 
Képviselő-testület 2020. január 1-jétől visszavonja. 
 
Illetmény: Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) előírásai szerint, vezetői pótlékát az e törvénynek a művészeti, 
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 
kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 3. sz. mellékletében 
foglaltak szerint, 225 %-ban állapítja meg. 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megbízással kapcsolatos munkajogi és kincstári intézkedések, 
valamint az esetleges, lényegi döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére; 

3. …………………… ………………………………sz. alatti lakos pályázatát elutasítja; 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 
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I. Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére a 
185/2017. (VIII.14.) sz. KT. határozat alapján szabályosan meghirdetett pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja, és egyik pályázót sem bízza meg az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói 
feladatainak ellátásával; 

2. pályázatot hirdet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására az alábbi tartalommal és szövegezéssel: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
 Vezetői megbízás időtartama:   határozott időre,  
       2018. február 1-jétől - 2023. január 31-ig 

Munkavégzés helye:    Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 
 
 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   

Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése 
az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény 
tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése 
(kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése 
stb.), az intézmény programjának koordinálása, könyvtári 
feladatok ellátásának irányítása. Az intézményvezetéssel 
kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok 
szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok 
gyakorlása. Az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai 
és gazdasági feladatok ellátása. Szabadidős programok 
szervezése, közösségfejlesztés, térségi kulturális 
kapcsolatok fejlesztése. 

 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.), valamint az e törvénynek a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
(Kjtvhr.) rendelkezései az irányadók  

 
Pályázati feltételek: 

- felsőfokú végzettség; a Kjtvhr. 6/A. § (1) bek. aa) 
pontja, vagy a 6/B. § (1) bek. aa) és ac) pontja és (3), 
(4), (5) szerinti feltételek, 

- Kjtvhr. 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú 
közművelődési végzettségének és szakképzettségének 
vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának 
megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves 
szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a 
felsőfokú szakirányú végzettségének és 
szakképzettségének vagy az ab) alpontban megneveztt 
szakvizsgájának és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti akkreditált, 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában 
nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 
két éven belül megszerzi, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság, 
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- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 

 
Elvárt kompetenciák: Vezetői tapasztalat, kiváló szintű szervezőkészség, 

kommunikációs képesség, kreativitás, problémamegoldás. 
Település helyi kultúrájának ismerete, civil szervezetek 
működésének ismerete. 

   
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető 

be. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu) való 
megjelenéstől számított 30. nap, a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Pap Krisztina ügyintéző 
nyújt, a 29/544-141-es telefonszámon. 

 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás pályázat” 
jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati 
példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. 
em.121.). 

 
  A pályázat elbírálásának módja, rendje: -  A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.  
- A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság 

személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról 
jegyzőkönyvet készít. 

- A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 

- Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát 
követő 30 napon belül. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, 
valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra 
pontos adataival), 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, 

- a szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása 
mellett, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését 
igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről 
szóló szándéknyilatkozat, 

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok 
másolata, 

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot 

az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat 
arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget, továbbá, hogy hozzájárul-e a pályázat 
nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselőé-
testületi tárgyalásához. 

http://www.kozigallas.hu/
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3. felkéri a polgármestert a pályázati felhívás szövegének a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu), Gyál Város hivatalos honlapján, a 
Gyáli Mi Újságban, a Williams TV-ben és a hivatali hirdetőtáblán való közzétételére. 

4. felkéri a pályázat elbírálására az Oktatási és Kulturális Bizottságot, mely az alábbi tagokkal kerül 

kibővítésre 

- az intézmény közalkalmazotti képviselője; 

- az ágazat reprezentatív szakszervezetének delegáltja; 

- a közművelődésben működő egy országos szakmai 
szervezet képviselője. 

Határidő: 2017. december 5. 
Felelős: polgármester 
 
A I. határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget, míg a II. határozati javaslat elfogadása 
egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2017. október 2. 
 
 
 
         Erős József 
       alpolgármester 
 
Mellékletek: 
1. sz. Kardosné Terebes Tímea pályázata 
2. sz. Zalavári Béla pályázata 
3. sz. összesítés a pályázók főbb adatairól 
4. sz. Magyar Népművelők Egyesülete delegáltjának szakvéleménye 
5. sz. KKDSZ delegáltja szakértői állásfoglalása (a Bizottság ülése után kerül kialakításra) 
6. sz. az intézmény közalkalmazottai képviselőjének írásos véleménye 

http://www.kozigallas.hu/
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3. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 185/2017.(VIII.14.) számú határozatában – a törvényi előírásoknak megfelelően – pályázatot írt ki az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) megbízására. A vezetői beosztás ellátására való megbízás legfeljebb 5 évre adható. 

A megbízás feltételei:   

- felsőfokú végzettség; a Kjtvhr. 6/A. § (1) bek. aa) pontja, vagy a 6/B. § (1) bek. aa) és ac) pontja és (3), (4), (5) 
szerinti feltételek, 

- Kjtvhr. 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 
alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 
6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megneveztt szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves 
szakmai gyakorlat, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről 
szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül megszerzi, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

- magyar állampolgárság, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival), 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 

- a szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása mellett, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló 
szándéknyilatkozat, 

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata, 

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, 
hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, továbbá, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen 
történő bizottsági és képviselőé-testületi tárgyalásához. 



2 
 

 
NÉV KARDOSNÉ TEREBES TÍMEA ZALAVÁRI BÉLA 

SZÜL.IDŐ  . 

LAKCÍM 1183 Bp.,  2234 Maglód,  

ELÉRHETŐSÉG 20- 30- 

VÉGZETTSÉGEK 2014-2015: Soter Line Oktatási Központ, közművelődési 

szakember I. felsőfokú OKJ tanfolyam 

2000-2004: Nyíregyházi Főiskola, könyvtáros, könyvtár szak 

információs menedzser szakirányú képzés, könyvtáros 

1997: Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző 

Központ, kiadványszerkesztő 

1994-1996: Szemere Bertalan Középiskola, fényképész 

2000-2003: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 

drámapedagógus (színi nevelés specializáció) 

1991-1995: Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 

művelődésszervező, kulturális menedzser 

1981: Országos Filharmónia, színművész 

[2011: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus, gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek 

közművelődési intézményvezetőknek akkreditált 

továbbképzési program] 

MUNKAHELYEK 2017. május 22-től: Bp. Főváros X. ker. Kőbányai 

Önkormányzat, Kőbányai PH, Szervezési Osztály, képviselő-

testületi jegyzőkönyvvezető 

2006-2017: ARTISJUS Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, 

Dokumentációs Osztály, ügyintéző 

2001-2006: Tiszavasvári Önkormányzat PH, Szervezési és 

Jogi Osztály, közművelődési ügyintéző 

1999-2001: Fotolux-Czékmann Kft., fényképész 

1997-1998: Legány és Társa Nyomda, kiadványszerkesztő 

1997-2010: fotós, egyéni vállalkozóként 

2014-től: Totalkult Kft., kulturális vállalkozó 

2012-2014: Z.B.Z. Művészeti és Kulturális Szolgáltató Bt., 

kulturális vállalkozó 

2008-2010: Magház Centrum Nonprofit Kft, Maglód, 

ügyvezető igazgató 

2002-2008: Művelődési Ház, Maglód, intézményvezető 

1992-1995: Művelődési Ház, Gyömrő, igazgató 

1990-1992: Művelődési Ház, Maglód, intézményvezető 
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KÖZMŰVELŐDÉSI KÉPESÍTÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE BEOSZTÁSONKÉNT 

a 2/1993 (I. 30.) MKM r. és a 150/1992 (XI. 20.) Korm. r. alapján készítette Magyar Népművelők Egyesülete 

 
KÉPESÍTÉSEK 

BEOSZTÁSOK 
Az intézmény vezetését ellátó 
magasabb vezető (igazgató) 

Egyéb magasabb 
vezető 

Vezető 

Önálló művelődési ház, vagy ÁMK 
közművelődési intézményegysége 

Többfunkciós intézmény 

 
Tanító + népművelés szakkollégium 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Tanítóképző népművelő-könyvtáros 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Főiskolai 
- népművelő 
- művelődésszervező 
- andragógia BA művelődésszervező szakiránnyal 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Egyetemi 
- népművelő 
- közművelődési, népművelési előadó 
- művelődési és felnőttképzési menedzser 
- kulturális mediátor 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

Nem szakirányú egyetem + OKJ 
- felsőfokú közművelődési szakember, vagy 
- felsőfokú kulturális menedzser, vagy 
- felsőfokú közművelődési menedzser 

 
+ 
 

 

 
__ 

 
+ 
 
 

 
+ 
 
 

Nem szakirányú főiskola + OKJ 
- felsőfokú közművelődési szakember, vagy 
- felsőfokú kulturális menedzser, vagy 
- felsőfokú közművelődési menedzser 

 
__ 
 
 

 
__ 

 
 

 
__ 

 
 

 
+ 
 
 

 



 
Szakértői vélemény 

a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (magasabb vezető) beosztás 
ellátására kiírt pályázatokról 

 
A bírálat időpontjában hatályos 1997. évi CXL. törvény és a módosított 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet értelmében közművelődési intézményben magasabb veze-
tő beosztás ellátásával az bízható, meg aki rendelkezik: 
- felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
- nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szak-
vizsgával; 
- felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségnek megfelelő lega-
lább öt éves szakmai gyakorlattal;  
- az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-
gazdasági, államháztartási ismereteket nyújtó közművelődési intézmény-vezető 
tanfolyam eredményes elvégzésével, illetve 2013. X. 25-től vállalja annak két éven 
belüli megszerzését. 
 

A 2. körben meghirdetett felhívásra két pályázat érkezett. 
 
A pályázatok értékelése 
 

1.) Zalavári Béla (első körben is pályázott) 
Végzettsége:  
A pályázó a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett művelődésszervező és 
kulturális menedzser diplomát. 
 
Emellett a Nemzeti Művelődési Intézet „Gazdasági, vezetési és államháztartási is-
meretek közművelődési intézményvezetőknek” című OKJ képzéssel bővítette tudá-
sát. További nyilatkozata szükséges, hogy az összevont (többfunkciós intézményre 
vonatkozóan) két éven belül elvégzi ezt az OKJ-s tanfolyamot. 
Végzettsége megfelelő. 
 
Szakmai gyakorlata: 
Zalavári Béla – leszámítva a vállalkozói szférában és a színművészetben szerzett  
gyakorlatot – 14 év 11 hónap közművelődési szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
Így megfelel a 150-es rendeletben meghatározott pályázati feltételeknek.  
 
Pályázata: 
Zalavári Béla kevés módosítással adta be új pályáézatát, amelyben ad egy hely-
zetértékelést, vázolja a személyi és tárgyi feltételeket. Nagyobb szakmai kérdések-
ről folytat értekezést (pl. Áru-e a kultúra?). Változatlanul keveset ír a gyáli tervekről, 
amit ír, azok bármelyik magyarországi intézményben megvalósíthatóak, sőt egyes 
esetekben Gyáltól teljesen elütőek (pl. lakodalmas találkozó). 
 
 

2.) Kardosné Terebes Tímea 
Végzettsége:  
A pályázó a Nyíregyházi Főiskolán szerzett könyvtár – információs menedzser szak-
képzettséget.  Emellett elvégzett egy Közművelődési szakember I. OKJ-s tanfolya-
mot és nyilatkozik arról, hogy megbízása esetén két éven belül elvégzi a többfunk-
ciós intézmény vezetésére vonatkozó OKJ-s tanfolyamot. 



 
Szakmai végzettsége a csatolt dokumentumok alapján megfelel a jogszabályi kö-
vetelményeknek. 
 
Szakmai gyakorlata: 
A pályázó 2001. 03.26. – 2006. 02.08. napjáig a Tiszavasvári Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatalában látott el korrdinációs feladatokat. Ez részben hason-
ló, mint a megpályázott feladatkör, de mégsem azonos a pályázatzi kiírásban 
megfogalmazotakkal: a felsőfokú végzettségének és közművelődési szakképzett-
ségének megfelelő munkakörben szerzett tapasztalat. 
A Polgármesteri Hivatal ugyan lát el rendezvényszerzési és egyéb feladatokat, de 
az nem a közművelődési, vagy könyvtári végzettségnek megfelelő feladatkör. A 
pályázó soha nem dolgozott könyvtárban vagy közművelődési intézményben.  
A jelenleg is módosítás alatt álló 150/1992. Korm. rendelet 6/A §(2) bekezdés b) 
pontja értelmében az bízható meg közművelődési intézményben magasabb veze-
tő beosztással, aki a szakképzettségének és „az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett”. 
Kardosné Terebes Tímea szakmai gyakorlata nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
 
Pályázata: 
Kardosné Terebes Tímea vezetői pályázatában gyakorlatilag hat oldalban vázolja 
fel elképzeléseit az intézmény szakmai, működéséről, a közművelődési fejlesztő fe-
ladatokról, végzett könyvtárosként a könyvtári feladatellátásról nem ír. 
Megállapításai általános érvényűek, ötletszerűek. 
Pályázatában az intézmény működőképességét a kommunikáció és a marketing 
kérdéskörén keresztül bezeti le.  
 
 
Összességében:  
Egyik pályázót sem tartom alkalmasnak a feladat ellátására. 
Zalavári Béla ugyan megfelel a pályázati feltételeknek (végzettség és szakmai 
gyakorlat tekintetében), de pályázata változatlanul elnagyolt, nem épít a helyi 
sajátosságokra. 
 
 
 
 
Dabas, 2017. október 12.  
 
 
 
 
        Tapodi Katalin 
           közművelődési szakértő 
                  engedélyszám: Sz-70/2007. 









A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói 
posztjára beérkezett vezetői pályázatok értékelése 

 

Megvizsgáltam a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására 
benyújtott pályázatok 2017. október 3-án rendelkezésemre bocsátott anyagát. 

Pályázatot küldött be két pályázó: 
Kardosné Terebes Tímea és Zalavári Béla 
 
A benyújtott pályázatokat formai és tartalmi, szakmai szempontból tekintettem át. 
Formai szempontból mindent elküldtek a pályázók, ami a kiírásban szerepelt. 
 
A pályázat részeként a következő három elemnek is meg kellett jelennie a pályázatban: 
 

Szakmai helyzetelemzés 
Az erre épülő fejlesztési elképzelések 
Vezetői program 

 
Kardosné Terebes Tímea igen röviden, vagy hiányosan fejtette ki elképzelésit és vezetői 
programját mind a város intézményeivel, a fenntartóval, civil szervezeteivel, vagy akár a 
könyvtárral való együttműködés terén. Tímeánál leginkább a lelkesedést, jó ötleteket látom, 
de a gyakorlat és tapasztalat hiányát is, akár a pénzügyi-gazdasági működéssel kapcsolatban, 
vagy a mindennapokban hogyan működik egy közösségi ház, ami abból adódhat, hogy nem 
dolgozott még ilyen területen.  
 
Zalavári Béla nagyon sok elképzelését vázolta fel pályázatában, jó ötletekkel, de a színházat 
és a drámapedagógiát túlhangsúlyozza, melyek nem biztos, hogy beilleszthetőek és 
megvalósíthatóak a közösségi ház gazdasági és személyi-adottságbeli lehetőségei közé. 
 
Egyik jelentkező sem ismeri Gyál helyi kultúráját és civil szervezeteinek működését, ebből a 
szempontból egyenlő esélyekkel pályáznak. Személyiségüket tekintve, hogy mennyire 
alkalmasak egy ilyen összetett intézmény vezetésére, a bizottsági meghallgatás után jobban 
eldönthető lesz. 
 
 
Gyál, 2017.10.10. 
        Csősz Tamásné 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újra felvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195/2016. (X.27.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2017. január 01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2017. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) b) pontjai alapján, 2018. január 01-i 
kezdettel 2018. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2018. január 01-napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2018. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2017. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2017. október 2. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2016. (XI.24.) sz. határozatával elfogadott 2017. évi 
munkaterve alapján a 2017. októberi ülésen tárgyalja és dönt a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2016/2017. gondozási 
évéről szóló átfogó beszámolójának elfogadásáról. 
 
A megbízott intézményvezető által összeállított beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2016/2017. gondozási évéről 
készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 

Gyál, 2017. október 2. 

  Erős József 
                               alpolgármester 
 



1.sz. melléklet 

Beszámoló 
2016 / 2017 

 
     A 2016/2017-es nevelési év előkészületeit már a nyár folyamán a csoportok 
összeállításával elkezdtem.   
     Előkészítettem a gyermekek felvételét, melynél figyelembe vettem a szülők jelentkezési 
sorrendjét. Az egyedülálló, a hátrányos helyzetű, a már dolgozó szülők gyermekei a 
felvételnél elsőbbséget élveztek.  
     A Szociális és Családvédelmi Központ javaslatára 3 fő gyámság alá vont gyermek került 
felvételre. 
     Az alapító okiratnak megfelelően csak gyáli lakcímmel rendelkező gyermekeket vettem 
fel. 
     Szeptembertől 59 gyermek kezdte meg folyamatos beszoktatással a bölcsődei ellátás 
igénybevételét, és további 45 fő gyermek maradt továbbra is az intézményben. A működési 
engedélyben meghatározott 108 fő gyermek felvételét nem lehetett megvalósítani, mivel 
korcsoport szerint sok gyermek 2 év alatti volt. (15/1998 MN. rendelet)  Ezért négy csoport 
14 fővel indult, 4 csoportban viszont csak 12 fő gyermekkel tudtunk kezdeni. 
A várakozó listán 20 fő gyermek szerepelt, ők folyamatosan kerültek felvételre az év 
folyamán megüresedett helyekre.  
     Az év elejét minden esetben szülői értekezlettel indítjuk. A kisgyermeknevelők 
felkészültsége a szülői értekezleten nagyon fontos.  
     A határozott, hiteles, bizalmat keltő kommunikáció elengedhetetlen a kisgyermeknevelők 
részéről. Az új szülőkkel való első találkozás alapozza meg a szülő és kisgyermeknevelő 
közötti bizalmat a nevelési év folyamán, és egyben a gyermek biztonságérzetét is növeli.  
     A kisgyermeknevelők személyiségfejlődését és kommunikációs készségét segítik a 
szociális továbbképzések, melyekre a költségvetés biztosít fedezetet. Ebben az évben 4 fő 
kisgyermeknevelő szerezte meg a kötelezően előírt 60 kredit pontot.   
      A szülői értekezlet tartalmi elemei:  
- Házirend megbeszélése (a szülők aláírásukkal igazolják ennek betartását) 
- beszoktatási időpontok beosztása (a szülők igényeit figyelembe véve) 
- családlátogatás időpontjának egyeztetése minden családban 
- csipegető időpontjának ismertetése (A csipegető az a nyílt délelőtt, amikor a szülők 

gyermekeikkel együtt saját kisgyermeknevelőikkel eltölthetnek egy délelőttöt a 
bölcsődében. - Ez nagyon jó lehetőség az ismerkedésre, beszélgetésre, további 
információszerzésre, a kisgyermek pedig ismerkedik a környezettel, és szülői 
támogatással közelebb kerülhet kisgyermeknevelőjéhez.) 

A nyár folyamán 4 – 4 egység két részletben zárt be, így tudtuk biztosítani a szülők 
számára a folyamatos nyitva tartást, előzetes felmérés alapján ügyeletet biztosítottunk az 
igénylők számára. 

    A nyári hónapokban a gyermekek ellátásán belül a napvédelem, a folyadékpótlás és a 
pancsoltatás egyaránt fontos feladat volt a szabadjáték tevékenység mellett. 
    A nevelési év nyugodt körülmények között kezdődött el szeptemberben, minden készen 
állt a gyermekek fogadására.  



     A nevelési év elején dolgozói értekezletet tartottam, ahol a munkavégzés szabályait, a 
szakmai munka folyamatos fejlesztésének igényét, továbbá a szakmai elvárásokat 
tolmácsoltam a kollégák felé.  
A csoportvezető kisgyermeknevelők beszámoltak az első szülői értekezlet eseményeiről, 
hangulatáról, a szülők kéréseiről és az együttműködés lehetőségeiről. 
A családlátogatás és beszoktatás tervezetéről írásban kértem a dokumentációt minden csoport 
részéről, mert a Kormányhivatal ellenőrzéskor átvizsgálja ezeket a dokumentumokat is.  
    A folyamatos beszoktatás eredményeképpen október végére már az új gyermekek 90%-a 
vette igénybe a bölcsődei ellátást. Négy csoportból december végéig folyamatosan töltötték 
be a gyermekek a 3. életévüket és ekkor mentek át az óvodákba. A megüresedett helyeket az ő 
kiíratásuk után töltöttem fel a várólistán lévő gyermekekkel. 
    Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa a 
2016/2017 nevelési évben 23 fő bölcsődés korú gyermeket fejlesztett mozgásterápiával az 
intézmény saját, jól felszerelt tornaszobájában.  A fejlesztőpedagógus egyénileg foglakozott a 
gyermekekkel, egyéni fejlesztési terv szerint, melyet előre ismertetetett a szülőkkel és 
kisgyermeknevelőkkel. 
     A bölcsőde orvosa Dr. Kindlovics Mária minden héten elvégezte a gyermekek szükség 
szerinti vizsgálatát és az ehhez tartozó adminisztrációt.  
     A foglakozás egészségügyi ellátást Dr. Piszker Éva biztosította, előzetes időpont 
egyeztetés alapján, szerződés szerint.  
     A gyermekek étkezését a Gyál Város Fejlesztés és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
biztosította bölcsődéseink számára, meghatározott tápanyagszükségletüknek megfelelően.  
Az intézmény tálalókonyhájában a konyhai alkalmazott készítette elő a reggelit és uzsonnát az 
elküldött alapanyagokból, továbbá az ebédet pedig a HACCP előírásainak megfelelően tálalta 
ki. Ebben a nevelési évben 4 fő vette igénybe a diétás étkezést, mely előre csomagolva, névre 
szólóan került a tálaló konyhára. 
    Az intézmény működési feltételeit, tárgyi és személyi feltételekre bontjuk.  
    A személyi feltételeket 29 dolgozó biztosítja. Munkájukat a névre szóló munkaköri leírás 
iránymutatásával végzik munkaterületüknek megfelelően. Minden munkakörben fontos a 
rugalmasság és egymás támogatása. Elsődleges cél a gyermekek magas színvonalú ellátása. 
18 fő kisgyermeknevelő (4 fő gyakornokként folytatta munkáját, ők eddig minden szakmai 
követelménynek megfelelően látták el feladatukat), 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő 
intézményvezető, 4 fő dajka, 2 fő konyhai kisegítő, 2 fő négy órás délutáni takarító felel a 
bölcsőde működéséért. Egy fő karbantartói állást megbízási szerződéssel töltöttem be, mivel 
minimálbérért csak nyugdíjas munkaerőt tudtam alkalmazni. Egyes karbantartási 
munkálathoz emiatt külső szolgáltatást kellett igénybe vennem, mert balesetveszély miatt az 
idős karbantartót nem küldhettem fel a csúszós tetőre az esővíz elvezető csatorna 
tisztításához. Ez a plusz költség az intézmény költségvetését terhelte. A garanciális javítási 
munkák ebben az évben kivitelezésre kerültek, de egyre nehézkesebb a kivitelezővel való 
együttműködés. Segítségünkre volt a sikeres együttműködés érdekében, Donhauser Ádám és 
Egry István a hivatal műszaki osztályáról. Köszönet a segítségükért! 
 
 



     A tárgyi feltételek a közelmúlt pályázatának köszönhetően nagyon jók.  A régi 
csoportszobák bútorzatát ebben az évben cseréltük le, hasonló kivitelezésben, mint a 
pályázatkor készített bútorok. A játékkészlet folyamatos pótlást igényel. Nem csak az 
elhasználódás miatt kell figyelmet fordítani a játékkészletre, hanem fontos minden korcsoport 
számára a változatos és új tapasztalatokat nyújtó játékok biztosítása. Az intézmény 
költségvetése lehetővé tette az elhasznált játékeszközök pótlását.  
A játszóudvar játszótéri eszközökkel felszerelt, de számolni kellett a szigorú biztonsági 
előírásokkal. A SZAMEI Kft. munkatársai 3 évente ellenőrizik a játszótéri eszközöket és 
jegyzőkönyvvel hitelesítik az aktuális állapotot. Ebben az évben a balesetveszélyes, nem 
megfelelő játszótéri eszközt (a rugós hintát) felszedtük, de helyére új hintát telepíttettünk. Az 
időjárásnak kitett játszótéri eszközök folyamatos karbantartást igényeltek.  
 
     Bölcsődénk a napközbeni kisgyermek ellátásban fontos szerepet tölt be városunkban.  
Szakmai munkánkat a  bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának megfelelően 
végezzük, természetesen a helyi igények figyelembe vételével.  
    2017. januárjától átfogalmazódott a bölcsőde alapprogramja, mely már egységesen „A 
Bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja”. 
 
 

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA 2017. 
1. Bevezetés 
 A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának (a továbbiakban: Alapprogram) 
célja, hogy keretet adjon a Magyarországon működő bölcsődei ellátást biztosító 
intézményben, szolgáltatásban folyó szakmai munkának. Az Alapprogram tartalma és 
szemlélete összhangban van Magyarország Alaptörvényével, a 3 év alatti korosztály 
ellátására és nevelésére-gondozására vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, a bölcsődei 
ellátás keretében végzett nevelés (a továbbiakban: bölcsődei nevelés) hagyományaival, 
felhalmozott értékeivel, a nemzeti sajátosságokkal, a legújabb koragyermekkori kutatások 
eredményeivel. Az Alapprogram fejezetei valamennyi bölcsődei ellátásra (bölcsődére, mini 
bölcsődére, munkahelyi bölcsődére, családi bölcsődére) vonatkoznak, az egyes ellátási 
formák sajátosságainak figyelembevételével. A jogszabályi előírások, a szolgáltatást igénybe 
vevők szükségletei és az intézményi adottságok alapján a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézménynek, szolgáltatónak helyi szakmai programot kell készíteni, amelynek meg kell 
felelni az Alapprogramban foglaltaknak. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek 
és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint 
komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését-
gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg.  
2. A bölcsődei nevelés  
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 
képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 
viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak 
változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, 
amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további 
célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével 
összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet 
folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, 
szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási 
esélyeinek növeléséhez. 



 3. A bölcsődei nevelés alapelvei 
 3.1. A család rendszerszemléletű megközelítése A család rendszerszemléletű megközelítése 
értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges szempont a család működésének megismerése, 
megértése. A rendszerszemlélet lényege, olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem 
csak a kisgyermeket, hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a 
kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. 
Az erősségek hangsúlyozása által a szakember hozzájárulhat a család életminőségének 
javításához. 
 3.2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása A koragyermekkori intervenció 
magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a kisgyermek sajátos szükségleteinek 
meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 
szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció szemléletének 
alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelő feladata az esetlegesen felmerülő 
fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése és jelzése.  
3.3. A családi nevelés elsődleges tisztelete A kisgyermek nevelése a család joga és 
kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a családi nevelés értékeit, 
hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a gyermekek 
nevelésében. Mindezek értelmében fontos a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, 
különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény, szolgáltató életébe. 
 3.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással 
nem helyettesíthető individuum, egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. 
Különleges védelem, bánásmód illeti meg. A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség 
teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének 
segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Figyelmet kell fordítani 
az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli 
különbözőségek iránti tolerancia kialakítására.  
3.5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe A bölcsődei nevelésben a 
korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe, aki 
személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A feladatok színvonalas 
megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő önismerettel, magas 
szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódóan a kisgyermeknevelő felelős 
a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai kompetenciái fejlesztéséért. 
 3.6. A biztonság és a stabilitás megteremtése A kisgyermek egyéni igényeitől függő 
bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz történő beszoktatásra, adaptációs 
időszakra úgy tekintünk, mint a kisgyermek elveszett biztonságának újrateremtésére. A 
kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő”- 
rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul 
szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az 
egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, 
stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek 
biztonságérzetét. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a 
pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.  
3.7. Fokozatosság megvalósítása A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét 
érintő bármely változás esetén érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való 
fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, 
helyzetek megismerését, a szokások kialakulását.  
3.8. Egyéni bánásmód érvényesítése A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a 
kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hiteles nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben 
figyelembe kell venni a kisgyermek spontán érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a 



pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kompetenciáját, nemzetiségi/etnikai, kulturális és 
vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell 
megítélni. Minden új fejlődési állomásnak kiindulópontja maga a gyermek. Ezért fontos, 
hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz járó kisgyermekek mindegyike 
egyéni szükségleteihez igazodó mértékben részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó 
gondoskodásban és támogatásban.  
3.9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a 
kisgyermek interakciójának bensőséges, intim helyzetei. A gondozási helyzetek 
megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. 
A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem 
korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti 
a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. A professzionális gondozás, 
hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési feladatok 
megvalósulásának egyik kiemelt színtere. 3.10. A gyermeki kompetenciakésztetés 
támogatása A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas 
kompetenciák, ezért támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. 
Biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és 
egyéb tevékenységeken keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, 
átélhesse a spontán tanulás örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. 
Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló 
kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az egész életen át tartó tanulás igényének, 
folyamatának biztos alapjait. 
 4. A bölcsődei nevelés feladatai 
 4.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése A 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal 
kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia 
fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével 
valósul meg. A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők 
közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat 
elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban 
gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve 
ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód 
kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a 
szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos 
ismereteket, módszereket.  
4.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása A szakemberek feladata a 
kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, támogatása, a harmonikus testi 
és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése. A primer 
szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben valósul meg. A 
rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz igazodó 
napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozást, a játék, a 
mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges 
életmód, az egészségnevelés érdekében törekedni kell az alapvető kultúrhigiénés szokások 
kialakítására. A prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakemberek 
is bevonhatók: gyermekorvos, dietetikus, gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénés 
szakember, gyermekfogszakorvos stb. Elsősorban preventív szerepet tölthet be, de a sajátos 
nevelési igényű, a magatartás- vagy fejlődési problémákkal küszködő kisgyermekek esetében 
korrektív lehetőségeket hordoz, az intézmény lehetőségeihez mérten kialakított, a 
nagymozgások gyakorlásához, különféle mozgásfejlesztéshez szükséges eszközökkel 



felszerelt szoba vagy erre a célra alkalmas helyiség, hidroterápiás medence vagy fejlesztő-, 
só-, fény-, hang-, zene-, mese- vagy alkotóterápiás szoba.  
4.3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése A biztonságot nyújtó nevelői magatartás 
magában foglalja a szakember érzelmi elérhetőségét és hitelességét, az érzelmek kifejezésére 
való ösztönzést, a pozitív és bíztató üzenetek rendszeres közvetítését, a világos elvárások és 
határok megfogalmazását. A kisgyermek bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, 
szolgáltatóhoz történő kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok 
megtapasztalására. Az együttlét helyzetei az én érvényesítés, a tolerancia, az empátia 
gyakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák 
fejlesztéséhez. Törekedni kell az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti 
nyitottság megőrzésére. A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermekek beszédkészségének 
fejlesztése érdekében az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a 
kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása a bölcsődei nevelés-gondozás minden 
helyzetében, mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével. Különös figyelmet kell 
fordítani a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi 
kompetenciáinak fejlesztésére szükség esetén más segítő szakemberek bevonásával is. 
 4.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése A kisgyermek érdeklődésének 
erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás lehetőségeinek megteremtése a 
kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő környezet kialakításával történik. A 
bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a szakember ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a 
tapasztalatok és élmények feldolgozását. A kisgyermek igényeihez igazodó közös 
tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták 
nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása. Az önálló választás és a döntési 
képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői magatartás. 
 5. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei 
 Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre 
motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet 
alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése, a gyermek pozitív 
önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítése. 
 5.1. Tanulás A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál nincs helye. A bölcsődei nevelés területén a 
tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. Tanulás, minden olyan tapasztalat-, 
illetve információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben, illetve a 
gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és környezetét. A 
tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenységekbe ágyazottan történik. A 
tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori 
tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal 
való együttes tevékenység és a kommunikáció. A tanulás formái az utánzás, a spontán játékos 
tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és 
szokáskialakítás. A kisgyermeknevelőnek a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 
szem előtt kell tartania, hogy náluk más jellegű és hosszabb időt vesz igénybe a tanulási 
folyamat. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív 
képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-
gyermek és gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a 
nyelvi szükségleteit, akiknek nem a magyar az anyanyelvük. 
 5.2. Gondozás A gondozás bensőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és gyermek 
között, amelynek elsődleges célja a gyermek fizikai, testi szükségleteinek maradéktalan 
kielégítése. A személyes és a szociális kompetenciák kialakulásának egyik feltétele, hogy a 
gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége 
legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, 



támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, 
ami növeli az együttműködési kedvet. A gondozási helyzetekben sem érvényesülhet 
teljesítményelvárás. Lényeges, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre, mivel az egyes 
mozzanatok megtanulása gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, 
a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség 
egészséges alakulására. A gondozás minősége jelentős mértékben befolyásolja a szokások 
kialakulását és az önállósodás folyamatát.  
5.3. Játék A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ 
megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. A 
kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) 
biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, 
a kreativitást. A kisgyermeknevelő a gyermek igényeitől és a helyzettől függően 
kezdeményez, esetenként mintát nyújt, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, 
javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok alakulására. A 
kisgyermeknevelővel, a többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a 
társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.  
5.4. Mozgás A csecsemő- és kisgyermekkor az alapvető mozgásformák kialakulásának és 
fejlődésének időszaka. A kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, számukra örömforrás 
a mozgás. Ezért a szobában és az udvaron is biztosítani kell a minél nagyobb mozgásteret, a 
mozgásfejlesztő játékokat. A játékeszközökkel szemben elvárás, hogy felkeltsék az 
érdeklődést, fenntartsák a mozgásaktivitást és használatuk biztonságos legyen. Biztosítani 
kell a környezet balesetmentességét és a veszélyforrások kiküszöbölését. Csecsemőknek 
olyan játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre, például: 
hempergő, elkerített szobasarok. A nagymozgásos játékokra a szabadban, az udvaron és a 
teraszon több lehetőség nyílik, mint a szobában. Még több lehetőséget kínál a benti 
nagymozgásos játékokkal felszerelt külön helyiség használata. Minél változatosabb mozgásra 
van lehetősége a kisgyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban. A 
mozgásfejlesztő eszközök használata során a kisgyermekek szabadon próbálhatják, 
végezhetik az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a 
mozgásuk. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív 
részvétel lehetőséget ad a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására.  
5.5. Mondóka, ének A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál sokrétű zenei 
élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a 
kisgyermeknevelő ének- és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a 
dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. A kisgyermek 
életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó, 
felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és 
értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, 
zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes 
kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket 
kelt, örömélményt, érzelmi biztonságot ad a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos 
mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az 
anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a 
kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör 
megteremtéséhez. A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál végzett zenei 
nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a kisgyermek további zenei fejlődésére. 
5.6. Vers, mese A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődésére 
(ezen belül a beszéd, a gondolkodás, az emlékezet és a képzelet fejlődésére), valamint a 
szociális fejlődésre. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az 
érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés 



bensőséges kommunikációs helyzet, így egyszerre feltétele és eredménye a kisgyermek 
alapvető érzelmi biztonságának. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, 
amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. A közös mesélés élménye 
segíti az aktív szókincs kialakulását és a világról való ismeretek megszerzését. A bölcsődei 
ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye 
van. A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből 
fakadó igényei befolyásolják elsősorban.  
5.7. Alkotó tevékenységek Az öröm forrása maga a tevékenység - az érzelmek feldolgozása 
és kifejezése, az önkifejezés -, nem annak eredménye. A kisgyermeknevelő feladata a tárgyi 
feltételek és elegendő idő biztosítása, az egyes technikák, eszközhasználat megmutatása, a 
kisgyermek pillanatnyi igényének megfelelő technikai segítségnyújtással az alkotókedv 
ébrentartása. A kisgyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével a 
kisgyermeknevelő segíti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődés fenntartását és az 
alkotásból fakadó öröm személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak érvényesülését. A 
leggyakoribb alkotó tevékenységi formák a bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, 
szolgáltatónál: nyomhagyó eszközök használata, firkálás, gyurmázás, ragasztás, gyűrés, 
tépés, ujjfestés vagy vastag ecsettel festés. 
 5.8. Egyéb tevékenységek Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös 
előkészítéséhez és megoldásához, a környezet aktív megismeréséhez, az egymásról és a 
környezetről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. babafürdetés, viráglocsolás, őszi 
falevelek gereblyézése, karácsonyi süteményszaggatás, gyümölcssaláta készítése stb.). Az 
öröm forrásai az „én csinálom” élményének, az együttességnek, a közös munkálkodásnak és 
a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A kisgyermekek bármikor 
bekapcsolódhatnak és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés 
nem lehet feladat. Ezek a helyzetek lehetőséget nyújtanak az együttműködésre, a feladatok 
megosztására, ok okozati összefüggések felfedezésére, megértésére.  
6. A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei 
 6.1. „Saját kisgyermeknevelő”- rendszer A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés 
szakembere, aki személyiségével, nevelői attitűdjével mintát jelent a családok és a gyermekek 
számára egyaránt. A „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a biztonság és a stabilitás 
megteremtésének szabályán alapul. A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik 
közvetlenül egy kisgyermeknevelőhöz. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket 
a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője 
(felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes 
fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel 
tartozik a rábízott gyermekekért. A „saját kisgyermeknevelő”-rendszerben több figyelem jut 
minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, 
elsősorban a „saját kisgyermeknevelő” segíti át őket a bölcsődei élet során adódó 
nehézségeken.  
6.2. Gyermekcsoportok szervezése A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a 
gyermekcsoport létszáma jogszabály által meghatározott. Az előírtnál magasabb 
csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei nevelést az életkornak és a 
sajátos igényeknek megfelelő felnőttkisgyermek arány garantálja. A bölcsődei nevelés 
alapelveinek megfelelően a kisgyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a 
gyermekcsoportba jár. Életkor szerint homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak. A 
szakmai elveknek megfelelőbb az életkor szerinti homogén csoport, mert a gyermekek közötti 
nagy egyéni különbségek kezelése homogén csoportban sem könnyű feladat és a vegyes 
korcsoport előnyei a bölcsődés korban kevésbé érvényesülnek, mint a későbbi 
életszakaszokban.  



6.3. Tárgyi feltételek A kisgyermeket körülvevő tárgyi környezetet - a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény, szolgáltató épületét, játszóudvarát és egyéb helyiségeit -, a jogszabályi és 
szakmai előírások, a csoportokba járó kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy 
kell kialakítani, hogy az biztonságos legyen és a bölcsődei nevelés megvalósítását szolgálja. 
6.4. Napirend A jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirend a kisgyermekek 
igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás 
feltételeit, annak megvalósítását biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, a 
kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes 
kisgyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető 
rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a 
felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A napirend függ 
a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt 
az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A napirend kialakításának 
további feltételei a személyi állandóság („saját kisgyermeknevelő”- rendszer), a tárgyi 
feltételek, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a 
kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele. 
 7. Családok támogatásának módszerei és lehetőségei  
A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen 
erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs 
funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. Ez a megközelítés szem előtt tartja a 
családi nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való épülését. A 
kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más szerepet tölt be, 
ezért célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük. 
 7.1. A családlátogatás A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a 
kisgyermek és a szülők otthoni környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első 
családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerüljön 
sor. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a 
bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. 
A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami feltétele a 
későbbi jó együttműködésnek. 
 7.2. Beszoktatás (adaptáció) - szülővel történő fokozatos beszoktatás A szülővel történő 
fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, az apa vagy 
más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között az 
érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való 
alkalmazkodást. A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a 
kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülő információt nyújt a bölcsődei 
nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól. 
 7.3. Napi kapcsolattartás A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a 
kisgyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. 
Az egyéni igények, kérések megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós 
helyzetet a pozitív hangvétel jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás 
történik, a szakmai etikai szabályoknak és az időkereteknek megfelelően. 
 7.4. Egyéni beszélgetés Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, 
kölcsönös tájékozódást vagy a hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák 
közös átgondolását szolgáló találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a 
kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. A szakmai kompetencián túlmenő kérdésben kérhető 
egyéb szakember közreműködése. 
 7.5. A szülőcsoportos beszélgetések A szülőcsoportos beszélgetések a bölcsődei nevelési 
évenként legalább három alkalommal szervezett tematikus beszélgetések a csoportba járó 
kisgyermekek szüleit foglalkoztató aktuális nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a 



kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel kialakított partneri viszonyra építve. A problémák 
megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség 
van az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját 
viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések 
befolyásolhatják a szülők nevelési szokásait. 
 7.6. Szülői értekezlet Bölcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és az adott 
gyermekcsoportra vonatkozó tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel 
közösen meghozandó döntések elősegítését szolgálja. Egy nevelési éven belül három 
alkalommal célszerű szülői értekezletet tartani (beszoktatások előtt, a beszoktatásokat 
követően és a nevelési év vége felé), de a bölcsődét, vagy az adott gyermekcsoportot érintő 
különleges helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet összehívására is sor kerülhet. 
 7.7. Indirekt kapcsolattartási formák Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt 
kapcsolattartási formákat. Az írásbeli tájékoztatók, hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi 
oldalakon való megjelenések lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre. 
 8. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató kapcsolatrendszere  
A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók egymás közötti szoros együttműködése. A 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató és az óvoda között olyan kölcsönös 
együttműködésre épülő, tartalmas kapcsolat kialakítása szükséges, amely lehetővé teszi 
egymás szakmai elveinek, céljainak megismerését, megértését. Fontos a szakmai kompetencia 
elismerésén alapuló partneri viszony előtérbe helyezése. Különös jelentőséggel bír ez a közös 
igazgatású integrált intézmények esetében. Mindezek a kisgyermek érzelmi biztonsága 
folyamatos fejlődésének fenntartását szolgálják, intézményváltásnál segítenek az új 
környezetbe történő beilleszkedésben. A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával 
kooperatív kapcsolatokat kell kialakítani mindazokkal a társintézményekkel és 
szakemberekkel, akikkel a családok kapcsolatba kerülnek/kerülhetnek, illetve akikkel a 
kapcsolat kialakítása a gyermek egészséges fejlődése, fejlesztése szempontjából szükséges. A 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató és a különböző civil szervezetek közötti 
együttműködés is hozzájárulhat a bölcsődei ellátást igénybe vevő családok szükségleteinek, 
esetleges speciális igényeinek kielégítéséhez. 
 9. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások A bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény, szolgáltató az alapellátás elsőbbsége mellett családtámogató szolgáltatásokat 
szervezhet. Ilyen szolgáltatások lehetnek a játszócsoport, az időszakos gyermekfelügyelet, a 
gyermekhotel, a nevelési tanácsadás, a játék- és eszközkölcsönzés. Mindezeket bármely 
család igénybe veheti. A kisgyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások esetében 
kiemelten fontos elkülöníteni és meghatározni az alapellátás és a szolgáltatások 
különbözőségeit és jellemzőit. A jó minőségű szolgáltatás megvalósításához a megfelelő 
személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Valamennyi szolgáltatási forma 
megvalósításánál figyelembe kell venni a bölcsődei nevelés alapelveit, különösképpen a 
koragyermekkori intervenció szemléletének befogadását. A szolgáltatások működtetésénél is 
kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. Az egyes szolgáltatások jellemzőit, az 
igénybevétel lehetséges módjait valamint a díjazást egyértelműen megfogalmazva, írásban 
kell rögzíteni. 
 
 
     Intézményünkben a hatályos nevelési elv mellett, a gondozás is jelentős szerepet játszik a 
kisgyermeknevelő mindennapi munkája során. Biztosítani kell minden gyermek számára az 
egyéni bánásmódot, figyelembe kell venni minden gyermek fejlődési szintjét és egyénileg kell 
felmérni szükségleteiket. Mozgásfejlődésüket, beszédfejlődésüket, gondolkodásukat sokszínű, 
érdekes napi tevékenység felkínálásával kell fejleszteni, mert ezek a tapasztalatok végig 



kísérik a gyermeket egész élete során. A kisgyermeknevelői munkaterv tartalmazza a csoport 
fejlődését elősegítő motivációs tevékenységek körét.  
     A családok és gyermekek számára színesebbé tettük a hétköznapokat családi kreatív 
délutánokkal, melyek az ünnepekhez kapcsolódtak. A szülők gyermekeikkel együtt apró 
díszeket, ajándékokat készítettek családtagjaiknak. A születésnapok mindig büszkeséggel 
töltik el a pici gyermeket, hiszen őt ünnepli a csoport, ő fújhatja el a születésnapi tortán a 
gyertyát, neki énekelnek, tapsolnak társai.  
A téli ünnepek a Mikulás várással kezdődtek. A színházi előadást a gyerekek érdeklődve 
figyelték, melynek végén megérkezett a Mikulás, puttonyában az ajándékcsomagokkal. A 
bátortalanokat kisgyermeknevelőjük segítette az ajándék átvételében.  
A karácsony fenyőfa állítással, énekléssel és ünnepi hangulatú csemegézéssel telt, igény 
szerint a szülők részvételével. A kisgyermeknevelők saját készítésű ajándékkal lepték meg a 
gyermekeket.  
A dolgozók karácsonyi ünnepségét zárt körben, az intézményben tartottuk, jó hangulatú volt a 
rendezvény. 
Az intézmény előzetes felmérés alapján karácsony és újév között zárva volt.  
 
     Januárban változás bejelentésével indult az év.  
Az intézményvezetői állás pályáztatásra került. Megbízott vezetőként tovább folytattam a 
munkát. Biztosítottam az intézmény működését, mind szakmailag, mind műszakilag, 
biztosítottam a gyermekek ellátásához szükséges feltételeket. Az intézmény költségvetését 
részarányosan használtam fel szükség szerint. Az intézményvezetői pályázatra jelentkezőknek 
megmutattam az intézményt, kérdéseikre igény szerint válaszoltam. 
     Tél búcsúztató ünnep a farsang, melyet a gyermekek jelmezben, a szülőkkel együtt 
ünnepeltek a bölcsődében. A zenés - táncos délelőtt kedvelt időtöltés a családok körében.  
     A húsvét ünnepe, sok meglepetést tartogatott a gyermekek számára. Csoki tojás keresése a 
fűben, kisgyermeknevelők által készített ajándékok tették emlékezetessé a napot. 
Hagyományőrző húsvéti mondókákkal, locsoló versekkel készültek a gyermekek az ünnepre. 
    Idén a föld napján a szülők által felajánlott virágokat ültettek a gyermekek 
kisgyermeknevelőikkel, később együtt gondozták, nevelték a növényeket, ezek a virágok a 
bölcsőde épületét díszítették.  
 
     Április 21-én a Bölcsődék Napján nevelés nélküli munkanapot tartottunk. Kollektívánk 
közös kiránduláson vett részt, melyen Esztergomba látogattunk el. A nevelés nélküli 
munkanap célja a csapatszellem erősítése volt, de egyúttal alkalmas volt a kirándulás 
kommunikációs tréning megtartására a Duna parton, továbbá szituációs gyakorlatok 
végzésére is sort kerítettünk.   

     Júniusban elérkezett a jubileumi ünnepség ideje. Bölcsődénk 35 éves lett. Csatlakoztunk a 
Lendületben Gyál 2017. program sorozathoz. Bóbita kavalkád címmel, a jubileumi ünnepség 
részeként, nyitott családi napot szerveztünk a gyáli kisgyermekes családok számára.                 
A rendezvényt az intézmény történetének rövid bemutatásával nyitottuk. A bölcsőde 
dolgozóinak kis csapata népdal csokorral emelte a rendezvény hangulatát.   Az ünnepi 
köszöntés és műsor után a kisgyermekes családok birtokba vehették a bölcsőde udvarát. 
Sokszínű program várta a családokat, népi körhinta, népi játékok várták az érdeklődőket. A 
kisgyermeknevelők színvonalas kézműves foglalkozásokkal várták az alkotni vágyókat.  Az 
ugráló vár népszerűsége töretlen volt a kicsik számára. Az arcfestés színessé tette a 
gyermekekről készült fotókat, melyek szép emlékek maradtak erről a napról.  A rendezvény 
színvonalát a Bálint Ágnes kiállítás és a Bölcsőde Történeti Kiállítás emelte.  



 A rendezvény zárásaként a Buborék Együttes koncertje került megrendezésre, Ők záró 
énekükkel köszöntötték a bölcsődét születésnapján, az ünnepi torta felvágása alatt.  
A jubileumi rendezvényt követően, a nevelési év lezárását minden csoport egyénileg 
ünnepelte a szülők bevonásával. Jó hangulatú, fagyi-partin, búcsú uzsonnán, mesedélutánon 
vehettek részt a szülők gyermekeikkel.  
 
     A szakmai munka elvégzése mellett, a kollektíva egyre nehezebben viselte a folyamatos 
pályáztatással járó kétségeket. Vezetői elképzeléseimben nem tudtam hosszú távú célokat 
kitűzni, ezért a napi feladatok elvégzése volt a célom.  A harmadik pályázati kiírásnál a két 
vezető-jelölt megosztotta a kollektívát, mely belső feszültséget teremtett az intézményben. 
Szerettem volna egyben tartani a közösséget, de ez egyre nagyobb kihívás volt számomra. Az 
előző 10 év vezetői tapasztalatomnak és segítő kollégáimnak köszönhető, hogy a működésben 
és a szakmai munkában hiányosság nem mutatkozott.  
A megpróbáltatások ellenére, az összetartozás érzése újra harmonikus légkört teremtett a 
bölcsődében.   
     Köszönöm a Polgármester Úrnak és a Képviselő Testületnek a támogatást, melyben 
intézményvezetői munkám során részesültem.  
 
 
 
 
 
Gyál, 2017. szeptember 29. 
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 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2016/2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetője által elkészített 
beszámoló a 2016/2017. nevelési évre – 2016. augusztus 31-én – készített munkatervvel összhangban van, a 
munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2016. (XI.24.) sz. határozatával elfogadott 2017. évi 
munkaterve alapján a 2017. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2016/2017. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 2016/2017. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
 
G y á l, 2017. október 2. 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
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Az értékelés a 2016/17-es nevelési év Munkaterve az intézmény belső elvárásai, a belső 
ellenőrzések és az önértékelések során feltárt eredmények alapján készült. 

1. HELYZETELEMZÉS 
 
1.1.  Statisztikai adatok 

1.1.1. Óvodai létszámok változása 
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1. Pillangó 16 5 0 0 0 0 0 21 4 2 2 
2. Micimackó 29 0 0 0 1 0 0 29 18 13 5 
3. Méhecske 23 0 0 0 1 0 0 23 0 0 0 
4. Katica 20 0 0 0 0 0 0 20 19 19   
5. Süni 19 0 0 1 1 0 1 19 8 8 0 
6. Halacska 13 5 2 0 0 1 0 18 0 0 0 
  összesen 120 10 2 1 4 1 130 49 42 7 
  Bartók épület 
7. Nyuszi 23 0 0 0 0 0 1 23 9 1 8 
8. Micimackó2 22 2 0 0 0 0 0 24 9 4 5 
9. Mákszem 23 0 0 0 0 0 0 23 15 12 3 
10. Katica2 20 4 7 0 0 0 0 24 0 0 0 
11. Napocska 25 0 0 0 0 0 0 25 18 8 10 
12. Csiga 21 0 1 2 3 0 4 21 8 7 1 
  összesen 134 6 8 2 3 5 140 59 32 27 
 Gyáli Tátika Óvoda 
mindösszesen 

254 16 10 3 7 6 270 108 74 34 
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Három fő lett elutasítva /2015-ben születtek/ egy fellebbezett, nem fogadta el a Tulipán Óvodát, 
Bartók épületben elhelyezve. Liliom Óvodába 18 fő lett felvéve, egy fő kérte a Bartók épületbe való 
elhelyezést, családi okok miatt, szintén fel lett véve a Bartók épületbe. 
Minden igényt ki tudtunk elégíteni. 
A Klapka épület lebontása miatt a Bartók épületben kezdi a Gyáli Tátika Óvoda  
szeptember 4-én a 2017/18-as nevelési évet.  
Az átszervezéssel kapcsolatos törvényi előírásokat az intézmény és a fenntartó betartotta, amelyet 
jegyzőkönyvek bizonyítanak. 
17 gyermek áthelyezése a Gyáli Liliom Óvodába írásos tájékoztatással és beíratáskor az igények 
szerinti elhelyezés megbeszélésével történt. 2 óvónő és 2 dajka áthelyezése háromoldalú 
megállapodással történt, szintén többszöri tájékoztatással, megbeszéléssel valósult meg. 
A szóbeszéd ellenére megfelelő volt a tájékoztatás. A felvételi határozatban minden le lett írva. 
 
Az óvodákban a kiscsoportosok folyamatos beszoktatásával nőtt év végére a gyermekek létszáma. 
Több esetben éltek a szülők azzal a lehetőséggel, hogy a két és fél évet betöltött gyermeküket hozták 
az óvodába. Családi és egészségügyi okok miatt óvodába járás alól felmentési kérelmet három 
gyermeknél továbbítottunk a jegyző felé a beíratás időszakában. 

2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 
 
Elsődleges cél: 
 

- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi 
óvodaépületünkben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

- Törvényes és színvonalas intézményműködés. 
 
Óvodánk célja 

 Óvodai nevelésünk célja a családi nevelést kiegészítve a gyerekek harmonikus fejlődésének, 
személyiségük sokoldalú kibontakoztatásának elősegítése, szeretetteljes óvodai légkör 
megteremtésével, egyéni adottságaik figyelembevételével.  

 Célunk, hogy olyan helyzetet teremtsünk, ahol az őket körülvevő világot elérhető közelségbe 
visszük és segítsük személyiségük kibontakoztatását abban, hogy minden gyermek önmaga 
lehetőségeihez viszonyítva optimálisan fejlődjön és testi, szociális, érzelmi, értelmi érettség terén 
is alkalmassá váljon az iskolai életre. (PP: 9. old.) 

 
2.1. Tervezés 
 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 
Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja 

 Célunk, hogy olyan helyzetet teremtsünk, ahol az őket körülvevő világot elérhető közelségbe 
visszük és segítsük személyiségük kibontakoztatását abban, hogy minden gyermek önmaga 
lehetőségeihez viszonyítva optimálisan fejlődjön és testi, szociális, érzelmi, értelmi érettség terén 
is alkalmassá váljon az iskolai életre. 

A csoportokban az éves tervek, ütemtervek, fél évre szóló nevelési-gondozási tervek az új elvárások 
alapján készültek. 
Az óvónők törekedtek a differenciálásra a célok és feladatok meghatározásánál, de még nem minden 
esetben sikerült megvalósítani. A csoportnaplókban az értékelések elkészítésére is a következő évben 
nagyobb gondot kell fordítani, a szakmai fogalomhasználatnak jobban meg kell jelennie és a célokból 
kell kiindulnia a reflexióknak. 
A csoportokban mérési naptár alapján készítik a mérés-értékelést, amely félévente, korcsoportonként 
meghatározott. Az eredmények értékelése után a csoportnaplóba és a fejlődési naplóba került 
eredmények alapján egyéni illetve, csoportos fejlesztési tervet készítenek.  
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A Csoportokban tudatosan alkalmazzák a konfliktus-megelőzés módszereit: a közös szabályalakítást, 
az értékelési szempontok, pozitív példák megerősítését.  
Nevelési terveikben stabil szokás- és szabályrendszert, következetes és kiszámítható visszajelzést, 
konkrét konfliktus-megelőzési, megoldási technikákat terveznek, ezek megvalósulására reflektálnak.  
Gyermekvédelmi problémákra nagyon érzékeny és segítőkész a közösség. 
 
2.2. Megvalósítás 
 
Pozitívumként említem meg, hogy az ünnepélyek, egyéb rendezvények megszervezésénél 
valamennyi nevelőtestület nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tartalom és a külső megjelenés 
(dekoráció, ruházat) is az óvoda kiemelt nevelési területét tükrözze.  
A következő évben a két épületből egy épület lesz – Gyáli Tátika Óvoda –  
székhely - Bartók B. u. 52. Az épületek szokásait, hagyományait közössé kell kovácsolni. 

2.2.1. A nevelőmunkában elért eredmények 
          
A 2016/2017-es nevelési év munkatervének értékeléséből, valamint a Pedagógiai Programunkban 
megfogalmazottakból adódó feladatokat, valamint a törvényi változásokból adódó rendelkezéseket 
tartottam szem előtt.  

– A változatos csoportszintű programok az élménynyújtás lehetőségeit szolgálták.  
Továbbiakban is fókuszáltunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:  
- Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés  
- Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van - A mese 
személyiségfejlesztő hatásának figyelembe vétele 
- Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe.  
– A mese személyiségfejlesztő hatása.  
Rajzversennyel a gyermekek rajzolási kedvét, képességük fejlesztését szolgáltuk. 
Sok szép rajz születet, amelyekből kiállítást rendeztünk, és örömmel vették át a díjakat. 
 Az óvodapedagógus feladatai voltak: 

o Megfelelő légkör, hely esetleg szokásrendszer, mesesarok kialakítása.  
o Modellszerep vállalása a helyes, nyelvtanilag tiszta beszédért.  
o  A mesék képi világának érzékeltetése.  
o A népi kultúra gazdag világának feltárása.  
o Hagyományápolás, környezet megszerettetése, évszakok szépségének észrevetetése a 

versekkel, mesékkel, mondókákkal.  
o Ünnepek színesítése, meghitté tétele.  
o Könyvek szeretetére, megóvására nevelés.  
o Rendszeres és változatos élménynyújtásra törekvés.  
o Igényes válogatás a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek között. 

 Óvónői célkitűzés megvalósulása: 
o A gyermekek irodalom iránti érdeklődésének felkeltése.  
o A beszédkedv fokozása.  
o A gyermekek érzésvilágának gazdagítása.  
o Hozzá járultak az érzelmi biztonság megteremtéséhez.  
o A gyerekek pozitív személyiségjegyeinek alakítása, értelmi, érzelmi, erkölcsi 

fejlődésének elősegítése. Tudjanak több mondókát, verset, mesét.  
o Várják, igényelik a mesehallgatást.  
o Szívesen bábozzanak, mesélnek, dramatizálnak.  

A tanulás tartalmának megjelenítése során a következő lehetőségeket alkalmazták eredményesen 
az óvónők. 

o projektek (például: cseresznye-befőtt készítése, sütemény sütése) 



Gyáli Tátika Óvoda – 2017 - Beszámoló 

 7 

o a tevékenységtartalmak integrált megjelenítése (például: vizuális tevékenységbe integrált 
matematikai tartalom) 

o élménykörbe, témába integrált tartalmak (például: vadas-parki kirándulásba – mint 
élménykörbe, közlekedés témakörébe) 

o komplex tevékenység, tevékenységek egymásutánja 
A zenei nevelés is – hasonlóan a többi tevékenységi formához – olyan terület, amely nem 
korlátozódhat meghatározott időtartamra. Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre, 
mondókázásra vagy körjátékok játszására. A komplex foglalkozások többcsatornás megerősítései 
segítenek elmélyíteni a gyermekek ismereteit és – érésüktől függően – lehetőséget nyújtanak 
képességeik fejlesztésére. Az élményt nyújtó közös éneklés, körjáték, zenélés, mondókázás a 
művészeti, esztétikai és érzelmi nevelés szempontjából kiemelt jelentőségű.  
A fenti kívánalmak továbbra is elvárások az óvodai nevelésünk során. Ezen a területen további 
szakmai fejlődésre van szükség, belső továbbképzések, hospitálások, külső továbbképzések 
segítségével. 
A helyi pedagógiai programunk hatékony működtetése érdekében különös hangsúlyt helyeztünk az 

alábbi területekre:  
o a komplexitás,   
o az egyéni képességfejlesztés  
o játékba integrált nevelés 
o integrált nevelés megvalósítása 

A játék értékeinek kiemelt szerepe az óvodai életünk tevékenységformái között.  
Célunk:  

– Az érzelmi átélések, az élmény-és tapasztalatszerzések során szabadon kibontakozhassanak a 
gyermekek vágyai, egyéni elképzelései.  

– Minél sokrétűbb tapasztalatszerző és tájékozódó tevékenységgé váljon a játék és az abba 
integrált tanulás.  

– A tartalmas gyermeki játék fakadjon belső késztetésből. 
Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a 
gyermekeknek az elmélyült, szabad játékra. 
-   A gyerekek a játékidő alatt szabadon dönthetnek, hogy mivel, kivel és mit játszanak, milyen helyet 
választanak játékukhoz. A tartalmas játékhoz biztosítjuk a feltételeket, játékeszközöket, helyet a 
különböző játéksarkok kialakításával (babakonyha, babaszoba, építőjátékok, társasjátékok, puzzle, 
színes ceruzák, zsírkréták, festékek, gyurmák, ollók, különböző papírok, ragasztók, mesekönyvek, 
stb.) 
Feladataink voltak:   
- A játék feltételeinek fejlesztése, szerepjátékokhoz a csoportszobák kuckósítása, mesesarok 

kialakítása, rituálék a meséléshez. 
- Minél több élménynyújtás és tapasztalatszerzés biztosítása. 
- A játéknak kreativitásukat fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenységgé válásának elősegítése. 
- Minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítani gyermekeknek az elmélyült játékra.  
A szakmai anyagok felszerelések fejlesztése a lehetőségekhez képest történt. A költségvetés 
tervezésénél kevés lehetőség van, azonban 2016 szeptemberétől az új 3 csoportban teljes bútorzatot, 
eszközöket, játékokat kaptunk. A technikai felszereltséget is minden igényt kielégítően biztosítva lett. 
Az udvar teljes felújítása, öntöző rendszerrel, új játékokkal tette teljessé a kinti életet. 
 2017 nyarán a Bartók épület régi részének teljes felújítása során teljes bútorzatot kaptunk, játékok, 
konyhai felszerelés, technikai eszközök teljes felújítása megtörtént. Az udvari játékok további 
gyarapításával az udvar is modern, biztonságos játszótérré vált.   

A nyári udvari élet tartalmasabbá tétele további lehetőségek teremtését, figyelmet igényel. 
Az óvónők hozzáállásán kell változtatni, mivel nyáron is tartalmas óvodai életnek kell megvalósulni. 
Gondot jelent, hogy a gyermekek játék melletti felügyelete nem minden esetben elvárt módon 
történik. A „veszélyesebb” játékok mellett minden esetben, a gyermekek közvetlen felügyeletére van 
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szükség. Sok magatartás zavarral küzdő gyermek van, akiknek az udvari játéka is nagyfokú figyelmet 
igényel, a baleset elkerülése érdekében. 
Különös jelentőséggel bírt, hogy ebben az évben a Bartók épület gyermekei részére a tornaterem 
biztosítva volt.  
 
2.3. Ellenőrzés 

2.3.1. Gyáli Tátika Óvoda gazdálkodásának ellenőrzéséről 
 
2017. április - május 

Az ellenőrzés típusa: Megbízhatósági szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés célja: 

Annak vizsgálata volt, hogy az Óvoda gazdálkodása, szervezeti és szabályozási 
rendszere, a költségvetés tervezése és végrehajtása, a létszám- és személyi 
juttatással való gazdálkodás, és a vagyonvédelem megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak. 

Az ellenőrzés nyomán 
kialakított vélemény: 
 

Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei a legtöbb tekintetben 
megfelelő kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. 
Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a 
belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben 
működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy 
szervezeti egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a 
belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. 
A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások általában 
hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre 
utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés 
beavatkozása nélkül. 

A fentiek értelmében a Belső Értékelési rendszer működtetésének gyakorlati megvalósítását, 
munkamegosztását felül kell vizsgálni, új cselekvési tervek szükséges készíteni. Ez annál is inkább 
időszerű és szükséges, mivel csak egy épületben fog működni az óvodai életünk. 
Az épületek rendezvényeit rendszeresen látogattam, részt vettem Nyílt napokon, ünnepélyeken, 
minősítési eljárásban, tanfelügyeleti ellenőrzéseken. Nem csak vezetőként látom a feladatokat, 
szakértőként hatékonyan tudunk felkészülni. Az óvónők foglalkozás látogatásait megbeszélések 
követték, amelyek a Minősítési kézikönyv elvárásainak irányában, valamint az intézményi elvárás 
tükrében történt. A tematikus tervek készítésének elvárásai az e-portfólió készítését igyekszik 
segíteni. 

2.3.2. Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 
 
Kompetenciák értékelése 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő területek 
- A pedagógiai program tevékenységi területei mentén biztosítja az inspiráló tanulási környezet 
kialakítását, az alkalmazott módszerek kiválasztásának, alkalmazásának és a gyermekek diagnosztikus és 
fejlesztő célú értékelésének feladatait. - Hangsúlyt helyez a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésére, fejlesztésére, a gyermekvédelmi munkára és a fejlesztésben együttműködő szakemberek 
kapcsolatára. - A mérési, értékelési eredményeket beépíti a tanulási folyamatba csakúgy, mint a 
rendszeres visszajelzést, reflektivitást az óvoda mindennapi gyakorlatába és a szülők tájékoztatásába. 
Fejleszthető területek 
- 
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő területek 
- Aktív szerepet vállal az óvoda jövőképének kialakításában. - A pedagógiai céljaikat folyamatosan 
felülvizsgálja, hangsúlyt fektet a beválás, a jogszabályi változások és a gyermeki, szülői visszajelzések 
tapasztalataira a szükséges korrekciók megtétele során. - Azonosítja azokat a területeket, amelyek 
stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szorulnak. - Informálja kollégáit és az óvoda partnereit a 
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megjelenő és tervezett változásokról. - Aktív és támogató kapcsolatrendszert épített ki a célok elérése 
érdekében. - Célja a folyamatos fejlődés, ehhez képes megnyerni környezetét. 
Fejleszthető területek 
- 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő területek 
- Folyamatosan képzi magát, szívesen fogadja a jobbító szándékú tanácsokat, kritikát. - Képes kollégáit 
aktív együttműködésre serkenteni a célok elérése érdekében. - Hiteles és etikus magatartást tanúsít. 
(Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáihoz képest kimagasló). - A szakmai önértékelés 
megvalósításában munkája átgondolt, ismeri erősségeit és korlátait. 
Fejleszthető területek 
- 
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő területek 
- Jól együttműködő alkalmazotti közösséget alakított ki, nyitottak az új szakmai, módszertani eljárásokra, 
kihasználják a továbbképzési lehetőségeket. - Kiváló kommunikációs készség jellemzi. - Személyes 
kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre. 
Fejleszthető területek 
- Szorgalmazza továbbra is a belső tudásmegosztás különböző formáit, annak érdekében, hogy az ő 
irányítása által kidolgozott értékek és gyakorlat a jövőben is megmaradjanak intézményében. (tudásátadás 
a nyugdíjba vonulás előtt) 
 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő területek 
- Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel történő 
kapcsolattartásban. - Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. - Személyesen közreműködik az 
intézmény partneri körének azonosításában. - Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint 
létesítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének megszervezése. (például udvar, kert, 
játszókert, sportlétesítmények eszközei, fejlesztő eszközök). 
Fejleszthető területek 
- 
2.3.3. Belső ellenőrzés és értékelés 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként szolgálja az ellenőrzés elvi alapját. Ebben a 
dokumentumban van meghatározva, hogy a különböző funkciót betöltő személyek ellenőrzés 
kapcsán milyen hatáskörrel rendelkeznek.  

- A belső, vezetői ellenőrzés rendjét az évente elkészítendő, nyilvános ellenőrzési terv 
tartalmazza.  

- Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrzést is végezhet, amelyet előre nem jelent be.  
- A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, 

illetve esetenként a munkaközösség vezetők. 
- Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettesek és a munkaközösség vezetők 

nevelőmunkáját. 
- Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás írásban, 

vagy szóban. 
- A dajkák és a karbantartók munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettesek végzik 

szemlézéssel, vagy/és beszámoltatással szóban, vagy írásban. Az ellenőrzésről az óvodavezető-
helyettes köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet a vezetőnek nyújt be. 

- Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel egyénileg kell megbeszélni. A megbeszélésen az 
óvodavezetés tagjai részt vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok megsértése 
nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy munkatársi 
értekezleten. 

A pedagógiai belső ellenőrzés célja:  
- A tervezett feladatok megfelelő időben történő megvalósulása  
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- Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése  
- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai céllal  
- A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés  
- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról  
- A vezető tervező munkájának segítése  

 
A 2016/2017 nevelési év kiemelt ellenőrzési területei: 

o Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű – tematikus terv – reflexiók – fejlesztési tervek. 
o Felvételi, előjegyzési napló—teljes körű  
o Felvételi- mulasztási naplók-teljeskörű  
o Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi előjegyzési napló-

teljeskörű  
o A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer- teljes körű  
o Gyermekbalesetek megelőzése-teljeskörű  
o SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munka-meghatározott 

csoportban teljes körű  
o Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok-

teljeskörű  
o Egészséges életmód, – szúrópróba szerűen  
o Környezeti nevelés, környezetvédelem- szúrópróba szerűen  
o Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljes körű  
o Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív,) betartása- technikai dolgozók, 

pedagógusok- szúrópróba  
o Óvoda szintű munkaközösség közreműködése a szakmai munka belső ellenőrzésében  
o Szakmai munkaközösség működése-szúrópróba (munkaterv ellenőrzése)  
o Szakmai munka ellenőrzése  

Szakmai- pedagógiai tevékenység célja a minőség és hatékonyság biztosítása, az oktató- nevelő 
munka eredményeinek megfigyelése.  
Gazdálkodás ellenőrzése kiterjed a vagyonvédelemre, az eszközök rendeltetésszerű használatára, a 
beszerzésekre és a takarékosságra.  
Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a munkavégzés 
minőségére, a munkaidő hatékony kihasználására, valamint a törvények betartására.  
Tanügy- igazgatási feladatok ellenőrzése elsősorban a tanügyi dokumentumok meglétéhez, és 
vezetéséhez kapcsolódik.  
Felelősség és hatáskör  
Az ellenőrzés folyamatában különböző feladatai vannak az ellenőrzést végző személyeknek.  
A hatásköröket a munkaköri leírás tartalmazza.  
Az intézményben az ellenőrzés az éves szintre lebontott ellenőrzési terv szerint történt. 
A Gyáli Tátika Óvoda sikeres ha: 

- Jogszerűen és törvényesen működik minden területen, a maximális csoportlétszámokat, a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a balesetvédelmet, a minimális (kötelező) felszerelési és 
eszközjegyzékben foglaltakat illetően. 

- A nevelők a gyermekek egyéni, differenciált folyamatos fejlesztésével garantálni tudják a 
személyiség teljes gyermeki személyiség fejlődését. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egyes problémák száma csökken. 
- Megőrzi intézményi profilját, sokszínű óvodai tevékenységet, programot kínál. 
- Az intézmény rugalmasan alkalmazkodik a felmerülő változásokhoz, mivel innovatív, stabil 

nevelőtestülettel rendelkezik. Az intézmény dolgozói kihasználják a továbbképzés lehetőségeit. 
- Az intézmény képes nyomon követni minden gyermek körülményeit gyermekvédelmi 

szempontból.  
- Az egyéni személyiséglapok megmutatják a hozzáadott értékeket, azaz számszerűsíthető és 

reális eredmények születnek a gyermekek kimeneti mérésekor. 
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- Az intézmény a partneri igényeket, elégedettséget, és elégedetlenséget felmérve kizárólag a 
minőséget szolgáló objektív tények alapján tervezi meg az újabb célokat, feladatokat. 

 
Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az önértékelés 

módszereivel történnek 
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési 

(teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános 
pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó - 
nyilvános szempontok alapján történik.  

A dokumentumok ellenőrzése 
Ezen a területen a munkamegosztás nem működött. A telephely vezetővel nem volt megfelelő az 
együttműködés, az általános vezető helyettes március óta egyedül volt a csoportban.  
A dokumentumok ellenőrzését egyedül végeztem. 
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a csoportnaplóban a tervek határidőre elkészültek, a 
javítandó területeket minden esetben megbeszéltük. A csoportnapló táblázatait hiányosan töltik ki. 
Minden nyáron lehetőség van a módosítási javaslat tételére, általában 2-3 óvónő tesz javaslatot. 

2.3.3.1. Egyéb ellenőrzések 
 

Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 
megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 
Étkezési befizetések 
dokumentumainak 
ellenőrzése 

Gazdasági 
ügyintéző 

Havonta Gazdasági 
ügyintéző 

(önellenőrzés) 
óvodavezető 

óvodavezető A határozatotok 
érvényességének 
folyamatos 
ellenőrzése 
szükséges 

Felvételi és mulasztási 
napló 

óvodapedagógusok folyamatos 
ellenőrzésre 
van szükség 

telephelyvezető óvodavezető Még mindig sok a 
hiányosság,  
telephelyvezetőre 
nem számíthattam 

Statisztikai adatok 
nyilvántartása 

óvodapedagógusok 10.01. 
folyamatos 

óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

óvodavezető  

KIR- adatbázis 
naprakészsége 

óvodatitkár folyamatos óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

óvodavezető nem naprakész – 
nagyobb 
figyelemre van 
szükség 

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 
Törzskönyv óvodatitkár 09.01. 

május 
óvodatitkár 

(önellenőrzés) 
óvodavezető naprakészségre 

figyelni kell 
Jegyző értesítése: nem 
kerületi óvodakötelesek 

óvodapedagógusok  óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

óvodavezető  

Felvételi, előjegyzési napló 
(az ASZ vizsgálat 
szempontjából is a 
legfontosabb dokumentum a 
gyerekekről 

óvodapedagógusok Lezárás 
08.31. 
Nyitás 
09.01. 

óvodavezető 2017 szeptemberben géppel lesz 
kitöltve az adatok, úgy kapják 
meg a csoportok. Sok volt a 
téves beírás. 

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető  
Továbbképzési terv Óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető Időhatárokat 

betartatni! 
Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 
Pedagógiai program óvodapedagógusok 

szakmai  
munkaközösségek 

01.31. 

óv
od

a
ve

ze
tő

 

óv
od

a
ve

ze
tő

 
 

Részt vesz a 
Minőséggondozó 
- Önértékelési 

SZMSZ és Mellékletei 
Házirend 
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Önértékelési Program munkacsoportok szakmai 
munkaközösség 

Munka és tűzvédelmi 
szabályzat 

megbízott Figyelni kell a 
fenntartó 
aláíratására 

HACCP dajkák  
A működés feltételei – eszköz, felszerelés 
Helyi szintű leltározás munkaterv szerinti 

felelősök 
Hivatal által 

megadott 
időpontban 

telephelyve-
zető 

óvodaveze
-tő 

 

gazdasági 
ügyintéző figyeli 
a folyamatot, 
együttműködik a 
hivatallal 

A működés feltételei – fizikai környezet 
Bejárás:  

- munkavédelmi 
szemle 

munkavédelmi 
megbízott 

havonta telephelyvezető 
 

óvodavezető Szükség szerint 
azonnali 

visszacsatolás 
Tisztasági szemle   dajka 

konyhai dolgozó 
Minden hó 
első hétfő 

 

telephelyvezető 
1 fő dajka 

óvodavezető 

Személyi 
Személyi anyagok óvodatitkár 11.30  

óv
od

av
ez

et
ő 

Hiányosságok pótlása 
Egészségügyi könyvek óvoda dolgozói 09.30. óvodatitkár Alkalmassági vizsgálat 

megszervezésére nagyobb 
figyelmet kell fordítani 

Munkaköri leírások minden dolgozó 11.15. telephelyvez
ető 

Figyelemmel kell 
kísérni,hogy mindenki 
megkapja. 

Önértékelés, 
teljesítményértékelés záró 
dokumentumai 

értékelt 
munkatársak 

08.31. munkakö-
zösség 
vezető 

óvodavezető 
munkaközösség vezetők 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 
Tervezési és értékelési 
dokumentumok 

óvodapedagógusok minden hó 20.  
óv

od
av

ez
et

ő 
 

Folyamatos ellenőrzés a 
normatíva-, pénzügyi 
tanfelügyeleti ellenőrzés 
is fokozottabb 
ellenőrzést kívánt. 

Nevelési gyakorlat: 
- szülői értekezletek 
- befogadás 
- foglalkozásvezetés 
- tervezés - értékelés 

óvodapedagógusok Látogatási 
ütemterv 
szerint 

- 

Nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát 
segítő 

alkalmazottak 

Látogatási 
ütemterv 
szerint 

 A Bartók épület óvónőit 
látogattam, valamint a 
minősítői eljárásban 
résztvevőket. 

Szakmai Munkaközösségek 
és Munkacsoportok 
tevékenysége 

munkacsoport 
vezető 

Félévente 
feladatterv 

szerint 

óvodavezető h. 
 

Szakmai 
munkaközösségek 
hatékonyságát növelni 
kell. 

     
Szolgáltatások 
Gyermekétkeztetés 
 

konyhai dolgozók 
dajkák 

havonta 

óv
od

av
e-

ze
tő

 h
. 

 

óv
od

av
e-

ze
tő

 
 

Kapcsolattartás a 
konyhával. 
Diétás étkeztetésre 
nagyobb figyelmet 
fordítani.  

Szülők igényeire alapozott 
szolgáltatások 

óvodapedagógusok folyamatos 
vezetői 

ellenőrzés 

A délutáni foglalkozások szervezésére, 
gyermekek elhelyezésére, a foglalkozás 
helyszínére időben kerüljenek. 

A szervezet működése 
Vezetés színvonala dolgozók 

vezető 
tanfelügye-

leti 
ellenőrzés 

Ellenőrzés eredményének figyelembe vételével 
fejlesztési terv készítése a vezető részéről. 
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Kapcsolatok: 
- fenntartóval 
- bölcsődével 
- iskolákkal 

óvodavezető 
kapcsolattartás 

felelősei 
(óvodapedagógusok) 

 Konkrétabban kell meghatározni a 
kapcsolattartás célját, feladatait. Időben 
értesülni az eseményekről, még hatékonyabban 
felkészülni. 
Megkeresni a megfelelő személyeket. 

 
Tevékenység  Felelős  Ellenőrzés tapasztalatai 
Dajkák, pedagógiai 
asszisztensek, takarítók 
munkájának ellenőrzése 

vezető 
vezető helyettes 

Az óvodák tisztasága, udvarok gondozottsága rendben volt 
minden alkalommal. Feladataikat 
pontosan, a megbeszéltek szerint valósították meg. 

A nevelési év kezdetére a 
nyári karbantartási, 
nagytakarítási munkák 
elvégzésének ellenőrzése 

Munkavédelmi 
megbízott 
óvodavezető 

A tisztasági meszelések, 
nagytakarítás, karbantartások 
szükség szerint megtörténtek 
 

Gazdálkodás éves 
helyzetének áttekintése 

óvodavezető 
gazdasági ü.i. 

A költségvetés 
megvalósulása a tervezettek szerint, folyamatosan történt. 

Felújítási munkák 
megszervezésének és 
lebonyolításának ellenőrzése 

óvodavezető 
telephelyvezető 

 

Munkavédelmi, 
munkabiztonsági ellenőrzés 

óvodavezető 
Tűz-munka 
védelmi 
megbízott 

A munkavédelmi oktatáson minden dolgozó részt vett, az 
udvari játékok ellenőrzése rendszeresen (napi, 
időszakos) történik. 
 

Tűzvédelmi és bombariadó 
gyakorlásának ellenőrzése 

Tűz-munka 
védelmi 
megbízott 

A tűzvédelmi oktatáson 
minden dolgozó részt vett,  
megszervezték a bombariadó 
gyakorlását. 

Gyermek és ifjúságvédelmi 
munka ellenőrzése 

óvodavezető 
 

A Gyermekvédelmi felelősökkel folyamatos a kapcsolattartás, a 
Gyermekjóléti Szolgálatnál. Nem vettek részt a szakmai 
megbeszéléseken. Sok hiányzás miatt nem tudtam és nem is 
akartam fél napos megbeszélésekkel terhelni Őket, elvétve van 
szakmai megbeszélés témája az óvoda. 

 
2. 4. A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

2.4.1. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
 
Differenciálás alapelvei figyelembe véve az alábbiak voltak a feladatunk:  

o Az összes napirendi tevékenység során biztosítva volt a differenciált, személyes bánásmód a 
gyermeki igények figyelembevételével. 

o A pedagógiai hatásnak az egész gyermeki személyiségre kellett hatni (testi, lelki –értelmi, 
érzelmi, akarati -, szociális személyiségszférára) 

o A tevékenység során a gyermek számára az önmegvalósítás lehetőségét kínálta. 
o Humanisztikus gyermekszemlélet érvényesült: bizalom a gyermek iránt, tisztelet, elfogadás, 

megértés, a szabad választás (eszköz-, hely-, időtényezők, kivitelezés, kipróbálás, szervezés, 
társigény…),  

o Differenciálás pedagógiai funkciói érvényesültek. 
o (a különbözők közel azonos fejlettségi szintre való eljuttatása minden területen, az előzőekre 

építkező, annak meghosszabbítása (minőségi differenciálás), az egyéni képességek 
kibontakoztatása (egyéni irányultság, adottságok, hajlamok kibontakozása, tehetség 
gondozása) 

 
 Tehetséggondozás 

 
Az óvodai nevelés folyamán középső és nagycsoportban már bizonyos jelek alapján a 
tehetségígéretes gyermek megmutatkozhat.  
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Az óvodai nevelés során ez a képesség legszembetűnőbben a játékban ismerhető fel. Az ilyen 
gyermek aktív, különleges dolgokat alkot, nem a megszokott szabályok szerint cselekszik, az 
eredmény mégis fantasztikus. 
Ezen a területen is sok tanulni valónk van.  
A cél mindig az önállóan tevékenykedni akaró, tudó, boldog kis személyiség elérése. 
Céljaink voltak:                      

- a gyermek erős oldalának fejlesztése;  
- gyenge oldalainak kiegyenlítése; 
- „megelőzés”, „légkörjavítás”; 
- olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. 

 
Feladataink voltak 

- Helyi programunk szellemisége alapján a kiemelkedő képességű gyermekek diagnosztizálása. 
- Az egyéni szükségletek, kiemelkedő képességek fejlesztése: tempó, tartalom szerint sokféle 

tevékenység kínálat – más művészeti területek bevonásával, úgy, mint zene, mozgás, tánc, 
improvizáció. 

-  Együttműködő, barátságos, interaktív, elfogadó, támogató légkör kialakítása. 
- Pozitív érzelmek keltése által, a belső Én kivetítésének elősegítése az egészséges 

személyiségben. 
- Pozitív Én tudat erősítése. 
- Segíteni a szülőt tehetségígéretes gyermekük nevelésében. (felhívni a szülők figyelmét az alul 

– és túlterhelés veszélyére). 
- Meggyőződésünk, hogy az a gyermek, aki az óvodában lehetőséget kap az önkifejezés 

különböző formáinak átélésére, megismerheti az önfeledt bábjáték, drámajáték örömét és 
szabadon, gazdag fantáziával játszhat, felnőve sokkal fogékonyabb lesz majd arra, hogy 
alkotó, kreatív emberré váljon. 

- A délutáni foglalkozások is lehetőséget adnak a gyermekek érdeklődésének megfelelő 
tevékenységek nyújtására.  
Következő foglalkozások voltak a Gyáli Tátika Óvodában: 
Klapka épületben: barkács, modern tánc, játékos matematika 
Bartók épületben: angol, néptánc. 
Az úszást elindítottuk, de sok gyerek kimaradt, és a buszköltséget nem tudták a szülők fizetni. 
 

 Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
- Egyéni fejlesztési terv készítése. Egyéni fejlesztés 
- Azonos problémával küzdő gyermekek kisebb csoportokban történő fejlesztésének 

megvalósítása a gyakorlatban jól működik.  
A mérési eredmények összegzését, következtetések levonását fejlesztési tervek, feladat ellátási tervek 
követik. Ezt a munkát minden óvónő lelkiismeretesen végzi, a csoportnaplóban, valamint a 
gyermekek személyiséglapjában van dokumentálva. 
A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusa: Klausz Károlyné látja el az óvoda BTM-es gyermekek 
fejlesztését. A logopédusunk és a pszichológusunk rendkívül jó szakemberek, a közösség lelkes 
tagjai, nagyon jó kapcsolatot tartanak fent az óvodapedagógusokkal. Folyamatos a szakmai 
konzultációt, a csoportokra vonatkozó esetmegbeszéléseket tartanak, ami sok segítséget jelent az 
óvónőknek a gyermekek személyiségfejlődésében. 

2.4.2. Logopédiai ellátás az óvodánkban 
Dr. Arányiné Mócsán Mária – gyógypedagógus - logopédus az óvodánkban. 
Nagy szakmai felkészültséggel, végtelen gyermekszeretettel rendelkező, szakember. Szakmai 
konferenciákon részt vesz, együttműködik a Nevelési Tanácsadó és a társintézmények 
szakembereivel. 
Beszámolója a dokumentum 3. sz. mellékletét képezi 
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2.4.3. Pszichológiai ellátás az óvodában  
Jeney Andrea három éve van az óvodában. Feladatát lelkiismeretesen látja el, a klinikai ellátás 
gyakorlatát jól tudja hasznosítani az óvodában. Kész az új dolgok befogadására, óvodai 
pszichológiához szükséges elméleti gyakorlati tudását folyamatosan bővíti. A közösségi élet aktív 
résztvevője. Munkájához szükséges továbbképzéseken önköltséggel részt vesz. Együttműködik a 
Nevelési Tanácsadó szakembereivel. 
Beszámolója a dokumentum 4 sz. mellékletét képezi. 
 
 
2.5.  A „Zöld Óvoda” működésével kapcsolatos feladatok 
Területek  Óvónői feladat  dajka, takarító, karbantartó 

feladata  
Megvalósulás 
módja  

Egészséges 
életmód  
 

gyümölcsnapok szervezése  gyümölcsök előkészítése  heti 1 alkalom  
friss ivóvíz biztosítása a csoportban  poharak, friss víz biztosítása  minden nap  
levegőzés  nevelőmunka segítése  napi  
élményszerző séta  nevelőmunka segítése  heti  
erdei óvoda megszervezése  Micimackó csoport Kovács 

Istvánné vezetésével 
16 gyermekkel 

gyermekúszás megszervezése a középső 
és nagycsoportokban.  

Nevelőmunka segítése, 
bekapcsolódás a szervezési 
feladatokba  

Heti egy alkalom  
ebben az évben 
nagyon rövid ideig  

Víz 
takarékosság  
 

Ebéd során megmaradt ivóvíz 
felhasználása növénygondozáshoz  

Víz tárolása, felhasználás segítés  folyamatos  

Csapok elzárása  Csapok ellenőrzése, javítása,  rendszeres  
Növény - és 
kisállat 
gondozás  
 

a csoport növényeinek gondozása  nevelőmunka segítése  folyamatos  
halak, gondozása  akvárium, tisztítása  Pillangó csoport 
téli madárgondozás  eleség előkészítése  

madáretető barkácsolása,  
Téli időszak  

Területek  Óvónői feladat  dajka, takarító, karbantartó 
feladata  

Megvalósulás 
módja  

A közvetlen 
környezet 
szépítése, 
óvása, 
esztétikája  
 

A csoportszoba esztétikus kialakítása  A csoportszoba rendszeres 
takarítása  

naponta  

A balesetveszélyes játékok javíttatása  javítás  alkalomszerűen  
óvoda dekorációja az évszakoknak a jeles 
napoknak megfelelően  

Részvétel a dekoráció 
készítésben  

Felelősök 
óvodánként  

Az óvodakert gondozása  
 

Bekapcsolódás a kert 
gondozásába  

Minden csoport 

A sziklakert, fűszernövénykert 
gondozása,  

Nevelőmunka segítése, eszközök 
előkészítése, szárításhoz  

folyamatos  

Környezet  
védelem a 
tanulás  
területén  

Hulladék anyagok felhasználása 
barkácsoláshoz  

Nevelőmunka segítése, 
szerszámok előkészítése  

folyamatos  

A környezetben történő vizsgálódás 
megszervezése  

Eszközök előkészítése a 
vizsgálódáshoz  

A tervezőmunka 
szerint  

Könyvtárlátogatás - könyvkölcsönzés  Szervezési feladatok segítése  Középső és 
nagycsoport  

Megfigyelések a séták, kirándulások 
alkalmával  

Szervezési feladatok segítése  Minden csoport  

Korszerű pedagógia módszerek 
alkalmazása  

Szervezési feladatok segítése  Negyedévente 1 
téma projektben 
történő 
feldolgozása  

Jeles napok  
 

Takarítási Világnap  Szervezési feladatok segítése  Szeptember 
Víz világnapja  03.22 
Föld napja – Föld hete megvalósítása 04.22 
Állatok napja –  10.04 
Madarak és fák napja  05.10 

Marketing  
 

A programok honlapon történő 
megjelenítése  

 Felelős: Oláhné Sz. 
Tünde 
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2.6. Az év során megvalósult mérések  
 

Az alábbiak szerint történik évek óta a gyermekek mérése, megfigyelése, a gyermekek 
fejlesztése érdekében. 

Mérési naptár 
Hónap Kiscsoport Középsőcsoport Nagycsoport 

 
   

   
 E

ls
ő 

fé
lé

v 

A gyermekek fejlődését 
nyomon követő 
dokumentumok, 

személyiséglapok  
BESZOKTATÁS 

 

Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének mérése. 
Emberábrázolás – 
/Goodenoug/ 

- Kognitív képesség vizsgálat: 
rövid DIFER 

 
M

ás
od

ik
 fé

lé
v 

 
Neveltségi szint mérése 

- minden gyerekről 
kérdőív kitöltése 
- diagnosztikus 

helyzetfeltáró értékelés 
 

Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének mérése. 

 
Családrajz 

/Goodenoug/ 

- Neveltségi szint mérése 
- lezáró, szummatív értékelés 
/lehetőséget ad arra, hogy a 
folyamat legelején feltárt 

neveltetési szintet 
összehasonlíthassuk a záró 

értékekkel, mutatja a neveltségben 
bekövetkezett változást, láthatóvá 

teszi a hozzáadott értékeket is. 
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  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Finommotorika  Megf. fejl. Megf. fejl. Megf. fejl. Megf.  fejl. Megf. fejl. 

emberábrázolás Középsős  74% -3 87% 13% 87% 0% 85% -2% 72%   
családrajz Nagycsoportos 86% 1% 82% -4% 71,4% 0% 72,3% 0,7% 67% -5% 
Neveltségi szint                   
Egészségügyi 
szokások - 
önálló 

Kiscsoport 32%   31%   31%         
nagycsoport 89% 57% 89% 58% 89% 58%       

Társas 
kapcsolatok 
terén megfelelő 

Kiscsoport 40%   45%   45%   50%     
nagycsoport 92% 52% 86% 41% 86% 41% 80%     

Kiscsoport - bemeneti mérés                   
megfelelő                 65% 13% 
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő                 34% 12% 
figyelmeztetésre sem megfelelő                 2% 2% 
nagycsoport - kimeneti mérés                     
megfelelő                 88%   
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő                 12%   
figyelmeztetésre sem megfelelő                 0%   
Tevékenységek- 
hez való viszony 
terén - megfelelő 

Kiscso-
port 

70% 31%   34%   34%   27%     

nagycsop. 93% 79% 48% 80% 46% 80% 46% 88% 61,0%   
Kiscsoport - bemeneti mérés                   
megfelelő                 54% 32% 
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő                 43% 29% 
nem megfelelő                 3% 3% 
nagycsoport - kimeneti mérés                     
megfelelő                 86%   
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő                 15%   
nem megfelelő                 0%   
Közösségért 
végzett 
tevékenység 
terén - megfelelő 

Kiscsop. 68% 
  

39%   23%   23%   39%     

nagycsop. 93% 
 

87% 48% 85% 62% 85% 62% 89% 50,0%   

Kiscsoport - bemeneti mérés                   
megfelelő                 46% 40% 
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő                 53% 39% 
nem megfelelő                 1% 1% 
nagycsoport - kimeneti mérés                     
megfelelő                 86%   
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő                 14%   
nem megfelelő                   
Normákhoz, szabályokhoz, 
szokásokhoz való viszony 

    34%   34%         

Kiscsoport - bemeneti mérés                   
 önálló             41,1% 50,0% 48% 44% 
segítséggel             46,2% 38,0% 48% 44% 
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő             10,8% 10,0% 4% 3% 
figyelmeztetésre sem megfelelő             2,0% 2,0%   -1% 
nagycsoport - kimeneti mérés     90% 56% 90% 56%         
 önálló             90,5%   93%   
segítséggel               8,2%   4%   
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő             1,3%   2%   
figyelmeztetésre sem megfelelő             0,0%   1%   
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Elmondható, hogy a társas kapcsolatok terén a leggyengébb a fejlődés. 
Helytálló a fejlesztési szándék – illem, együttműködés – kommunikáció. 
A következő időszakban az alábbiak figyelembe vételével kell a csoportokban a neveltségi színt a 
szocializáció fejlesztésének tervét megtervezni, illetve óvoda szintű szokás szabályrendszer 
kialakítását, megvalósítani, betartani és betartatni. 
A társkapcsolatok fejlődésének legfőbb állomásai tehát a következők: együttlét, együttmozgás, 
összedolgozás, együttműködés. Ezek a kifejezések nagyon helytállóak a felnőttekre is. 
- Szociális érettség tekintetében az óvodásnak el kell jutnia arra a szintre, hogy képes legyen a 
felnőttekkel és kortársaival aktívan, eredményesen együttműködni. Ehhez elengedhetetlenül fontos a 
szabályokhoz való alkalmazkodni tudás. Az iskolaérett gyermek kellő önfegyelemmel, feladattudattal 
és felelősségérzettel rendelkezik, melyek szintén nagyon lényegesek a későbbi eredményes iskolai 
 élet szempontjából. Az emberi közösség egyfelől eszköz, hogy a gyerekek megtanulják a közösségi 
lét normáit, másfelől maga a cél, mivel e fejlődés lényege a beilleszkedés. 
Ez a folyamat, melynek során a gyerekek kisebb közösségekben tanulják meg a társadalmi normákat, 
levárásokat, és azok kezelését, szocializálódás, mely elkezdődik a születéssel, a családba történő 
beilleszkedéssel.  
A szociális kapcsolatok kialakulásának alapja az érzelmi kapcsolat. A kötődő nevelés megfelelő 
érzelmi alapot teremt a másik emberhez, a közösséghez való alkalmazkodni tudás elsajátítására. A 
kötődés érzésének hiánya érzelmi zavarokat okoz, gátolja a fejlődést és megnehezíti a szociális 
érettség kialakulását.  
A beszéd alapvető feltétele a szociális kapcsolatoknak, de nem elsősorban annak formai elemei (mint 
a kiejtés és beszédritmus …) a meghatározók, inkább a tartalmi oldal (a szókincs, mondatalkotás, 
grammatika …) fontos. A jó beszédkészség sokszor jó pozíciót biztosít a csoportban, ugyanakkor a 
gyenge beszédteljesítményre fejlesztően hatnak a csoport elvárásai.  A szociális kapcsolatok 
fejlődésével párhuzamosan fejlődnek a szociális érzelmek. Kialakul a rokonszenv és az ellenszenv, 
melyek irányítói lesznek a barátkozásnak. Sok esetben megmutatkoznak az empátia, a segítőkészség 
jelei és egyre jobban érzik, hogy közük van egymáshoz, törődniük kell egymással. 
 
Kognitív – értelmi képességek vizsgálat eredményei 

évek 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Szintek középső 
csop. 

nagy-           
csop. 

fejl. nagy-           
csop. 

fejl.       

Előkészítő 
szint 

 7,5% 
 

 0 12% 10% 16%       

Kezdő 
szint 

10,0% 12,0% 6%       

Haladó 
szint 

28,8% 28,8%   32%         

Befejező 
szint 

49,2% 49,2% 59,3% 38% 52%       

Optimum 
szint 

10,1% 10% 14%       

Fejlődési 
mutató 

összesen 

    24%     20%       

 
2017/18-as nevelési évben csoportonként meg kell vizsgálni, hogy mi a csoport erőssége és 
gyengesége, ahhoz mérten kell fejlesztési tervet készíteni csoport szinten, amelyet a csoportnaplóban 
rögzíteni kell és figyelemmel kísérni a fejlődést. 
 

http://www.pindur.hu/index.php/nevelunk/734-koetd-neveles.html
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2.7.  Az intézmény szabadidős tevékenysége  
Minden csoport évente egy alkalommal megy kirándulni. A szülők is szívesen kísérik el a 
gyermekeiket. 
 
A következő helyekre jutottak el gyermekeink a 2015/2016-os nevelési évben: 

- Kispest Tűzoltóság 
- Hollókő  
- Bálint Ágnes mesemúzeumba  
- Sehol Sziget Élménypark 
- Planetárium 
- Póni farm 
- A Micimackó csoport évek óta kihasználja a Templomkert területét, Grillezés van a szülőkkel 

szombati napon. 

2.7.1. Erdei óvoda 
Az erdei óvoda, az óvodai nevelésünk kiegészítője. Nevelésünk minden területét érinti, tehát „komplex 
pedagógiai vállalkozás”. A környezeti nevelés speciális színtere. A 6-7 évesek számára, 3 napra szervezett 
program együttes. 
Célja: 
Természeti környezetben, óvodapedagógusok irányítása mellett a gyerekek tapasztalathoz juttatása 
élményszerű, komplex cselekvéseken keresztül. 
A természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás kialakítása, erősítése /növények, 
állatok, szeretete, tisztelete, védelme, környezeti értékek megóvása – környezetvédelemre nevelés/. 
Kommunikációs képesség, együttműködés fejlesztése. 
A természeti valóság sokoldalú megközelítése- a szó-, a kép- cselekvés egységében. 
Feladat:  
Olyan viselkedésformák gyakorlása, melyek segítségével elsajátíthatják az élő természet megfigyelésének 
módját. A természettel való szoros együttlét megtapasztalása.  
A természet iránti kíváncsiság ébren tartása, a rácsodálkozás örömében való osztozás. 
A gyerekek közötti kapcsolat erősítése, az együttérzés, az empátia fejlesztése, az együttműködési készség 
fokozása. 
Az erdei óvoda tevékenységei: 
Az erdei óvodai program összeállításakor a PP-ban szereplő és megfogalmazott célokhoz azonosulva a 
megvalósításig, fő feladat szerinti tervezést kíván pl: Gyarapodjanak ismereteik a problémahelyzetek 
feltárásával, az ok-okozati összefüggések felfedezésével, a természet körforgásának megismerésével.  
Az egymásról, a növényekről, állatokról való gondoskodással, a szelektív hulladékgyűjtési kultúra 
megalapozásával felértékelődjön tudatosságuk, felelősségérzetük, értékmegóvó magatartásuk.  
Mozgásos játékukban fejlődjön az erő, kitartás, bátorság, saját korlátjaiknak megtapasztalásával 
fejlődjenek személyiségjegyeik.   
 
Tábori beszámoló 2017. 

- A nyári erdei óvodás tábor 2017. június 19-től 23-ig volt a 
Nógrád megyei Diósjenőn.  

- Az 5 napos, „ott alvós” táborozáson 14 Micimackó csoportos 
óvodás, és 3 felnőtt vett részt.  

- A hétfő reggeli induláskor nagy izgalommal vágtunk bele a 
kalandba, örömmel vettük birtokunkba a lakhelyünkként 
szolgáló összkomfortos kis faházakat Diósjenőn. Hamar otthon 
éreztük magukat, felszabadultan, örömmel játszottunk, 
szaladgáltunk, fociztunk, labdáztunk, tollasoztunk a füves udvaron. 
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- Felfedeztük a környező erdőt, minden szépségével, érdekességével együtt, vonattal 
kirándultunk Nógrádra, megmásztuk a várhegyet, sétáltunk a vár romjai között, és 

gyönyörködtünk az elénk táruló látványban. 
- Ellátogattunk a Diósjenői Tájházba, ahol 

megismerkedtünk a régen élt parasztemberek 
életével, ruháival, eszközeivel. Nemezből 
katicabogarat és sünt készítettünk, igazi hideg 
vizet ittunk a kerekes kútból felhúzott tiszta, 
átlátszó vízből. 

- Táborhelyünkön sem unatkoztunk, többször 
strandoltunk a tábor medencéjében, 
barkácsoltunk, gyöngyöt fűztönk, 
gyöngyvasalós képet készítettünk, 

horgásztunk, bogarakat néztünk nagyítóval, esténként, sötétedés után, elemlámpás „pizsama-
parti”-t rendeztünk, stb. és nagyon sokat, felszabadultan játszottunk!!!!  

- Fagyiztunk, jégkrémeztünk, sütiztünk, pizzáztunk, nagyon finomakat ettünk.  
Természetesen sok gyümölcsöt is fogyasztottunk. 

- Vendéglátóink Diósjenőn, minden segítséget megadtak, hogy jól érezzük magunkat, és 
feledhetetlen legyen a náluk töltött néhány nap. 

- Utolsó nap egész napos kirándulásra mentünk Nőtincsre, az 
Élményparkba. A kisvonatozás, lovas kocsikázás, a lovak 
megtekintése, kisállat simogatás, önfeledt játék a 
labirintusban, mind-mind nagy élmény volt a 
gyermekeknek. Nagyon finom volt a helyben sütött töltött 
lepény, mellyel vártak minket ebédre. 

- Élményekkel teli, boldog kis óvodások szálltak le az 
autóbuszról péntek délután. Remélem/reméljük, hogy ez a 
pozitív élmény jó indulást ad ahhoz, hogy az elkövetkező 
években is szívesen vágjanak bele a táborozás nagy 
kalandjába! 

                                                               Kovács Istvánné Ica óvó néni, Micimackó csoport 
Gyakran szerveznek a csoportok olyan sétát valamelyik családhoz, ahol baromfiudvart tudnak 
megtekinteni. Az almáskertben minden csoport részt vett az almaszüreten. 

Az őszi szőlődarálás, préselés az óvoda udvarán, külön élmény a gyerekek számára, ehhez 
kapcsolódó népi játékok maradandó élményt és játékos tapasztalatszerzést biztosítanak. 

A meghívott zenés műsorok szintén változatos élményt biztosítanak a gyermekeknek. 

 
2.8. Az éves munkaterv teljesítése – közös tevékenységek 

2.8.1.. Nevelés nélküli munkanapok 
 

Nevelés nélküli munkanapok 
Ideje: Megnevezése: Témája 

 
2016.11.25.  

Intézményi Önértékelés 
Elvárás rendszer 
összeállítása 

Prezentáció – Önértékelés – Az intézményi önértékelés 
pedagógusra vonatkozó része – A pedagógus önértékelése 
előadó: Németh Istvánné 

2017. június 16. 
 

35 éves Jubileum 
Klapka épület 

Lendületben Gyál program keretében 

2017. szept. 01. Évnyitó értekezlet Dokumentumok megbeszélése, elfogadása 
Éves programok, rendezvények, feladatok 
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2.8.2. 2016/2017 nevelési év megvalósult eseményei 
 

Eseménynaptár 2015/2016 nevelési év  

esemény Feladat megvalósítása felelősök  
Bartók épület 
átadási ünnepsége 

 

 

 

 

 

 

 

Faliújságok – hírek, 
Információk a szülők 
felé 

A faliújságokon az információk aktualizálása 
Honlap aktualizálása 
Folyosó, előterek díszítése az évszaknak-, 
ünnepnek megfelelően 
Bartók épület – dekoráció – Sőtérné Gy. 
Kriszti 

Ősz: Micimackó-, Süni csoport 
Tél: Méhecske-, Bambi csoport 
Tavasz: Pillangó-, Katica csoport    

Délutáni 
foglalkozások 

Szervezés - időbeosztás Fejes Mária 

Nyugdíjas klubhoz 
látogatás – köszöntés 

 Kapcsolattartás:  
Bekapcsolódik: Pillangó, Méhecske, két 
Micimackó 

Lukovszkiné K. Lívia 
Méhecske csoport 

Gyermekvédelmi 
felmérés: 
 

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 
gyermekek feltérképezése, szükséges lépések, 
szept.-20-ig leadni a csoportok felmérését. 
Éves terv elkészítése 

Óvónők – 
Winkler Edit 
- Tóthné F. Melinda 

Logopédus -  
Fejlesztőpedagógusok 
Pszichológus- 
tevékenysége  

Felmérés – nyilatkozatok.  
Időbeosztás elkészítése. 
Zökkenőmentes munka biztosítása. 

Óvodavezető –  
Az óvoda szakemberei. 
 

Gyermekbiztosítás –
fényképezés 

Időegyeztetés – adminisztráció - lebonyolítás Kovács Istvánné 

Mérés- értékelés 
Munkaközösség 

Éves tervek elkészítése 
Folyamatos munka megvalósítása 

Nagyné Ny. Mária 
Kovács Istvánné 

Pályázat figyelő Internet figyelése -  Honlap aktualizálása Oláhné Sz. Tünde 
Zenés műsorok az 
óvodában  
 

A programok megszervezése, lebonyolítása 
 

- Oláhné Sz. Tünde 
- Bikkiné T.Anna 

Bozsik program 
 
Klapka épületben 3 
csoport 

 
 
Ovi fesztivál a Liliom Óvodában 
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Őszi kirándulások 
Almaszüret 

Szervezés – lebonyolítás 

 

óvónők 

Okt. 23. Nemzeti 
ünnep 

Megemlékezés, csoportok összefogása, díszítés. Méhecske 

Kapcsolattartás az 
intézményekkel 
Zrinyi Iskola – 
 Ovis váltóverseny –  

Programokról tájékozódás – részvétel megszervezése 
Tornaterem beosztás: 
Pillangó és a Süni csoport kéri 
 

Nagyné Nyíri Mária 
Lukovszkiné Kiss Lívia 

Nyílt napok  Tájékoztatás, lebonyolítás Minden csoport  
Mikulás  
Dec.6   

Bartók épület: - bábjáték 
Óvónők bábelőadása a bölcsődések meghívása - 
szervezés  - Bartók Iskola meghívása közös Mikulásra 

- Méhecske csoport 

Mikulás – a 
felnőtteknek 
december 

Szervezés lebonyolítás  
 

óvodavezető – Közalkalmazotti 
Tanács 

Adventi készülődés 
Szülők bevonása 

Szervezés – ünnepi hangulat 
teremtése – díszítés – 
lebonyolítás. 
 
 
 
 
 
 

Süni csoport 

Farsang – 
gyerekeknek 
Február 16 

 

Szülőkkel nyíltnap – szervezés, díszítés – rendezés. 
Bartók épület – farsangi hét 

 

 

Nemzeti ünnep 
Március 15. 

Megemlékezés,  
díszítés, koszorúzáson részvétel. 

Bambi csoport 

Húsvét Dekoráció – néphagyományok 
Ötletek épületi szinten 

Bambi csoport 

Iskolaérettségi 
vizsgálat 
Szülők fóruma 

Írásos anyagok előkészítése – kapcsolat a Nevelési 
Tanácsadóval 

óvodavezető –  
/nagycsoportos óvónők/ 

Föld Hete 
 

Természetvédelmi ovis nap program összeállítása, 
megszervezése 

- „szeretünk Föld!   
- „ A mi kiskertünk „- növényóvoda 
- közlekedjünk környezettudatosan! Kerékpár l az 

óvodába – kerékpár felvonulás - Rajzverseny 

- Fejes Mária 
/Mátyókné Jutka,  
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Anyák napja Nyílt napok – a csoportokban 
Ajándékok készítése 
 
 

Az óvoda dolgozói 

Madarak és fák napja 
 

Az óvoda udvarán játékok, állomások szervezése Lukovszkiné K. Lívia 
Szatmáriné O. Tünde 

  

 

Évzárók 
Felkészülés szervezés – megvalósítás 

 
Június 6. 
Búcsú a Klapka épülettől 
Légvár, táncház, közös lufi eresztés 

 
(minden csoport elkészítette a maga sárkányát és 2 lufi segítségével elrepítették) 
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Június 16 – Jubileum 35. éves volt a Klapka épület 

 
Micimackó tábor Június 22-26-ig  

2.8.3. Ünnepek, hagyományok  
 
Ünnepeink: 
Mikulás: December 6. közelében a Mikulás érkezése előtt bábszínházi előadást láthattak a 
gyermekek a Bartók épületben. 
A Klapka épületben Mikulás előzetes volt a Mosolybirodalom Alapítvány programjaival kiegészítve 
az óvónők által készített meglepetéseken kívül. 
A Mikulás csomagot minden gyermek a Mikulástól kaphatta meg, akik énekekkel, és versekkel 
köszöntötték Őt. 
Karácsony: Adventi készülődés a szülőkkel közös ajándékkészítés. Ebben az időszakban kapják 
meg a csoportok az éves „játékpénzt”, az óvónők maguk szerzik be a kívánt játékokat a 
csoportoknak. 
Farsang: Nyílt nap a szülőkkel délelőtt.  
Az óvónők a csoportokban mókás versenyjátékokat terveznek és játszanak a szülőkkel, gyermekekkel 
együtt. Felvonulással mutatják be a jelmezeiket.  
A szülők üdítővel, gyümölccsel, süteményekkel kedveskednek a gyermekeknek. 
Másnap az udvaron Kiszebáb égetésével űzzük el a telet. 
Húsvét: Már az ünnepet megelőző időszakban folyamatosan készülünk (tojásfestéssel, díszítéssel, 
locsoló verssel), és meglepetés is vár rájuk. Húsvét utáni napokban tartjuk a locsolkodást. A fiúk 
illatos kölnivel meglocsolják a lányokat, amiért apró kis édességet kapnak. 
Anyák napja: Ezen a napon az Édesanyákat, Nagymamákat szívhez szóló műsorral és apró 
ajándékkal köszöntjük. 
Évzáró, nagyok búcsúztatója: Ilyenkor az év folyamán tanult versekből és énekekből összeállított 
történeteket adnak elő, vagy népi játékokkal összeállított – Pünkösdölőt, Lakodalmast. 
A társadalmi 
hagyományok, 
ünnepek  

Október 23.  
megemlékezés csoportonként, főként külsőségekben  
Március 15.  
Az óvónénik a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően ehhez az ünnephez 
tartozó jelképeket készítenek a gyermekekkel. Nagycsoportosokkal kimennek az 
emlékművekhez és elhelyezik az elkészített jelképeket. 
A dekoráció, faliújságok érzékeltetik a gyermekekkel az ünnep hangulatát. 
Június 4.  
Nemzeti Összetartozás Napjával kapcsolatos megemlékezés  
(a trianoni békediktátum évfordulója) Séta a Székely kapuhoz 

 
2.9. Pedagógus előmeneteli rendszere 
 
  2016/2017. nevelési év kiemelt pedagógiai feladatának tűztük ki,  
 Intézményünk Önértékelési rendszer megvalósítását.  
 A minősítési eljárásra való felkészülés támogatását.  
 A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos intézményi teendők megismerését, praktikus 

előkészítését.  
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Azt láttuk, hogy az ellenőrzési rendszerek bizonytalanok, a módszerek kiforratlanok, a 
rendelkezésünkre álló idő, energia, erőforrás pedig kevés!  
A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés is újabb kihívást jelentetett számomra. 
A dokumentumok 2015. szeptember 14-ig elkészültek. 
A 2015/16 nevelési évben a tanfelügyeleti eljárások kiírása és visszavonása érvénytelenné tette a 
tervezet megvalósítását. Újabb törvény, újabb pedagógus önértékelési eljárás időbeosztását vonta 
maga után. 
Elég sok minősítési eljárásban vetem részt szakértőként, valamint vezetői tanfelügyelet során is 
szereztem tapasztalatot. A megszerzett tanulmányok, tapasztalatok segítettek abban, hogy a kollégák 
felkészítése eredményes, sikeres minősítési eljárást vonjon maga után. 
Elmondhatjuk, hogy a Gyáli Tátika Óvoda nevelőtestületének körében igen szép számban vannak 
akik átestek a minősítési eljáráson. 
1 fő mesterpedagógus – óvodavezető 
PED II fokozatban 2017. január 1-től  
Bartók épületben: 4 fő 
Klapka épületben: 4 fő és a logopédus.  
Összesen: 9 fő 
2.10. Intézményi Önértékelési Program megvalósítása 
 
AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZERKEZETE 

 Terület Feladat Időszak 
  1. Átfogó intézményi 

önértékelés 
Évente és összegzően megfigyelendő, 
értékelendő területek, értékelési feladatok, 
felelősök meghatározása. 

5 éves ciklus 

2. Intézményi Önértékelés 
 

Megfigyelendő, értékelendő területek, 
értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 

évente 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő 
területek, értékelési feladatok, felelősök 
meghatározása. 

5. évben 

3. Vezetői önértékelés Megfigyelendő, értékelendő területek, 
értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 

évente 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő 
területek, értékelési feladatok, felelősök 
meghatározása. 

2. évben 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő 
területek, értékelési feladatok, felelősök 
meghatározása. 

4. évben 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő 
területek, értékelési feladatok, felelősök 
meghatározása. 

5. évben 

  3. Óvodapedagógus 
önértékelés 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő 
területek, értékelési feladatok, felelősök 
meghatározása. 

5 évente 1x valamennyi 
óvodapedagógusra kiterjed 

minősítési eljárásban részesült 
pedagógusnak nincs 5 évig önértékelés 

illetve tanfelügyelet. 
 
2.11. A belső szabályozó rendszer működése  
 
A meglévő folyamatok az alapdokumentumokban szabályozottak: 
Szervezeti és Működési Szabályzat: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 
Házirend: Az Óvodában tartózkodó felnőtt és gyermekközösség alapvető magatartási szabályait rögzítő 
dokumentum, amelyet be kell tartani. 
Pedagógiai Program 
Intézményi Önértékelési Program 
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Szervezeti működés tervezése 

Dokumentum neve: Tartalma: 
Érvényessége, 

határidő Felelős 
SZMSZ és mellékletei  Záradék szerint óvodavezető 
Munkáltatói feladatok 
tervezése 

Szabadságolási terv.  
Új dolgozó segítése,  

Éves óvodavezető 
munkavédelmi 

felelős 
Gazdálkodási tervezés Költségvetés tervezése, Selejtezési, leltározási 

egyéb gazdálkodási tervek, Beszerzés, 
felújítás, karbantartás tervezése, 
Továbbképzési terv, Humánerőforrás 
tervezése 

1 év óvodavezető 
megbízott 

Intézményi Belső 
Önértékelés 
 

Az Intézményi elvárás rendszer 
meghatározása 
Az óvodapedagógus önértékelése 
Az intézményvezető önértékelése 

 
5 éves program 

Éves terv 

 
óvodavezető 

3. Személyi feltételek 
Engedélyezett álláshelyek – 2016/2017-es nevelési évtől 
adat Engedélyezett álláshelyek száma óvodai csoportban 

foglalkoztatott 
pedagógusok létszáma 

felsőfokú 
végzettségű 
óvodapeda-
gógusok 

engedélyezett álláshelyek 
száma 

 pedagógus pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő 

technikai dolgozó 

Klapka 
épület 

12 fő  6 fő dajka 
3 fő konyhás 
1 titkárnő 
2,5 pedagógus- asszisztens 
(1 fő gazdasági ügyintéző 
teendőt lát el) 
1 fő karbantartó 

12 fő 12 fő dajkák 
konyhások 
udvaros-karbantartó 
titkárnő 
 
11 fő 

Bartók 
épület 

12 fő 6 fő dajka 
3 fő konyhás 
1 titkárnő 
1,5 pedagógus- asszisztens 
1 fő karbantartó 

12 fő 10 fő dajkák 
konyhások 
udvaros-karbantartó 
titkárnő 
11 fő 

Gyáli 
Tátika 
Óvoda 

24 fő +3 fő 
1fő pszichológus 
1 fő logopédus 
1 fő 
óvodavezető 

12 fő dajka 
6 fő konyhás 
5 fő pedagógus asszisztens 
(3+2 fél) 
2 fő titkárnő 
2 fő karbantartó 

24 fő 20+3 fő 26 ő 

A következő szakvizsgával rendelkeznek az óvónők: 
Fejlesztőpedagógia 2 fő 
óvodavezető 1 fő 
közoktatás vezető 2 fő 
tehetséggondozás 1 fő 
néphagyományőrző 1 fő 
Nyelv- és beszédfejlesztő 3 fő 
logopédia szakvizsga 1 fő 
pszichológia 1 fő 
Összesen: 12 fő 
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Az óvónővel kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás, az érzékenység, a szakmai fejlődés, 
megújulás. A kisgyermek nevelése iránt elkötelezett, motivált legyen. Tudjon és akarjon együtt 
dolgozni, legfontosabb a gyerek iránti szeretet. 
Egy pedagógiai asszisztensi álláshelyen két fél álláskeretben dolgoznak, mert a két épületben, így 
tudtam méltányosan elosztani a munkaidőt. Egy pedagógusasszisztens álláson a gazdasági 
ügyintézői feladatot látja el a kolleganő. 
Szakképzett dajkák segítik az óvónők munkáját, együtt tevékenykednek az óvónő-dajka, dajka-
gyerek kapcsolat pozitív irányba való fejlődéséért. Elkötelezettek a gyermekek nevelése iránt, 
megtalálják a gyermekekhez vezető utat.  
Elvárjuk tőlük, hogy frissítsék a pedagógiai, pszichológiai ismereteiket, nyitottá kell válniuk a 
társadalmi változások iránt, és a velük szemben támasztott elvárásoknak meg kell felelniük 
A pedagógusasszisztensek körülményeinket tekintve, nagy segítséget jelentett a munkájuk. 
Munkáltatói elvárások 
– Vállalja a felelősséget a döntéseiért. 
– Legyen figyelmes, önzetlen, segítőkész, tudjon együttműködni a kolleganőivel. 
– Képes legyen elnyerni a gyerekek és a szülők szeretetét. 
– Pozitív hozzáállást tanúsítson, legyen lojális az óvodával szemben. 
Sajnos ebben az évben egy csoportban az óvónők és a szülők közötti konfliktus sok gondot 
okozott, azonban sikerült a 2016-17-es nevelési évre a 12 csoport közösségét megnyugtató 
módon összehozni. 
2016/17-es nevelési év kezdésére nincs óvónő hiányunk, (egy szept.18-án elment, de 26-án már 
betöltjük az álláshelyet). 
 

3.1. Továbbképzések 
 
A Képviselő-testület a benyújtott igényünket elfogadta. 
Két féle tevékenységi időszakra kell figyelni. Egyik a költségvetés, a továbbképzés 
finanszírozása, mivel már nem normatíva rendszerben kapjuk a támogatást, viszont a 
Beiskolázási terv és egyéb dokumentációt a nevelési év szerint kell rendben tartani. 
Belső továbbképzéseink: 

- Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal  
- Munkaközösségi foglalkozások – bemutatók – „Várlak” foglalkozások. 

 
név Továbbképzés megnevezése időtartam időpont 
Búzás Jánosné 
 
 

Közoktatás vezetői 
második évből a második 
félév 

fél év 2017. január 

Varga Tímea 
 
 

Fejlesztő pedagógia két félév  2017. január 
2017. szeptember 

 
3.2. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

 
Ebben a nevelési évben a következők voltak a kiemelt fejlesztési területek 

o Játékba integrált nevelés módszertani és elméleti fejlesztés 
o Projekt módszer alkalmazása 
o Differenciálás, inkluzív pedagógia, integrációs nevelés 
o A mese személyiségfejlesztő hatása 

Sajnos még mindig nem tudunk elég időt teremteni a tapasztalatok átadására.  
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Sok gondot jelentett, a súlyos pszichés gondokkal küzdő gyermekek nevelése. Ebben az évben 
már a 25-ös létszám megvalósult, amely sokat jelentett a gyermekek közérzetében és az óvónők 
egyéni fejlesztési törekvéseinek megvalósításában is. 
 „ Nekünk minden gyermek fontos” – célunk, hogy minden kisgyermek érzelmi biztonságban élje 
minden napjait. 
 
Játék, élményen alapuló tanulásszervezés 
Célunk volt: 
Élményen alapuló tevékenységek, játékhelyzetek biztosítása, amely a gyermekek kíváncsiságára épül 
és engedi a szabad választás lehetőségét. 
Beszélő környezet megteremtése, önkifejező készség fejlesztése az óvodapedagógus által teremtett 
kommunikációval, nyelvminta nyújtásával (kérdéskultúra, problémahelyzet teremtés). 
Hiszünk a mesék varázserejében, azok komplex személyiség fejlesztő hatásában. 
Óvodánk pedagógiai innovációja 2015/2016 nevelési évtől az irodalmi, anyanyelvi nevelés, mese – 
vers –bábozás – dramatizálás. 
Az innovációs folyamatot elindító tényezők: 
- Gyermekirodalomban rejlő összetett, nagyfokú nevelőérték. 
- Mindennapi óvodai életben tapasztalt nevelési nehézségek – szegényes szókincs, kommunikációs, 
metakommunikációs nehézségek. 
- Szülők közösségének igényei, elvárásai. 
Pedagógiai innovációnkra alapozva az életkornak megfelelő tevékenységek biztosításával érjük el, 
hogy a gyermekek aktivitása kibontakozzék, ezáltal fedezzék fel a körülöttük lévő világot, saját külső 
és belső valóságukat. Mindez a „mesék világában” valósul meg. 
Célunk: 
A gyermekek egyéni képességeinek felkutatása és fejlesztése mesékkel, versekkel, dramatikus 
játékokkal. 
Fantázia világuk „megmozgatásával”, ezáltal érzelem gazdag, kommunikatív, problémamegoldó, 
toleráns, kreatív gyermeki személyiség alakítása. 
Feladataink: 
- Az egyéni szükségletek, kiemelkedő képességek fejlesztése: tempó, tartalom szerint sokféle 
tevékenységkínálat – más művészeti területek bevonásával, úgy mint zene, mozgás, tánc, 
improvizáció. 
- Együttműködő, barátságos, interaktív, elfogadó, támogató légkör kialakítása. 
- Pozitív érzelmek keltése által, a belső Én kivetítésének elősegítése az egészséges személyiségben. 
Pozitív Én tudat erősítése. 
- Segíteni a szülőt tehetségígéretes gyermekük nevelésében. (felhívni a szülők figyelmét az alul – és 
túlterhelés veszélyére). 
 
Projektben való tanulásszervezésünk középpontjába a problémát helyezzük, amelyben 
meghatározó szerepet kap az élmény.  
- Törekszünk egyedi sajátosságaink kiemelésére, megőrzésére, pozitív hatások felerősítésére, 
gyarapítva az emberi értékeinket, eredményeinket. 
- A projekt megvalósítás folyamatában a tevékenységek integrálódnak, rendeződnek a műveltség 
tartalmak, ismeretek. 
- Az óvodapedagógus feladata, hogy kérdéskultúrájával, problémahelyzetek teremtésével 
ösztönözze a gyermeket az önálló, felfedező tanulásra, építve a gyerekek kíváncsiságára, 
megismerési vágyára. 
- A projekt elvű tanulásszervezés váratlan módosításokra, kiegészítésekre, újonnan fellépő 
igényekre lehetőséget ad (spontán élmények, gyermeki ötletek). 
- Az óvodapedagógus biztosítja az egyéni érdeklődés, az egyéni ütem, az önállóság és az 
öntevékenység lehetőségét. 
- Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőség adódik. 
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3.3. Létszám- és bérgazdálkodás 

 
A dolgozók illetményének kifizetése, a törvény előírása szerint, képviselők által elfogadott előirányzat 
keretein belül történik. 
Sok a hiányzás, vagy a beteg gyermeke, vagy saját betegsége miatt. Előfordulnak összevonások nagy 
szükség esetén, de altatás ideje alatt is inkább a saját csoportban alszanak a gyermekeket.  
Kötelező óráimat jórészt délutáni helyettesítéssel töltöm. 
A többletmunka: úszás lebonyolítása, rendezvények, melyért plusz szabadidő (csúsztatás) formákban 
részesültek a dolgozók. 
Megtakarításaink az átmeneti bérmaradványból adódott. Ebben a nevelési évben mindenkinek ki volt 
jelölve egy nap, amikor ha kellett, 1600-ig voltak bent, így lett a helyettesítések egy része megoldva. 
 

név megbízás megnevezése 1hó/Ft megbízás 
időtartama összeg 

Ruttersmidt József fűtés karbantartás 12000 12 144000 
 
Alkalmazottak javadalmazása 
 
A táboroztatásért nagyon minimális összeget – 20-20 000 Ft-ot fizettem fix díjként a kollegáknak, 
ami nagyon csekély.  
Ezt a tevékenységet a kolleganők nem a pénzért, hanem elhivatottságból valósítják meg.  
A városi Pedagógus nap, meghitt hangulatával élmény volt ebben az évben is mindannyiunk 
számára, akik jelen voltak.  
Közös ünnepségek során kisebb tárgyi ajándékokkal igyekszem meglepni őket. 
Egy-egy rendezvény után nyílt levélben szoktam megköszönni munkájukat, amit szintén 
értékelnek. 
Az év végi jutalom mindenkit meglepetésként ért, amelyet örömmel vettek át. 
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy ezt minden évben igyekszik lehetővé tenni. 
 

3.4. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
 
Az óvónők és a dajka nénik között az emberi- és a munka kapcsolat egyaránt jó. Az 
óvodapedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése elképzelhetetlen a dajkák munkájának 
ellenőrzése, értékelése nélkül. Csak akkor tudja a szakképzett dajka a nevelést tudatosan segíteni, ha 
tudja a nevelés célját, feladatát, módszereit. Mindezek megismertetése az óvodapedagógus kötelessége, 
feladata.  
Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét a pedagógusok és a 
többi dolgozó személyisége, a nevelőtestület légköre nagymértékben meghatározza. 
A munkaközösségeink segítik a pedagógusokat az aktuális feladatok megvalósításához 
szükséges ismeretek elmélyítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. 
A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelés hatékony 
működéséhez. 
A titkárnő a dokumentumok elkészítésében, a szervezésben segít. A gazdasági ügyintéző 
feladatokat ellátó pedagógusasszisztensnek is sok kihívásnak kellett megfelelnie ebben az évben is. 
A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításáért felelnek.  
A Klapka épület állaga sok karbantartási munkát igényel. Az udvari fajátékok folyamatos 
karbantartása sok anyagi és fizikai ráfordítást kíván. 
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3.5. Belső kommunikáció, információáramlás 
 
Több helyen van hirdető tábla a dolgozók és a szülők számára is.  

o A két épület között maximálisan igyekszem a kapcsolatot tartani, Bikkiné Teréki 
Annával, a tagóvoda vezetővel, valamint a kollegákkal.  

o Egy-egy rendezvény előtt az óvónőkkel, majd a dajka nénikkel megbeszéljük a teendőket, 
az adott eseményért felelős személynek kötelessége a megfelelő módon és időben történő 
tájékoztatás.  

o Esemény naptárakat helyezünk ki, melyen időben értesülnek egy-két hónap épületi szintű, 
valamint csoportszintű eseményeiről. 

o Az óvoda honlapján is tájékozódhatnak a szülők, igaz nagyobb figyelmet kell fordítani az 
információk aktualizálására. 

o Értekezletek, e-mailek segítségével tájékoztatjuk egymást az eseményekről, feladatokról, 
anyagokról. 

o E-mailben küldöm az anyagokat a kolleganőknek, levelezési felület létrehozásán 
dolgozunk. 
 

Szükségét érzem, a saját és a munkatársak kommunikációs készségének fejlesztését, valamint az 
internet szélesebb körű használatát a információáramlás elősegítése érdekében. 

4. Tárgyi feltételek 
 

Óvodánk komfortja külső és belső esztétikája jó feltételeket teremt az idejáró gyermekek számára. 
Csoportszobáink berendezésében megteremtjük a gyermeki tevékenységek életkorhoz igazodó 
feltételrendszerét minden területen. Tárgyainkat, eszközeinket folyamatosan felújítjuk, bővítjük. 
Szeretnénk óvodánk külső és belső környezetét olyanná varázsolni, ahol a gyermekek testi és lelki 
fejlődése biztosított, amelyben megtalálják a mozgás, a játék, a tevékenykedés örömét. Olyan 
élmények birtokába juttatni, ami később értékként marad meg bennük. 

 
4.1.  Az épületek műszaki állapota, a környezet biztonsága 

 
A Klapka épület lebontásra került, ezt szinte egész évben figyelmen kívül hagytuk. Ugyanúgy 
díszítettek a dolgozók, mint eddig.  

– A tavasszal, mindig sokba kerül a balesetveszélyes játékok felújítása, melyeket a téli 
időjárás viszontagságai megviselnek. 

Ebben a nevelési évben minimális összeget költöttünk a Klapka épületre, csak az udvari játékok 
karbantartására, a vizesblokk szükség szerinti javítására figyeltem. 
Az épület átszervezése – Klapka épület Bartók épületbe kerülése, egy új csoportunk a Liliom 
Óvodába kerülése, sok szervezést, megfelelő információáramlást igényelt.  
Ennek köszönhetően az épületben semmiféle konfliktus, szülői elégedetlenség, panasz nem volt. 
Még a februári szülői értekezleten megbeszéltük a szülőkkel a jövő terveit. Döntenem kellett a 
csoportok sorsáról, mert addig a bizonytalanság érzése telepedett az épületre. 
A szülők és az óvónők azt kérték, hogy se a gyerekeket, se őket ne szedjem szét. Tehát maradjon 
minden úgy, ahogy van, csak éppen a Bartók épületben. 
Szerencsés helyzet alakult ki, mert a csoportokból olyan létszámban mentek el gyermekek, hogy a 
Bartók épületben „Szükség csoportok” kialakítását tették lehetővé. Szükség csoport – kisebb létszám, 
kicsi helyen. Nem csoportszoba, hanem – óvónői szoba, tornaterem. 
A szülőkkel minden csoportban szülői értekezleten beszéltük meg a lehetőségeket, és az elhelyezést. 
Egy csoport sem lett szétszedve, minden óvónő a helyén maradt. 
Mire a polgármester Úr szülőit tartott a Művelődési Házban, elég kevés szülő jött el, mert addigra 
mindenki tudta hova fog kerülni. 
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Az új beiratkozott gyermekekből 17 fő ideiglenesen átkerült a Liliom Óvodába. Minden segítséget 
megkaptak az induláshoz, és továbbra is tartjuk a kapcsolatot. 
Az átköltözés miatt azért volt téves információk, mert azt mondták, hogy a szülők, a karbantartó és 
családtagok segítségével meg fogják oldani. Csak a költözés napján reggel derült ki, hogy nem jött a 
szülő. Ennek ellenére meg lett oldva a költözés.  
Másik félreértést jelentett a dolgozók áthelyezése, hogy nem lettek tájékoztatva megfelelően. Ez sem 
igaz, mivel külön, külön beszéltem mindenkivel. Attól féltek, ha nem leszek, nem biztos, hogy vissza 
fogják venni Őket. A hivataltól megkaptam a segítséget, a munkajogász által megfogalmazott 
áthelyezési papírt kaptunk. Sajnos volt egy-két kolléga akik „ostobasággal” keltették a hangulatukat 
ez ügyben. Azonban amint tudomást szereztem róla tisztáztuk a kételyeiket. 
A Klapka épület költöztetésében a Városüzemeltetési Kft ügyvezetői Zsigovits Gábor és Donhauzer 
Ádám minden segítséget megadtak. A költöztetésben részt vevő munkások Vinnai Tibor vezetésével 
tisztelettudóak, türelmesek, segítőkészek voltak, ez úton is szeretném a köszönetemet kifejezni. 
Amit az átköltözés, és a nevelési év elindítása érdekében tett a közösség azt gondolom, nem 
maradunk el a példamutatásban a többi intézménytől, akik már átestek ilyen átszervezésen. 
 
A Bartók épület 2016 márciusától szeptemberéig készült el, 3 csoporttal, tornateremmel bővült, 
valamint a régi épületrészben a szigetelés, nyílás zárók- tető cseréje is megtörtént. Az udvar 
kertészeti munka által is teljesen megújult. 2017. nyarán, úgymond szétszedték az épületet, és 
egy új épületrészt raktak össze. Sokat jelent, hogy az egész épület lábazata időtálló burkolatot 
kapott. Mosdók, termek felújítva, konyha átalakítva, minden igényt kielégítő felszereléssel, 
mosogatógéppel, Só szoba, teljes gépi felszereltség, udvari játékkal is bővül a gyönyörű 
udvarunk. A termek egy új óvoda képét mutatják, teljes felszereltséggel – bútorral, játékokkal. 
 

Költségvetés főösszesítő 
Megnevezés   Költség 
1. Eszközbeszerzés közvetlen költségei   

Nyuszi csoport 
 

1 885 050 Ft 
Micimackó csoport 

 
983 540 Ft 

Mákszem csoport 
 

691 680 Ft 
Egyéb eszköz 

 
6 461 650 Ft 

Konyha 
 

928 080 Ft 
Összesen  10 950 000 

2.1 ÁFA vetítési alap 10 950 000 
2.2 ÁFA 27,00% 2 956 500 
3.  A munka ára   13 906 500 

 
A fenti összegek mindent elárulnak, nem igényel magyarázatot. Köszönjük, hogy a Gyáli Tátika 
Óvoda gyermekeinek és dolgozóinak a körülményeinek javítása megvalósult és minden 
„Klapkás” várja, figyeli az épületünk újraépítését, kicsit otthontalannak érezzük magunkat, de 
mindannyian igyekszünk megtalálni a helyünket a Bartók épületben. 
 
Az épület tárgyi felszereltsége kiváló lett. 
Sok kiadásunk volt az épületre, amit nem tudtunk előre tervezni. 
 
Az épületben elhelyezkedett a 6 „normál” csoport és 4 szükségcsoport. 
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4.2. Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja 
 

Arra törekszem, hogy változást tudjunk megvalósítani. Az energiatakarékosság, a tárgyak megóvása 
mindenkinek  kötelessége. 
Ebben az évben a költségvetés a Bartók épületben történt változás miatt alul lett tervezve, a Klapka 
épület teljes mértékben hátrányt szenvedett, de mindenki megértette. 
A Klapka épületben is az óvónők kreativitása, a szülők segítsége meleg, otthonos szeretetteljes 
légkört biztosított a gyermekek számára. 
Az épület állaga folytán mindennapos a javítási munkálatok merülnek fel. 
Ügyelünk az energiatakarékosságra: feleslegesen ne égjen lámpa, ne pazaroljuk a vizet 
 

Gázfogyasztás 

       Fogyasztás dátuma Fogyasztás (m3) nettó áfa Bruttó 
Bartók 2016.08.26-2016.0930 0 1815 490 2305 
Bartók 2016.10.01-10.14 811 106662 28799 135461 
Klapka 2016.10.01.-10.17 601 79297 21410 100707 
Bartók 2016.10.15-2016.11.14 1141 146277 39495 185772 
Klapka 2016.10.18-2016.11.15 873 111586 30128 141714 
            
  Fogyasztás dátuma Fogyasztás (m3) nettó áfa Bruttó 
Klapka 2016.11.16-2016.12.15 873 111456 30093 141549 
  2016.12.16-2017.01.15 873 114171 30826 144997 
  2017.01.16-2017.02.15 872 113626 30679 144305 
  2017.02.16-2017.03.15 873 113784 30722 144506 
  2017.03.16-2017.04.15 873 113626 30679 144305 
  2017.04.16-2017.05.15 873 113679 30693 144372 
  2017.05.16-2017.06.15 873 113626 30679 144305 
  2017.06.16-2017.07.15 873 113674 30692 144366 
  2017.07.16-2017.08.15 873 113626 30679 144305 
  ideiglenes kikapcs   8217 2219 10436 
bartók 2016.11.15-2016.12.14 1141 146347 39514 185861 
  2016.12.15-2017.01.14 972 127122 34323 161445 
  2017.01.15-2017.02.14 972 126577 34176 160753 
  2017.02.15-2017.03.14 972 126735 34218 160953 
  2017.03.15-2017.04.14 972 126577 34176 160753 
  2017.04.15-2017.05.14 972 126631 34190 160821 
  2017.05.15-2017.06.14 972 126577 34176 160753 
  2017.06.15-2017.07.14 972 126630 34190 160820 
  2017.07.15-2017.08.14 972 126577 34176 160753 
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Villanyfogyasztás 

      
  

Fogyasztás 
dátuma 

Fogyasz-
tás (m3) Nettó Áfa egyéb Bruttó 

Kiegyenlítés 
dátuma 

bartók 
2016.08.23-
2016.09.22 473 15794 4264,38 1949 22007 2016.10.03 

klapka 
2016.09.23-
2016.10.22 755 25138 6787 34787 66712 2016.11.02 

bartók 
2016.09.23-
2016.10.22 473 15794 4264 1793 21851 2016.11.02 

klapka 
2016.10.23-
2016.11.22 755 25138 6787 34787 66712 2016.12.02 

bartók 
2016.10.23-
2016.11.22 473 15794 4264 1906 21964 2016.12.02 

klapka 
2016.11.23-
2016.12.22 755 25138 6787 3307 35232 2017.01.02 

bartók 
2016.11.23-
2016.12.22 473 15794 4264 2072 22130 2017.01.02 

  
4157 138 590 Ft 37 417 Ft 80601 256 608 Ft 

 
  

Fogyasztás 
dátuma 

Fogyasztás 
(m3) Nettó Áfa egyéb Bruttó 

Kiegyenlítés 
dátuma 

klapka               

  
2016.02.06-
2016.12.31 #HIV! 19051 5143,77 1452 25647 2017.01.25 

  
2017.01.01-
2017.02.06 #HIV! 61442 16589,34 4948 82979 2017.03.24 

  
2017.02.07-
2017.03.22 819 27662 7468,74 2768 37899 2017.04.11 

  
2017.03.23-
2017.04.22 819 27662 7468,74 2768 37899 2017.05.03 

  
2017.04.23-
2017.05.22 819 23747 6411,69 3554 33713 2017.06.01 

  
2017.05.23-
2017.06.22 819 27662 7468,74 3882 39013 2017.07.03 

  
2017.07.23-
2017.08.22 819 27662 7468,74 3030 38161 2017.09.01 

  
2017.08.23-
2017.09.22 819 27662 7468,74 2858 37989 2017.10.04 

bartók   #HIV!   0   0   

 

2016.02.06-
2016.12.31 #HIV! 11813 3189,51 900 15903 2017.01.25 

 

2017.01.01.-
2017.02.22 472 16114 4350,78 1223 21688 2017.03.14 

  
2017.01.01.-
2017.02.22 -472 -16114 -4350,78 -1223 -21688 2017.05.11 

  
2017.02.23-
2017.03.22 -472 -15994 -4318 -1596 -21908 2017.05.11 

  
2017.02.23-
2017.03.22 -472 15994 4318,38 1596 21908 2017.04.11 

  
2017.05.23-
2017.06.22 -818 -27259 -7359,93 -3825 -38444   

  
2017.06.23-
2017.07.22 -818 -27259 -7359,93 -3438 -38057   

  

2017.01.01-
2017.02.03 
 #HIV! 167370 45190 13219 225779 2017.05.15 
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Fogyasztás 

dátuma 
Fogyasztás 

(m3) Nettó Áfa egyéb Bruttó 
Kiegyenlítés 

dátuma 

  
2017.02.04-
2017.03.22 807 27259 7359,93 3091 37710 2017.05.15 

  
2017.03.23-
2017.04.22 807 27259 7359,93 3502 38121 2017.05.15 

  
2017.04.23-
2017.05.22 807 27259 7359 3502 38121 2017.06.01 

  
2017.02.04-
2017.06.19   62968 17001 7757 87726 2017.07.26 

  
2017.06.23-
2017.07.22 818 27628 7459,56 3486 38574 2017.08.02 

  
2016.06.20-
2017.07.22 #HIV! 33715 9103,05 3816 46634 2017.08.14 

  
2017.05.23-
2017.06.22 807 23724 6405,48 3825 33954 2017.07.03 

  
2017.06.23-
2017.07.22 807 27259 7359,93 3438 38057 2017.08.02 

  
2017.07.23-
2017.08.22 999 33715 9103,05 3696 46514 2017.09.01 

  
2017.08.23-
2017.09.22 999 33715 9103,05 3487 46305 2017.10.04 

      691716 186763,3 71716 950195   
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Víz-és csatorna fogyasztás 
  

  Fo
gy

as
zt

ás
 

dá
tu

m
a 

Ó
ra

ál
lá

s 
ny

itó
 

Ó
ra

ál
lá

s 
zá

ró
 

Fo
gy

as
z-

tá
s 

(m
3)

 

ne
ttó

 
eg

ys
ár

 

Nettó Áfa Bruttó   K
ie

gy
en

lí
té

s 
dá

tu
m

a 

bartók 
2016.12.19-
2016.12.31   271 271 332,28 90047,88 24312,93 114360,8     

        271 753,6 204225,6 55140,91 259366,5 373727 
2017.
01.31 

  
2017.01.01.-
2017.01.30 2295 2375 80 332,28 26582,4 7177,248 33759,65     

        80 753,6 60288 16277,76 76565,76 110325 
2017.
02.28 

  
2017.01.31-
2017.02.27 2375 2414 39 332,28 12958,92 3498,908 16457,83     

        39 753,6 29390,4 7935,408 37325,81 53784 
2017.
03.31 

  
2017.02.28-
2017.03.31 2414 2479 65 332,28 21598,2 5831,514 27429,71     

  .     65 753,6 48984 13225,68 62209,68 89639 
2017.
04.30 

  
2017.04.01-
2017.04.28 2479 2497 18 332,28 5981,04 1614,881 7595,921     

        18 753,6 13564,8 3662,496 17227,3 24823 
2017.
05.31 

  
2017.04.29-
2017.06.30 2497 2644 147 332,28 48845,16 13188,19 62033,35     

        147 753,6 110779,2 29910,38 140689,6 202723 
06.- 
07 hó 

  
2017.07.01-
2017.07.31 2645 2705 60 332,28 19936,8 5382,936 25319,74     

        55 753,6 41448 11190,96 52638,96 101168 
2017.
08.31 

  
2017.08.01-
2017.08.29 2705 2763 55 332,28 18275,4 4934,358 23209,76 

 
  

        3 332,28 996,84 269,1468 1265,987     

        55 753,6 41448 11190,96 52638,96 77115 
2017.
09.30 

        0 332,28 0 0 0 
 

  
        0 332,28 0 0 0     
        0 753,6 0 0 0     
        0 332,28 0 0 0 0   
        0 332,28 0 0 0     
        0 753,6 0 0 0     
        0 332,28 0 0 0 0   

 

 
 
 
 
 .                 
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klapka 
2016.12.01-
2016.12.31 2192 2295 103 332,28 34224,84 9240,707 43465,55     

        103 753,6 77620,8 20957,62 98578,42 149640 
2017.
01.31 

    1216 1234 18 332,28 5981,04 1614,881 7595,921     

        18 753,6 13564,8 3662,496 17227,3 37905 
2017.
01.31 

  
2017.01.01-
2017.01.30 1234 1265 31 332,28 10300,68 2781,184 13081,86     

        31 753,6 23361,6 6307,632 29669,23 49081 
2017.
02.28 

    271 286 15 332,28 4984,2 1345,734 6329,934 
  

        15 753,6 11304 3052,08 14356,08 20686 
2017.
02.28 

  
2017.01.31-
2017.02.27 286 295 9 332,28 2990,52 807,4404 3797,96     

        9 753,6 6782,4 1831,248 8613,648 12412 
2017.
03.31 

    
1265-
1278 0-13 26 332,28 8639,28 2332,606 10971,89     

        26 753,6 19593,6 5290,272 24883,87 35856 
2017.
03.31 

  
2017.02.28-
2017.03.31 13 47 34 332,28 11297,52 3050,33 14347,85     

        34 753,6 25622,4 6918,048 32540,45 46888 
2017.
04.30 

    295 311 16 332,28 5316,48 1435,45 6751,93     

        16 753,6 12057,6 3255,552 15313,15 22065 
2017.
04.30 

  
2017.04.01-
2017.04.28 311 317 6 332,28 1993,68 538,2936 2531,974     

        6 753,6 4521,6 1220,832 5742,432 8274 
2017.
05.31 

    47 69 22 332,28 7310,16 1973,743 9283,903     

        22 753,6 16579,2 4476,384 21055,58 30339 
2017.
05.31 

  
2017.04.29-
2017.05.30 317 325 8 332,28 2658,24 717,7248 3375,965     

        8 753,6 6028,8 1627,776 7656,576 13143 
2017.
06.30 

  
2017.05.31-
2017.06.30 325 330 5 332,28 1661,4 448,578 2109,978 

 
  

        5 753,6 3768 1017,36 4785,36 6895 
2017.
07.31 

elsz 
2017.05.31-
2017.06.30 97 198 94 332,28 31234,32 8433,266 39667,59     

        94 753,6 70838,4 19126,37 89964,77     

        7 332,28 2325,96 628,0092 2953,969 132586 
2017.
07.31 

  
2017.07.01-
2017.08.28 330 335 5 332,28 1661,4 448,578 2109,978     

        5 753,6 3768 1017,36 4785,36 6895 2017.
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09.30 

  
2017.07.01-
2017.08.28 198 220 22 332,28 7310,16 1973,743 9283,903 

 
  

        17 753,6 12811,2 3459,024 16270,22 25554 
2017.
09.30 

            1243463 335735 1579198     
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5. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
Hátrányos és veszélyeztetett helyzet fogalma, kialakulása 
A/ Harmonikusan fejlődők: akik nem igényelnek beavatkozást. 
B/ Hátrányos helyzetűek: 
 akik családjuk csökkenő jövedelme, a munkanélküliség, a kedvezőtlen lakáskörülmények és 

az egészségügyi problémák miatt az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, ugyanakkor 
megfelelően működő prevenció, illetve beavatkozás esetén, hosszabb távon családjukban 
tarthatók.  

A gyermekvédelmi felelősök az óvodavezető megbízása alapján szervezik, koordinálják a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  
Nagyon meg kell gondolni a programok szervezésénél mit, mikor, mennyiért, mivel a családok 
anyagi helyzete egyre nehezebb.  
Év elején elinduló úszó csoportok létszáma, már a második félévben olyan mértékben lecsökkent, 
hogy a Klapka épületben egy csoport sem járt úszni. 
 

1.1. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása – étkezés 

2016. 01.01-2017.08.31.-ig. 

Sorsz: Megnevezés: Fő: 

Tényleges 
Kedvezmény 

összege 
Tényleges 
adagszám: 

Normatíva 
kedvezmény 

1. 100% összesen: 246 13 501 325 36 685 135 013 
2. 100% rendk.gyv.kedv 50 2 622 327 7 117 2 622 327 
3. 100% normatív 3 gy. 50 2 746 783 7 469 2 746 783 
4. 100% tartósan beteg 3 192 599 523 192 599 
5. 100% havi jövedelem alapján 155 7 901 223 21 473 7 901 223 
6. 100% tartósan beteg testvér 1 38 393 103 38 393 
7. Kedvezményezettek összesen: 246 13 501 325 36 685 1 350 132 
8. Teljes térítést fizetők: 36  4 992 0 
9. Mindösszesen: 268  24374  
 
Klapka épület Halmozott hátrányos helyzetű hátrányos helyzetű 
Pillangó 2 fő 0 fő 
Micimackó 1 fő 0 fő 
Méhecske 1 fő 1 fő 
Katica 0 fő 1 fő 
Süni 0 fő 0 fő 
Halacska 2 fő 0 fő 
összesen 6 fő 2 fő 
Bartók épület   
Mákszem 0 fő 0 fő 
Micimackó 2 fő 0 fő 
Nyuszi 5 fő 1 fő 
Katica2 2 fő 1 fő 
Napocska 1 fő 0 fő 
Csiga 1 fő 0 fő 
összesen 11 fő 7 fő 
mindösszesen 17 fő 8 fő 
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Prevenciós munka 
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő tevékenységgel 
segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, harmonikusabb fejlődését.  
Mit tehet az óvodapedagógus a hátrányos helyzetből adódó tünetek csökkentése érdekében? 
 
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében szorgalmazza, hogy rendszeresen 
járjanak óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális 
fejlődésüket. 
 
Pedagógus szerepe a megelőzésben: 

o Ismerje a gyermek egyéni képességeit, szociokulturális helyzetét 
o Kísérje figyelemmel a családban jelentkező problémákat, a gyermek elmondásai, észlelt 

pszichés diszpozíciói alapján, tartson folyamatos kapcsolatot a szülőkkel (családlátogatás, 
vagy fogadóóra) 

o Ismerje fel a napi munkában nem fejleszthető képesség- és jártassághiányokat, majd jelezze 
a szülőknek és a szakembernek 

o Tanulási és teljesítményzavarok esetén – fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus 
o Beilleszkedési és magatartászavarok esetén – pszichológus 
o Gyermek elhanyagolása esetén – gyermekvédelmi felelős bevonását kezdeményezi 
o Ismerje meg a gyermek társas kapcsolatait, viszonyait 
o Segítse a társas beilleszkedési készségek javítását 
o Szabadidős tevékenység során programok szervezése 
o Egészségnevelés 
o Családlátogatás 

Családlátogatás: 
o Több szempontú információgyűjtés 
o közvetlen kapcsolattartás 
o nyitott, egymásra figyelő, bizalmi kapcsolat szülő és pedagógus között. 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladatai a megelőzésben: 
o Közvetítő intézmények felé. 
o Veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatfelvételt 
o Figyelemmel kíséri és kiszűri a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekeket. 

Az esetmegbeszélés, együttműködés formái: 
o Problémamegbeszélő csoport: esethez kapcsolódó szakemberek bevonása 
o Tisztázó beszélgetés: szakmaközi megbeszélés külön-külön 
o Speciális megbeszélés, tanácskozás jelleggel: helyzetértékelés, koncepció, fejlesztési terv. 

 
 
Ebben az évben sok gond volt a tetű megjelenésével.  
Három családnál a védőnők, Gyermekvédelem bevonásával igyekeztünk a gondot megoldani.



6. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 

A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei: 
Ebben a nevelési évben nem voltunk kirándulni, amit nagyon hiányoltunk.  
A szülők türelmének, együttműködésének köszönhetően konfliktusok nélkül oldottuk meg a 
csoportok számának bővítését, a felújítást, költözködést, ezért kevesebb nevelés nélküli 
munkanapunk volt. 

Mikulásra készítettem ismét ajándékot, a dolgozóinknak. 
A Nyugdíjas búcsúztatót is megtartottuk hangulatos környezetben, megterített asztalnál. 
Pedagógus nap alkalmából a városi rendezvényen kevesen tudtak részt venni, az évzárók miatt az 
ajándéknak viszont nagyon örültek, amelyet a polgármester úr nevében átadhattam. 
 

7. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 

Sajnos ebben az évben semmilyen formában nem volt pályázat. A civil szervezet 
pályázatán sem kaptunk támogatást, ami hosszú évek óta nem fordult elő.  
 
„Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány” könyvellő váltás volt, 
mert külföldre költözött, aki eddig díjmentesen kezelte az 
ügyeinket, viszont nagyon nehézkesen ment, és pályázni sem 
tudtunk az elmaradások miatt.  
Rendezvényeinken a szülői felajánlásokat a csoportokban 
osztottuk szét a Klapka épületben, valamint a közös összejöveteleinket 

finanszíroztuk a terített asztal érdekében.  

8. Együttműködési rendszerek 
 
8.1. Óvoda – család kapcsolata 
Óvoda – család kapcsolatának kiépítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszünk abban, hogy az óvodai 
nevelés nem lehet eredményes a családi nevelés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő 
nevelés. 
Célunk: 
Közvetlen, őszinte kapcsolatrendszer kialakítása. 
Megbecsülés, nyíltság, tisztelet, következetesség az elvárásokban és a nevelésben. 
 
Feladataink: 
- Családok megismerése, tájékozódás a gyermek életkörülményeiről. 
- Reális tájékoztatást adni a gyerekekről, segítő szándékkal, mindig a gyermek érdekeit képviselve. 
- Segítséget adni a szülőknek, hogy gyermekét elfogadja olyannak, amilyen. 
- Törekednünk kell a szülők személyiségének tiszteletben tartására, másságuk elfogadására. 
- Elfogadtatni azt az elvet, hogy a gyermeknevelés kiemelten fontos színtere a család, az óvoda, mint 

nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítését szolgálja. 
- A család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítása során első lépés, hogy elfogadjuk a családok 

nevelési elképzeléseinek különbözőségeit – korrekt, partneri együttműködésünk elengedhetetlen a 
gyerekek harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Szemléletformálás, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetése. 
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8.1.1. Óvoda – család kapcsolattartási formái 
Forma Tartalom Gyakorisága 
Családlátogatás A gyermek óvodába lépése előtt kapcsolatfelvétel, 

ismerkedés a családokkal, gyerekekkel anamnézis 
felvétele. 

Minden év augusztus utolsó heteiben, 
évközben aktuálisan az újonnan érkező 
gyermekek esetében. 

Szülői 
értekezletek 
Napi 
kapcsolattartás 

1. Bemutatkozás ismerkedés. Óvodánk 
házirendjének megismerése. Tájékoztatás az 
óvodai élethez szükséges 
eszközökről.  
Családlátogatás idejének egyeztetése. 
2. Szülők tájékoztatása. Aktuális nevelési 
feladatok. 
Tematikája előre megtervezett – korcsoportonként 
más és más, sajátosságokat figyelembe véve. 

Minden év augusztusában 
 
Kialakított rend szerint. 
 
Évente 2 alkalommal 

Fogadó órák 
 

A gyermekek fejlődéséről, aktuális fejlettségéről, 
egyéni fejlesztéséről kapnak tájékoztatást a 
szülők. 

Előzetes egyeztetés alapján 

Óvodai 
rendezvények, 
ünnepek, 

Lehetőséget ad arra, hogy a családok 
megismerkedjenek 
egymással, baráti kapcsolatok alakulhassanak. 

Aktuális időszakokban 
Adventi készülődés, Farsang 
 

Szülők bálja Ebben az évben elmaradt. Klapka épület – ebben az évben elmaradt 
- Közös 
kirándulások a 
szülőkkel 

Közös élményszerzés. Szülő – gyermek – 
óvodapedagógus kapcsolatának erősítése. 
 

Alkalmanként, csoportonként változó. 

Kiállítások Projekt zárásaként. 
Az elkészült produktumokat a csoportok kiállítják 
a saját folyosójukon.  

Alkalmanként 
Rajzkiállítás. Mesekiállítás 

„Ovi – 
kukucska” 

Leendő kisóvodásaink betekinthetnek óvodánk 
életébe, megismerkedhetnek óvodánkkal, óvó 
nénikkel. 

Évkezdéskor, minden kiscsoportos bejöhet 
egy nap még ovikezdés első napjaiban. 

Föld hete Szülők segítségével élesztjük fel a kiskerteket  
Biciglis nap Aki be kíván jönni,  megnézni, vagy segíteni, 

megteheti. 
 

Anyák-  
nagymamák, 
Apák napja 

Csoportszervezésű, gyermekek köszöntése.  

Évzáró Csoportszervezésű, gyermekek előadása. Aktuálisan – a nevelési év végén. 
- Nyílt napok Nyílt napok alkalmával lehetőség adódik a 

gyermekek mindennapi óvodai csoportban való 
életének megfigyelésére. 

Mindkét óvónő évente egy alkalommal tart 
nyílt napot. 
Van, akik nyílt hetet tartanak. 

- Szülői 
szervezet 
SZMK 

Képviseli a szülők, gyermekek, óvoda érdekeit. 
Segítséget 
nyújt szervezési, beszerzési feladatokban. 

Évente három alkalommal 
Aktuálisan 

 
Alapelvek: 

·     bizalomra épülő kapcsolat kialakítása minden családdal,   
·     egyenrangú nevelőtársi viszony szorgalmazása, 
·     a családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása, 
·     az egyéni igények, szokások figyelembevétele, 

Az óvoda – család együttműködése egy folyamat, ahhoz, hogy egy jó 
kapcsolat kialakuljon, megfelelő feltételeket kell létrehozni: 
megbecsülés, nyíltság, őszinteség, tisztelet a másikkal szemben, 
következetesség az elvárásokban és a nevelésben. 
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8.1.2. Egyéb külső kapcsolatok 
 
Iskolákkal: 

 Kölcsönös látogatások  
o Iskolanyitogató programokon. Ovis sportversenyen való részvétel 
o Rendezvényeiken való részvétel – kicsik fellépése a Bartók napon. 
o Zrinyi Iskola – Ovis sportnap szervezésével sok örömet okoznak a rész vevő 

gyermekeink számára. 
o A Zeneiskola szintén évek óta eljönnek hangszerbemutatót tartani, ami szintén nagy 

érdeklődést kelt a gyermekekben. 
 első osztály bemenet méréseinek eredményei 
 Minőségirányítási program végrehajtása 

Fenntartóval:   
        Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
        Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás 
        Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás 
        Továbbképzések – Vezetői tréning 

 
o IMIP végrehajtásának értékelése,  ill. annak értékeltetése 
o Intézkedések meghatározása, amelyek biztosítják célkitűzések és működés közelítését 
o Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
o Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás 
o Közös egyeztetések, megbeszélések 

 Költségvetés 
 Gazdálkodás 
 Felújítás 
 Városi rendezvények 

Szociális és intézményi igazgatási csoport 
o Az intézményre vonatkozó döntések előkészítése. 
o Szakmai ellenőrzést végez a normatív támogatásával kapcsolatban. 
o Ellenőrzi az intézmény dokumentumait. 
o Bizottság szervezése, amely javaslatot tesz a felvételre, ha az óvodába jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát; 
o Eljárás, másodfokú döntés meghozatala a törvényességi kérelem, továbbá az óvodai 

felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem 
tekintetében; 

o Eljárás és másodfokú döntés meghozatala a bölcsődei felvételekkel kapcsolatos kérelem 
tekintetében; 

o Az önkormányzati óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési 
feladatok szervezésében való közreműködés; 

Az óvoda problémáira fogékonyak, nagy segítséget kaptam minden esetben Sági Tamásnétól, 
Papp Krisztinától. A jövőben célunk, hogy támogatást kapjunk a fenntartótól, hogy szükség 
esetén konduktort, vagy megfelelő szakembert tudjunk szerződtetni olyan gyermekek 
ellátására, akik mozgásszervi problémákkal küzdenek. Az a tapasztalat, hogy legtöbb 
szakvéleményben leírják a mozgásfejlesztést, amit az óvoda nem tud biztosítani, és a 
Nevelési Tanácsadó kapacitása is véges. Hosszú a várakozási lista. Mind a két épületünkben 
lesz tornaterem, ami kitágítja a lehetőségeinket a gyermekek mozgásfejlesztése terén, viszont 
szakember hiánya ezt korlátozza. A továbbképzési szándékunk erre a területre is irányul. 

 
 
 



Gyáli Tátika Óvoda – 2017 - Beszámoló 

 43 

Társintézmények - óvodákkal: 
 Szakmai megbeszélések, egymás rendezvényein való részvétel. 
 A vezetőkkel nagyon jó a kapcsolat. Kápolnásiné Sági Andreával nagyon gyakran együtt 

dolgozunk a szakértői munkánk során is. A Liliom Óvoda vezetője Lendvay Kiss Anita a 
Klapka épület új gyermekeinek elhelyezése során az első pillanattól kezdve támogatott a 
csoportáthelyezés ügyében. 

 
Bölcsődével való kapcsolattartás 
Mikuláskor, Karácsonykor meghívjuk a nagyobb gyerekeket a közös ünneplésre, bábozásra, egy kis 
ajándékkal megörvendeztetjük őket. 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

- A beruházások, közbeszerzések bonyolításához szükséges adatok kigyűjtése, átadása;  
- Az óvodával kapcsolatos beruházással összefüggő Képviselő-testület döntéseinek 

végrehajtása.  

A gyermekek étkezését Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja Gyál 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott önköltségi áron, külön étkezési szerződés 
keretében. A szolgáltatás biztosításának részleteit, feltételeit, felek kötelezettségeit az étkezési 
szerződés rögzíti. 

Segítséget kapunk a gyermekek szállításához. Intézményünkbe járnak a Némediszőllőből a 
gyermekek. 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye 
 "Kertváros" Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat és óvoda kapcsolata 
Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás, az óvodavezető feladata 
A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs 
bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - 
vizsgálat alapján.  
Kapcsolat területei: 

- a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges 
gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz 
kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra;  

- vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét 
oAdatbázis karbantartása 
oInformáció az előadások, továbbképzések lehetőségeiről 

- Iskolaérettség megállapítása a nevelési tanácsadó vezetője részéről, a nagycsoportos 
óvodások köréből (óvodavezető, csoportvezető óvónő javaslata alapján). 

- Szűrések és fejlesztés az arra rászoruló gyermekeknél. 
Egyházak és óvoda kapcsolata 

- a hitoktatás megszervezésének elősegítése, helybiztosítás 
- az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot 
- A kapcsolat tartalma:  
- Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 

szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda 
biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit és vallásoktatás 
idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. 

- Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza 
 „Kertváros” Gyál Kistérség Szociális és Családvédelmi központja - 

- A rendszeresen szervezett jelzőrendszeres tanácskozás. 
- Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatás. 

- A kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja, gondozza. 
Fejlesztésre szorul a párbeszédes kapcsolattartás – gyakran nincs az óvodának kijelölt 
családgondozója. 
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Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

- Könyvtárlátogatás a gyerekekkel 
- Rendezvényeiken való részvétel. 
- Színház terem bérlése az óvodai rendezvények számára. 

Kitűnő a kapcsolat – rendezvényeik kulturált helyszíne – ebben az évben Kádár Annamária előadása 
a színházteremben történt, mivel meghívtuk a város érdeklődő pedagógusait, sőt Budapestről is jöttek 
vendégeink. A helyszínt Gazdik István igazgató úr díjmentesen biztosította, amelyért köszönetet kell 
ez úton is mondanom. Nagy sikere volt az előadásnak. 
Városi Egészségügyi Központ 
      Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata - üzemorvossal 

o Éves szűrővizsgálatok ütemezése 
o Egészségügyi könyv folyamatos karbantartása  

      Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata 
     A nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a rendszeres egészségügyi 

vizsgálatok megszervezése. 
Sajnos az óvodás gyermekek számára az intézményben semmiféle orvosi vizsgálat nincs. 
Egészségügyi ellátás, azt jelenti, hogy csak a tetű előfordulása esetén hívásra jön a védőnő. 
Tisztasági ellenőrzés félévente. 
Fogászati vizsgálat soha nem is volt! 
Szükség lenne egy megbízási szerződésre, ami az intézménybe járó óvodásaink rendszeres orvosi 

ellenőrzését biztosítaná. A státuszvizsgálatra gyakran nem viszik be a szülők a gyermekeket az 
orvosi rendelőbe. 

Nagy probléma, hogy vannak esetek, amikor 4-5 éves korban derülnek ki olyan betegségek, 
amelyeket időben lehetne kezelni, orvosi segítséggel. Az óvodát előbb támadják a szülők, a 
problémákkal nehezen akarnak szembesülni, magunkra vagyunk hagyva. 

 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás- POK 
A PSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek megismerése, az 
érdeklődés szerinti részvétel biztosítása 
Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése.  
Szaktanácsadás minden évben van. Ebben az évben a vezető helyettesemmel Szolnokon vettünk részt 
a Pedagógiai Program írása és megvalósítása címmel, valamint egy kolleganőnél volt a 
szaktanácsadó pedagógiai támogatás, segítségnyújtás céllal. 
 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató 
megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről a támogatással megvalósítandó 
elképzeléséről és annak előnyeiről. 
Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, hogy 
abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, valamint a támogató 
ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 
 

1. Kertbarátok köre 
- közös munkák a kertben,  
- kiállítás megtekintése 

2. Nyugdíja Klub 
- közös ünnepek 
- mese a gyermekeknek 
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Ellenőrzési terv 
Az ellenőrzés tárgya, tartalma, területe, célja, feladata, 

szempontjai 
Az ell. szem. 

csoportok 
Ellenőrzés 
módszere 

ell.-re 
jogosult 

Az ellenőrzés időpontjai (hónap) 

A./  SZAKMAI-PEDAGÓGIAI    sz. o. n. d. j. f. m
. 

á
. 

m
. 

j. Jul. 
aug. 

Csoportok beindítása, hiányosságok pótlása 
Dokumentációk – Mulasztási napló – Személyiségi fejlődési lap 

Valamennyi 
csoport  

látogatás 
megbeszélés. 

óv.vez.  
x 

          

Új gyermekek fogadásának előkészítése, megismerésük és a 
velük való foglakozás módszerei 
Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése. 

valamennyi 
csoport 
gyerm. v. 

Rövid látogatás 
megbeszélés. 

 
óv.vez. 

 
x 

          

A csoportnapló megnyitása, nevelési-, tevékenységi tervek,   óvónők 
 

megbeszélés, 
tervek elemzése 

 
óv. vez. 

 
  

 
x 

 
 

   
x 

   
x 

 
x 

 

Továbbképzésekkel kapcsolatos tevékenységek, dokumentum: a 
tapasztalatok felhasználásának hatékonysága, közvetítése.  

 
dolgozók 

Dokumentum 
beszámolók 

óv. v. h.-ek 
óv. vez. 

   
x 

   
x 

   
x 

  

Szülői értekezlet, nyílt napok-tartalma, kapcsolattartás-minősége, 
hatékonysága. 

óvónők 
csoportok 

Csoportlátogatás 
jegyzőkönyv 

ó. v. 
ó v. h. 

 
 

 
x 

 
 

  
x 

   
x 

   

Szülői munkaközösség munkaterve: szülők véleményének 
felmérése az óvoda munkájáról, kapcsolatunkról. 

szülők, 
óvónők 

Munkaterv 
kérdőív - elemzés 

 
Ó.v.h.-ek 

 
 

 
x 

   
x 

   
x 

   

Szülők érdemi tájékoztatása gyermekük fejlettségi szintjéről:  
Logopédiai felmérés, fejlesztőpedagógus felmérése. 

óvónők 
logopédus 

Felmérés 
 

ó. vez. 
ó. v. h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

        

A gyermekek egyéni fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos 
teendők (felzárkóztatás, tehetséggondozás) feljegyzések 

 
Óvónők 

Dokumentáció 
elemzés. 

ó.v. 
ó.v.-ek 

   
x 

   
x 

   
x 

  

Néphagyományőrzés, jeles napok, ünnepek, óvodánk 
hagyományainak ápolásával kapcsolatos feladatok (előkészítés, 
lebonyolítás, dekoráció) Csoportszoba-folyosó egész évben 
esztétikus, barátságos, díszítése. 

valamennyi 
óvónő, dajka 
felelősök 

Látogatás, 
információ, kérés. 

felelősök 
ó. v. 
ó.v. h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Az egészséges életvitel-igény alakítása (gondozás, mozgásigény 
kielégítés, egészségvédelem, edzettség-biztosítása, testi nevelés. 

óvónők, 
csoportok, 
dajkák 

Látogatás 
Megfigyelés 
Beszámoló 

ó.v. 
ó. v. h.-ek 

 
 

 
x 

  
x 

   
x 

 
x 

   

Az anyanyelvi nevelés kiemelt fejlesztése: tájékozódás a 
gyermekek beszédállapotáról: az egyéni fejlesztés változatos 
módszerei (házi továbbképzés szervezése) 

valamennyi 
csoport 
logopédus 

Csoportlátogatás, 
elemzés 
(logop. felmérére) 

ó. v. 
ó.v. h.-ek 

 
x 

   
x 

       

A gyermekek spontán játékának biztosítása, játékba integrált 
tanulás: mikro csoportos foglalkozási forma a gyakorlatban., 
(szokások, szabályok betartása, tervszerűség: a két óvónő és a 
dajka együttműködése: komplexitás 

óvónők 
csoportok, 
dajka 

Csoportlátogatás 
Beszélgetés 
Beszámoló 
Dokumentációk 
ellenőrzése 
 

ó. v. 
ó.v. h.-ek 

  
x 

  
x 

    
x 
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Az ellenőrzés tárgya, tartalma, területe, célja, feladata, 
szempontjai 

Az ell. szem. 
csoportok 

Ellenőrzés 
módszere 

ell.-re 
jogosult 

Az ellenőrzés időpontjai (hónap) 

A./  SZAKMAI-PEDAGÓGIAI    sz. o. n. d. j. f. m
. 

á
. 

m
. 

j. Jul. 
aug. 

A szakmai eszköztár és könyvtár állományának figyelemmel 
kísérése, javaslat, bővítésre 

óvónők 
könyvtáros 

Leltár  
Beszámoló 

ó. v. 
könyvtáros 

  
x 

   
x 

    
x 

  

Az óvoda életével összefüggő pályázati tevékenység figyelemmel 
kísérése – pályázatok készítése - 

Óvónők Pályázati kiírások 
figyelése  

            

Az óvoda-iskola kapcsolatának tartalmi fejlesztése 
Óvoda-bölcsőde kapcsolatának tartalmi fejlesztése 

Nagycsoportos  
kiscsoportos 
óvónők 

Beszélgetés 
kapcsolattartás 

m.köz. v. 
v. ó.. 
v. ó. h.-ek 

  
x 

      
x 

   

Tehetséggondozás a csoportokban pedagógusok Látogatás 
Beszámoló 

ó.v. 
ó.v. h.-ek 

  
x 

   
x 

    
x 

  

Tartalmas nyári óvodai élet biztosítása Óvónők Beszámoló 
megfigyelés 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 
m.k.vez. 

          
x 

 
x 

2. Munkáltatói     
- Munkarend, munkafegyelem, munkaköri leírásban foglaltak, 
törvények, szabályok betartása (folyamatosan) 

 
Dolgozók 

Megfigyelés 
Információ 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

 
x 

      
x 

    

- Az óvoda dolgozóinak feladat ellátása, a munkavégzés 
minősége  

 
Dolgozók 

Csoportlátogatás 
megfigyelések 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

    
x 

     
x 

  

- Szabadságolási terv, nyilvántartás,  ó.v.h.-ek Megbeszélés ó.v. 
ó.v.h.-ek 

  
 

  
 

 
x 

    
x 

  

- Túlmunka elszámolás, munkából való távolmaradás, 
szabadságjelentés, jelenléti ív 

Dolgozók 
ó.v.h.-ek 

Dokumentum 
Jelentések 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Kötelező orvosi – alkalmassági vizsgálatok,  Dolgozók Igazolások titkárnő  
x 

      
 

    

- Munka-, baleset-, tűzvédelmi oktatás, valamint a szabályok 
betartása, biztonságos munkafeltételek 

Dolgozók 
m.b.t. felelős 

Dokumentáció, 
információ, bejárás 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 
m.b.t. f. 

x     x      

- Adatnyilvántartás (dolgozók) (ellenőrzés – havonta) titkárnő összehasonlítás Óv. Vez- x x x x x x x x x x x 
- Az óvoda tisztasága, rendje, környezet esztétikuma. 
- Közegészségügyi, higiéniai előírások, szabályzók betartása: 
ételminták eltevése, a kiadott étel mennyisége (folyamatosan) 

Dolgozók 
az óvoda 
konyhások 

Bejárás 
 

ó.v  
ó.v.h.-ek 
 

 
x 
 

     
x 
 
 

     

 
 



9. Törvényességi feladatok voltak 
 

- Intézményi dokumentumok átdolgozása megtörtént a Köznevelési törvénynek 
megfelelően, a tartalmuk nemcsak megismerése, hanem a napi munkában történő 
megvalósulásának figyelemmel kísérése külön feladat.  

- Az intézmény 3 csoporttal bővült. Ennek értelmében is szükség volt a 
dokumentumok módosítására. Személyi tárgyi feltételek biztosítása, szervezet átalakulása. 

- Az Útmutatók követelményeinek megfelelése az ellenőrzési feladatok elvárásainak megfelelő 
kidolgozása, mely az Intézményi Belső Értékelési Program, az óvoda életében a külső ellenőrzésre 
való felkészülés, valamint a minősítési eljárások jegyében készült el és a rendszer megvalósulása a 
gyakorlatban szintén kihívást jelentett. Elvárások beépítése a dokumentumokban különös figyelmet 
igényelt. 

- A vezető tanfelügyeleti ellenőrzése megtörtént. 
- 2016. novemberben ismét két pedagógus tett eleget a minősítési eljárásnak. 11 pedagógus került 

Pedagógus II. fokozatba 2017. január 01-től. 
- Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi terv intézkedéseinek megvalósítása, éves felülvizsgálata. 
- Törvényi változás naprakész nyomon követése. 
- Bérfejlesztés törvényi előírásoknak megfelelően. 
- Munkaköri leírások aktualizálása. 
- Felkészülés az iskolaérettségi vizsgálatra – az óvoda-iskola átmenet. 
- Logopédus – pszichológus – mérés – megfigyelés – elemzés   
- óvónő (fejlesztő pedagógus). 
- Az óvodai szakvélemény kiállítását megalapozó dokumentum: fejlődési napló vezetése, szülőkkel 

történő megbeszélés a gyermekek fejlődéséről. 
- Gyermekvédelmi feladatok. 

 A gyermekek fejlődési lapja 
Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti.  
Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség 
szerint, de legalább félévenként – rögzíti.  
Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a pedagógusok a gyermekek 
szüleinek/gondviselőjének. 
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 
értékelés, amely a Fejlődési naplóban és a csoportnaplóban nyomon követhető. 
Iskolaérettség - fizikai és pszichés alkalmasság az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez.  
A pedagógusok fogadóóra alkalmával tájékoztatták a szülőket az estleges hiányosságokról, részképesség 
problémákról, fejlesztési lehetőségekről, a gyermekek fejlettségi állapotáról.  
 

 A célok elérését támogató kiemelt feladataink – önértékelésből, a külső szakmai ellenőrzésből 
adódó feladatok 
 

1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező 
minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása→ a szakmai színvonal mérhető emelése:  

- az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és 
minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése,  
- az elmúlt nevelési évben bevezetett tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlatunk 
további finomítása, szükség szerinti fejlesztése,  
- a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  
 
 
 



Gyáli Tátika Óvoda – 2017 - Beszámoló 

 49 

Közvetlenül érintettek köre 
Önértékelés az intézmény éves önértékelési terve szerint  
Tanfelügyeleti ellenőrzés  Németh Istvánné - óvodavezető  
Minősítő vizsga  -  
Minősítési eljárás  Karap Erzsébet – 2016. október 4.  

Tóthné F. Melinda – 2016. szeptember 9.  
 
A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, 
pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az 
egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja:  

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során  
- a dokumentumellenőrzés során  
- az interjú és a e-portfólió védés során  

 
Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és 
mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:  

- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés  
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés  
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén  

 
 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése, új dolgozók megismerése, befogadása, 

közös munka által az intézmény kollektívájának erősítése. 

Stratégiai feladatok 
– Megtervezett feladatokat határidőre megvalósítani, kiegyensúlyozott tervezést határidők 

betartása kövesse. 
– Túlterheltség elkerülése – Egyenletes tehermegosztás 
– A napirend megvalósítása során a megfelelő játékidő biztosításának fontossága mindenkinek 

egyértelmű legyen, udvari játékkal egyetemben. 
– A szerepjátékokhoz szükséges eszközök, terek biztosítása további kiemelt célként kezeljék a 

csoportokban. 
– Az ének-zene, dalos játékok, népi játékok szerepére nagyobb figyelmet kell fordítani. 

o Amire szükségünk van: 
- Együttműködés. 
- Kitartás. 
- Elkötelezettség. 
- Elismerés, tisztelet. 

 
Törvényi háttér 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről   
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2013. március 23-ával átfogó módosítása történt az óvodai vonatkozásában is 

(miniszteri rendelet, az óvodai beiratkozás új előírásait is tartalmazza. 
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 
32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a SNI tan. Ik. Isk. 

okt. r. kiadásáról. 
2003. évi CXXV: törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 
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326/2013(VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.éviXXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 
                              Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 
                            Útmutató – Belső értékelési rendszer óvodák számára 
 
 

 

 

Melléklet 
1. sz. melléklet: Munkaközösségi beszámoló - Minőségi 
2. sz. melléklet: Pedagógiai  
3. sz. melléklet: Logopédiai beszámoló 
4. sz. melléklet: Pszichológiai beszámoló 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Gyáli Tátika Óvoda – 2017 - Beszámoló 

 51 

1.sz. melléklet:    
 

Beszámoló 2016/2017 mérés-értékelés munkaközösség 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
A 2014-2015-ös nevelési év általános értékelése 
 
Az elvégzett mérések részletes elemzése 
Finommotorika 
Családrajz 
Neveltségi szint 
DIFER 
Partneri elégedettség 
Kiemelkedő feladatunk 
„ Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem is tudjuk őket 
eredményes munkára sarkallni”- (H. Weiss Donalalkd) 
20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
 AZ ÓVODÁS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK 
MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE 
       23. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 
63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás 
gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése 
érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint 
az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. 
(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 
72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem értést 
alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 
(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de 
legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 
javaslatokat. 
Az idei nevelési évben vizsgáltuk: 
 A finommotorika fejlettségét középső és nagycsoportban. 
 A neveltségi szint fejlettségét kis- és nagycsoportban. 
 A kognitív képességek fejlettségét középső és nagycsoportban. 
 Partneri elégedettséget az általános iskolák első osztályos tanítóinak visszajelzései által. 

Fejlődési napló dokumentálása 
A fejlődési napló megnyitása az Anamzézis adatlapok kitöltésével megtörtént, fejlődési napló 
vezetése, valamint az iskolába lépő gyermekek fejlődési naplójának lezárása, a szülőkkel egyéni 
konzultálás a csoportok szokásainak megfelelően megtörtént. 
A finommotoros koordináció fejlettségének mérése 
Középső csoport Goodenough emberábrázolás 
A vizsgálatban részt vettek: 64 fő középső csoportos gyermek.  
Eredmények: 
 70% alatti, nagyon 

gyenge teljesítmény 
70-90% közötti 
gyenge  teljesítmény 

90-105% közötti 
normál teljesítmény 

105% feletti, átlag 
feletti teljesítmény 

Mennyi gyermek 7 fő 11 fő 17 fő 29 fő 
Hány % 10,9 % 17,2 % 26,6 % 45,3 % 
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Elemzés: 
 A vizsgált gyermekek 71,9%-a megfelel az életkor tekintetében az elvárható szintnek, amelyből átlag 

felett teljesített a gyermekek 45.3%-a. 
 A gyermekek 28,1%-a elmarad az elvárható szinttől,ez 15,6%-kal rosszabb a tavalyi évi eredménynél 

(tavalyi 12,5% a tavalyelőtti 12.2%!!!)! 
 
Kitűzött célunk volt a gyermekek életkorától elmaradók arányát 15% alá csökkentsük, ez sajnos nem 
sikerült. A jól teljesítők eredményeinek megtartása azonban sikerült ebben a félévben. Egyre nagyobb az 
elmaradás a gyermekek között finommotoros fejlettség területén, ami első sorban nem a kollégák 
hiányossága, hanem a szülőké. Otthon a gyermekek tableten, számítógépen rajzolnak ceruzát, ecsetet nem 
használnak otthon. 
 
Fejlesztési feladat: 
 életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők esetén 15% alatti teljesítményhez közeli értékek elérése 

differenciált fejlesztéssel, a nap bármely szakaszában sok színezési, rajzolási  tevékenység 
felkínálásával. 

 Az átlag felett teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása, ill. lehetőség szerint javítása. 
 Fejlesztési lehetőségek: 
1) A sikeres, szép eredmény megtartása és továbbfejlesztése differenciálva  
2) Végtagok megfelelő helyen csatlakozzanak a törzshöz  
3) Tagoltság fejlesztés: a rajz legyen egyre részletesebb  
4) Testrészek megismerése és azok funkciójának gyakorlása:  

- képen ábrázolt ember testrészeinek megnevezése, hiányzó testrész+ érzékszervek megrajzolása, 
kiegészítése  

- „Test - mágnes” játék,  
- „Szoborjáték”  
- babafürdetés, babaöltöztető játék, szerepjáték (pl.: orvosos játék), rajzolással, színezéssel, 

emberformák kivágásával  
- Társas játék a testrészekkel  
-„Száll a lepke” oldaliság szerepe nélkül  
- mondókákkal, énekekkel, nagymozgással  
- „Rendőrjáték”  

5.) Grafopercepció fejlesztése:  
- ujjtorna  
- színezés nagy majd egyre kisebb formákban  
- emberrajz kiegészítés, embersablon körberajzolása; gyurma-emberke készítése 

6.) Helyes ceruzafogás technika elsajátíttatása:  
– „Kiskakas” játék: a helyes ceruzafogást, gyakoroltatjuk a gyerekekkel először színezéssel, majd 
rajzolás során; vastag háromszögletű ceruzát adunk a gyerekeknek, szülőknek is tanácsoljuk otthon is 
ilyen ceruzát használjon a gyermekük. 

 
  Családrajz elemzése  
 
A vizsgálatban részt vettek: 103 fő nagycsoportos gyermek.  
Eredmények: 
 igen nem 
Megfelel- a rajz színvonala a gyermek életkori sajátosságainak? 69 fő      67% 34 fő       33 % 
A valóságnak megfelelően rajzolta- e a családot ( csonka család, 
testvérek száma…)  

84 fő     81,2% 19 fő      18,8% 

Arányosan vannak-e elhelyezve a családtagok? 59 fő     57,3% 44 fő     42,7% 
A rajz kitölti-e alapot? 73 fő     70,9% 30 fő     29,1% 
Rajzolt családot? 97 fő      94,2%  6 fő        5,8% 
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Fejlesztési feladat: 
o Arányosság kialakítására továbbra is a leghangsúlyosabban kell odafigyelnünk, a 70% közeli 

teljesítmény elérését tűzhetjük ki célul a következő nevelési évben a differenciálást és játékosságot 
szem előtt tartva. 

o Az életkor által elvárható emberrajz kidolgozottságára is hangsúlyosan kell odafigyelnünk. 
o A vizsgálatban elért szép eredmények megtartása, illetve tovább fejlesztésük. 

 
Fejlesztési lehetőségek: 

1. A rajzban megjelenő emberek testrészeinek, majd érzékszerveinek arányosságát fejlesztjük sok-sok 
játékkal:  

 tükrös játék: önmaguk, társuk megfigyelése  
 „Keresd meg!” játék  
 „Középen van” játék  
 Szoborjáték  

2. Testrészek stimulációja: Érintőjáték  
3. Rajzolás, festés, színezés, emberalakok sablonjának körül rajzolása és kivágása  
4. Szétvágott testek összerakása  
5. Családi fényképek nézegetése  
 
Kognitív képesség vizsgálat nagycsoportban: 
 Rövid DIFER- vizsgálatban részt vett 71 fő nagy csoportos  
Eredményeink: 
Csoport/szint Előkészítő Kezdő Haladó Befejező Optimum 
Pillangó ( 4 fő) - - 3 fő 1 fő - 
Micimackó 15 fő 1 fő 2 fő  3 fő 7 fő 2 fő 
Süni  8 fő - - - 1 fő 7 fő 
Bartók  44 fő 6 fő 2 fő 17 fő 19 fő - 
Összesen  71 fő 7 fő    9,9% 4 fő  5,6% 23 fő   32,4% 28 fő    38,4% 9 fő  13,7% 
Elemzés: 
Nagycsoportban  vizsgált gyermekek 59.3 % - a, több, mint  a fele a befejező és optimum szinten teljesített, 
ami nagyon szép eredmény. / Tavaly 57.5% volt/ 
Előkészítő és kezdő szinten a gyermekek 15,5%-a teljesített, ami  az előző évi eredménytől kicsit elmarad, 
de tudatos differenciálással ez az eredmény koorigálható! 
Fejlesztési feladataink:  

o A következő nevelési évben a befejező és optimum szinten 60% -os eredmény elérése. 
o  Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmények közelítése a tavalyi nevelési év 

eredményéhez. Amit a tudatos, ténylegesen megtervezett és végrehajtott egyéni fejlesztési 
tervekkel érhetünk el.  

o Az előkészítő és kezdő szinten teljesítő gyermekek egyéni és mikro csoportos formában történő 
fejlesztése a csoportokban és fejlesztő pedagógusi megtámogatással. 

o Az előkészítő és kezdő szinten teljesítő gyermekek kontroll vizsgálatának elvégzése a II. félévben. 
Szakirodalmi ajánló: 

1.) Játszunk okosan!- TEMATIKUS JÁTÉKTÁR a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztéséhez 
Novum Szakkönyvek 

2.) HONNAN HOVÁ? Egyénre szabott fejlesztés az óvodában ÚTMUTATÓVAL, JÁTÉKTÁRRAL  
Novum Szakkönyvek 

3.) Szászné Csikós Klára - Varga Katalin: Segítőkészség 
 
Gyál, 2016.12.28.                                                                                                         

                                                                                             
                                                                                

                                                                                 Nagyné Nyíri Mária 
                                                                        Mérés-értékelés munkaközösség vezető 
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2.sz. melléklet 
 
 
 
 
Mottó: 
„ Összejönni – jó kezdés. 
Együtt maradni – haladás. 
Együtt is dolgozni – siker.” 
                                  ( Henry Ford) 

 
 

ÓVODAI  MUNKAKÖZÖSSÉG  
 

Beszámoló 
 

2016/2017. 

                                                     
 
 
                                                                                 Készítette:  
                                                                    Csizmadiáné Izeli Anikó 
                                                                     Munkaközösség vezető 
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Óvodánk felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával igyekezett pozitív mintát nyújtani 
a környezettudatos magatartásra. 

A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján 
tevékenységközpontú módszerekkel zajlott. 

  Óvodapedagógusaink által alkalmazott módszerek segítették a tanulási környezet megteremtését 
(játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, 
projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás,) 

  Nevelőmunkánkban természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepeltek: (fák védelme, 
faápolás, ültetések, madárvédelem, madárbarát kert kialakítása, hulladék kezelése és felhasználása, 
egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek,erdei tábor). 
ÖKO jeles napok a mi életünkben ünnepnapok,(Állatok napja, Föld napja, Madarak és fák napja, 
Természetvédelmi világnap). 

Minden csoportszobának egyéni a hangulata, arculata, élő és szárított növénnyel, a zöld sarokban a 
természet által adott "kincsekkel"összegyűjtött és felhasznált eszközökkel, díszekkel tarkítva.  

A "hulladék nem szemét" elvet magunkénak vallottuk, az újrafelhasználás érdekében, az elkészített 
díszítő elemeket és használati tárgyakat készítettünk, ötletesebbnél ötletesebb alkotásokkal 
találkoztunk. A rontott (használt) papírok külön tárolóba kerültek, hogy a gyerekek újból 
felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.)  

A környezettudatos magatartás megalapozása érdekében a szülőket továbbra is bevonjuk az óvodában 
a gyerekekkel együtt megvalósuló tevékenységekbe, kezdeményezésekbe (szelektív hulladékgyűjtés, 
virágosítás, használt elemek gyűjtése, közös kirándulások). 
 
A pedagógiai program megismerése (új pedagógusok számára), gyakorlati megvalósítása, elemzése-
kiértékelése a nevelői értekezleten megbeszéltek szerint, és átformálása az elvárt követelményekhez 
igazodóan megvalósult. 
A törvényi változások, ellenőrzésre, minősítésekre történő megfelelés, felkészülés (folyamatos 
konzultációs lehetőség - óvónői megbeszélések) megtörtént. 
Nevelőtestület formálása, csapatépítés, szakmai jó hírének erősítése, innovatív szemlélet alakítása és 
fenntartása még hagy némi kívánni valót. Én úgy gondolom, hogy mindenki vágyik arra, hogy 
szeressék, elfogadják, meghallgassák, és hogy tartozhasson valahová. Az egyéni létezés kiteljesítését 
az élettel szembeni alázat és kollégáink emberi méltóságának tisztelete kíséri. A közösség összetartó 
ereje egymás elfogadásán, a kölcsönös tiszteleten, az egymás iránti bizalmon és szereteten nyugszik.  
 
Gyál, 2017-06-25. 
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3. sz. melléklet 
 
 

Logopédiai beszámoló 
Gyáli Tátika Óvoda 

2016/2017-es tanév 
 

2016 szeptemberében az újonnan átadott, 3 csoporttal kibővített Tátika Óvodában több gyermekkel 

kezdtem el a logopédiai munkámat. Az óvodai férőhelyek száma több lett, így az év eleji 

szűrővizsgálaton részt vevő gyerekek száma is növekedett, összesen 118 gyerek logopédiai 

szűrővizsgálatára került sor (a Klapka utcai épületben: 55 gyerek, a Bartók utcai tagóvodában: 63 

gyerek), a „Szól-e” szűrővizsgálati módszer segítségével. Ez a diagnosztikai teszt a beszéd és nyelvi 

fejlettség megállapítására szolgáló eljárás. Cél, hogy minden 5. életévét betöltött gyermek ezzel az 

országosan kötelezően bevezetésre került szűrővizsgálati eljárással legyen vizsgálva. Óvodánkban már 

4. alkalommal vesznek részt az 5 éves kort betöltött gyermekek tanév elején ezen a szűrővizsgálaton. 

A 2016/2017-es tanévben a Klapka utcai óvodában hetente két napon, a Bartók utcai tagóvodában 

hetente három napon foglalkoztam a szeptemberben kiszűrt beszédhibás gyerekekkel.  

A vizsgálatok eredményei alapján a Klapka utcai óvodában az év folyamán 32 gyerekkel foglalkoztam, 

ebből: 26 nagycsoportos korú (1 SNI), 3 középsős és 3 kiscsoportos korú. 

A Bartók utcai tagóvodában 50 gyerek járt logopédiai foglalkozásra, ebből: 39 nagycsoportos (3 SNI), 

10 középsős (1 SNI) és 1 kiscsoportos (SNI) korú.  

Így összesen a két óvodában 82 gyerekkel foglalkoztam az év folyamán. Az SNI-s gyerekek a 

szakértői vélemény alapján hetente 3 alkalommal kaptak logopédiai ellátást. 

Összegezve: 

Szűrővizsgálaton részt vett: 118 gyerek (Klapka: 55; Bartók: 63) 

Logopédiai terápiában részesült összesen: 82 gyerek (Klapka:32; Bartók: 50); 

Ebből:  - nagycsoportos. 65 gyerek  

               SNI: 4 gyerek (Klapka: 1; Bartók: 3); 

             - középsős: 13 gyerek, (Klapka: 3, Bartók: 10) 

               SNI: 1 gyerek (Bartók) 

 - kiscsoportos: 4 gyerek, (Klapka. 3, Bartók: 1) 

   SNI: 1 gyerek (Bartók) 

A beszédhibák típusa szerint a pöszeség terápia volt a leggyakoribb, összesen 68 gyermek részesült 

pösze terápiában (10 gyerek általános pöszeség, 58 gyerek részleges pöszeség miatt). Komplex nyelvi 

fejlesztésben 9 gyermek részesült, halmozott beszédhiba miatt. Dadogás terápiára 1 gyermek, 

megkésett beszédfejlődés miatt 4 gyermek járt logopédiai foglalkozásra.  
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A gyerekek értékelése: 

Beszédhibája megszűnt, tünetmentes: 28 gyerek  

Lényeges javulás tapasztalható: 36 gyereknél;  

Részben javult a beszédhibája: 16 gyereknek;  

Keveset javult a beszédhibája (sok hiányzás miatt): 2 gyereknek. 

 

Az év folyamán a kezelt gyermekek esetében 52 szülővel találkoztam személyesen, ami 

beszédanamnézis felvételét, vagy fogadóóra keretében történő tanácsadást, a gyerekek fejlődésével 

kapcsolatos beszélgetést jelentett. Ezen kívül, az előjegyzésbe vett gyerekek szülei közül, illetve az 

óvodába járó kisebb gyerekek szülei közül is többen kerestek meg személyesen - tanácsadás céljából. 

Előzetesen egyeztetett időpontban a tanév során bármikor a szülők rendelkezésére álltam. 

Befejeződött Tolnai Lilla logopédus mentorálása, mivel gyakornoki minősítése 2017 májusában 

megtörtént. 

 

Gyál, 2017. augusztus 21.  

 

                                                                    Dr. Arányiné Mócsán Mária 

                                                                                 logopédus 
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4.sz. melléklet 
 
 

Éves beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről 
a 2016/2017 nevelési évben 

 
2016 szeptemberében a Gyáli Tátika Óvodában 12 óvodai csoportban indult meg a nevelőmunka. A 
Klapka épületben és a kibővült Bartók épületben 6-6 óvodai csoportban kezdtem meg 
óvodapszichológusi tevékenységemet. 2016 szeptemberétől Csatári Ildikó, a Gyáli Pedagógiai 
Szakszolgálat tanácsadó pszichológusa segítette koordinátorként munkámat csoportos és egyéni 
konzultációs lehetőségek biztosításával.  
A pszichológiai foglalkozásokon ebben az évben összesen 57 gyermek vett részt, ebből 17 lány és 40 
fiú. A nemek százalékos aránya: fiúk 70,17%, lányok 29,82%. 
 
A pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek csoportonkénti megoszlása: 
 
Klapka épület 
csoport  létszám  nemek megoszlása 
Pillangó  6   2 lány  4 fiú 
Micimackó  3   1 lány  2 fiú 
Méhecske  8   2 lány  6 fiú 
Katica   6   3 lány  3 fiú 
Süni   5   0 lány  5 fiú 
Halacska  3    1 lány  2 fiú 
Összesen  31   9 lány  22 fiú 
 
Bartók épület 
csoport  létszám  nemek megoszlása 
Mákszem  4   2 lány  2 fiú 
Micimackó  3   1 lány  2 fiú 
Nyuszi   5   1 lány  4 fiú 
Katica   1   0 lány  1 fiú 
Napocska  6   3 lány  3 fiú 
Csiga   7   1 lány   6 fiú 
Összesen  26   8 lány  18 fiú 
 
Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottam az SNI-s és a BTM-es gyerekekre. Összesen 11 
gyermek fejlődését követtem fokozott figyelemmel.  
Klapka épület 
SNI 2 fiú 
BTM 2 fiú 
Bartók épület 
SNI 5 fiú 
BTM 2 fiú 
 
Az óvodapszichológiai ellátásba kerülés okai a 2016/2017 évben 
Az óvodapedagógusok elsősorban beilleszkedési problémát, a szabálytudat kialakulásának 
nehézségeit, társakkal szembeni agressziót, valamint túlzott mozgásigényt és a figyelem fenntartásának 
nehézségeit jelezték az érintett gyermekeknél. Szorongásos tünetek, a gyermek visszahúzódó 
magatartása is gyakran állnak a szülői és óvónői megkeresések hátterében.  
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Feltételezett idegrendszeri éretlenség, szenzoros túlérzékenység (hangokra vagy fényekre adott túlzott 
reakció), és a mozgásfejlődés folyamatának részleges elakadása egyre több gyermeknél fordul elő az 
utóbbi három évben. 
A szülők egymás közötti kapcsolatának megromlása, esetleg külön költözése, válása az óvodás évek 
alatt az óvodapedagógus számára is követhető, és sokszor áll a gyermek tünetképzésének hátterében.  
 
A pszichológiai tevékenység megoszlása a kontaktórákon 
típus    időtartam arány 
Egyéni foglalkozás  180 óra 28 % 
Csoportos foglalkozás 81 óra  13 % 
Pedagógiai konzultáció 184 óra  29 % 
Szülői konzultáció  105 óra 17 % 
Megfigyelés   75 óra  12 % 
 
A 2016/17-es nevelési évben új lendületet adtak munkámnak a 3-4 gyermek részvételével létrehozott 
csoportfoglalkozások. 
A foglalkozások tematikáját Gőbel Orsolya Varázsjátékok című könyve alapján alakítottam ki. A 
foglalkozásokon mozgásfejlesztő játékok és a képzeletet megmozgató fantáziajátékok egyaránt helyet 
kaptak. Ezek a játékok az SNI-s gyermekek integrációjában, beszédhibás, dadogó gyermekek 
szorongásoldó szupportív terápiájában és BTM-es nehézséggel küzdők esetében is hatékonyan 
alkalmazhatók.  
A foglalkozások során megtapasztalhattam a varázsjátékok közösségformáló erejét, és azt, hogy 
mennyire segítik a mélyebb együttérzés kialakulását gyermek és gyermek, illetve felnőtt és gyermek 
között. A varázsjátékok hatásmechanizmusának talán legfontosabb eleme a relaxáció elsajátítása. A 
befelé figyelés, a belső képzetáramlásra hangolódás ebben az életkorban lépésről lépésre jön létre. A 
csoportfolyamat előrehaladásával megtapasztalható a személyes élmények megélésének és 
megosztásának öröme, melyet a 3-4 fős mikrocsoport lehetővé tesz. 
A  csoportfoglalkozások fontos elemét képezték azok a mozgásgyakorlatok, melyeket Sally Goddard 
Blythe dolgozott ki és „A kiegyensúlyozott gyermek” című könyvében tett közzé.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Terveim a következő nevelési évre                                                                                                                                                                                     
A két óvodarész összevonását követően a jelenlegi pszichológus szoba kevésbé alkalmas 
mozgásfejlesztő játékok gyakorlására. A 2017/ 18 évben a zene és azon belül az éneklés személyiség- 
és készségfejlesztő hatását szeretném megtapasztalni a csoportfoglalkozások keretein belül. A zene 
mindkét agyfélteke működését serkenti, olyan eszköz mely révén más képességek is fejlődhetnek. 
Munkámhoz Sally Goddard Blythe „A kiegyensúlyozott gyermek” című könyve nyújt elméleti és 
gyakorlati útmutatást.  
 
 
 
Gyál, 2017. szeptember 26. 
 
Jeney Andrea 
Pszichológus 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2016/2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője által elkészített 
beszámoló a 2016/2017. nevelési évre – 2016. szeptember 12-én – készített munkatervvel összhangban van, a 
munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2016. (XI.24.) sz. határozatával elfogadott 2017. évi 
munkaterve alapján a 2017. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2016/2017. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2016/2017. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
 
G y á l, 2017. október 2. 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 







































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2016/2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetője által 
elkészített beszámoló a 2016/2017. nevelési évre – 2016. augusztus 31-én – készített munkatervvel összhangban 
van, a munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2016. (XI.24.) sz. határozatával elfogadott 2017. évi 
munkaterve alapján a 2017. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2016/2017. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2016/2017. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
G y á l, 2017. október 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
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2.1. A nevelő-oktató munka kereteinek meghatározásakor a gyermekek személyes és szociá-
liskészségeinek, képességeinek figyelembe vétele 
2.2. Tehetséggondozás és felzárkóztatás 
2.3. A gyermeki közösségek tevékenységének tudatos tervezése 
2.4. Személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés megvalósítása 

 
3.Eredmények 
3.1. A gyermeki teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérése, dokumentálása 
3.2. A partneri elégedettségek, észrevételek figyelembe vétele a tervek elkészítése során 
3.3. Vezetői program megvalósítása 

 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
4.1. Az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése 
4.2. A nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésének és a szakmai közösségek tevékenysé-
gének jellemzői 
4.3. A folyamatos fejlesztés intézményi gyakorlata 
4.4. A szervezeti kultúra (értékek, hagyományok) fejlesztésének jellemzői 

 
5.Az intézmény külső kapcsolatai 
5.1. Az intézmény kapcsolata partnereivel 
5.2. A kapcsolattartás formája, módja, rendje 
5.3. Az együttműködés tartalmának szabályozása 
5.4. Az intézményi dokumentumok közzététele 
5.5. Panaszkezelés 
 
6.A pedagógiai munka feltételei 
6.1. A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi, személyi feltételek jellemzői 
6.2.A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartásának jellemzői. 
6.3.Az intézményi szervezetfejlesztés tervezése, megvalósítása. 
6.4. A munkatársak felelősségi, ill. hatáskörének meghatározása 
6.5. A csoportos és egyéni tanulási lehetőségek támogatása 
6.6. Információs rendszer hatékonysága 

 
7. Az OAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogal-
mazott intézményi céloknak való megfelelés 
7.1.Az intézmény pedagógiai Programjában kitűzött céljainak a központi tartalmi 

szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, OAP) összhangban lévő meghatározása 
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7.2. Az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés során 
7.3. A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata 

 
Legitimációs záradék 

 
Mellékletek 

 
 

1.számú melléklet „BÁB - játék Munkaközösség 
 
2.számú melléklet „Zöld - Óvoda”  
 
3.számú melléklet Cini, cini muzsika hagyományőrző mozgásos népi játék 
 
4. számú melléklet Vizuális Kuckó Tehetséggondozói tevékenység 
 
5.számú melléklet Logopédiai beszámoló  

 
6.számú melléklet Pszichológusi beszámoló 

 
7.számú melléklet Gyógypedagógusi beszámoló  
 
8.számú melléklet Bozsik Program Éves beszámolója 
 
8. Gyermekvédelmi Beszámoló 
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Jogszabályi háttér 
 

• A 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beszámolót meghatározó jogszabályok: 
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról  
• 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

(továbbiakban Alapprogram) 
• 32/2012. (X. 8.) EMMI- rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-

sének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kia-
dásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról 
 

• 48/2012.(XII.12.) EMMI- rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagó-
giai- 
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatá-
sokban való közreműködés feltételeiről 

• 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
• 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdítá-

sáról 
 

• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének  
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról 

 
• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményei-
ről 

 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 
• 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 

 
• Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési- 

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 

 
• az intézmény Alapító Okirata 
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• az intézmény  Pedagógiai Programja 
 

• az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

• az intézmény Házirendje 
 

• az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók 
 

• 2016-17. nevelési év munkaterve  
 

• az öt évet átfogó vezetői pályázat 
 

• az óvodapedagógusok éves beszámolói, értékelései: 
 

• munkaközösség vezetői beszámolók 
 

• gyermekvédelmi beszámoló 
 

• fejlesztést segítők beszámolói 
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Alapító Okirat szerinti feladatellátás 

 
Megnevezése Gyáli Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771 
Alapításának dátuma 2006 
Székhelye 2360 Gyál Tulipán 23. 
Az intézménybe felvehető  
maximális gyermeklétszám,  
csoportszám 

300 fő 

A Köznevelési intézmény fenntartója: 
Székhelye:  

Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál Kőrösi út 112-114. 

 
1.Pedagógiai folyamatok 
 
Elkészítettük a Helyi értékelési Szabályzatot a  pedagógiai munkát közvetlenül segítők értéke-
léséről. 
1.1. Az intézmény alaptevékenysége és pedagógiai programja. 
1.1.1. Az intézmény Alapító Okiratban foglalt alaptevékenysége. 
 
 
Költségvetési szerv  alaptevékenysége 
 

Óvodai nevelés 

A költségvetési szerv alaptevékenysége  
kormányzati funkció szerinti bontásban 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai felada-
tai. 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvo-
dai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai. 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fela-
datai. 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intéz-
ményben. 
096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézmény-
ben. 
 

 
 
 
1.1.2. Az intézmény pedagógiai programja. 
Az óvodánk pedagógiai programja a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációja. 
Céljai és tartalma összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjának célrendsze-
rével és tartalmával, valamint az Alapító Okirattal. 
A Pedagógiai Programunk (továbbiakban PP) a gyermeki személyiség fejlesztésére  vonatko-
zó célkitűzések, a rendelkezésre álló eszközök és pedagógiai környezet közötti összhang meg-
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teremtésére törekszik, a gyermekek életkori sajátosságainak maximális figyelembe vételével. 
 
A GYÁLI TULIPÁN ÓVODÁBAN a hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az 
óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális 
fejlődésének elősegítése. Ezen belül: –az egészséges életmód alakítása, – az érzelmi, az erköl-
csi és a közösség(i) nevelés – az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 
 
Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó, szeretetteljes légkört, mint a  
szocializáció és közösségi nevelés, valamint az integráció alapkövét. 
A csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére törekszünk, de előfor-
dulnak vegyes életkorú csoportok is. 
 
Az óvodai élet, tevékenységi formái: 
A személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének tekintjük a játékot és a mozgást. A tevé-
kenységekben megvalósuló tanulásban, a Kultúra átadásban, összekapcsoljuk a gyermekek 
előzetesen szerzett tapasztalatait az óvodai spontán és tervezett élményszerzéssel, motiváló 
tevékenységekkel.  
Így elősegítjük sokoldalú fejlődésüket, módunk van a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. 
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 
 
Az óvodai élet tevékenységi formái: 
- Játék 
- Verselés, mesélés 
- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
- Mozgás 
- A külső világ tevékeny megismerése 
- A külső világ matematikai összefüggéseinek megismerése 
- Munkajellegű tevékenységek 
- A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 
Elengedhetetlen számunkra a család-óvoda együttműködő, partneri kapcsolata. 
A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott óvodapedagógusok végzik, a pedagógiai 
munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák közreműködésével. Tevékeny-
ségüket  logopédus és pszichológus, esetenként gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus segíti. 
 
 
 
 
1.2. A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése, értéke-
lése 
A tanulást, tanítást egységes, tervezett pedagógiai folyamatként kezeljük. A gyermekek  
fejlődésének elősegítésére, az eredmények javítására, a következő életszakaszra történő felké-
szítésre helyezzük a hangsúlyt. 
Óvodavezetőként részt veszek az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési- 
oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában, azok folyamatos felülvizsgálatában. 
Pedagógiai terveink a PP.-ban meghatározott céloknak megfelelő tevékenységek és képesség-
fejlesztések részletes és konkrét megfogalmazását tartalmazzák. Fontosnak tartjuk az alapos 
felkészülést, tervezést, és a rugalmas megvalósítást.  
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A tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat felépítése éves tervben történik, havon-
kénti egymásra épülése a cél elérését segítő, világos rendszert alkot. Óvodapedagógusaink a 
gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére törekszenek, kihasználva a játékban és a tevé-
kenykedtetésben, cselekvésben rejlő lehetőségeket. Pedagógiai munkájuk megtervezésére és 
értékelésére a csoportnaplóban kerül sor, az alábbi tartalmi elemek szerint: nevelési tervek, 
éves terv, heti tervek/ projekt tervek, a foglalkozás/tevékenységtervek. A pedagógusok törek-
szenek egyrészt a gyermek egyéni érdeklődésének, előzetes tudásának, képességeinek, más-
részt az adott tevékenység motiváló hatásának figyelembevételével tervezni a képességfejlesz-
tés folyamatát, az egyéni fejlődést segítő differenciált folyamatokat. A választott módszerek 
és eszközök, tanulási formák alkalmazása során az óvodapedagógusok élhetnek módszertani 
szabadságukkal.  
A P. P. – ban, szabályozott és tervezett nevelési és tanulási folyamatok ellenőrzése és 
értékelése a munkatervben elfogadott ellenőrzési terv szerint történt. A kibővített óvo-
davezetés, a Belső értékelési csoporttal, a munkaközösségek vezetőivel aktívan részt 
vállaltak a folyamatok megvalósításában, pozitív értékelésében. A kollégák a rendszeres 
dokumentumelemzéssel kapnak pozitív visszajelzéseket, vagy elemezzük az esetleges 
korrekció szükségességét. Alkalmazott módszereink az ellenőrzés, a fejlesztő célú érté-
kelés, pozitív megerősítés. A gyakornokok mentoraikkal is rendszeresen konzultálnak. 
Támogatom az innovációt, a gyermekek fejlődésének elősegítésére irányuló fejlesztése-
ket.  
Irányításommal az intézményben kialakítottuk a gyermekek értékelésének alapelveit, 
szempontjait, melynek dokumentálását rendszeresen ellenőrzöm.  
Az ellenőrzési, értékelési szempontjaim között kiemelten fontos a nevelési-tanulási terv 
dokumentálása a pedagógiai programban foglaltakkal összhangban.  
A dokumentációvezetésről elmondhatom, hogy sokat fejlődött. A csoportok dokumentumai-
nak (Csoportnapló, Felvételi és mulasztási napló, Az egyéni fejlődést nyomon követő doku-
mentumok) vezetése naprakész, megjelenése áttekinthető, megfelelő formai és tartalmi ele-
mekkel. Az óvodánkban folyó nevelési gyakorlatot, a tanulási-tanítási folyamatokat tekintve 
eredményes nevelési évet zártunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Az intézmény stratégiai dokumentumai  
Az intézmény stratégiai dokumentumai:  

• Pedagógiai Program,  
• Szervezeti és Működési Szabályzat,  
• Házirend,  
• Munkaterv.  

 
A stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok és tartalmak egymással koheren-
sek. A törvényi szabályozásnak megfelelnek.  
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Az intézmény működését meghatározó törvényi, jogszabályi elvárásoknak való megfelelés 
feltétele a rendszeres jogszabálykövetés, majd a dokumentumaink ezek szerinti átdolgozása. 
 
1.4. Az intézményi célok megvalósítása a napi pedagógiai gyakorlatban  
 
Az intézményi jövőképet az ONAP alapján a Vezetői pályázatomban fogalmaztam meg Az 
intézményi jövőkép, és a Pedagógiai program alapelvei, célrendszere a Vezetői pályázatban 
megfogalmazott jövőképpel összhangban vannak.  
A jövőképen alapuló stratégiai célok kialakítása során az intézményünk figyelembe veszi a 
külső, általános elvárásokat, lehetőségeket, és a működésünk belső jellemzőit, melyek egyben 
intézményi sajátosságaink. Értékrendünk és gyakorlatunk középpontjában a gyermek áll. A 
jövőkép tartalmának meghatározását és felülvizsgálatát a változásoknak megfelelően elem-
zem, ebben a nevelőtestület a partnerem. Az évek során a stratégiai célokat, a közös dönté-
seknek megfelelően, legutóbb a Pedagógiai Programunk átdolgozásakor módosítottuk. Az 
eddig kiépített minőségi oktatási-nevelési, szervezeti kultúrát továbbfejlesztjük a köznevelési 
rendszer feladatainak beépítésével.  
Fontos elemmé vált a Zöld óvoda kritériumrendszerének megvalósítása. Ennek megfelelő 
tartalommal, a gyermekek életkorának megfelelően színesítik az ünnepeink, hagyományaink, 
jeles napjaink az idejáró gyermekek tevékenységeit.  
A Pedagógiai Programban „Az óvodai élet, tevékenységi formái és az óvodapedagógus fela-
datai” című fejezetben minden alfejezet kiemeli a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazított 
fejlesztést, továbbá a siker kritériumokat.  
Foglalkozunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel.  
 
 
 
1.5. Az intézményi ellenőrzési rend és tervek megvalósításának hatékonysága  
Pedagógiai folyamatok ellenőrzésének eljárásai  
Belső ellenőrzésekre munkatervben tervezettek szerint, sor került a 2016- 17-es nevelési 
évben. 
 
A nevelési év elején a belső ellenőrzési csoport átdolgozta jogszabályi változás okán továbbá 
a 2016. évi vezetői pályázatban megfogalmazottak alapján az óvoda önértékelésére vonat-
kozókat. 
 
 
 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:  
a) a pedagógus ellenőrzése,  
b) az intézményvezető ellenőrzése,  
c) az intézményellenőrzés.”  
 
Intézményünkben, ebben a nevelési évben nem került sor tanfelügyeleti szakmai elle-
nőrzésre.  
 
A pedagógus ellenőrzése  
Az óvodapedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történt, célja az el-
lenőrzött pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere a foglalkozások egy-
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séges szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató  
munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, 
valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése..  
 
A pedagógus ellenőrzése az alábbi területekre terjedt ki (kompetenciák):  
 
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 
önreflexiók  
3. A tanulás támogatása  
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség.  
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység. 
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése. 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  
 
A 2016-17. évi Pedagógus minősítési eljárásba bevont kollégák 
 
Pedagógus I  és II fokozat elérését célzó minősítési eljárások 
 
Intézményünkben két gyakornok kolléga és egy pedagógus kettő fokozatra jelentkezők 
minősítésére került sor, ebben a nevelési évben. 
 

NÉV Tevékenység- /  
foglalkozáslátogatás 

határideje  

Minősítést végző neve Elért 
fokozat 

Apatóczki Emma Mónika 2017.05.09. Hirschné Faragó Tünde 
Németh Istvánné 

Ped.I. 

Varga Janka 2017.05.30. Hirschné Faragó Tünde 
Németh Istvánné 

Ped.I. 

Kunovicsné Földi Anna 2017.03.28. Posztósné Kozma Anikó 
NBémeth Istvánné 

Ped.II 

 
Teljesítményértékelés  
 
Minden évben valamennyi óvodapedagógus és alkalmazott munkáját értékelem legalább egy 
alkalommal.  
 
A csoportlátogatások, tevékenységek ellenőrzésébe bevontam:  
 Az óvodavezető-helyettest.  
 A belső értékelési csoport vezetőjét és tagjait.  
 A szakmai munkaközösség vezetőjét.  
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Ünnepek, jeles napok tartalmának ellenőrzése  
 
Az ellenőrzéseket az óvodavezető és a helyettesek, ill. a munkaközösség vezető végezte.  
A nevelési évben lebonyolított ünnepélyek jól szervezettek, színvonalasak voltak, a gyere-
keknek maradandó élményt nyújtottak. Alkalmasak voltak a gyerekek érzelmi, közösségi ne-
velésére. A vezetői munkatervben tervezetteknek megfelelően valósult meg lebonyolításuk 
rendje és módja. Lehetőség volt az egyedi arculatok megjelenítésére.  
A szervezés feladatai megoszlottak a kollégák között, a szervezésért kijelölt felelős koordinál-
ta a teendőket. Az anyagi fedezetet az intézmény költségvetése biztosította.  
A szülők a számukra nyitott ünnepélyekre szívesen, örömmel érkeztek, a programokon jól 
érezték magukat, azokat színvonalasnak tartották. Lásd 2.3.  
 
 Szülői értekezletek, fogadóórák ellenőrzése  
 
A Szülői értekezleteket az óvodavezető és a helyettesek látogatták. Szülői értekezlet a közép-
ső-és nagycsoportokban 3, kiscsoportokban 4 alkalommal volt. Az óvodapedagógusok jól 
felkészültek. A szülői értekezleten a csoport aktuális fejlettségének ismertetése mellett egy – 
egy nevelési téma is megbeszélésre került, ezekhez meghívtak logopédust, pszichológust is.  
A nevelési év során a szülők tájékoztatása fogadóórákon (szükség szerint vezetői részvétel-
lel), családlátogatáson, nyílt napokon, egyéni beszélgetések során valósultak meg. 
 
A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak teljesítményértékelése.  
Az értékelés célja volt:  
Az alkalmazott munkájának objektív értékelése, motiváció, szakmai fejlődésének segítése.  
 
Az érintettek köre: valamennyi dajka néni illetve pedagógiai asszisztens munkájának értéke-
lése megtörtént a tanév során. 
 
Értékelési szempontok voltak:  
1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek.  
2. A munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka.  
3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség.  
4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat.  
5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet.  
6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok.  
 
Módszer: értékelőlap, beszélgetés/interjú, munkaköri leírás szerinti tevékenység megfigyelé-
se.  
A megbeszélést követően értékelőlap készült, azt az érintett alkalmazottal ismertettük, aki 
arra szóban vagy írásban észrevételt tehetett, ill. egyetértett vele.  
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Formái a csoportban végzett tevékenységek ellenőrzésén túl:  
Pedagógiai munkát segítők tisztasági ellenőrzése, havonta  
 
Az ellenőrzések során a munkaköri leírásuknak megfelelő munkavégzést tapasztaltunk. A 
dajkák, pedagógiai asszisztensek, konyhások, karbantartók munkájuk során mindig előtérbe 
helyezték a gyermekek ellátását. A havonkénti tisztasági ellenőrzések során általánosan jó 
tisztaságot és megfelelő higiénét találtunk.  Egyedi esetekben észleltünk apróbb hiányosságot, 
ami azonnal, vagy rövid határidővel korrigálásra került.  
 
 Munkarend, munkafegyelem  
 
A nevelési év során a kollégák megfelelő munkafegyelemmel, a munkaidő betartása mellett 
dolgoztak. A munkaruha, munkacipő viselése általános volt. A feladatait mindenki a munka-
köri leírása szerint végezte. Az óvodapedagógusok a kötelező csoportban töltött nevelési időn 
túl a felkészülésre szánt időt is többször az óvoda épületében töltötték. A reszort felelősök 
munkájukat a munkaterv szerint, pontosan, odafigyeléssel végezték.  
 
Az értékelés hatékonysága:  
 
Nagyon eredményesnek tartom a toleranciát, a közös feladatadást, meggyőzést, vitát, a dicsé-
retet, kiemelést, jutalmazást. Szerencsére 2013. óta évente volt módom jutalom formájában is 
anyagi elismerést adni a dolgozóknak. Ez differenciáltan, az óvoda vezetőségével egyetértés-
ben történik.  
 
Az idei évben az önkormányzat kezdeményezése által 4 kollégánk kapta meg a törzsgárda 
címmel járó elismerést, anyagi ösztönzést. A városunk 20 évfordulójának alkalmából megala-
pította a város vezetése, ennek a címnek az odaadományozásának szabályait. 
Egyik kiemelkedő célja, hogy a városi intézményekben dolgozók elköteleződni képes meg-
bízható munkatársai legyenek az adott intézményeknek. 
Értékelés, díjazás, az 5, 10, 15, 20 éve egy intézményben dolgozó kollégák áldozatos munká-
jának elismerése. 
Nevelő, munkatársi közösségünk nagy örömmel fogadta a kezdeményezést. 
Reméljük, hogy a jó munkaerőre, megtartó motivációval fog a jövőben is hatni, ez az idén 
bevezetett elismerés. 
 
2. Személyiség és közösségfejlesztés  
 
Fejleszthető terület: A gyermekek fejlődési dokumentációjának koherenciája az értelmi, 
beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés terén a Tulipán Óvoda PP-ban foglaltakkal.  
Fejleszthető terület: Az SNI-s gyermekekről saját óvodapedagógusaik egyéni fejlesztési ter-
vet készítenek és a gyermek aktuális állapotának figyelembe vételével törekszenek az egyéni 
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fejlesztésére.  
 
Gyermekekkel összefüggő statisztikai adatok 
A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása: 

 

  
2016. 

szept.30. lányok 
2016.dec.31-

ig 2017.aug.31. lányok Megjegyzés 
Gyermeklétszám 
összesen             

1.cs. Méhecske 23 11 23 23 9  
2.cs. Napocska 24 11 24 24 11  
3.cs. Napraforgó 21 11 24 24 13  

4.cs. Katica 24 10 24 24 10  
5.cs. Őzike 22 12 22 23 12  

6.cs. Halacska 23 7 23 23 7  
7.cs. Csillag 16 8 21 23 13  
8.cs. Maci 21 11 21 24 11  
9.cs. Delfin 16 8 24 24 12  

10.cs.Virág 24 
11 

 24 23 10  
Összesen 214 100 230 235 108   

Étkezők száma 
összesen             
ebből jövedelem 
alapján ingyenesen 
étkezik 124 61 92 117 58  
            ebből teljes 
árat fizet 46 21 47 49 17  
            ebből  nagy-
családos 6 2 40 26 15  

ebből tartósan beteg 2 1 3 2 1  
            ingyenesen 
étkezik RGYK 35 14 46 40 16  
nem étkezik orvosi 
papír lapján 1 1 1 1 1  
Összesen étkezők 214 100 229 235 108  
ebből SNI 3 1 3 3 1  

BTM        
 

A gyermeklétszám alakulása a szeptember és december között a harmadik életévüket betöltő 
gyermekek létszámával emelkedett. 
Magas azoknak a gyerekeknek a száma, akik albérletbe költöznek városunkba. Az elvándorlás 
is ebből adódik. 

Az étkeztetést Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. 
 
 Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étrendet, minőségi nyersanyag fel-
használást, korszerű főzési technikát alkalmaztak az ételkészítés során. Az étrend összeállítá-

http://varosuzemeltetes-gyal.hu/
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sa, az adagok mennyisége megfelelő volt. Az étel allergiás gyermekek számára a speciális 
étrendet biztosították.  
Az ételek összetételét, az étlapok megfelelőségét szintén ellenőrizte évközben az ÁNTSZ.  
A térítésmentesen étkező és egyéb kedvezményben részesülő gyermekek hiányzását a szülők 
felelősségtudatának erősítésével, a törvényes és takarékos gazdálkodás elveinek megfelelően, 
naponta nyomon követtük. A költséghatékonyság érdekében az érintett szülőket személyesen 
kértük meg, hogy gyermekeik hiányzása esetén tegyenek eleget a Házirendben is rögzített-
hiányzás esetén az ételadag lerendelése- kötelezettségeiknek. A családokkal való együttmű-
ködés során ezen a területen, az év során folyamatos feladatunk volt. 
 
 
 
2.1. A nevelő-oktató munka kereteinek meghatározásakor a gyermekek személyes és 
szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vétele  
 
Az óvodai nevelőmunka eredményeként a különböző szociokulturális háttérrel és különböző 
fejlettséggel rendelkező gyerekek befogadása, együttműködése valósult meg az egyéni, diffe-
renciált, képességszintre épülő fejlesztésük mellett (megfigyelés, mérés, nyomon követés). 
Folyamatszemléletű pedagógiánkkal segítjük a gyermekek személyiségének sokoldalú és 
harmonikus fejlődését egyéni különbségeik tolerálásával, az ehhez igazodó tevékenységek 
biztosításával. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos játék lehetőségének biztosítására, amit 
a napirendek is tükröznek.  
Az óvodapedagógusok néhány nagyobb csoportban elkészítették a csoport szociometriáját, 
ezzel is segítve a közösségi nevelést.  
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán utca 23. 
OM azonosítója 200771 
 

 

 
 
 

15 

Kiemelt nevelési feladat, célirányos ellenőrzési területek  
A 2016-17. nevelési évben a pedagógiai munka célirányos ellenőrzésének tapasztalatai:  
 
1. A dokumentáció naprakész, tartalmas vezetése, mint a tudatos, tervszerű pedagógiai tevé-
kenység alapja.  
 
Tapasztalat: Kiemelt feladatként kezeltük. Elmondhatom, hogy összességében fejlődés tör-
tént, a dokumentáció vezetése, a naprakészsége tekintetében, a külalak, a tartalom  pozitív 
változást mutat.  
Azonban még előfordulnak egyes csoportokban az elnagyolt, hiányosságokat tükröző admi-
nisztrációk. 
Jövő évi feladat: A tervezésekben, értékelésekben jelenjenek meg konkrétabban monogram-
mal ellátva a következő időszakokra vonatkozó fejlesztési területek. 
 
2. Nyelv és beszédfejlesztés 
 
Az idei tanévben kiemelt figyelmet szenteltünk ezen a területen tapasztalható gyermeki elma-
radások korrekciójának. 
Több oldalról közelítettük meg a jelenséget. A báb mint személyiség formálást segítő eszköz 
megszerettetése, fiatal kollégákkal s rajtuk keresztül a gyermekekkel. Módszertani segítség 
nyújtás pedagógusok számára. A bábozás, mint eszköz a nyelvi fejlődés szolgálatában. 
Munkaközösségi foglalkozások szerveződtek, egyrészt bábkészítés, módszertani segítés peda-
gógusok számára, más rész a játék szerepe, annak fontossága beszédfejlődést elősegítése a 
báb alkalmazása a mindennapokban. 
Továbbra is szükségesnek tartjuk ennek a területnek a fejlesztését, mivel nagyon magas 
azoknak a gyerekeknek a száma, akik egyáltalán nem beszélnek, vagy nagyon szegényes szó-
kinccsel rendelkeznek. Nagyon sok nehézséget jelent a mindennapokban, hogy a pedagógu-
soknak ki kell találni, hogy mit szeretne a gyermek, mert nem tudja megfogalmazni, vagy 
olyan fokú a beszédhiba, hogy érthetetlen a gyermeket körül vevők számára is. Hosszú időt 
vesz el, mire megértik a felnőttek a gyermekek sajátos nyelvezetét. 
 
 
 
2. A mindennapi mozgásfejlesztés, mint a teljes körű egészségfejlesztés része.  
 
Tapasztalat: A tornaterem kihasználtsága maximális. Minden csoportban a rendszeres testne-
velés foglalkozások megtartásra kerülnek. Azonban, az egészséges életmód alakítása a követ-
kező évben javasolt kiemelt feladata lehet, a mindennapi mozgásfejlesztés tervszerű, tudatos 
végzése még javítható terület. Fokozott ellenőrzése szükséges különösen a téli hónapokban, 
amikor a sáros udvar, vagy tornaterem foglaltsága a napi nagymozgás szervezését és megva-
lósítását nehezíti.  
Cél: nagyobb hangsúlyt fordítsanak az óvodapedagógusok a mindennapos testnevelés meg-
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szervezésére, lebonyolítására. 
Ellenőrzési terv részeként a jövő évi kiemelt feladatok elvégzése közé bekerül. 
 
 
3. A párhuzamosan végzett tevékenységek.  
 
Tapasztalat: Az óvodapedagógusok tudatosan, tervszerűen készülnek fel, a csoport fejlettség-
ének és a gyermekek életkorának megfelelően valósítják meg a tevékenységben történő tanu-
lást, de bővíteniük lehet (és javasolt) a párhuzamosan végzett tevékenységek körét. 
 
 
 
2.2. Tehetséggondozás és felzárkóztatás  
 
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel megteremtése érdekében a gyermekek felvétele 3 
éves kortól, az óvodai jogviszonyának keletkezése a törvényben szabályozottak szerint törté-
nik. Már a jelentkezés időszakában fókuszálunk a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, ill. 
bármilyen szempontból támogatásra szoruló gyermekek felvételére, az esélyegyenlőség bizto-
sítására. Kapcsolatban állunk a védőnőkkel, gondozónőkkel, a jelzőrendszer bármelyik érin-
tett tagjával.  
A gyermekek fejlődésének nyomon követése:  
A tevékenységek tervezését, a fejlődés nyomon követését, mérését és értékelését a csoport-
naplóban és a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációban vezetik az óvodapedagó-
gusok az alábbiaknak megfelelően:  
‒ családlátogatás  
‒ anamnézis  
‒ befogadás, megfigyelések  
‒ befogadás értékelése  
‒ A gyermek fejlődésével kapcsolatos megfigyelések  
‒ egyéb lényeges megfigyelések (felzárkóztatás, tehetséggondozás)  
‒ nevelés értékelése  
‒ összesítő táblázatok elkészítése az egyes gyermek és a csoport fejlettségi szintjéről  
‒ gyermekek fejlődésének mérése  
 
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, A pedagógusok napi munkáját fejlesztő 
pedagógus-gyógypedagógus, (SNI) logopédus, pszichológus segítette. A gyermekek felzár-
kóztatását és tehetséggondozását egyéni képességfejlesztés formájában, saját csoportjukban is 
végzik az óvodapedagógusok, a gyermekek fejlődési naplójában rögzítetteknek megfelelően. 
Ezt a tevékenységet tervszerűen, a csoportos tevékenységek keretében végzik. Tehetségfej-
lesztést az óvodapedagógusok ezen túlmenően a csoportban töltött kötelező óráikon kívül, a 
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felkészülési idejükben végeznek heti rendszerességgel „szakkörszerűen” a tanköteles korú 
gyerekeknek. „Cini cini muzsika” néphagyomány őrző foglalkozások, „Zene kuckó” és „Vi-
zuális kuckó” tehetséggondozó foglalkozások keretében valósították meg. 
 
Nevelési időben szervezett, képességfej-
lesztő csoportos és csoportközi tevé-
kenységek  
 

Nevelési időn túl szervezett  
16 óra után  

Óvodapedagógusok által, térítésmente-
sen szervezett képességfejlesztő tevé-
kenységek nagycsoportosoknak más 
óvodapedagógussal: Pl:  
 
- Bozsik Program 
- „Vizuális kuckó”kézműves foglalkozás  
- zöld ovi  
- zene ovi  
- Néphagyomány őrző foglalkozások 
 

Külső oktató által, térítésmentesen szülői 
igény alapján szervezett tevékenységek:  
 
- hittan /hitélettel történő ismerkedés  
- Kézilabda alapjai mozgás, játék. 
 
Külső oktató által, térítés szülői igény 
alapján szervezett tevékenységek:  
 

- sakk 
- torna Bercik Sára módszer 
- ovi foci 

 
 

  
 
 
2.3. A gyermeki közösségek tevékenységének tudatos tervezése  
A gyermeki közösségek tevékenységének tudatos tervezése  
 
A nevelési év kezdetén kialakításra kerültek a csoportok életét szabályozó napirendek. A cso-
portok részvételével rögzítésre került a tízórai, az ebéd az uzsonna valamint az udvari játék, 
illetve a pihenés időpontja. A dajka néni munkavégzésének összehangolása a gyermekcsopor-
tok szükségleteinek segítése érdekében. A folyamatos étkeztetés az óvoda nyitásától beveze-
tésre került, amelynek zavartalan lebonyolítása érdekében komoly előkészítő tervező munka 
szükséges a két egymás mellett elhelyezkedő csoportok munkájának összehangolása, minden 
évben nagy odafigyelést igényel. 
Minden évben elkészül a tornaterem beosztásának rendje, amely jól látható helyen megtekint-
hető, nyomon követhető. Nagy odafigyelést igényel, valamennyi kollégától, annak érdekében, 
hogy felesleges várakozási időket kiküszöbölhessük. 
 
 
A csoportokban zökkenőmentesen, valósulnak meg a gyerekek folyamatos szabad játékának 
feltételei. 
Az idei évben a gyerekeknek szervezett programok sokszínűek, színvonalasak voltak. A prog-
ramokat a költségvetésünkből finanszíroztuk, ezek a szülők részére térítésmentesek voltak.  
Ősszel és tavasszal autóbusszal vittük a gyermekeket kirándulni, amely során a tavaszi kirán-
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dulásokat szülők részvételével közösen szervezett formában bonyolítottuk le, szülői támoga-
tással. 
 

Program, időpont: Résztvevők száma: 
Őszi szülő értekezlet 

2016. 09. 15- 5 napon keresztül 
10 óvodai csoportban 

Őszelő, Óvodánk fennállásának 10 éves 
jubileuma 2016. 10. 08. 

Egész óvoda 

Állatok Világnapja Kiállítás egész óvoda bevonása 
Október 23-ai ünnepség 

2016. 10.  21. 
Egész óvoda 

Zene Világnapjának megünneplése 
2016. 09. 30. 

Egész óvoda 

Őszi nyílt-napok  
2016. 11.- 5 napon keresztül 

középső-nagycsoportosok 
 

Adventi munkadélután 
2016. 11. 28. 

10 csoport szülői közössége 

Mikulási ünnepség, Óvodapedagógusok 
mesedramatizálása  

2016. 12. 05. 

 
Egész óvoda 

Bábszínház I. 
2016. 12. 08. 

középső és nagycsoportos gye-
rek 

Óvodai Karácsony, Óvodapedagógusok 
mesedramatizálása  

2016. 12. 16. 

 
egész óvoda 

Nevelés nélküli munkanap 
2016. 12. 23. 

Hagyomány ápolás jegyében 

Tanköteles korú gyermekek szüleinek 
szülői értekezlet 

2017. 01. 18. 

 
Iskolába menő gyermekek  
szülei részére 

Farsangi mulatság  
2017. 02. 10. 

Egész Óvoda 

Nevelés nélküli munkanap 
2017. 02. 24. 

Szakmai továbbképzés Elsőse-
gély tanfolyam- 

Megemlékezés a Szabadságharcról  
Nemzeti Ünnep 2017. 03. 14. 

Egész Óvoda 

Tavaszi Nyílt napok 
2015. 03. 10-folyamatos 5 napon ke-

resztül 

Szülők 
Gyerekek 

Zrínyi Miklós Általános Iskola sport-
napján való részvétel 

2017. 03. 22. 

 
12 gyerek 

Jeles NapokVíz világnapja 
2017. 03. 22. 

Valamennyi csoportban 

Bábszínház II. 
2017. 04. 06. 

középső és nagycsoportos gye-
rek 
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Jeles nap Húsvéti locsolkodás  
2017. 04. 13. 

Csoportonként szervezve 

Tavaszi szülői értekezlet 
2017. 04. 12- 5 munkanap 

Valamennyi csoport  szülői 
közössége 

 
Városi Anyák-napi főpróba 

2017. 05. 04.  

 
45 gyerek 

Gyál város 20 éves, fellépés 
2017. 05. 08. 

45 gyerek 

Óvodai gyereknap 
2017. 05. 13. 

Egész óvoda 

Anyák- napja, Óvodai búcsú 
2017. 05. 30.-ig  

10 csoport 

Bábszínház III. 
2017. 05. 18. 

középső és nagycsoportos gye-
rek 

Csoport fényképezése 
2017. 05. 27. 

10 csoport 

Nemzeti összetartozás napja 
2017. 06. 02 

Egész óvoda 

Tavaszi kirándulások szülői részvéte-
lekkel 

10 csoport 

Nevelés nélküli munkanap 
2017. 06. 16. 

Tanulmányi kirándulás  
Szekszárd Mézeskalács múze-
um 

 
 
 
 
A Fővárosi Bábszínházba a gyermekek - csoportos bérlettel - 3 alkalommal (a nagycsoporto-
sok és a középsősök) vehettek részt előadásokon.   
A nevelési év során a Márton naphoz kapcsolódóan a csoportok szerveztek a gyerekeknek 
közös libás játékokat, illetve megfigyelhettek szülő által behozott libákat, kacsákat az udvaron 
elkerített helyen. A Március 15-i ünnephez kapcsolódóan minden csoportban készítettek zász-
lókat kokárdákat és a kicsik az óvoda udvarán, a zászló alatti füves területre, a nagyok  A 
Szent István térre kisétálva tűzték le az elkészült nemzeti jelképeket. A Mikulás érkezése előtt 
és a Gyermeknapon az óvodapedagógusok bábműsorral szórakoztatták a gyerekeket. Kará-
csonykor a hagyományőrző szakkörben résztvevő gyermekek kedveskedtek óvodás társaiknak 
egy kis műsorral, ill. mesejátékkal örvendeztették meg az óvodapedagógusok a gyermekeket. 
A gyereknapon ugráló várazhattak, és minden gyermek kaphatott arcfestést, játszhattak népi 
játékokkal. Zsetonokat gyűjthettek az udvaron kialakított területeken, a különböző mozgásos 
és ügyességi feladatok végrehajtása után, amelyeket beválthattak különböző játékokra, plüss 
figurákra. Kutyás bemutatóra is sor került, ahol gyerekek, szülők közösen nézhették meg, 
hogy az ember legjobb barátja milyen ügyes és szófogadó. Megismerhettek a tűzoltók munká-
jával és az eszközeikkel. Beülhettek mentő autóba.  
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A nevelési év színfoltjai a Zöld óvoda programhoz kapcsolódó zöld jeles napok voltak (Álla-
tok világnapja, Egészségnap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak fák napja, Családi sport 
nap), melyek során a szülők aktív részvételére is számítottunk (képek gyűjtése, egészséges 
receptek, szelektív hulladékgyűjtés, kupakjáték készítés, újrahasznosítás jegyében közös kiál-
lítási tárgyak készültek). Zöld Óvoda cím megújítására elkészült a pályázati anyag, amelyet 
szeptemberi határidővel kell benyújtani.  
A Zöld jeles napjainkat már a tevékenységben megvalósuló tanulás tervezéskor figyelembe 
vettük, így elegendő idő marad a valóban élményt nyújtó megvalósításukra. A programokon a 
pedagógiai munkát segítőink segítsége elengedhetetlen volt, szívesen vállalták a feladatokat, 
köszönjük munkájukat.  
 
Az idei évben is megszerveztük a már hagyományos Családi Napot, melyre az óvodába jelen-
leg is járó gyermekek és családjaik mellett a régi és leendő óvodásainkat is szívesen fogadtuk. 
A programon, hagyományőrző játékokban vehettek részt a jelenlevők. Az okos doboz is még 
rendületlenül népszerű gyermekek és szüleik körében. 
Valamennyi esetben a vezetői munkatervben tervezetteknek megfelelően valósult meg lebo-
nyolításuk rendje és módja. Az munkatársak saját elképzeléseiket is megvalósíthatták. A szer-
vezés feladatai megoszlottak a kollégák között, koordináltuk a teendőket.  
A szülők a számukra nyitott ünnepélyeken szívesen, örömmel, nagy számban vettek részt.  
A nyílt nap a középső-, nagycsoportokban munkatervbe kijelölt napokon, kiscsoportokban 
tavasszal álltunk a szülők rendelkezésére a gyerekek csoportbeli életének megfigyelésére. A 
szülők nagy számban érdeklődtek az óvodai élet, a gyerekek fejlettsége iránt. A részvételi 
arány kb. 80% volt. 
 
 
2.4. Személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés megvalósítása  
Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés és szocializációhoz kapcsolódó tárgyi feltételrend-
szert biztosítottuk:  
 
 Apró ajándékok készítése (az óvodába érkezés a gyermek egyik személyes ünnepe)  

 Fényképek, csoportnévsorok  

 Iratgyűjtős dossziék, névvel, jellel ellátva  

 Igény szerint mesepárnák  

 Ceremóniákhoz meseszőnyeg, CD lejátszó, zenei anyagok  

 Csoportszimbólumok megjelenítése csoportszoba ajtón, faliújságon  

 Csoportszoba neve, piktogramok, dolgozók neve 

 Személyes tárgyak, alvókás tárgyak helyének kialakítása 

 Mosdóban jellel ellátott fogmosó pohár, fésű, fogkefe, törülköző tartó  

 Törölköző, ágynemű, saját tornazsák biztosítása.  

 Életkorhoz igazodó csoportszobai felszerelések: bútorok, nyitott polcok, játékeszközök, 
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rajz,- barkács,- önkifejezéshez kapcsolódó eszközök.  
 
Az óvodapedagógusok vezetik a gyermekcsoport felvételi és mulasztási naplóját, az egységes 
csoportnaplót és a gyermekek egyéni fejlődési lapját, mérési-értékelési eredményeit.  
Nevelési évenként 3 nevelési tervet készítenek, amiben hangsúlyos a szocializáció, befogadás, 
az érték- és normaközvetítés, a saját modell szerepük, a közösségi és erkölcsi nevelés, a játék 
fejlesztő szerepe. Az időszak végén írásban beszámolnak a nevelési tervek megvalósításáról, 
az elért eredményekről. 
 
3. Eredmények  
 
Fontos feladatunk az óvodába érkező gyermekek képességeinek felmérése (bemenet), a folyama-
tos fejlesztő tevékenységek tervezése, biztosítása és dokumentálása, a fejlődés általános jellemző-
inek elérése óvodáskor végére (kimenet), további fejlesztendő területek meghatározása, átmenet 
segítése az iskolába. 
 
Működtetünk értékelő rendszereket, melyeket mindenki elfogadott. Ezek határozzák meg a 
közös munka folyamatát, rögzítése a Pedagógiai Programban történt. Az eredmények, vagy 
nem megfelelőség esetén ezek alapján történik korrekció.  
Az iskolakészültség állapotáról az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni megfigyelései, a 
Komplex Prevenciós Programban kidolgozottak adaptálásával készül. A mérések eredményei, 
valamint a gyermek rajzok fejlettsége és a gyermek egyéb megnyilvánulásai alapján adott 
nevelési év februárjáig véleményt alakítanak ki. Lásd 2.2.  
Mindehhez kikérik az óvodában velük együttműködő pszichológus és logopédus,  gyógype-
dagógus, szakmai véleményét is.  
A gyermekek fejlődésével kapcsolatos óvodai feladatok koordinálása:  
Minden óvodapedagógus kötelezettsége, hogy folyamatosan nyomon kövesse az óvodás 
gyermek fejlődését, arról tájékoztassa a szülőket, és indokolt esetben kezdeményezze a szülő-
nél a szakszolgálat igénybevételét.  
A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét és a további fej-
lődést szolgáló intézkedéseket, megállapításokat és javaslatokat az óvodapedagógusnak írás-
ban rögzítenie kell a fejlődési naplóban. 
 
Ha az óvodapedagógus az óvodai élet, tevékenységi formái során azt észleli, hogy a rábízott 
gyermek nem az elvárható módon fejlődik, és a lemaradást saját pedagógiai eszközeivel nem 
tudja korrigálni, akkor a szülő bevonásával, egyetértésével, végszükség esetén a jegyző segít-
ségével el kell juttatni a gyermeket a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintéz-
ményébe 
 
 
 
 
 
3.1. A gyermeki teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérése, dokumentálása 
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A nevelési év során megvalósult mérések, eredmények – Az egyéni fejlődési naplók kiértéke-

lése: 
(kis-középső) 

 

I. Érzelmi, akarati képességek fejlettsége-szocializáció 

1.) A gyermek feladattudatának fejlettsége: 

A közös tevékenységekben november május 
részt vesz, folyamatos elle-
nőrzést és megerősítést igé-
nyel 

61% 39 % 

részt vesz, de hamar feladja 56% 21% 
nem vesz részt 4,3 % 0% 
 
2.) A gyermek szabálytudatának fejlettsége: 

A közös tevékenységek fo-
lyamán november május 

a szabályokat ellenőrzés nél-
kül is betartja 33% 60 % 

a szabályok betartásához 
elegendő a metakommuniká-
ciós jelzés 

17 % 13% 

a szabályok betartásához 
állandó ellenőrzés, szóbeli 
megerősítés szükséges 

33% 27% 

a szabályokat nem tartja be  17 % 0 % 
 
3.) A gyermek együttműködési- és alkalmazkodóképességének fejlettsége: 

Együttműködést igénylő 
tevékenységek idején november május 

több társával képes együtt-
működni, hozzájuk alkal-
mazkodni 

34% 55% 

csak egy-két társával képes 
együttműködni, hozzájuk 
alkalmazkodni 

43% 33% 

nem képes az alkalmazko-
dásra, társaival indulatos 13% 4% 

nem vesz részt a tevékeny-
ségben 4% 8% 

nem képes az együttműkö-
désre, zavarja a tevékenysé-
get 

6% 0% 
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II. Értelmi képességek fejlettsége (érzékelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) 

1.)A gyermekek érzékelésének fejlettsége:  

Halmazok képzésére tárgyak 
különböző tulajdonságai 
(szín, forma, méret, stb.) 
alapján 

november május 

képes 30% 74 % 
segítséggel képes 53% 22% 
nem képes 17% 4% 
 
 

2.) A gyermekek rövid távú vizuális memóriájának fejlettsége: 

6 darab látott tárgy esetén november május 

felidézése pontos, más szem-
pontokra is kiterjed (pl. sor-
rend) 

4% 8 % 

felidézése pontos, minden 
elemre emlékszik 4% 16 % 

felidézése részben pontos, 
három-négy elemet megnevez 42 % 60 % 

felidézése pontatlan, két elem 
megnevezésére képes 46 % 8% 

csak segítséggel képes a fel-
idézésre 4 % 8% 

 

3.) A gyermekek rövid távú auditív memóriájának fejlettsége: 

6 darab hallott szó esetén november május 
felidézése pontos, más szem-
pontokra is kiterjed (pl. sor-
rend) 

4 % 8% 

felidézése pontos, minden 
szóra emlékszik 8% 26% 

felidézése részben pontos, 
három-négy szót megnevez 39% 48 % 

felidézése pontatlan, két szó 
felidézésére képes 35% 14% 
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csak segítséggel képes a fel-
idézésre 18% 4 % 

 
4.) A gyermekek hosszú távú memóriájának fejlettsége: 

Mesehallgatást követően november május 
emlékezete pontos, minden 
szereplőre, történésre emlék-
szik 

4 % 17 % 

emlékezete részben pontos, 
négy-ötszereplős 39% 39% 

emlékezete pontatlan, két-
három szereplőt említ 30% 39% 

egy szereplőt említ 
 22% 5 % 

nem emlékszik a mese sze-
replőire, annak történéseire 5 % 0 % 

III. Testi érettség - Motoros képességek fejlettsége 

1.) A gyermekek járásának fejlettsége: 

Ütemes járásra november május 
képes 35% 78% 
részben képes 65% 22% 
nem képes 0% 0% 

 

2.) A gyermekek egyensúlyérzékének fejlettsége: 

Egyensúlyozásra november május 
padon, rézsútos illetve fordí-
tott padon is képes 

4% 13% 

talajon képes 40% 87% 
talajon is bizonytalanul képes 56% 0 % 
 

3. )A gyermekek laterális dominanciájának kialakultsága: 

 november május 
Jobb oldali dominancia jel-
lemző 86% 86 % 

Bal oldali dominancia jel-
lemző 10% 10% 

A laterális dominancia, 
oldaliság kialakulatlan 4% 2% 

 
4.) A gyermekek finommotorikus fejlettsége: 

Emberábrázolása november május 
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teljes, megjelennek a részle-
tek 1 fő→4,3% 5 fő→21,7% 

felismerhető, hiányos 8 fő→34,7% 17 fő→73,9% 
fej-kéz-láb 14 fő→60,8 % 1 fő→4,3% 
 

IV. Testséma fejlettsége 

Főbb testrészeinek november május 
és kevésbé ismert testrészei-
nek megnevezésére is képes 5% 16% 

megnevezésére önállóan ké-
pes 65% 74% 

megnevezésére segítséggel 
képes 30% 10% 

 
 

V. Anyanyelvi képességek fejlettsége 

1.) A gyermekek beszédének fejlettsége: 

 november május 
Tisztán, érthetően beszél 65% 69% 
Beszédhibás 26% 23% 
Nem beszél, beszédét aktív 
szókincs nem jellemzi 8% 8 % 

 
2.) A gyermekek mondatalkotásának fejlettsége: 

 november május 
Összefüggéseket kifejező, 
összetett mondatokban beszél 13% 26% 

Többnyire bővített mondato-
kat alkot 26% 52% 

Tőmondatokat alkot 48 % 17 % 
Egyszavas mondatok jellem-
zik 13% 5% 

 
 
3.) A gyermekek szövegértésének fejlettsége: 

A mesét, történetet november május 
egészében megérti, az össze-
függéseket felismeri 26% 52% 

megérti, az összefüggéseket 
részben felismeri 48% 35% 

részben megérti, az össze-
függéseket nem észleli 22 % 13 % 

nem érti meg 4% 0% 
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Iskolába menő gyermekek megismerésének, fejlődésének nyomon követése 2016/2017 
 
A 2016/2017-es nevelési év végén óvodánkból 77 nagycsoportos korú gyermek érte el azt a 
fejlettségi szintet, hogy megkezdhesse általános iskolai tanulmányait 2017 szeptemberében.  
Testi érettség, motoros képességek: A gyermekeink átlagos vagy kiemelkedő állóképességű-
ek.  Mozgásminta utánzásukban tartósan jó eredményeket értek el.  
Finom-motorika: A gyermekek emberábrázolásban is kimagaslóak, hiszen az iskolába menők 
¾-e képes a teljes, legalább 2 vonalas emberábrázolásra.  
Tájékozódás térben, síkban: A jobb-bal irányok felismerése térben és síkban egész évben fo-
lyamatos javulást mutatott.  
Értelmi képesség, gondolkodási szint: A gyermekeink majdnem ¾ része (71,5%-a) életkorá-
nak megfelelő, iskolához szükséges gondolkodási műveletek végzésére képes.  
Matematikai műveletvégzés: A gyermekek fele biztonsággal képes a tízes számkör átlépésére 
műveletek végzése során, míg a másik fele kis segítséggel. 
Érzelmi-akarati képességek: 
Feladattudat: A munkára való nevelés pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt kap, ennek 
megfelelően a gyermekeink többsége elérte, hogy önállóan és motiváltan végigviszi a rábízott 
feladatot, tevékenységet. Önállóak, kontroll nélkül a gyermekek fele képes a szabályok betar-
tására.  
Monotónia tűrésük: sajnos a gyermekeknek csak a fele képes egyenletes figyelemkoncentrá-
cióval, hosszú ideig a tőle elvárt feladat megoldására koncentrálni. Ebben látjuk a média ne-
gatív hatását, valamint egyes családok következetlen, ráhagyó nevelési módszerét.  
Szocializációs képességek: A gyermekek több mint fele képes a megegyezéses együttműkö-
désre, amit jó eredménynek tartunk.  
Anyanyelvi képességek: Szövegértésben szintén jó eredményeket tudunk felmutatni, mert a 
gyermekek 2/3-a megérti és értelmezni is tudja a hallott mesét, történetet. Túlnyomó többsé-
gük, talán az előzőekben leírtak alapján képesek maguk is összefüggő történetet, mesét alkot-
ni.  
Logopédiai ellátásban a gyermekek fele érintett volt. Év végére nagyon jó eredményeket mu-
tathatunk fel, mert az iskolába menő összes gyermek 64%-ának hangképzése, artikulációja 
helyessé, hibátlanná módosult. 
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Iskolába menő gyermekek megismerésének, fejlődésének nyomon követése 2016/2017 
Testi érettség, motoros képességek 

  2016 No-
vember 

2017  
Május 

%  

Állóképesség Gyenge állóképesség 4 gyermek 0 gyermek 0  
 Kiemelkedő állóképesség 13 gyermek 12 gyermek 15,5%  
 Átlagos állóképesség 60 gyermek 65 gyermek 84,5%  
Mozgásminta utánzása Két elem utánzására képes 5 gyermek 1 gyermek 1,3%  
 Három elemet folyamatosan utánoz, 

négy elemnél már téveszt 
44 gyermek 39 gyermek 50,7%  

 Négy elem folyamatosan ismétlődő 
utánzására képes 

28 gyermek 37 gyermek 48%  

Finommotorika 
Emberábrázolás 

Nem alakult ki a vonalvezetés domi-
nanciája 

0 gyermek 0 gyermek 0  

 Emberábrázolása felismerhető, részben 
hiányos 

30 gyermek 19 gyermek 24,5%  

 Teljes az emberábrázolása, kétvonalas 
kidolgozású, részletek megjelennek 

37 gyermek 33 gyermek 43%  

 Teljes az emberábrázolás, megjelenik a 
profilábrázolás, térbeli dimenziók 

10 gyermek 25 gyermek 32,5%  

Tájékozódás térben Részben ismeri az alapvető térbeli 
irányokat  

2 gyermek 0 gyermek 0  

 Az alapvető térbeli irányokat ismeri 37 gyermek 21 gyermek 27,2%  
 A jobb és a bal irányok felismerésében 

téveszt 
18 gyermek 15 gyermek 19,5%  

 A térbeli irányokat megváltozott kö-
rülmények között is felismeri, alkal-
mazza 

20 gyermek 41 gyermek 53,3%  

Tájékozódás síkban Az alapvető irányokat a síkban részben 
ismeri 

5 gyermek 0 gyermek 0  

 Az alapvető irányokat a síkban ismeri 30 gyermek 21 gyermek 27,2%  
 A síkban megváltozott körülmények 

esetén részben tud tájékozódni 
23 gyermek 26 gyermek 33,8%  

 Megváltozott körülmények között is 
minden helyzetben tud tájékozódni a 
síkban 

19 gyermek 30 gyermek 39%  

 
Értelmi képességek 

  2016 No-
vember 

2017  
Május 

%  

Gondolkodási szint Szemléletes cselekvő 13 gyermek 4 gyermek 5,2%  
 Szemléletes képszerű 23 gyermek 18 gyermek 23,3%  
 Elemi absztrakciós 41 gyermek 55 gyermek 71,5%  
Matematikai művelet-
végzés 

Műveletek végzése nehézséget okoz 8 gyermek 1 gyermek 1,3%  

 Műveletek végzésére hatos számkörben 
képes 

13 gyermek 6 gyermek 7,8%  

 Tízes számkörön belül műveletek vég-
zésére segítséggel képes 

29 gyermek 29 gyermek 37,7%  
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 Műveletek végzésére biztonsággal 
képes tízes számkörön belül 

18 gyermek 25 gyermek 32,5%  

 Tízes átlépésére is képes a műveletek 
végzése során 

9 gyermek 16 gyermek 20,7%  

Érzelmi akarati képességek 
  2016 No-

vember 
2017  
Május 

%  

Feladattudat Nehezen motiválható a tevékenységek-
ben való részvételre 

1 gyermek 0 gyermek 0  

 Részt vesz a tevékenységben, de hamar 
feladja 

4 gyermek 2 gyermek 2,6%  

 Részt vesz a tevékenységekben, de 
folyamatos segítséget, megerősítést 
igényel 

19 gyermek 9 gyermek 11,7%  

 A tevékenység kezdetekor biztatást 
igényel, és végig a tevékenységben 
marad 

21 gyermek 22 gyermek 28,5%  

 A tevékenységet önállóan és motivál-
tan végigviszi 

32 gyermek 44 gyermek 57,2%  

Szabálytudat A szabályokat többnyire ellenőrzés 
mellett tartja be 

11 gyermek 8 gyermek 10,4%  

 A szabályt időnkénti ellenőrzés mellett 
tartja be 

12 gyermek 9 gyermek 11,7%  

 A szabály betartásához metakommuni-
kációs jelek is elégségesek 

24 gyermek 16 gyermek 20,7%  

 A szabályokat önállóan, kontroll nélkül 
is betartja 

30 gyermek 44 gyermek 57,2%  

Monotóniatűrés Hamar abbahagyja a tevékenységet 1 gyermek 0 gyermek 0  
 Figyelme többször elterelődik, rövid 

ideig tevékenykedik 
14 gyermek 8 gyermek 10,4%  

 Figyelme könnyen elterelődik, de 
könnyen visszatér, a feladatot átlagos 
ideig végzi 

34 gyermek 31 gyermek 40,2%  

 Egyenletes figyelemkoncentrációval 
hosszú ideig végzi a feladatot 

28 gyermek 38 gyermek 49,4%  

 
Szocializációs képességek 

  2016 No-
vember 

2017  
Május 

%  

Együttműködési képes-
ség 

Többnyire képes együttműködni 18 gyermek 16 gyermek 20,7%  

 Részben képes együttműködni 17 gyermek 15 gyermek 19,5%  
 Megegyezéses együttműködésre képes 42 gyermek 46 gyermek 59,8%  
 

Anyanyelvi képességek 
  2016 No-

vember 
2017  
Május 

%  

Szövegértés Nem érti meg a mesét, történetet 0 gyermek 0 gyermek 0  
 Részben érti meg a mesét, történetet, 

részben ismeri fel az összefüggéseket 
12 gyermek 9 gyermek 11,7%  

 A történetet, mesét megérti, de az ösz-
szefüggéseket nem 

27 gyermek 18 gyermek 23,3%  

 A mesét, történetet megérti, összefüg-
géseket felismeri, időrendi sorrendet is 
helyesen észleli, rendezi 

38 gyermek 50 gyermek 65%  

Összefüggő beszéd Rövid tőmondatokat alkalmaz 7 gyermek 5 gyermek 6,5%  
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 Bővített összetett mondatokat használ 25 gyermek 14 gyermek 18,1%  
 Képes összefüggő történetet, mesét 

alkotni 
45 gyermek 58 gyermek 75,4%  

Artikuláció Hangképzése hibás 7 gyermek 2 gyermek 2,6%  
 Logopédus kezeli 30 gyermek 26 gyermek 33,8%  
 Hangképzése helyes, hibátlan 40 gyermek 49 gyermek 63,6%  
 
Gyáli Tulipán Óvoda 

Volt óvodásaink fejlődésének nyomon követése az általános 
iskola első osztályában a 2016/2017-es tanév első félévében 
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Készítette: Tóth Anna 

2017. 

A 2016/2017 tanév első félévét követően 62 kérdőívet küldtünk el az általános iskolákba, ahol 
volt nagycsoportosaink 2016 őszén megkezdték tanulmányaikat. Ezek közül kitöltve 56 érke-
zett vissza. A kérdőívek, feldolgozása után az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekek 
77%-ka megfelelően teljesít. Ezek közül 4% kiemelkedő eredményt ért el. 23%-uk azonban 
nem tudott minden téren megfelelni a követelményeknek, vannak, akik egy-két, vagy több 
tárgyból is lemaradtak.  

 

 
Megjegyzés: 
Több gyermek ceruzafogása nem megfelelő, ennek gyengesége tapasztalható írásán, valamint 
füzete rendezettségén, ezek összképén. Bár három éves kortól figyelemmel kísérjük a gyer-
mekek ceruzafogásának alakulását, azt tapasztaljuk, hogy sok esetben igen nehezen alakítha-
tó, korrigálható, hosszabb időt vesz igénybe a helyes eszközfogás. Nagyon fontos lenne, hogy 
már a korábbi életszakaszokban változatos eszközökkel manipulálhassanak a kisgyermekek. 
A szülők is tudatosabban válasszák ki a játékeszközöket gyermekeik számára. Jobban kéne 
figyelniük arra, hogy mi fejleszti leginkább gyermekeik mozgását, finommotorikáját, s ezáltal 
gondolkodását is. Továbbá a képolvasás, szövegmondás mutatott még gyengébb eredményt. 
Ez a terület is gyengült az utóbbi években. Egyre többen igényelnek segítséget a gondolataik 
megfogalmazásához. Az összefüggések felismerése, a lényeg, a fontos elemek kiemelése so-
kaknak az iskolában is nehézséget okoz még. Lényeges, hogy a gyermekkel töltött idő már 
nagyon pici korban tartalmas legyen. Mesélés, beszélgetés, könyvek nézegetése tévézés he-
lyett.  
Javaslat: 
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Az eredményeket figyelembe véve, nagyobb figyelmet kell, hogy fordítsunk a fent említett 
területek szűrésére, egyes gyermekek korai fejlesztésére. A ceruzafogás, a finommotorika érje 
el a megkívánt szintet az iskolakezdéshez, valamint az önálló gondolkodás, beszéd, mondat-
alkotás, képolvasás kevesebb nehézséget okozzon az első osztályban. 
 
 
 
 
 
 
 

Mozgásfejlődés 
 

A. Nagymozgások: 
 

1. Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe 
 

Mozgása összerendezett, pon-
tos, biztos, 

Mozgása összerendezetlen, 
pontatlan, bizonytalan 

Mozgása változó 

64% 20% 16% 

 
2. Mozgástempója 
 

Korának megfelelő 
 

Gyors Lassú Változó 

70% 
 

5% 14% 11% 
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70%
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14% 11%
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3. Mozgáskoordinációja 
 

Egyensúlyérzéke jó Egyensúlyérzéke nem jó Változó 

66% 13% 21% 

 
66%

13%

21%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

66% 13% 21%

 
 

4. Mozgásos téri tájékozódása 
 

Követi az utasított 
irányt 

Irányt téveszt Képtelen a tájékozó-
dásra 
 

Változó 
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61% 
 

16% 2% 21% 

 

 
 

B. Finommozgások: 
 

1. Ceruzafogása 

Biztos 
 

Bizonytalan Változó 

59% 
 

12% 29% 

 

 
2. Írása 

Egyenletes, rendezett 
 

Kusza, rendezetlen Változó 

43% 
 

18% 39% 
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3. Füzete 

Tiszta, rendezett 
 

Maszatos, rendezetlen Változó 

46% 
 

16% 38% 

 

 
Értelmi fejlődés 

A. Figyelem 
 

1. Jellemzői 
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Kitartóan figyel, a feladatot 
megérti, önállóan teljesíti, jól 
oldja meg 

Változóan figyel, a feladatot 
segítséggel teljesíti, kevés 
hibával oldja meg 

Nem figyel, a feladatot nem 
érti meg, nem teljesíti, sok 
hibát ejt 

43% 
 

48% 9% 

 

 
 
 

2. Kérdésre 

Azonnal vála-
szol 

Késve válaszol Tudja a kérdést, 
de nem válaszol 

Nem a kérdésre 
válaszol 

Nem válaszol 

70% 21% 
 

2% 5% 2% 

 

 
 
 
 

3. Munkatempója 
 

 
Gyors Átlagos Lassú 
18% 59% 23% 
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B. Emlékezet 

1 Emlékezete 

Megbízható, olvasott szöve-
get értelemszerűen elmond 

Változó, olvasott szöveget 
segítséggel elmond 

Megbízhatatlan, olvasott szöve-
get nem tudja elmondani 

54% 
 

43% 3% 

 

 
 
 
 
C. Beszéd 

1. Artikulációja 
 
Tiszta, érthető Rosszul artikulál Beszédhibás 
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75% 
 

14% 11% 

 

 
 

2 Kérdésre 
 

Szavakban válaszol Tőmondatban válaszol Egész mondatban válaszol 
41% 
 

30% 29% 

 

 

3 Képolvasás, szövegmondás 
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Önállóan, összefüggéseket 
felismerő, részletekre kiter-
jedő, részletező, alapos 

Kevés segítséggel, az össze-
függéseket felismerő, a lé-
nyeget megértő 

Segítséggel sem, összefüggé-
seket, lényeget nem ismer 
fel, nem mond el 

23% 
 

70% 7% 

 

 
 
D. Olvasás, betűfelismerés 
 
Minden betűt és szót felismer Csak egyes betűket, betűele-

meket ismer fel 
Nem ismeri fel a betűket, 
felcseréli a betűket  

70% 
 

25% 5% 

 

 
Szociális fejlődés 

 
A. Társas kapcsolatok 
 

1. Felnőttel 
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Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
59% 
 

39% 2% 

 

 
  
 
 
 
 

2.  Társakkal 

Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
62% 
 

29% 9% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Helyzete 
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Vezető, irányító Egyenrangú Alárendelt Peremhelyzetű 
14% 
 

70% 7% 9% 

 

 
 

B. Magatartás 
 

1. Önértékelés 

Túlzott Reális Negatív 
20% 
 

71% 9% 

 

20%

0 0 0

71%

0 0 0
9%

0 0 0
0%
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20% 71% 9%

 
 
 
 

3. Jellemzői 
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Nyugodt, kiegyensú-
lyozott 

Nyugtalan Változó Egyéb (dacos, zárkó-
zott, merev, szoron-
gó, csendes, közö-
nyös 

50% 
 

14% 27% 9% 

 

 
 
C. Tanuláshoz való viszonya 

 

1. Motiváltsága 

Szeret tanulni  Változó Nem tanul szívesen Passzív, közömbös 
63% 
 

23% 9% 5% 

 

 
2. Sikertelenséget 
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Elviseli Bezárkózik Agresszivitással 
válaszol 

Sírással vá-
laszol 

Feladja Jobb teljesít-
ményre ösz-
tönzi 

30% 
 

2% 9% 11% 9% 16% 

 

 
 

3.  Teljesítmény 

Minden tárgyból 
egyenletesen teljesít 

Néhány tárgyból le-
maradt, gyengén tel-
jesít 

Több tárgyból 
lemaradt, nagyon 
gyengén teljesít 

Kiemelkedően jól telje-
sít 

73% 
 

13% 10% 4% 
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3.2. A partneri elégedettségek, észrevételek figyelembe vétele a tervek elkészítése során 
 
Ebben a nevelési évben nem végeztünk kérdőíves felmérést, mert nem volt előirányozva. 
Azonban folyamatosan figyeltünk a szülők észrevételeire. 
A nyári élet megszervezésében figyelembe vettük azokat a szülői észrevételeket, amelyek 
eljutottak felénk. 
Kialakítottuk a csoportok szervezése kapcsán, hogy minden óvó néni elkészítette a nyári 
ellátást igénylő gyermekek jelét, amelyet az épen ügyeletes csoport öltözőjébe felragasztot-
tak, hogy ezzel is segítsék a gyermekek eligazodását az új csoportban. 
Minden óvodapedagógus hetekre lebontva megkapta a csoportba várható gyermekek adata-
it, névsorát. 
Különös odafigyelés jellemezte a dolgozó pedagógusokat, hogy az év közben kialakított szo-
kások nyáron is megerősítést nyerjenek valamennyi működő csoportban. (pl:fogmosás) 
 Sajnos előfordul, hogy a szülők megigénylik gyermekük nyári ellátását és ténylegesen nem 
veszik igénybe, nem mondják le a térítésmentes étkezést. Házirendnek megfelelően, ilyen-
kor, ha nem jelez és nem mondja le az étkezést, mi nem rendeljük meg a következő napra az 
élelmet, hogy ne menjen pocsékolásba. Előfordult, hogy a szülő másnap behozta a gyerme-
ket, akit nem tudtunk étkeztetés hiányában fogadni. Kértük a szülőket, hogy minden esetben 
jelezzék, ha igénylik, illetve lemondani kívánják az óvodai nyári napközbeni ellátást. Intéz-
ményünk a zavartalan nyári ellátás érdekében biztosította a személyi és tárgyi feltételeket 
az előzetes igények alapján. Voltak hetek, amikor 2-6 gyermeket láttunk el ténylegesen. 
 
 
3.3. Vezetői program megvalósítása 
 
 
Jelölés: Megvalósult feladatok Folyamatosan megvalósuló feladatok 
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Hosszú távú célkitűzések Közép távú célkitűzések Rövid távú célkitűzések 
Intézmény jó szakmai hír-
nevének fenntartása, az 
elért eredmények megőrzé-
se. 

Stabil gyermeklétszám meg-
tartása mellett a  
2, 5 éves gyermekek felvéte-
le. 

Pedagógus életpálya - Minő-
sítésekre történő felkészülés. 
Új típusú ellenőrzési rend-
szer  működtetése. 

Integrált óvodai nevelés 
fenntartása. 

Intézmény, óvodai csoport-
szobai könyvtár bővítése 
(szakmai, módszertani, 
gyermekirodalmi könyvek).     

Új alkalmazottak beintegrá-
lása a közösségbe. 

Intézményi külső kapcsola-
tok fenntartása. 

„Örökös Zöld óvoda” cím  
megpályázása 

TULIPÁN ÓVODA 10 éves 

fennállásának megünneplése. 

 
Hagyományápolás, hagyo-
mányőrzés. 

Részvétel a különböző or-
szágos gyermekrajz pályáza-
tokon. 

Óvodánk éves tervének (pro-

jektek) közös kidolgozása. 

IKT eszközök használata a 
tevékenységi tartalmakban 
(foglalkozások). 

Az óvoda udvari játékainak 
fejlesztése 

Gyermekek foglalkoztatásá-

hoz alapvető eszközök, fej-

lesztőjátékok folyamatos, 

évenkénti beszerzése. 

Szakmai innováció mene-
dzselése. 

Óvodai gyermekbútorok fo-
lyamatos beszerzése, az el-
használódottak cseréje. 

Az épített és a természetes 

környezet megóvása. 

A tehetségígéretek fejlesz-
tése. Feltételeinek megte-
remtése. 

Udvari fúrt kút, költségkímé-
lő kerti locsolás feltételeinek 
biztosítása 

Az óvoda udvarának fejlesz-

tése ütéscsillapító gumitéglák 

szakszerű beton aljzatra tör-

ténő ragasztásának folytatá-

sa, befejezése. 

Óvodapedagógus utánpót-
lás - kapcsolat folyamatos 
fenntartása a főiskolákkal, 
hallgatók gyakorlati vizs-
gáztatása. 

Gyermek takaróplédek, fek-
tetők, cseréje 

 

 Erdei óvodai nyári tábor 
szervezése 

 

 
 
 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 
 
4.1. Az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése 
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Az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése értékelése  
Legjobb tudásom és vezetői képességeim szerint vezetem az intézményt, a vezetés folyamatába az 
SZMSZ-ben szabályozottak szerint vonom be a tágabb óvodavezetés tagjait. Erre nagy szükség 
van. Egyik helyettes, májusig látta el a feladatát, ezt követően, felmentési idejét kezdte meg.  Az 
óvodánk vezetésében a vezetés klasszikus funkciói a következők: tervezés, szervezés, ellenőrzés, 
értékelés, döntés, irányítás. Az irányítás egyben folyamatos döntési feladatot jelent, aminek során 
figyelembe veszem a külső és belső környezeti adottságokat, a változtatás szükségszerűségét, a 
szükséges korrekciót, a lehető legkevesebb konfliktussal.  
 
Nagyon fontosnak tartom a törvényesség betartását, a naprakész információkat, a kapcsolattartás 
formáit- hagyományos és korszerű-, az információ átadást és a kommunikációt valamennyi - köz-
vetett és közvetlen - partnerrel. Hangsúlyt fektetek a képzéseken belül (lásd később) a gyakorno-
kok képzésére, mivel az ő integrálásuk ebből a célból kiemelt fontosságú.  
Az óvoda szervezeti struktúrájának ábrája az SZMSZ-ben található.  
 
Nyitva tartás, munkarend  
Az óvoda hétfőtől péntekig 6-18 óra között tartott nyitva. Az óvodapedagógusok munkaidő beosz-
tása a hatékony munkaerő kihasználás miatt lépcsőzetesen történt.  
Az óvoda alkalmazottainak munkarendje a munkatervben foglaltak szerint alakult, eltekintve az 
esetlegesen hiányzó kolléga és helyettesítője esetében, ill. egyedi esetekben.  
 A nevelés nélküli munkanapokon 1-1 gyermek kért óvodai elhelyezést, amit a Tátika Óvodával 
zökkenőmentesen és kölcsönösen oldottunk meg. 
Az óvoda a fenntartó jóváhagyása szerint, augusztus 4 hétében felújítások nagytakarítási feladatok 
elvégzése mellett gyermekeket is fogadtunk, amelyről a szülőket február 15-ig értesítettük. A nyá-
ri festés felújítás ideje alatt, szülői igény alapján, a gyermekeket óvodánkban láttuk el. A nyári 
időszakban óvodapedagógusaink tervezett, szervezett tevékenységeket, kezdeményezéseket tartot-
tak, melyeket a csoportnaplóban dokumentáltak.  
 
Az intézményvezető óraszámainak ellátása  
Heti munkaidőm: 40 óra  
Kötelező óraszámom: 8 óra, amit a virág csoportjában töltöttem.  
Vezetői tevékenység: 32 óra  
Intézményvezetőként, a tervezett szerint igyekeztem dolgozni, de előfordult, hogy tartózkodási 
helyem és napi munkaidőm beosztása az aktuális feladatok tükrében változott. Igyekeztem sok 
szülői értekezleten részt venni. Az intézményvezetői fogadóórákat a tervezett rend szerint a szü-
lők általában nem vették igénybe, inkább rugalmasan egyeztettünk időpontot, ha megkerestek, 
személyesen, vagy telefonon.  
 

4.2. A nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésének és a szakmai közösségek te-
vékenységének jellemzői  
 

Szorgalmazom a belső tudásmegosztás különböző formáit: továbbképzések, nevelői értekezletek-
re készített beszámolók, szakmai napok, továbbképzések tapasztalatainak megosztása. Támoga-
tom a tapasztalt óvodapedagógusok mentori tevékenységét. Aktívan működtetem a munkaközös-
ségeket, ösztönzöm a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére.  
Részt veszek az egyéb csoportok team munkájában.  
 
A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben nagy segítséget adott. Az intézményben 
rendszeres, szervezett volt a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. A 
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munkatervükben meghatározott időközönkénti tapasztalat cserével biztosítottuk a testület  közötti 
szakmai információs cserét. Az intézmény lehetőségeket teremtett az innovációt és a kreatív gon-
dolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. A nevelési év végén beszámolót készítet-
tek.  
Belső Értékelési Csoport: 6 fős önértékelési csoportot hoztunk létre.  
 
 Becs tagokkal együtt részt vettem a csoportban folyó tevékenységek látogatásában. A nevelési év 
végén vezetőjük beszámolót készített.  
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok  
Az óvodai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból időnként 
munkacsoportok alakultak a nevelőtestület, vagy az intézményvezető döntése alapján.  
A feladatok ellátásával megbízottak beszámolásra kötelesek. 
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4.3. A folyamatos fejlesztés intézményi gyakorlata  
Vezetői feladatom, hogy az intézményben dolgozókat inspiráljam, olyan közös értékeket fogad-
tassak el, amelyeket mindenki értelmezni tud, és amelyeknek mindenki részesévé válhat.  
Figyelemmel kísértem a külső és belső változásokat, rendszeresen tájékoztattam az óvodapedagó-
gusokat a jogi, nevelési – oktatási változásokról.  
 
Az óvodavezetés, a Becs, a munkaközösségek aktív részt vállalnak a módszerek, eljárások megva-
lósításában, pozitív értékelésében.  
Támogattam az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítők Pedagógiai Programunkhoz 
kapcsolódó továbbképzését, önképzését. Az elmúlt időszak legnagyobb innovációja a  Zöld Óvo-
da cím megújítása. Az intézményben egy Zöld óvoda koordinátor működik. A Zöld Óvoda prog-
ram megvalósítását anyagi ráfordítással segítettem.  
 
A környezettudatos nevelést és a fenntartható fejlődés kritériumainak való megfelelést óvo-
dánk arculatának tekintjük.  
 „Zöld Óvoda” címet. 2017. szeptemberében benyújtják ismét pályázatukat.  
Globális célunk az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése. Hisszük, hogy a természet szeretetére 
nevelést, a környezetvédő, természetszerető ember személyének alakítását már óvodás korban 
meg kell kezdeni. Tekintettel arra, hogy kertvárosi környezetben élünk, hangsúlyos szerepet szá-
nunk a természeti és társadalmi környezethez való pozitív viselkedési formák és magatar-
tásmódok alakításának. Ennek a tevékenységnek motorja az elkötelezett munkatársi közössé-
günk, mely a gyermekközösséget és a szülői közösséget egyaránt serkenti.  
Koordinátora: Sz. Beáta  

2. sz. melléklet: Zöld Óvoda munkaközösség tervének értékelése 
 
Két munkaközösség működött ebben a nevelési évben.  
 
A működés célja az óvodapedagógusok szakmai módszertani fejlesztése. 
Szakmai kapcsolatok kiaknázása a gyermekek nyelvi fejlesztése. 
A báb szerepe az óvodai nevelésben munkaközösség 
  
 
„Ebben a nevelési évben a munkaközösségek egy komplex egységet alkottak, ami egy 
remek kezdeményezés volt, hiszen az év első felében a bábjáték elméleti alapfogalmaival 
ismerkedhettek meg a kollégák, majd pedig a gyakorlati részben mutathatták meg ma-
gukat, hogyan hasznosították a csoportjukban a szerzett tudást.” (forrás: Tófalviné Sz. Anikó Év 
végi beszámolója”) 
 
A munkaközösség feladatai: 
A nevelőtestület minden tagjának folyamatos fejlődésének biztosítása, sikerekből és hibákból 
okulva. 
Havi rendszerességgel esetmegbeszélést, információcserét, tapasztalatcserét tartunk. Ezek, 
megvalósulása hozzájárul a derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez. 
Eredményes és gyakorlati problémák megbeszélése, új ismeretek szerzése, új gyakorlat integ-
rálása a gyakorlati munkához. (1.számú melléklet) 
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4.4. A szervezeti kultúra (értékek, hagyományok) fejlesztésének jellemzői 

 
 
Hagyományaink egyrészt az évenként ismétlődő ünnepekre, másrészt, az évek során kialakított 
óvodai szokásokra épülnek. Hangsúlyt fektetek az intézmény egységes, kulturált összképére, a 
kollégák óvodai emblémával díszített munkaruhát kaptak.  
Személyes kapcsolatot tartok az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyelek problémáikra, 
választ adok kérdéseikre. A jól működő párok együttdolgozását támogatom. Kollégáim tájékozta-
tására többféle kommunikációs csatornát működtetek. A közös vezetés különböző formáira építve 
hatékony csapatmunkát teremtek. Két alkalommal szerveztem közös felnőtt (tanulmányi) kirándu-
lást csapatépítő jelleggel:  
 
Tanulmányi kirándulás, szervezetépítés 2016.10.15. 
Szakmai továbbképzés külső helyszínes 2017.06.16. 
 
 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
A kapcsolattartás formái a Vezetői Pályázatomban, az SZMSZ- ben és a Munkatervben egya-
ránt szabályozottak. Ezek az intézményi célok elérése érdekében folyamatosan és rugalmasan 
működnek. 
 
5.1. Az intézmény kapcsolata partnereivel 
A gyerekek érdekeit szem előtt tartva folyamatos kapcsolatot tartottam az intézmény partnere-
ivel. A kapcsolattartás elősegítésében, elmélyítésében, szükség szerint kezdeményező, vagy 
együttműködő szerepet vállaltam.  
A család és óvoda kapcsolata  
A család és óvoda együttműködésének, kapcsolattartásának gyakorlatában kialakult, hagyo-
mányrendszerrel rendelkezik óvodánk.  
Az együttműködés formái változatosak voltak, a személyes kapcsolattól a különböző rendez-
vényekig magukban foglalták azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család 
teremt meg.  
Kapcsolattartás formái: Családlátogatások, Szülői értekezletek, Fogadó órák, Nyílt napok, 
Szülőkkel közös rendezvények, Szülők tájékoztatásai, Általános családsegítő tevékenység.  
Személyesen részt vettem a Szülői Közösségel történő kapcsolattartásban. Köszönöm éves 
segítségüket, támogatásukat.  
Kapcsolattartás a fenntartóval  
Fenntartónk Gyál Város Önkormányzata.  
Az intézmény irányító szerve Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jogkörét a Pol-
gármesteri Hivatal útján gyakorolja.  
Működtetési kérdésekben bizalommal fordulhattam Polgármester és Alpolgármester Urakhoz.  

Szakmai tevékenységünket a Polgármesteri Hivatal Szociális és intézményi igazgatási csoport 
egész évben segítette. Mindannyiuknak, köszönöm.  
Hatáskörömnek megfelelően hatékonyan működtem együtt a fenntartóval az emberi, pénzügyi 
és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. A jogszabályi követelményeknek megfelelve ke-
zeltem az intézményi erőforrásokat.  
Óvodavezetőként feladatomnak tekintettem:  
Az óvoda és a fenntartó közötti harmonikus, korrekt kapcsolat fenntartását, megfelelő 
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munkakapcsolat működtetését.  

 Tájékoztatási kötelezettségemnek a fenntartó – mind az Intézményi igazgatási iroda, mind a 
Pénzügyi és adó iroda - felé eleget tettem.  
 
Kapcsolattartás egyéb nevelési-, oktatási-, szakszolgálati-, kulturális intézményekkel  
Az óvoda kapcsolatot tartott azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (böl-
csődék), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgála-
tok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meg-
határozó szerepet töltenek be a gyermek életében.  
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodtak a feladatokhoz és a szükséglethez. A 
kapcsolattartás folyamatos, volt, intézménytípusonként általában évi 1-3 alkalom.  
 
Bölcsőde:  
A kapcsolattartás színterei a következők voltak:  
 Óvodai jelentkezéseket megelőzően, illetve szükség szerint. 

Óvodák: 
 meghívtuk egy más rendezvényire 
 Idén rendhagyó módon a Lendületben Gyál Rendezvénysorozaton belül, közösen a há-

rom óvoda részvételével adtunk elő, Anyák napi köszöntő műsort. 
 A Bozsik Programban is közös részvétellel veszünk részt. 
 Kölcsönösen, szakmailag segítjük egymást a pedagógus  minősítéseket megelőzően, 

illetve a tanfelügyelethez kapcsolódó szakmai információkat, tudnivalókat osztjuk 
meg egymással. 

 
Iskolák:  
Óvodánk a körzetes a Gyáli Ady Endre Általános Iskolával, a Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
val, a Kodály Zoltán Zeneiskolával áll szorosabb kapcsolatban. Óvodásaink többségét ezekbe 
az iskolákba íratják be. Közös célunk az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése, a 
zökkenőmentes iskolakezdés megsegítése.  
A kapcsolattartás színterei a következők voltak:  
 zeneiskolai hangszeres bemutatón a nagycsoportosok részvétele,  
 tanórák látogatása az óvodavezetés, óvodapedagógusok részéről,  
 óvodai nyílt napok látogatása a tanítók részéről.  

 
Segítő szakemberek:  
Közös célunk a gyermekek fejlődésének elősegítése, a rászorulók megsegítése.  
Óvodánk pszichológusa, Óvodánk logopédusa, gyógypedagógus:  
 Heti gyakorisággal nyújtottak segítséget a gyermekek szakszerű ellátásában, felzár-

kóztatásában.  
 Felmerülő esetekben konkrét elméleti és gyakorlati útmutatásukkal segítették az óvo-

davezetés és a nevelőtestület munkavégzését, szülői tájékoztatást tartottak.  
 Időszakonkénti kapcsolatunk volt az egészségügyi szakszolgálattal.  

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye - Nevelési tanácsadó  
 Gyermekek vizsgálatát, szakvéleményét kértük esetenként, illetve iskolaérettségi vizs-
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gálati kérelemmel fordultunk esetenként a szakszolgálat munkatársaihoz 
 
 
 Problémajelzésünk, ill. egyéni vizsgálatkéréseink esetén szakvélemény adását végez-

ték, szükség esetén szakértői bizottsághoz irányították a rászoruló gyermeket.  
 Az iskolaérettség megállapításához szükséges vizsgálatok elvégzésében számíthattunk 

az itt dolgozó szakemberek együttműködésére.  
 

 

Gyáli Kertváros Szociális Központ 
 
 Szervezett értekezleteken részt vettünk, a jelzőrendszert működtettük.  
 Szükséges esetekben megismertük a családgondozót, korrekt, jó munkakapcsolatot ápo-

lunk.  
 A szülők figyelmébe ajánlottuk a segítő beszélgetéseiket, szolgáltatásaikat és programjai-

kat, szükség esetén a családi konzultációt, a jogi tanácsadás lehetőségét.  
 
Kapcsolattartás egyéb kulturális, közművelődési intézményekkel  
Az óvoda kapcsolatot épített és kapcsolatot tartott a környezetében működő közművelődési in-
tézménnyel: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. 
Hit-, és vallásoktatás  
Óvodánkban fakultatív katolikus, református hitoktatás folyt. A hitoktatókkal jó munkakapcsola-
tot alakítottunk ki, a hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködtünk, 
a szükséges eszközöket biztosítottam. A szülői igényeket felmértük, a nyilatkozatokat összegyűj-
töttük, a szükséges helyiséget biztosítottam a létszám függvényében. 
 
5.2. A kapcsolattartás formája, módja, rendje  
A Pedagógiai Programban, az SZMSZ-ben, Házirendben és a Munkatervben leírt tartalmak-
nak megfelelően valósult meg.  
 értekezletek  
 megbeszélések  
 fórumok  
 óvodai elektronikus levelezőlista  
 óvodai web oldal 
 faliújságok  

 
A különböző értekezletek, megbeszélések rendje a tervezettnek megfelelően alakult, arról 
feljegyzés készült.  
A kapcsolattartás általános szabálya volt, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestüle-
ti, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véle-
ményezési jogot gyakorló közösség delegáltjainak véleményét kikértem, nyilatkozatukat 
jegyzőkönyvben, vagy nyilatkozatban rögzítettem.  
Az előre tervezhető információáramlás biztosítása a szervezetben az alábbiak szerint történt:  
Óvodavezetőségi értekezletek tervezett rendje  
Óvodapedagógusi értekezletek tervezett rendje  
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Pedagógiai munkát segítők, dajkai értekezletek tervezett rendje  
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Nevelőtestületi tanácskozások (nevelés nélküli munkanapok) tervezett rendje. 
Ünnepek, ünnepélyek, hagyományok, zöld napok tervezett rendje. 
Szülői Közösségekkel való kapcsolattartás  
 
5.3. Az együttműködés tartalmának szabályozása  
Az eredményes működtetés a hatékony idő-és erőforrás menedzsment működésével valósult 
meg. A kapcsolattartás, együttműködés formáit az SZMSZ, Munkaterv tartalmazta, ezeket 
alkalmaztuk:  
Együttműködési megállapodást kötöttem:  
 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 az érvényes SNI szakértői véleménnyel rendelkező gyerekek fejlesztésére megbízási 

szerződést kötöttem Szádvári Lászlóné gyógypedagógussal. 
 5.4. Az intézményi dokumentumok közzététele  
Az óvoda alapdokumentumai (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) nyilvánosak, megte-
kinthetőek, a szülők bármikor hozzáférhetnek, valamint az óvoda honlapján is megtekinthetik 
azokat. A Szülői Közösségi értekezleten, illetve a szülői értekezleteken a szülők tájékoztatást 
kapnak az intézmény működésével kapcsolatban. Ennek koordinálása és ellenőrzése a vezetői 
feladatom.  
5.5. Panaszkezelés  
Célom volt, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot a legrövidebb időn belül beszélje-
nek meg a csoportos óvodapedagógussal, majd szükség szerint az óvodavezető-helyettessel, 
ill. velem. Hivatalos ügyintézés mindig az irodában történt.  
Panaszkezelés az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak szerint történt.  
Adatkezelés az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak szerint történt, probléma, panasz nem 
merült fel. 
 
6. A pedagógiai munka feltételei  
Fejleszthető területek: Az információk gyors megosztását térben nehezíti az épület adottsága. A 
szülők egységes tájékoztatására eddig tett erőfeszítéseink mellet nagyobb odafigyeléssel a vezető-
helyettesek, munkaközösség vezetők bevonásával a faliújságokon megjelenítettek egységesítése 
szükséges. Továbbra is szükséges az információ felelős az öltözőkben kihelyezett információ felü-
letek tartalmi és esztétikai megjelenítésének havonkénti szemléje. 
Fejleszthető terület: Zöld óvoda tárgyi és személyi (továbbképzés) feltételeinek bővítése.  
 
6.1. A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi, személyi feltételek jel-
lemzői  
 
A nevelési évben a tárgyi és személyi feltételek adottak voltak az eredményes nevelő munká-
hoz. Ezek anyagi fedezetét az intézmény költségvetése biztosította.  
 
Személyi feltételek: 
 
A tanévben két fő óvodapedagógus hiányával végeztük munkánkat. Egy üres álláshelyünk 
volt, illetve a három gyesen lévő kollégánknak a helyére két gyakornokot tudtunk felvenni 
egy hely betöltetlenül maradt. GYES.-en levő óvodapedagógus kollégánk munkaviszonya 
megszűntetését kérte, mert Szigetvár mellé költöztek és ott talált másik munkahelyet.  Fejlesz-
tőpedagógus, gyógypedagógus kollégánk szintén GYED-en. Az ő feladatainak ellátására nem 
tudtunk helyettesítő kollégát felvenni jelentkezés hiányában, ezért megbízással foglalkoztat-
tunk két kollégát, akik a fejlesztést illetve az SNI-s gyermekeket látták el. 
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2016./2017 
 

Üres 
állások 

Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr már
c 

Ápr. Máj. Jún. júl aug 

óvodape-
dagógus 

üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres  

óvodape-
dagógus 

GYES 
 

GYES 
 

GYES 
 

GYES 
 

GYES 
 

GYES 
 

GYES 
 

GYES 
 

GYES 
 

üres üres  

Fejlesztő 
ped. 
Köt.fel ell. 
megbízás-
sal 

GYED 
Megbí-
zással 
Betöltve  

GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

 GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

GYED 
Megbí-
zással 
betölt-
ve 

GYED 
Megbí-
zással 

üres üres 

dajka betöltve betölt-
ve 

betölt-
ve 

betölt-
ve 

betölt-
ve 

betölt-
ve 

betölt-
ve 

betölt-
ve 

betölt-
ve 

betöltve üres betölt-
ve 

             
 
A tanév során egy óvodapedagógus 40 éves jogviszony elérése okán a felmentési idejét kezdte 
meg a nyári időszakban. Az ő munkaviszonya október 1-ével megszűnik.  
Július hónapban a Gyesen levő kollégáink helyettesítésére felvett gyakornokok a sikeres gya-
kornoki vizsga letétele után jogviszonyuk megszüntetését kérték. Egyikük elköltözött a váro-
sunkból, a másik kolléga nappali rendszerű tanulmányokra nyert felvételt, ezért munkaviszo-
nyának megszüntetését kérte. 
 
Augusztusra sikerült helyükre ismét gyakornokokat felvennünk. Egy üres állásra végzett ki-
nevezett kolléga érkezett hozzánk. A másik üres állást nyelvvizsga hiányában szintén gyakor-
nokkal töltöttük be. 
 
A tanév  végére (augusztus 31.) egy üres óvodapedagógusi álláshelyünk van. 
 
Tárgyi feltételek:  
A tárgyi, szakmai eszközöket az igényeknek megfelelően, folyamatos bővítéssel biztosítot-
tam. Gondoskodtam a szabad játékhoz, az éves tanulási, a féléves nevelési- ütemtervben fel-
tüntetett tevékenységekhez a szükséges eszközökről, felszerelésekről, amihez a költségvetés,  
keretet biztosított.  
Az anyag és eszközfelhasználást egész évben figyelemmel kísértem, amit pótolni kellett, arra 
volt lehetőségünk. A meglévő eszközeinket igyekeztünk úgy használni, hogy állaguk minél 
tovább jó állapotban megmaradjon. Ebben minden kollégám együttműködően a segítségemre 
volt.  
 
A környezet és játékok biztonságosak. Rendszeresen karbantartva az épület és az udvar és a 
játékeszközök. 
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Beszerzések, javítások 
 
Beszerzések: 
2016. szeptembertől 2017.aug.31. 
 
 Fűkasza 
 hűtő 2 db,  
 mosogatógép+ készüléktartó állvány, 
 lázmérő 3 db 
 porszívó 2 db 
 szalag- csiszológép 
 termoelem- vízbekeverőhöz, 
 zászlók 
 műanyag 240 L-es kuka 
 külső merevlemez 
 fűnyíró 
 csoportoknak (inox) ivóvíztartó kanna csappal 10 L-es 
 beléptető modul – aula ajtó 
 postai levélszekrény 
 izzók cseréje 

 
Javítások: (karbantartók) 
 2 nagy csúszda felújítása 
 1 db lengőhinta felújítás 
 szikkasztó ellenőrző házikók felújítása 
 kerítés lábazat szükség szerinti javítása 
 csoportban lévő asztalok felújítása (csiszolás, lakkozás) 
 vízlágyítórendszer átvizsgálás 
      megrepedt padlócsempék cseréje a felnőtt étkező helyiségben. 
      Vízcsapok, wc-ék szerelése 
      Játékeszközök csavarvédő kupakjainak cseréje 

 
Külön keretet biztosított Önkormányzatunk, további állagmegóvó munkálatokra, amelyet, a 
helyi Ipartestület segítségével a műszaki osztály koordinált.  
 
 Tisztasági festés a tálaló konyha egész területén. 
 Valamennyi ajtó és ajtókeret festése a konyha területén 
 Két hinta felújítás 
 Dinó csúszda felújítása 
 Egy mérleghinta alatt betonozás 
 Láncos híd felújítás 
 Hatszögletű mászok felújítása, festése. 
 Udvari telepített asztalok, padok felújítása 
 Udvari házikók egyes korhadt elemeinek cseréje 
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Szeptember 1-én teljes üzemmóddal fogadtuk a gyermekeket. Köszönöm a Fenntartónak, a Mű-
szaki, a Költségvetési és Intézményi Irodának, az Ipartestületnek, és a közvetlen kollégáimnak a 
sok segítséget.  
 
 
4.2 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást segítő 
eszközök 
 
 tulipán puzzle 10x10 
 tulipán puzzle 20x20 
 matematikai fejlesztő játék mágneses –alakzat, forma, szín 
 Papír írószer, gyermekek foglalkoztatásához 
 Néphagyomány őrző foglalkozásokhoz, fellépésekhez, kalapok 
 Egészséges életmód alakításának tisztasági eszközei 
 Karácsonyra minden csoport játékvásárlás 

 
6.2. A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartásának jellemzői.  
 
Az  Egészségügyi Szolgálattal való kapcsolatunk nagyon jó. Dolgozóink részt vettek az éves 
szűrővizsgálatokon, valamennyien érvényes egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Az új dol-
gozók vizsgálatát igény szerint ellátták. A foglalkozás egészségügyi alapellátás orvosa Dr 
Piszker Éva, ebben az évben is meglátogatta feladat ellátási helyünket, és jegyzőkönyvet ké-
szített. A munkavégzés feltételeit megfelelőnek, biztonságosnak találta.  
A biztonsági előírásoknak minden szempontból eleget tettünk, a munka- és balesetvédelmi 
oktatást megtartottuk.  Munkahelyi/üzemi baleset nem történt. A tűzoltó készülékek, a tűz-
csapok ellenőrzése is megtörtént.  
Óvodánkat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata rendszeresen ellenőrzi. A 
HACCP rendszer alkalmazása előírásszerű volt.  
Egy alkalommal szakmai segítséget kértünk az ANTSZ dabasi kirendeltségétől, hogy mi a 
teendőnk ágyi poloska otthoni megjelenésekor. Közösséget érintő feladatainkról érdeklőd-
tünk. 
Óvodaépületünket távfelügyelt riasztórendszerek védik, a szolgáltatás szerződés alapján 
történik. Téves riasztás néhány esetben fordult elő. 
 
 
6.3. Az intézményi szervezetfejlesztés tervezése, megvalósítása.  
 
Az intézményi szervezetfejlesztés a PDCA lépésekkel történik (tervezés, cselekvés, ellenőr-
zés, beavatkozás, korrekció). A spirálszerű ismétlésének lényege, hogy a rendszer mindig 
tovább javítható, az ismétlések során pedig mindig magasan minőségi szinten végezhetjük el a 
lépéseket. Ennek a megközelítésnek az alapja, hogy a tudásunk és képességeink limitáltak, de 
fejleszthetőek. Különösen igaz ez egy projekt kezdetekor, amikor lehetséges, hogy kulcsin-
formációk még nem  
állnak rendelkezésre, a PDCA alkalmazása visszajelzéseket, igazolásokat adhat a fennálló 
hipotézisekkel kapcsolatban. Ezzel a magasabb szintű tudással már finomíthatóak, átalakítha-
tóak a célok (az elvárt, ideális állapot). A PDCA minden esetben közelebb visz a kitűzött cé-
lok eléréséhez. 
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6.4. A munkatársak felelősségi, ill. hatáskörének meghatározása  
 
Az SZMSZ a munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felha-
talmazást ad. Tartalma szerint munkaköri leírásokban határozom meg a munkatársak felelősségét, 
jogkörét és hatáskörét. Ez adja a munka értékelésének és ellenőrzésének alapját is. Aktualizálása 
folyamatos.  
Az óvodavezető az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint megfelelően osztja meg a vezetési 
feladatokat. Helyettesítése esetén az óvodavezető-helyettesek képviselik az intézményt.  
A vezető-helyettesek mellett felelős személyek kijelölésével biztosítja az aktuális feladatok ellátá-
sát. Pl:  
 gyermekvédelemi feladatok,  
 munkavédelemi feladatok,  
 reszort feladatok,  
 ügyviteli feladatok,  
 munkaközösségi feladatok.  

 
Ezen megbízatások jog- és feladatkörének átruházásáról írásban történik intézkedés.  
Az óvodai szervezeti egységei, a vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás című feje-
zetében pontosan meghatározásra kerültek a belső közösségi csoportok döntési jogkörei.  
 
Belső közösségek:  
 
 a vezetőség  
 az alkalmazotti közösség  
  a nevelőtestület  
 a belső értékelési csoport  
 a szakmai munkaközösség  
 az óvodatitkár  
 a pedagógiai munkát segítő és egyéb alkalmazottak közössége  
 a közalkalmazotti tanács  

 
 
 
 
 
6.5. A csoportos és egyéni tanulási lehetőségek támogatása  
 
Rendszeresen felmérem, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek. 
Hangsúlyozom az élethosszig való tanulás elvét, a hétévenkénti megújulás szükségességét, hasz-
nát. Az idei évben az alábbi továbbképzéseken vettek részt a kollégák. 
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Továbbképzések 

1. Továbbképzési terv 2016/ 2017. évben 

Szakvizsgát adó képzések 

Óvodapedagógus 

neve 

Képzés 

szervező 

Képzés megneve-

zése 

Képzés időtar-

tama 

Finanszírozás 

Ft 

Tóth Anna Apor Vil-

mos Kat. 

Főiskola 

gyakorlatvezető, 

mentorpedagógus 

2 félév 220 000 

Tófalviné 

Sz. Anikó 

BME 

Budapest 

közoktatási vezető 2 félév 1.félév 135 000 

költségvetésből 

2. félév: önrész 

67 500  50% 

költségvetés: 

67 500    50% 

Székely Beáta BME  

Budapest 

közoktatási vezető 2 félév 1.félév  135 000 

költségvetésből 

2. félév: 135 000  

önrész 100%  
    Összesen760 000 

Költségvetésből: 

557 500 

alkalmazotti ön-

rész: 202 500 

 

 

Továbbképzések 

Óvodapedagógus 

neve 

Képzés szervező Képzés megneve-

zése 

Képzés idő-

tartama 

Finanszírozás 

költségvetésből 
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Adamecz- Tóth 

Annamária 

RRABE 1. Kreatív játékötle-

tek a kisgyermekek 

önkibontakozását 

segítő élményszerű 

zenei, mozgásos, 

alkotó tevékenysé-

gek  alakításához  

2. Differenciálás, 

viselkedésrendezés 

az óvodában  

3. Mérés-értékelési 

alapismeretek az 

óvodában  

30óra 

 

2017.05.08 

 

 

 

 

30 óra 

2016. 11. 26 

 

30 óra 

2017. 04.08. 

 

55 000 

 

 

 

 

 

 

55 000 

 

 

 

55 000 

Tóth Pál Tamásné RRABE Differenciálás, vi-

selkedésrendezés az 

óvodában  

 30 óra 

2016. 11. 26 

55 000 

Tóth Ferencné Harmónia Világ 

Kft 

A bábjáték mint a 

nevelés egyik leg-

hatékonyabb eszkö-

ze 

28óra 25 000 

Székely Beáta OFI Zöld Óvoda koordi-

nátor 

30 óra 

térítésmentes 

térítésmentes 

Sipos Ágnes Démoszthenész 

Országos Érdek-

védelmi Egyesü-

let Bp. 

 

 

OH 

Afáziás betegek 

beszédterápiája 

 

 

 

„Játszva beszélni –

beszélve játszani -  

fejlesztés játékosan  

 

60 óra 
önköltséges 

 

 

 

 

5 óra 

önköltséges 

önköltséges 
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Továbbképzések 

Óvodapedagógus 

neve 

Képzés szervező Képzés megne-

vezése 

Képzés idő-

tartama 

Finanszírozás 

költségvetésből 

Buga Boglárka POK Szolnok   3 óra térítésmentes 

Fülöpné Sólyom 

Erzsébet 

Pok Szolnok  3 óra 

 

térítésmentes 

 

Nevelőtestület 22 

tagja továbbkép-

zési keretből 

Innovatív Mű-

hely Székesfe-

hérvár 

Korszerű szem-

lélet az óvodai 

környezeti neve-

lésben                    

Elsősegély-

nyújtás az óvo-

dában                                                       

2017. 02. 24. 

 

Óraszám: 5 

óra 

 

Óraszám: 5 

óra 

költségvetés: 

 

90 000 

 

 

 

90 000 

Székely Beáta OFI Zöld Óvoda koor-

dinátor 

30 óra térítésmentes 
 

   összesen 425 000 

 
 
 
 
6.6. Információs rendszer hatékonysága  
 
Több csatornán kommunikálunk, a személyes kapcsolattartástól az e-mail-es tájékoztatáson 
keresztül. Hangsúly fektetek arra, hogy ha szükséges, személyesen adjam át az információkat 
a kollégáknak. A vezető társakkal napi kapcsolatot tartok személyesen.  Sok esetben e-mailen 
osztom meg az információkat, melyeket vagy személyesen az érintett kollégának, vagy a ve-
zető helyetteseknek küldök el. Természetesen időnként előfordul kommunikációs elakadás, 
félreértés, amit próbálunk minimalizálni. Az intézmény munkatársai számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A kollégákat az 
őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztatom, 
így elkerülhető az álhírek, tévhitek terjedése.  
Nagyon fontos a nevelőtestület és a pedagógiai munkát segítő és egyéb alkalmazottak közös-
ségének magas színvonalú együttműködése, „élő szóban” történő kommunikációja. Az intéz-
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mény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a belső igényesség, hatékony-
ság jellemző. Jó kapcsolatot tartanak pl. a kertész-karbantartók, pedagógiai asszisztensek, a 
dajka nénik is.  Fontosnak tartom, hogy a dolgozók között egységes elváráson alapuló jó 
szakmai munka, a jó gyakorlatok elismerése, és ne rivalizás legyen. A legjobb gyakorlatok 
eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményve-
zetés.  
 
 
7. Az OAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogal-
mazott intézményi céloknak való megfelelés  
7.1. Az intézmény pedagógiai Programjában kitűzött céljainak a központi tartalmi sza-
bályozókkal (jogszabályok, rendeletek, OAP) összhangban lévő meghatározása  
Az év folyamán a minősítésekre és tanfelügyeletekre készülve megállapítottuk, hogy az ONAP és 
a Napsugár Pedagógiai Program fogalomhasználata néhány esetben nem koherens. Ezt az óvoda-
pedagógusok közreműködésével módosítottam. A PP legitimációja megtörtént. Ügyeltünk arra, 
hogy az aktuális jogszabályi és tartalmi szabályzókon túl az intézményünk sajátos arculatát, napi 
nevelői gyakorlatát is egyértelműen tükrözze.  
7.2. Az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés so-
rán  
A vezető helyettesek, a munkaközösség-vezetők és a többi dolgozó különböző szintű bevonásával 
készítem el az óvodai életet meghatározó alapdokumentumokat. Az operatív munkát az éves 
munkatervben, az egyenlő terhelést figyelembe véve tervezem meg. A munkatervben található 
ellenőrzési tervet maximálisan megvalósítottuk, dokumentumai a vezetői irodában megtekinthető-
ek.  
A 2015-16. nevelési évben a pedagógiai munka célirányos ellenőrzésének tapasztalatai: a 2.1. 
pontban találhatóak.  
Ezek következményeként a 2016-17. nevelési év kiemelt feladata lesz az egészséges életmód ala-
kítása, szokás- szabályrendszerének megvalósulása, mert a gyermek testi fejlődésének elősegítése 
ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.  
A Munkaterv tevékenységi, eseménytervei a kiemelt cél,-feladattal és ellenőrzési tervvel össz-
hangban voltak. 
 
 
7. Az OAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogal-
mazott intézményi céloknak való megfelelés  
7.1. Az intézmény pedagógiai Programjában kitűzött céljainak a központi tartalmi sza-
bályozókkal (jogszabályok, rendeletek, OAP) összhangban lévő meghatározása  
 
Az év folyamán a minősítésekre készülve megállapítottuk, hogy az ONAP és az óvodánk Pedagó-
giai Programja összhangban van egymással. Ügyeltünk arra, hogy az aktuális jogszabályi és tar-
talmi szabályzókon túl az intézményünk sajátos arculatát, napi gyakorlatát is egyértelműen tük-
rözze.  
 
7.2. Az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés so-
rán  
 
A vezető helyettesek, a munkaközösség-vezetők és a többi dolgozó különböző szintű bevonásával 
készítem el az óvodai életet meghatározó alapdokumentumokat. Az operatív munkát az éves 
munkatervben, az egyenlő terhelést figyelembe véve tervezzük meg. A munkatervben található 
ellenőrzési tervet maximálisan megvalósítottuk. 
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Ezek következményeként a 2016-17. nevelési év kiemelt feladata lesz az egészséges életmód ala-
kítása, szokás- szabályrendszerének megvalósulása, mert a gyermek testi fejlődésének elősegítése 
ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.  
A Munkaterv tevékenységi, eseménytervei a kiemelt cél,-feladattal és ellenőrzési tervvel össz-
hangban voltak. 
 
7.3. A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata  
Az éves beszámolóikat az óvodapedagógusok, a munkaközösség vezetők, a reszortosok, a gyer-
mekek fejlesztését végző kollégák: pszichológus, logopédusok, gyógypedagógusok elkészítették. 
Ezek a mellékletekben olvashatóak. 
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Legitimációs záradék 
 
 
 
A 2016-17. nevelési év Beszámolóját a nevelőtestület 2/2017 (VIII.31.) NT. számú határozatával 
fogadta el.  
A 2016-17.nevelési év Beszámolójának elfogadásáról készült Nevelőtestületi határozat mellékel-
ve.  
A 2016-17. nevelési év Beszámolójában foglaltakat a Szülői Közösség nyilatkozata szerint véle-
ményezte, azzal egyetértett.  
 
 
Készítette:  
Kápolnásiné Sági Andrea  intézményvezető Dátum: 2017. augusztus 31.  
 
 
 
Véleményezte:  
Közalkalmazotti Tanács Dátum: 2017. augusztus .  
 
Szakmai Közösség Dátum: 2017. augusztus .  
 
 
Véleményezte:  
Szülői Közösség Dátum: 2017. szeptember 21.  
 
 
Elfogadta:  
A Tulipán Óvoda Nevelőtestülete Dátum: 2017. augusztus .  
 
Jóváhagyta:  
Dátum: 2017. augusztus 31.  
 
 
 
 
intézményvezető  

P.h. 
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1. melléklet 
 
 
 
 

 
 

1. Bábjáték Munkaközösség 
2. A báb szerepe az óvodai nevelésben munkaközösség 

Év végi beszámolója 
2016/2017-es nevelési év 

 
 
Készítette: Tofalviné Szabó Anikó   munkaközösség vezető 
        Tóth Ferencné            munkaközösség vezető 
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Tóth Ferencné - Bábjáték 
            Tofalviné Szabó Anikó – A báb szerepe az óvodai nevelésben 
 
A szakmai munkaközösség céljai és feladatai:  
Tóth Ferencné: 
A munkaközösség célja:                                                                                               

• az óvónők motiválása, figyelemfelhívás a bábjáték lehetőségeire,az alkalmazás 
• sokszínűségére 
• a gyermekek személyiségének fejlesztése a báb segítségével                                       
• a bábjáték lehetőségei a nevelésben,a pedagógiai munkában                                       
• az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása a csoportjukban                                   
• felnőttek  közötti személyes kötődések erősítése,csapatmunka                                
• a bábjátékon keresztül segítsék az anyanyelvi műveltség ápolását                                  
• juttassák a gyermekeket művészi élményekhez                                                                 

   
• az előadásokkal tegyék élményszerűvé, emlékezetessé a gyermekek hétköznapjait       

 

 A munkaközösség feladata: 

• a bábjáték módszertani anyagának felelevenítésével az óvónők módszertani                    

• kultúrájának  fejlesztése                                                                                                 
• a báb sokoldalú fejlesztési lehetőségeinek felkutatása                                                  
• az elsajátított ismeretek alkalmazása a csoportjukban                                                   
• közös bábkészítés -egyszerű fakanálbáb,marionettbáb készítése-játék a csoportjukban 
• az együtt játszással csapatépítés 

Tofalviné Szabó Anikó: 
Munkaközösség céljai: 
- Szakmai tudásunk bővítése. 
- A nevelőtestület minden tagjának folyamatos fejlődésének biztosítása, sikerekből és 
hibákból okulva. 
- Eredményes és gyakorlati problémák megbeszélése, új ismeretek szerzése, új gyakorlat 
integrálása a gyakorlati munkához. 

- Egymástól való tanulás tapasztalatcsere. 
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- Beszélgetések, szakmai viták közben önbizalmunk erősítése. 

- Segítő szakanyagok, gyűjtemények készítése önmagunknak és munkatársainknak. 

 Munkaközösség feladatai: 
-  Az új iránti fogékonyság, befogadás, motiváltság – érdeklődés 
-Innovációs törekvések 
- Játékos kultúraátadás folyamatossága 
-Differenciálás alkalmazása 
- Játékosan történő fejlesztés 
- A felszabadult, örömteli bábjáték elősegítése, melynek eredményeként a gyermek 
személyisége és játéka, egyéni képességeihez megfelelően, egymással kölcsönhatásban 
fejlődik. 
- Nyugodt légkör, megfelelő hely, elegendő idő, bábeszközök biztosítása. 
- Társas kapcsolatok alakítása, a játéktevékenység során. 
- Tevékenységek bábjátékba integrálása. 
- Egyéni bánásmód alkalmazása. 

Tóth Ferencné: 
 

foglalkozás ideje résztvevők témája 
2016.10.19 15fő A báb története, előadó: Imre Mária,  

Szem fejlesztő hatása, előadó: Tóth 
Ferencné 

2016.11.16 7fő Milyen a jó báb? Előadó: Tóth Ferenc-
né 
Bábfajták összegyűjtés-közös munka 

2016.12.01 7fő dramaturgia 
drámajáték-készülés a karácsonyi 
ünnepségre, Az igazmondó juhász 

2017.01.19 7fő Az anyagválasztás szempontjai elő-
adó: Tóth Ferencné 
gyakorlati munka: fakanálbáb készíté-
se 

2017.02.02 9fő A báb mint módszer a beszédfejlesz-
tésben, előadó: Sípos Ágnes 

2017.03.23 4fő Gyakorlai munka: egyszerű marionett 
báb készítése 

2017.04.27 4fő Év végi beszámoló 
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Tofalviné Szabó Anikó: 
 

foglalkozás ideje résztvevők témája 
2016.10.18 

Delfin csoport 
Apatóczki Emma 

10fő Bábjáték szerepe  a  befogadásban. 

Bemutató foglalkozás a delfin 
csoportban.  

2017.01.13 
Katica csoport 

Kunovicsné Földi Anna 

9fő Bábjáték  kiscsoportban .  

Bemutató foglalkozás a katica 
csoportban 
 

2017.02.08 
Halacska csoport 

Buga Boglárka 

9 fő Bábjáték  középső csoportban.  

Bemutató foglalkozás a halacska 
csoportban 

 
2017.03.01 

Maci csoport 
Fülöpné Sólyom Er-

zsébet 

7fő Bábjáték  nagycsoportban 

Bemutató foglalkozás a maci 
csoportban 
 

2017-04-20 13 fő Az év értékelése 
Kötetlen beszélgetés, vélemények 
meghallgatása, konzekvenciák 
levonása, további feladatok 
meghatározása 
 

 
Tapasztalatok 
Tóth Ferencné: 
Az óvónők szívesen fogadták az új munkaközösség meg alakulását. Mivel                         
párhuzamosan hasonló munkaközösség indult, megváltoztattuk a második                        
félév tematikáját, így lehetőségünk nyílt, hogy sokkal szélesebb, tágabb                      
rálátást kaphassanak kollégáink a bábjáték felhasználási lehetőségeire.                  
Az elméleti hosszabb és rövidebb előadások váltakozása,a gyakorlati munkát     
segítő bábkészítés lehetősége tartalmasabbá ,változatosabbá tette munkánkat. 
Nehézséget okozott,hogy az év végi hajrában az óvónők elfoglaltságai miatt kevesebb  
létszámban tudtak megjelenni a foglalkozásokon. Az idén a szokásos ünnepi               
rendezvényekhez társultak a Gyáli ünnepségsorozat rendezvényei is.         
A bábjátékot vagy szereti  valaki,vagy nem. Aki szereti,az szívesen is alkalmazza.     
Sikernek könyvelhetjük el,hogy olyan óvónő,aki eddig nem érzett affinitást,ill.                  
bátortalan volt a bábhoz nyúlni szívesen vett részt a foglalkozásokon.                     
Sajnos van olyan csoport is, ahonnan  nemigen volt érdeklődés.   
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Az előadások utáni kötetlen megbeszéléseken viszont oldottan viszonyultak  
egymáshoz a résztvevők. 
A  karácsonyi drámajáték  újszerű témaválasztása kérdéseket vetett fel,de a siker  
bebizonyította,hogy a tiszta forrásból merített anyagot gyerek és felnőtt egyaránt élvezte. 
 Tofalviné Szabó Anikó:   

  A nevelési év során új lehetőség, innováció jelent meg a munkaközösség életében, hiszen 
óvodánk két munkaközösségének munkája egymásra épült. 

Ez újabb lehetőséget biztosított, hogy együtt tudjunk egymással dolgozni, együtt tudjuk 
működtetni, sikeressé tenni a munkaközösséget. 
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a növekvő terhek ( pl. óvodapedagógus hiány, pedagógusok 
betegsége, gyakornokok felkészítése a gyakornoki vizsgára, problémás gyermek létszámának 
növekedése) ellenére, a pedagógus kollégák lelkesen készülnek a bemutató foglalkozásokra. 
Mindig színvonalas, láthatóan megtervezett foglalkozást látunk. 
Az is elmondható, sokszor előfordult, hogy nem tisztelték meg egymást jelenlétükkel a 
foglalkozásokon, amit ebben az évben a jó kommunikációval, jobb információáramlással 
sikeresen el tudtunk kerülni. 

Nehézségek: 
Az éves munkaterv feszes ütemterve mellett nehéz volt tartani a foglalkozások időpontjának 
megtartását. Volt rá példa,hogy a pedagógus fontos, előre nem tervezett dolga miatt előre kel-
lett hozni egy látogatás időpontját. 
A nevelőtestület jó kapcsolata és kommunikációja szerencsére átsegített bennünket ezeken a 
nehézségeken. 
Javaslatok 
Még nagyon sok témalehetőség van.       
 

• anyaggyűjtés korcsoportonként   
• helyes bábmozgatás elsajátítása   
• további bábkészítések 
• a báb és az ünnepek-játék fűzés 
• előadások: 
• hogyan segít a báb a kapcsolatteremtésben 
• nehezen nevelhető gyermekek fejlesztése-pszichológiai zavarok, agresszió, gyász, 
•  pszihoszomatikus,neurózisos problémák, stb...                                                     

                
• díszletek tervezése  
• szituációs játékok a környezetünkből vett tárgyakkal 

 
Összegzés 
Tóth Ferencné:  
 A szakmai munkaközösség segítette a pedagógusok szakmai fejlődését, remélem felkeltettem 
érdeklődésüket a bábjáték iránt és a gyakorlatban is alkalmazzák majd. A fiatal kollégák is 
megtapasztalhatták a bábok alkalmazási lehetőségeit, azok készítésének módját. A gyakorlati 
munka mindenkinek nagyon tetszett és örömmel használták a bábokat a csoportjukban is.  
Tofalviné Szabó Anikó: 
Ez a nevelési év is nagyon sok terhet rótt az óvodában dolgozó összes kollégára, úgy gondo-
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lom, hogy sikeresen együttműködő munkaközösséget sikerült alkotnunk, a komplexitás je-
gyében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2. sz. melléklet 

 
Gyáli Tulipán Óvoda  

 

 
Éves beszámoló 

 
Zöld Óvoda 

Madárbarát Óvoda 
 

2016/2017-es nevelési év 
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Székely Beáta 
óvodapedagógus, Zöld Óvoda koordi-

nátor 
 
Az egészséges életmód alakítása, 

egészségvédelem 
Az idei évben is nagy hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok a környezeti nevelés, egés-
zségnevelés megvalósítására. Szeptembertől a kiscsoportosok többsége új ízekkel találkozik a 
tízóraira és uzsonnára fogyasztott zöldségek, gyümölcsök kóstolása révén. A hideg időszak 
beköszöntével a pedagógusok a papír zsebkendő helyes használatára tanítják a gyerekeket. 
Felhívjuk a figyelmet az időjárásnak megfelelő öltözködés fontosságára - a szülők körében is. 
A fogápolás kiscsoportos kortól nélkülözhetetlen feladat: vannak olyan gyerekek, akik még 
nem sajátították el a helyes fogkefe használatot. Miközben megtanítjuk nekik ezt, figyelmez-
tetjük őket a takarékos vízhasználatra is. A nyári időszakban fontos a napvédelem, ezért pá-
lyázaton nyert, vagy szülők által biztosított naptejjel kenjük a gyermekeket az erős UV-
sugárzás ellen. Minden homokozó fölött biztosított a nagyméretű napellenző. Az udvaron 
párakapu is elhelyezésre került a gyerekek felfrissülésére.  
 
Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés 
A családias légkörben növekedő gyermekek a foglalkozások során játékosan ismerkednek 
meg a környezetvédelem alapvető törvényeivel, valamint az állat,- és növényvilág tiszteletére 
tanítjuk őket. Kertvárosi környezetünkben fontos, hogy a gyermekek figyelmét már óvodás 
kortól felhívjuk a szemetelés káros hatásaira, megtanítsuk nekik a szelektív hulladékgyűjtés 
rejtelmeit. Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőséget, ezért az intézményben található eszközök 
minden gyermek számára elérhetőek, használhatóak. A foglalkozások során folyamatosan 
megjelenő, környezeti neveléssel kapcsolatos témák eredményeként a gyerekek fokozottan 
érzékennyé válnak élő környezetük megismerésében, védelmében, gondozásában. Örömmel 
vállalnak feladatokat az udvar és a kert gondozásában, ápolásában, a szemetet szelektíven 
gyűjtik, etetik a csoport állatait, vizsgálják a fűben talált rovarokat.  
 
Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása 
A csoportokban található akváriumokban és terráriumokban nevelt állatok gondozása révén 
érzelmi kötődés alakul ki a gyermekekben. Sokan az óvodai mintára otthon is elkezdik a fele-
lős kisállattartást. A gondozás, etetés során a munkára való nevelés is észrevétlenül beépül a 
gyerekek mindennapjaiba, és bővül a szókincsük is az élményszerző foglalkozások alatt. 
 
A tárgyi feltételek (csoportszoba, óvodaudvar) 
A konyhakertekben a kedvezőtlen időjárás miatt csak április-május környékén kezdődtek meg 
a kerti munkálatok. A gyerekekkel retket, borsót, hagymát, paradicsomot, paprikát, karalábét, 
kukoricát ültettünk, de a korábbi években elültetett eper is rengeteg termést hozott.  
Az udvaron, karbantartóink segítsége által kialakításra került egy mezítlábas park. A lépegetőt 
homokkal, különböző méretű kavicsokkal, hánccsal töltöttük fel, de lehetőség van gesztenye, 
dió, toboz, vagy akár víz elhelyezésére is. A homokozók fölött nagyméretű árnyékolók kihe-
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lyezésére van lehetőség. Az udvaron párakaput is telepítettek a karbantartók, ami segíti a 
gyermekek felfrissülését a kánikulában.  
Az udvarra látogató madarak tavasszal, 2 alkalommal is használatba vették a kihelyezett B-
típusú odút. Széncinege, majd rozsdafarkú fiókák keltek ki a tojásokból, így a gyerekekkel 
idén is megfigyelhettük, hogyan gondoskodnak a madarak a kicsinyeikről. 
Bővült az óvoda eszközkészlete is: nagyítókkal, távcsövekkel, bogárvizsgálókkal, mikroszkó-
pokkal, CD-kkel, DVD-kkel, valamint az udvarra kihelyezett madárbarát-kert molinóval, ké-
pes odújelzővel. 
 
 
A fenntartó, illetve a szűkebb társadalmi környezet bevonásában elért eredmények 
Az Állatok világnapja minden évben megmozgatja a kreatív szülőket, újrahasznosítható vagy 
természetes anyagokból készítenek különféle alkotásokat. Tematikus családi napjainkon a 
főbb témák: környezetvédelem, állatok, madarak, növények, közlekedés. A gyermekek által 
hatással vagyunk szüleikre, családjukra is. A városban havonta gyűjti a szelektív hulladékot a 
helyi hulladékgazdálkodási cég, kéthetente pedig a keletkező zöld hulladékot, ami nagy segít-
séget jelent az intézménynek. A Gyáli Kertbarát Körrel jó kapcsolatot ápol az intézmény, ren-
dezvényeiken fellépnek gyermekeink, kiállításaikon is részt veszünk.  
 
Személyi feltételek 
Egy pedagógus végezte el augusztusban a zöld óvoda koordinátori képzést az OFI által. Az 
egész nevelőtestület részt vett a fenntartható környezeti nevelésről szóló továbbképzésen, va-
lamint elvégzett egy elsősegélynyújtó előadáson.  
 
Megvalósult Zöld jeles napok 

• Takarítási világnap – ehhez kapcsolódóan papírgyűjtést szerveztünk, ami sikeresen 
megvalósult, a bevételt csoportonként a karácsonyi ajándékok megvásárlására, eszkö-
zök bővítésére fordították a pedagógusok 

• Állatok világnapja – nagy sikert aratott a hagyományos intézményi kiállítás a gyer-
mekek és szüleik által készített állatokat ábrázoló alkotásokból, sok esetben újrahasz-
nosított alapanyagokból 

• Víz világnapja – csoportos szinten megvalósuló projektek, kísérletekkel, víz-
takarékosságra neveléssel 

• Föld napja – a konyhakertek és a virágos kertek szépítése, palánták, magok ültetése, 
valamint csoportos szinten megvalósuló projektek a környezetvédelemről, szelektív 
hulladékgyűjtésről  

• Éves szinten második alkalommal megrendezésére kerülő papírgyűjtés az óvodában, 
melyen szintén rengeteg papírt gyűjtöttünk a szülők segítségével. Bevételét a tavaszi 
kirándulás költségeinek csökkentésére fordították a csoportok.  

• Madarak és fák napja – csoporton belül megvalósuló madaras projektek, családi na-
pon madarakkal kapcsolatos kézműves, mozgásos, logikai játékok, állatbemutató 

 
Terep-foglalkozások 
• Az idei évben a rossz almatermés miatt elmaradt a hagyományos almaszüret 
• Csoportok tanulmányi kirándulása a természetbe (Szigethalom, Budakeszi, Ócsa, Vere-

segyháza, Piliscsév, Felsőlajos, stb.) 
• Csoport szinten városismereti, közlekedésismereti és környezeti megfigyeléssel összekap-

csolt séták a városban, az óvoda környezetében 
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Erősségeink 
Minden csoportban maradéktalanul megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a mada-
rakról való gondoskodás a téli időszakban. Csoport szinten újrahasznosított alapanyagokat is 
használnak a pedagógusok a vizuális foglalkozások során (papír, palack, guriga, kupak, stb.). 
 
Nehézségek, gyengeségeink az elmúlt évben 
Néhány csoportnál csak tavasz végén kerültek beültetésre a konyhakertek, ami betudtató a 
későig nyúló fagyoknak. Ezekben a kertekben már nem volt alkalmuk a gyerekeknek megfi-
gyelni a növekvő zöldségeket. Visszatérő probléma a komposztálóba kerülő, nem komposz-
tálható hulladékok elhelyezése (déli gyümölcsök héja). A probléma jövőbeni elkerülése miatt 
szükséges lehet többszöri alkalommal is elmondani, akár táblákon is figyelmeztetni a felhasz-
nálókat, mi kerülhet bele a komposztedénybe, és mi nem.  
 
Gyermekek fejlesztésében elért pozitív változások 
Minden csoport - már a 3 éves korosztály is az életkoruknak megfelelő szinten - nagy lelkese-
déssel vesz részt a kerti munkákban: magok ültetése, palántázás, locsolás, de a gazolás, a 
zöldségek növekedésének napi ellenőrzése, termények betakarítása, kóstolása is örömmel tölti 
el a gyerekeket. A nagyobbak már felelősi rendszerben etetik az állatokat, versengenek, ki 
segítsen locsolni az óvónőknek. Pontosan emiatt fontos, hogy pedagógusként milyen példát 
mutatunk, milyen mintát adunk át a gyermekeknek, s általuk talán a szüleiknek is.  
 
Innováció  

• párakapu kihelyezése 
• mezítlábas park kialakítása 
• homokozó-árnyékolók kihelyezése 

 
10 csoportból jelenleg 4-ben található akvárium, vagy terrárium: a gyerekek a pedagógusok-
kal közösen gondoskodnak az állatok etetéséről, tisztántartásáról. A téli és nyári időszakban a 
szülők segítségét is igénybe veszik, akik szívesen vállalják az állatok felvigyázását. Egyre 
több visszajelzést kapunk az otthoni felelős állattartásról.  
 
 Napocska csoport: akvárium halakkal 
 Őzike csoport: terrárium óriáscsigákkal 
 Maci csoport: terrárium ékszerteknősökkel 
 Delfin csoport: terrárium szárazföldi teknőssel 

 
 
 
         Székely Beáta 

óvodapedagógus 
Zöld Óvoda koordinátor 
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3.sz. melléklet 
 
 
Cini, cini muzsika hagyományőrző mozgásos népi játék szakkör munkájának éves beszámo-

lója a 2016/2017-es évről 

 

 
 

 

Szakkörvezető óvodapedagógusok: Fekti Imréné, Tóth Anna, Tóth Ferencné, Varga Janka. 

 

A szakmai munkaközösség céljai és feladatai voltak: 

• Az énekes népi gyermekjátékok és a gyermektánc módszertani ismereteinek bővítése 

• Beszélgetések során a szakmai tudás bővítése, műveltségtartalom frissítése 

• Az alapvető táncos mozdulatok alkalmazási lehetőségeinek megismerése  

• Kitekintés, az "egymástól tanulás" elvének érvényesítése 

 

Szakkörünkre járhattak: 
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• Azok a gyerekek, akiket az óvodapedagógusaik javasoltak. 

• Akik az óvodai foglalkozások mellett szerettek volna még énekelni, énekes-mozgásos játéko-

kat játszani, valamint érdeklődtek a néphagyományok, népszokások iránt. 

• Iskolába menő nagycsoportos korúak. 

 

 

Foglalkozások helye: Tornaszoba 

Foglalkozások ideje: hétfő, 1100 - 1140 

Időszak: október 3. – április 24. 

Résztvevő 

gyermekek  
Szeptember Május Fiú Lány 

Méhecske 3 fő 3 fő 1 fő 2 fő 
Napocska 3 fő 3 fő 1 fő 2 fő 

Őzike 5 fő 5 fő 2 fő 3 fő 
Csillag 2 fő 2 fő - 2 fő 
Maci 2 fő 2 fő - 2 fő 
Virág 5 fő 5 fő 3 fő 2 fő 

Összesen: 20 fő 20 fő 7 fő 13 fő 
 

A nevelő-oktató munkában elért eredményeink: 

TEVÉKENYSÉGEINK VOLTAK:  

• 2016. szeptember 7-én nyitó értekezletet tartottunk, melyen ötleteket vetettünk fel az idei 

nevelési évre vonatkozó jeles napokkal kapcsolatban. Ezeket átbeszéltük, véglegesítettük, 

majd a munkatervben rögzítettük. 

• 2016. december 16-án az óvodai karácsonyi ünnepségen egy karácsonyi jelenettel színesítet-

tük az ünnepséget. 

• Április 7-én megkezdtük hagyományos húsvéti kiállításunk rendezését, amelyre a csoportok, 

családok, és óvodánk dolgozói készítettek szép alkotásokat ebben az évben is. 

• A Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezést június 2-án délelőtt egy táncházi hangulat 

megteremtésével, táncos mozgások tanításával próbáltuk színesíteni. 

 

MEGVALÓSÍTÁSUK: 
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Ősszel mesével kezdtünk, építve a mese motiváló és fejlesztő hatására. A rátóti csikótojás 

című magyar népmesét több alkalommal meséltük el. Dramatizálásával is számoltunk, de már 

a karácsony közeledett így egy karácsonyi mesét dolgoztunk fel. A foglalkozásokat mozgás-

sal, játékokkal indítottuk, a gyermekek mozgás és játékigényét kielégítve segítettük a ráhan-

golódást, az egymással való ismerkedést.  

Első bemutatkozásunk, óvodánk kis közönsége előtt a karácsonyi ünnepségre esett. A 

társak előtt való szereplések mindig nagy jelentőségűek számukra, hiszen ilyenkor a gyerme-

kek csoportjuktól külön válva valami kicsit másabbat énekelnek, verselnek, és ettől kivívhat-

ják a többiek, a nézők elismerését. A szereplés előtti izgalom mindig jó hatással van a pro-

dukcióra, ez történt most is. Elismerő nagy tapsot kaptunk kis jelenetünkért, mely azt a törté-

netet mesélte el a nézőknek, mióta örökzöld a fenyőfa és hogyan lett a karácsony ünnepi dí-

sze. 

Januártól húsvétig újévi köszöntőkkel, farsangi játékokkal, dalokkal, mókás csúfolók-

kal, a Gergely-járással, és a kiszehajtás hagyományával ismertettük meg a gyermekeket. Szí-

vesen játszották ezeket, örömmel jöttek a foglalkozásokra.  

A hagyománnyá vált húsvéti kiállításunkat ebben az évben is megrendeztük. Szép 

számmal érkeztek alkotások a családoktól. Örömmel láttuk, hogy az idén a tavalyinál több 

kiállításra szánt tárgy érkezett. Az esztétikus darabokat otthon, szülő gyermek együtt készítet-

te barkácsolással, kézműveskedéssel. A kiállítás szervezésének pont ez az egyik célja! 

Ebben az évben a Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés koordinálását, mi a ha-

gyomány szakkör munkatársai vállaltuk fel. Marcsi néni pár szóban ismertette e nap lényegét, 

az összetartozás jelentését, jelentőségét, amiért e napon ünnepelésre összegyűltünk. Az ilyen-

kor megszokott programok mellé egy kis táncházi hangulatot próbáltunk varázsolni Janka 

néni vezetésével. A talp alá való zene megtette a hatását, aulánk apraja, nagyja ropta a táncot. 

Lépkedtek, szökdeltek, forogtak.  

Ebben az évben a foglalkozásokra kijelölt nap az előző évek tapasztalatából kiindulva 

nem változott, a foglalkozások 11 órakor kezdődtek. Ez jónak, működőképesnek bizonyult az 

egész év folyamán. Az érintett csoportok óvodapedagógusai azzal segítették munkánkat, hogy 

a megbeszélt időpontra a foglalkozásban résztvevő gyermekeket összegyűjtötték számunkra, 

ezáltal a lebonyolítás gördülékenyebb lett. 

 

A hagyomány szakkör munkáját sikeresnek, eredményesnek tartjuk, terveinket meg tud-
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tuk valósítani. 

JAVASLATUNK A KÖVETKEZŐ ÉVRE: 

Az Összetartozás napi táncházi mulatság levezénylése arra késztet bennünket, hogy a 

következő évben több zenével, tánccal kapcsolatos foglalkozásokat tervezzünk. A gyermekek 

nagyon fogékonyak a táncos mozdulatok elsajátítására, zenehallgatásra, és az ezekkel meg-

tűzdelt dramatizálásra. 

         4.számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vizuális Kuckó 
Tehetséggondozói tevékenységének 

éves értékelése 
2016/2017 

 Nevelési Év 
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  A tehetséggondozói munkában résztvevő pedagógusok: 
 
Buga Boglárka - Halacska csoport              Fülöpné Sólyom Erzsébet- Maci csoport 
Szekrényesi Tamásné- Csillag csoport                    Kunovicsné Földi Anna-Katica csoport 

 
 

 
Tehetséggondozás az óvodai vizuális nevelésben 

 

Célunk:   
A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. 
/megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben 
bujkáló kiváló képességeket/. A kreatív, tehetségígéretes gyermekek további komplex 
fejlesztése. 
A gyermekek fejlesztését, kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások 
keretében kívántuk megvalósítani. 
Tehetséggondozó műhelymunkánkban olyan a csoportos óvodapedagógusok által 
tehetségesnek látott 6,7, éves gyermekek vettek részt, akiknek finommotorikája, szem-kéz 
koordinációja kiemelkedő, képesek az összpontosításra, az együttműködésre, megfelelő 
szociális és motivációs szinttel rendelkeznek. A vizualitás területén átlag feletti, valamint 
átlagot meghaladó speciális képességekkel, egyéni vizuális önkifejezéssel rendelkeznek. 
A gyermekekkel heti váltásban 2-2 óvodapedagógus foglalkozott. 

• Méhecske csoport: 3 fő 

• Virág csoport: 3 fő 

• Maci csoport 3 fő 

• Delfin csoport: 4 fő 

• Őzike csoport: 3 fő 

• Napocska csoport: 4 fő 

• Csillag csoport: 2 fő 
 

Feladatunk: 
- a tehetséges gyermekek alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, 

tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása. 
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- a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, komplex 
személyiségfejlesztése, gondozása a művészeteken keresztül. 

- ösztönözni, motiválni kreativitásukat 
- a tehetséges gyermekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, tovább erősítése. 
- olyan munkaformákat is kidolgozunk, melyek során a gyermekek képessé válnak az 

együttműködésre, az összedolgozásra; így fejlődnek szociális képességeik, társas 
kapcsolataik. 

- a már meglévő vizuális kultúra fejlesztése különböző felkínált technikák, művészeti 
ágak által. 

- szem-kéz koordináció, finommotorikus képesség, grafomotorikus képesség fejlesztése. 
 
 
 

 

A Kézműves Kuckó éves tervének és a kitűzött fejlesztendő területek 
bemutatása 

 
 

HÓNAP TÉMA FEJLESZTENDŐ 

TERÜLET 

Szeptember 

„Beköszönt az ősz” 

 

Az ősz színei 

Termésképek készítése 

- Katica levélen- Karton, dió, 
temperafesték 
 
 

 

• Képérzék, esztétikai 

érzék 

• szépérzék fejlesztés 

• szem- kéz koordináció 

• anyagismeret 

• környezethez fűződő 

pozitív viszony 
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Október 

„Állatok világnapja” 

 

 

 

 

- Termés figurák, az „állatok” 

otthonának elkészítése 

-  Őszi kép készítése akvarell 

technikával 

- Bagolybáb készítése díszítése 

térben 

- Pók a hálójában- ágakra tekert 

fonal, dió, karton, 

mozgószemek 

 

• Helyes eszközhasználat 

• szem-kéz koordináció 

• képzelet, fantázia 

• tájékozódás síkban 

• formafelismerés 

• színek, formák ismerete, 

érzékelése 

• helyes eszközhasználat 

November 

„ Ködnevelő november” 

-  Origami hajtogatás. 

- Márton napi síkbáb készítés, 

- Mi van az éléskamrában? 

Gyümölcs festés 

nyomdatechnikával. 

- Tök készítése papírcsíkokból 

• Finommotorika 

• alapperepció 

• ismeretbővítés 

• matematikai logikai 

készségfejlesztés 

• formaérzék 

• szem-kéz koordináció 

 

December 

„Adventi készülődés” 

- Télapóvárás: Mi van a 

puttonyban?- Karton, olló, 

ragasztó 

- Karácsonyi angyalka, 

üdvözlőlap készítése 

- Mécses tartó- Kis üveg, 

ragasztó, forma lyukasztó, papír, 

alkoholos filc: arany v. ezüst, 

csillámpor 

- Ajtódísz- zöld krepp papír, 
termések, színes papír, 
formalyukaszt 

• Finommotorika 

• szem- kéz koordináció 

• ismeretbővítés 

• kreativitás 

• fantázia 
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 Január 

 

 

 

 

 

 

Február 

„ Itt a farsang, áll a bál” 

- Téli táj bemutatása akvarell  

technikával 

- Bagoly ujjbáb 

- Varjú készítés kartonból 

- Parafa dugó madárka 

- Pingvin papírhajtogatás 
(origami) 
 

 

- Hóember főzött gyurmából 

- Mackó ujjbáb készítés 

- Álarc- Karton , kalapgumi 

 

 

 

• Finommotorika 

• szem-kéz koordináció 

• megfigyelőképesség 

• ismeretek bővítése, 

elmélyítése 

 

 

• Térben való elhelyezés 

• szín- formaérzék 

• mértani ismeretek 

gyakorlása 

• finommotorika 

• testséma fejlesztés 

Március 

„Ébred a tavasz” 

A Víz Világnapja- március 

22. 

- Ibolya mozaikragasztással 

- Tulipánhajtogatás 

- Víz világnapja: 

tó, tenger élővilágának 

ábrázolása akvarell festéssel, 

 

• Finommotorika 

• forma- színérzék 

• kreativitás, fantázia 

• matematikai 

gondolkodás fejlesztése 

• kreativitás, fantázia 

Április 

„Harangoznak Húsvétra” 

 

 

A Föld Napja-április 22. 

- Húsvéti kép készítése tojáshéj 
mozaikozással 
- Fecske hajtogatás, reptetés 

A Föld napja alkalmából: 

- Boszorkánylépcső hajtogatás- 
karton, színes papír (kismadár) 
 

• Finommotorika 

• szépérzék 

• tér- szín- forma 

percepció 

• kreativitás, fantázia 

• anyagismeret 

• ismeretbővítés 
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Május 

„Anyám, édesanyám” 

Madarak és Fák Napja 

- május 11. 

Ajándékkészítés anyák napjára: 

Nyaklánc- szívószálból és 

dekorgumiból 

Madarak és fák napja: 

- madárodú papírtechnikával 

- Képes lap- Színes karton, 

színes papír 

  

 

• Finommotorika 

• szépérzék 

• kreativitás 

• térpercepció 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Kézműves Műhelyben kitűzött és megvalósított célok, 
A Tehetséggondozás közben szerzett tapasztalataink, sikereink, 

eredményeink 
 

  
  

Megvalósított célok: Ebben az évben a gyermekek ismét sok újdonsággal ismerkedtek 

meg. A képzőművészet alapegységei segítettek a gyermekek számára hogy a világ jelenségeit 

megismerhessék. Az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat megerősítése, 

fenntartása megvalósult. A tehetséggondozás átfogó célja az óvodásainkat segíteni az 

önkifejezés, önállóság, kreativitás képességeinek kibontakozásában.   

Nagy hangsúlyt kapott idén is a probléma megoldó kreatív gondolkodás fejlesztése, 

elmélyítése. A közvetlen tapasztalatszerzés, az új anyagokkal való megismerkedés sok örömöt 

okozott a gyerekeknek. 
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 Az aqvarell festészet sok új lehetőséghez, önkifejezéshez segítette hozzá őket. 

Az esetleges szorongások, feszültségek, indulatok festés alkotás közben feloldódtak.  

Megismerkedtek a képi forma fejlesztésével, Hogyan lehet megerősíteni a kontúrokat, 

az anyagszerűséggel, az anyag hatásával a képzeletükre. 

A gyerekek kreativitásukat kiélték a munkában. Változatos anyagokkal, eszközökkel 

ismertettük meg őket. Az eszközök célszerű kezelésére, a technikák, munkafogások változatos 

használatára tanítottuk őket. Vizuális élményben, tapasztalatszerzésben lehetett részük. A 

különféle színek használatával kísérletezve, kombinatorika alapjával játszva fejlődtek 

matematikai- logikai készségeik is 

 

Összegzés 
 

Úgy érezzük az idei nevelési évünk is sikeres volt. A gyerekek a tehetséggondozó 

foglalkozásokon rendszeresen részt vettek, jól érezték magukat, vidám hangulatban teltek a 

hetek. A tevékenységek közben a gyerekek elmélyülten dolgoztak. Mindeközben manuális 

készségük, kreativitásuk, finommotorikus –és vizuomotorikus képességeik egyaránt fejlődtek.   

A szülőktől is sokszor kaptunk pozitív visszajelzést a gyermekek által készített alkotásokról, 

amit nagy örömmel vittek haza. 

 

 

 
 

 
„Játszom két színes szememmel, 

a két kedves pici kézzel, 
játszom játszó önmagammal…” 

(Kosztolányi Dezső) 
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         5.számú melléklet 
 
 
 

Év végi logopédiai beszámoló 
 2016/17-es tanév 

 
 

 
 
 
 
Készítette:  
Sipos Ágnes  
gyógypedagógus-logopédus 
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Év végi logopédiai beszámoló 
2016/17-es tanév 

 
 
 
 

A nyelvi fejlesztés abból indul ki, hogy a gyerek az adott időben milyen fejlettségi fo-
kon áll, természetesen építve az egyéni érdeklődésre, motivációra. Fejlesztésről akkor beszé-
lünk, ha a foglalkozások szintje egy lépéssel előzi meg a gyerek aktuális fejlettségi szintjét. 
Mindennek játékba ágyazottan vagy játékosan, kellő erőfeszítést igénylően és sikerélményt 
biztosítva kell, hogy történjen. Az anyanyelvi készségek, tanulási képességek a már meg lévő 
képességekre alapozva fejleszthetők. 

Ennek megfelelően tanév elején, szeptemberben felmértem a tanköteles korú gyerme-
kek beszédállapotát, az artikulációs bázisukat, beszédkészségüket, valamint az óvoda gyógy-
pedagógusával egyeztetve elvégeztem az ötödik életévüket betöltött gyermekek nyelvi fejlett-
ségének vizsgálatát a Szól-e? szűrőeljárás alapján. Ezt követően a középső csoportos korosz-
tály körében is végeztem beszédhiba szűrést, hogy megállapítsam van-e köztük általános pö-
sze, akinek szüksége lehet akár több éves terápiára is.  A legkisebbek sem maradtak ki, közü-
lük elsősorban a megkésett beszédfejlődésű gyermekekre fókuszáltam, az ő terápiájuk is 
rendkívül fontos, de ezt jelenleg elsősorban a szülők hathatós segítségére támaszkodva home 
tréning keretei között tartom megvalósíthatónak. 

Ezt követően készítettem el az órarendemet, amely kialakításánál az volt célom, hogy 
minél több gyermek részesüljön terápiában, szem előtt tartva, hogy a mennyiség ne menjen a 
minőség rovására. Rendkívül fontosnak tartom az egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokat, 
ami akkor a leghatékonyabb, ha a kollégákkal és a szülőkkel is folyamatos a kapcsolattartás, 
egymás munkájának segítése. Szülőkkel elsősorban fogadó óra keretei között, kollégákkal 
pedig napi szinten, ahogy az aktuális helyzet megkívánja. 
A SNI gyerekekkel való foglalkozás speciális tervezést, szervezést igényel. A szakvélemé-
nyek alapján készítettem egyéni fejlesztési tervet, amely: 
- figyelembe veszi a gyerek szükségleteit, fejlődéstörténetét 
- személyre szabottan meghatározza a fő fejlesztési irányt 
- a terv kiterjed valamennyi fejlesztési területre, vagyis a diagnózisra épülő sokoldalú képes-
ségfejlesztés a feladat. 
Intézményünkbe a SNI gyerekeket a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitáci-
ós Bizottság, valamint a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleménye alapján vesszük fel. 

Az a célom, hogy a gyermekek az iskolába lépve lehetőleg már ne küzdjenek be-
szédhibával, anyanyelvi képességeik elérjék azt a szintet, ami az írás-olvasás-számolás 
elsajátításához szükségesek. 

 
Mérések, vizsgálatok 

A nagycsoportos korosztályban elsősorban az artikulációs hibákat szűrtem, az ötödik 
életévüket betöltött gyerekeknél nyelvi fejlettséget mértem a Szól-e? szűrőeljárással, illetve 
azokat a részképességeket vizsgáltam meg, amelyek az anyanyelv biztos elsajátításához 
szükségesek, és a legfontosabbak az iskolai tanulási zavarok megelőzésében. 

Intézményünkben az idén hét csoportban voltak tanköteles korú gyerekek. A tanköteles kort 
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az a gyerek éri el, aki 2017. augusztus 31.-ig betölti a 6. életévét. 

Napocska 

csoport 

Napraforgó 

csoport 

Őzike 

csoport 

Csillag 
csoport 

Maci 
csoport 

Virág 

csoport 

Méhecske 

csoport 

15 fő 

tanköteles 

4 fő 

tanköteles 

14 fő 

tanköteles 

14 fő 

tanköteles 

22 fő 

tanköteles 

13 fő 

tanköteles 

16 fő 
tanköteles 
 

Összesen 97 tanköteles gyermek van óvodánkban. (szeptember 1. állapot) 

Azok a gyerekek, akik szakvéleménnyel rendelkeznek, az abban meghatározottak alapján 
(fejlesztési terület, óraszám) részesülnek fejlesztésben. 

 

Az általam végzett vizsgálatok és tesztek a következő területeken mérik az 
elmaradásokat: 

• beszédhiba, aktív és passzív szókincs 

• verbális emlékezet gyengesége és rövid terjedelme 
• beszédészlelés-értés 
• expresszív beszéd 
• fonológiai tudatosság 
• fonetikai fejlettség 
• diszlexia-veszélyeztetettség 
• figyelemzavar, magatartási nyugtalanság, szorongás, feladattudat 
• megkésett beszédfejlődés 
• irányészlelési bizonytalanságok 
• a téri orientáció zavara 
• lateralitási bizonytalanság 

 
A tanév elején felmértem az óvodába járó gyermekek beszédállapotát. Elsősorban az is-
kolába menő 97 tanköteles korú nagycsoportosokat, majd az ötödik életévüket betöltött gye-
rekek nyelvi fejlettségét is felmértem a Szól-e? szűrőeljárással, ők 48-an voltak, valamint az 
óvónők jelzése alapján a súlyos beszédhibás középső csoportosokat, illetve a megkésett be-
szédfejlődésű kiscsoportos óvodásokat. Végül 50 gyermeket vettem logopédiai terápiába, 
amihez év közben még 2 gyermek csatlakozott, így összesen 52 gyermeket láttam el. Na-
gyobb részüknél néhány hangra kiterjedő paraláliát tapasztaltam, de van 8 általános pösze, 2 
beszédfogyatékos SNI gyermek, valamint 6 megkésett beszédfejlődésű kisóvodás is. 
A leggyakoribb beszédhibák a susogók (s,zs,cs), a sziszegők (sz,z,c), ill. a r hang paraláliás 
képzése, (r helyett l-t, vagy j-t ejt a gyermek). 
Több esetben tapasztaltam fogsorzáródási rendellenességet, harapási anomáliát, pl. keresztha-
rapást és lenőtt nyelvféket is. Ezek a problémák nagyban nehezítik a logopédiai terápia sike-
rességét, extrém esetben teljesen meg is akadályozhatják azt. Minden esetben felhívtam a szü-
lők figyelmét a problémára, előfordult, hogy többször is, azonban a szülők együttműködési 
hajlandósága változó volt. Sok gyereknél van gond az otthoni gyakorlással, vagy haza sem 
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viszik a füzetet, vagy haza viszik, de mégsem veszik elő, vagy elfelejtik visszahozni, elveszik 
a füzet stb. 
Megkésett beszédfejlődés esetén az első félévben a mozgás-beszéd integrációt segítő, a 
nagymozgások, egyensúlyérzékelés fejlesztését szolgáló csoportos terápiát vezettem be, ami 
egy előzetesen kidolgozott tematikát követ. Azonban a súlyosabb esetekben ez nem bizonyult 
elégségesnek, ezért őket egyéni, ill. kiscsoportos terápiába kellett vonni. A gyermekek nagy 
létszáma miatt kénytelen voltam 8 esetben a szülőket is bevonni a terápiába home training 
jelleggel. Volt, aki nagy örömmel fogadta a segítséget, de visszajelzés ritkán érkezett az elért 
eredményekről. 
Gyakori probléma a gyerekek között a beszédészlelés-értés gyengesége, amit elsősorban az 
állandó hurutos állapot tart fenn, illetve ilyen állapotban nagyon nehéz a beszédhibák javítása 
is. Nagy gond még, hogy a gyerekek nem fújják (nem tudják fújni) az orrukat, így pedig szin-
te lehetetlen kikerülni ebből az állapotból. 
Ennek felmérésére 12 esetben végeztem GMP-vizsgálatot, amely a beszédészlelés-értés álla-
potát térképezi fel. Minden alkalommal fogadó óra keretében tájékoztattam a szülőket az 
eredményről, valamint megbeszéltem az óvodai terápia mellett az otthoni tennivalókat is. 
A második félévben előtérbe helyeztem az iskolába menő gyerekeket. Célom, hogy minél 
többen mehessenek logopédiai szempontból tünetmentesen az iskolába. Áprilistól 37 gyerek 
járt terápiára hetente többször, a nagyok mellett 1 akadályozott beszédfejlődésű, és 2 SNI 
gyermeket is hetente háromszor kellett ellátnom a szakértői vélemény alapján. 
A tanév végi statisztika alapján 52 gyermek kapott logopédiai ellátást, ebből 38 részleges, 8 
általános pösze és 6 megkésett beszédfejlődésű kisgyermek, valamint 2 beszédfogyatékos 
sajátos nevelési igényű gyermek is van. 
Az 52 óvodás közül 9 lett tünetmentes, 17 lényegesen javult, 7 részben javult, 8 keveset ja-
vult, 8 nem javult, 3 gyermek pedig kimaradt a terápiából. A tünetmentes gyerekek valameny-
nyien részleges pöszék, hiszen egy nevelési év alatt nagyfokú beszédhibát csak abban az eset-
ben lehetséges kijavítani, ha a gyermek rendszeresen jár a foglalkozásokra, motivált, valamint 
a szülő is gyakorol vele otthon. A lényegesen javultak között van 4 általános pösze nagycso-
portos is. A keveset javultak, és akik nem javultak, általában a jelentősen hátrányos, elhanya-
golt gyermekek közül kerültek ki, akiknek nagyon gyakran füzetük sem volt és a szülők sem-
milyen érdeklődést nem mutattak a gyermek fejlődése iránt. Illetve vannak köztük, akikről 
márciusban kiderült, hogy bár tankötelesek, de mégis maradnak a következő nevelési évben is 
az óvodában. Olyan gyermek is van köztük, aki a nagyon sok hiányzása miatt maradt le a te-
rápiában, és 6 olyan gyermek is van, aki komoly pszichés zavarai miatt nem, vagy alig vonha-
tó terápiába. Három gyermek pedig a fogazati és harapási rendellenességek rendezetlensége 
miatt maradt ki az órákról. 
Az egyik SNI kislány tünetmentes lett, a szakértői bizottság megszüntette a következő tan-
évtől a státuszát, így jövőre az iskolában már nem igényel ellátást, normál osztályba kerülhet. 
Júniusban a logopédiai protokoll szerint leszűrtem a 2017. május 31-ig ötödik életévüket 
betöltött középső csoportos óvodásokat. 
Az eredmények alapján 6 gyermeket küldtünk komplex képességvizsgálatra a gyáli PMPSZ-
hez, valamint 18 gyermeknél szűrtem ki beszédhibát, akik között van 2 SNI is. 
A következő tanévben a szeptemberi szűrésre már csak azok a gyermekek maradnak, akik a 
nyár folyamán töltik be az ötödik életévüket. Így hamarabb kezdődhetnek a terápiák, illetve a 
vizsgálatot igénylő gyermekek is korábban részesülhetnek a megfelelő ellátásban. 
A szorosan vett munkaköri kötelességemen túl, többször is kezdeményeztem pszichés zava-
rokkal küzdő gyermekek szakorvosi – pszichológiai – gyógypedagógiai kivizsgálását, pszic-
hológiai ellátását, valamint a szülői, családsegítői konzultációt. 
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Kapcsolattartás a partnerekkel 

Esetmegbeszélések az óvodapedagógusokkal 

Az óvodapedagógusokkal rendszeresen, előre egyeztetett időpontban tartottunk 
esetmegbeszéléseket. Év elején megbeszéltük a gyerekek nyelvi fejlettségét, beszédállapotát, 
amit év közben rendszeresen kontrolláltunk. Az év során folyamatosan konzultáltunk a 
terápiára járó gyerekek fejlődéséről, az aktuális feladatokról. 

Több alkalommal tartottam az óvodapedagógusoknak szakmai továbbképzést, támogattam a 
munkájukat gyakorlati tanácsokkal, beszédfejlesztő feladatsorokkal, valamint olyan 
tudományos cikkeket is megosztottam velük, amelyeket jól tudtak hasznosítani munkájuk 
során. 

Kapcsolattartás a Szülőkkel 

Az első szülői értekezleteken rövid tájékoztatást nyújtottam a szülők számára a munkámról. A 
későbbiekben fogadóóra keretében, előre egyeztetett időpontban, de gyakran spontán módon 
is megbeszéltük a felmerülő problémákat, nehézségeket, vagy az aktuálisan gyakorlandó 
feladatokat. 

Az óvodapedagógusokkal közösen törekedtünk arra, hogy a szülőket segítsük, támogassuk, ha 
kell, meggyőzzük olyan módon, hogy érezzék, a gyermek érdekében szükséges az adott 
lépéseket megtenni. A tanköteles korú gyerekek szüleivel az iskola előkészítés, iskolaérettség 
kérdéseiről beszélgettünk. 

A fogadóórán résztvevők nevét, időpontját, témáját, a megbeszélés eredményeit írásban 
rögzítettük, az év folyamán 60 szülővel tartottam fogadó órát, volt több olyan szülő, akivel 
több alkalommal is. 

Kapcsolattartás, együttműködés a fejlesztő pedagógussal 

Az intézményünkben ettől az évtől óraadó gyógypedagógus dolgozik, valamint óraadóként én 
is végeztem gyógypedagógiai fejlesztést. A munkánkat igyekeztünk már a vizsgálatok idején 
is összehangolni, azonban az idő szűkössége miatt (óraadó) ez elég nehezen ment. Nyomon 
követtük, megbeszéltük azoknak a gyerekeknek a fejlesztését, akik logopédiai terápiára és 
képességfejlesztésre, illetve mozgásfejlesztésre is jártak. A nevelési év során építettünk 
egymás munkájára, megosztottuk egymással tapasztalatainkat, javaslatainkat megtartva a 
kompetencia határokat. 

Kapcsolattartás a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének 
szakembereivel 

Személyesen, telefonon többször konzultáltam az aktuális feladatokról, valamint a 
szakvélemények kapcsán felmerülő kérdésekről. Az általuk szervezett szakmai konferencián 
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ebben az évben betegség miatt sajnos nem tudtam részt venni. 

Több szakmai segítségre, támogatásra, ugyanakkor objektív hozzáállásra lenne szükség a 
szakszolgálat részéről azért, hogy fejlesztő munkánkat a gyermekek érdekében 
eredményesebben végezhessük. 

 

 

 

Továbbképzések, szakmai konferenciák 

Ebben a tanévben elvégezetem az „Afáziás betegek beszédterápiája” című 60 órás 
továbbképzést. 

Három logopédiai konferencián is részt vettem az év folyamán: az elsőt a XVIII. kerületi, a 
másodikat az üllői, a harmadikat a fővárosi PMPSZ szervezte. Minden esetben az aktuális 
logopédiai problémákról, kompetenciákról, illetve a törvényi szabályozás módosulásának 
hátteréről esett szó. Ezen kívül a szakmai protokoll fejlesztése érdekében érdekes és hasznos 
előadásokat hallhattunk. 
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         6.számú melléklet 
 

ÉVES BESZÁMOLÓ AZ ÓVODAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

 

 

 

Gyáli Tulipán Óvoda 

2016/2017. nevelési év 
 

 

 

 

 

Áttekintett időszak: 

2016. augusztus 20. –  2017. június19. 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

           Imre Mária 

            Óvodapszichológus 

 
 

Bevezető 
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 A gyáli Tulipán Óvodában a nevelési évet 2016. augusztus 20-án kezdtük meg. 

Az évkezdő értekezleten lehetőségem nyílt a kollektíva előtt a személyes bemutatkozásra, a 

pedagógusok tájékoztatására, az óvodapszichológusi munka rövid bemutatására. Az értekez-

let- sorozat utolsó napját jó hangulatú csapatépítő tréninggel volt módom lezárni. 

 

 

Óvodai tevékenységem összegzése 

 

 A gyermekekkel való munkát az előző éves tapasztalataimra alapozva kezdtem meg. 

Munkaadómmal egyetértésben havi rendszerességű pedagógus edukációs programot dolgoz-

tam ki. Folytattam az előző évben megkezdett csoportlátogatásokat, ismerkedést azokkal a 

csoportokkal, melyekbe még korábban nem volt időm eljutni. Megismerkedtem az újonnan 

beiratkozott gyermekekkel. Az óvodapszichológusi tevékenység legfontosabb célja a preven-

ció és szűrés. Ezért a csoportban való foglalkozás mellett rendszeresen folytattam konzultáci-

ókat a pedagógusokkal.  

 A gyermekekkel kapcsolatos problémákat részben a pedagógusok, részben pedig a 

szülők jelezték. Első lépésként a probléma minél pontosabb meghatározására törekedtem. Az 

érintett gyermek megismerése, aktuális állapotának felmérése mellett a gyermek környezeté-

nek feltérképezése volt célom. Az állapotfelmérés/diagnosztika alapját a gyermek óvodai cso-

portban történő megfigyelése, a gyermekkel foglalkozó pedagógusok és már meglévő egyéb 

szakvélemények megismerése adta. A családi környezet megismerése a fejlődési anamnézis 

felvétele illetve a pedagógusokkal együtt szervezett fogadóórák alapján történt. Mindezek 

után a gyermekekkel való kétszemélyes beszélgetések lehetőségét kívántam megteremteni a 

megfelelő pszichológiai intervenció megállapításához. Azoknak a nagycsoportos gyermekek-

nek a számára, akiknek szülei beleegyező nyilatkozatot írtak alá, kiscsoportos iskola-

előkészítő foglalkozáscsomagot állítottam össze, melynek célja a szociális, kommunikációs, 

és empátiás készség fejlesztése volt. A 10 alkalmas foglalkozás tematikája Dr. Gőbel Orsolya 

Varázsjátékok című könyvsorozatára épült. A foglalkozásokon 3 óvodai csoportból összesen 

21 gyermek vett részt, ebből 3 gyermek óvodapszichológusi ellátását a Nevelési Tanácsadó is 

javasolt. 
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1. sz. táblázat: A kiscsoportos iskola-előkészítőfoglalkozáson való részvétel, csoportbontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodapszichológiai tevékenység kompetenciáján kívül eső problémák észlelése so-

rán az óvodai teammel (fejlesztőpedagógus, logopédus), illetve az óvodavezetővel történt 

egyeztetést követően a problémás eseteket a megfelelő intézménybe irányítottuk (Nevelési 

Tanácsadó, illetve a Családvédelmi Központ). 

  Szakmai fejlődésem érdekében havi rendszerességgel tartottam a kapcsolatot koordi-

nátorommal, Csatári Ildikóval, aki a szakszolgálat ellátási területéhez tartozó intézmények 

pszichológusainak biztosít szupervíziót.  

Óvodapszichológusi tevékenységem bemutatása a kötött munkaidőre vonatkozóan 

 

 

Csoport 
neve 

Hány fő Nev.Tan. 
javasl. 

Maci 8 2 

Méhecske 5 - 

Őzike 8 1 

összesen: 21 3 
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1. ábra. Óvodapszichológusi tevékenységem százalékos eloszlása a heti 20 órás munkaidő, ezen 

belül 16 óra kötött munkaidő tekintetében 

 
2. sz. táblázat: Óvodapszichológusi tevékenységem a 16 óra kötött munkaidő tekintetében 

 

2. ábra. Óvodapszichológusi tevékenységem százalékos eloszlása heti 20 órás munkaidő, 

 ezen belül 4 óra kötetlen munkaidőre vonatkozóan 

 

 

 

Tevékenység tev. kód-
ja 

alk./eset 
szám 

időráfordítás 
óra 

Megfigyelés  3.1.  120 135 

Egyéni tanácsadás, szupportív terápia  4.1.  59 66 

Csoportos tréning, tanácsadás (kiscsoportban v. osztály-

lyal), szupportív terápia 

4.2.  101 118 

Konzultáció: szülőkonzultáció  4.3.  5 5 

Konzultáció: pedagóguskonzultáció 4.3.  37 49 

Pszichoedukációs tevékenység szülőknek  6.1.Sz  0 0 

Pszichoedukációs tevékenység pedagógusoknak  6.1.P  3 6 

Részvétel szakmai team megbesz., kapcs.tart. kollégákkal  6.3.R  27 58 

Részvétel szakmai konferencián 7.1   1 4 

Adatfeldolgozás, szervezés, előkészítés 9.  60 100 

 413                       541 
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    3. sz. táblázat: Óvodapszichológusi tevékenységem a 4 óra kötetlen munkaidőre vonatkozó-

an 
Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis  7.2 0 0 

Egyéni szakmai fejlődést szolg. tev. (szakirodalom. olvasás)  7.5. 26 52 

Adminisztráció (tevékenység regisztráció, félévi jelentés stb.)  9. 25 51 

Egyéb szakmai fejlődést, minőségbiztosítást szolgáló tevé-
kenység  

7.6. 22 39 

összesen: 73 142 

 

 

 

Az óvodapszichológushoz fordulás okai 

 

  Óvodapszichológiai ellátásban részesülhetnek óvodapedagógusok, pedagógiai munkát 

segítő szakemberek (fejlesztőpedagógus, logopédus, pedagógus asszisztens, dajka), szülők, 

illetve családtagok is. A pedagógusok, többnyire a nevelői munka támogatása céljából keres-

tek meg. 

 A felőlük érkező jelzések elsősorban magatartási, viselkedési problémákra vonatkoz-

tak (agresszió a társak felé, ellenkezés a pedagógusokkal szemben, szabálytudat kialakulatlan-

sága, figyelemhiány, beilleszkedés nehézsége). A pedagógusoknak e nehézségek megoldásá-

ban nyújtottam segítséget.  

 A gyermekekkel való találkozások során azt tapasztaltam, hogy ez évben is sok a szo-

rongó gyermek. Ezeknek a gyermekeknek a környezetében nincsenek olyan felnőttek, akik 

odafordulásukkal, érzelmi ráhangolódásukkal segíteni tudnák őket saját és mások érzelmeinek 

megértésében. A jelenség nem függ össze a család szociális helyzetével. Magas a magatartási, 

beilleszkedési problémákkal küszködő gyermekek száma. Ezek mögött az esetek mögött a 

túlzottan megengedő szülői háttér, illetve a családon belül megjelenő eltérő nevelési módsze-

rek állhatnak.  
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Terveim a következő nevelési évre 

 

 Terveim között első helyen az ez évi tapasztalatok alapján a kiscsoportos szociális 

készség- és empátiafejlesztő foglakozások megtartása áll. Szeretném, ha minél több gyermek 

bevonható lehetne a kiscsoportos foglalkozásokba. 

Folytatni szeretném a pedagógus kollégáim számára tartandó pszihoedukációs elő-

adássorozatot, átgondolva az ütemezést az ez évi tapasztalatok alapján. Fontosnak tartom be-

vonni több alkalommal a gyógypedagógus kollégánkat, aki elméleti és gyakorlati ismeretek-

kel tudja ellátni a pedagógusokat mind az autista, mind pedig az egyéb magatartás- problémás 

gyermekek helyes kezelésével kapcsolatban.  

Terveim között szerepel egy 1 napos, vagy két 1/2 napos motiváció- és kommuniká-

ciófejlesztő tréning megtartása, mely hasznosan járulhat hozzá a jó munkahelyi közösség ki-

alakulásához. 

 Önmagam fejlesztése érdekében mind a pedagógiai, mind pedig a pszichológiai terüle-

ten tervezem tanulmányaimat folytatni. Tanácsadó szakpszichológusi képzésemet a 2017-

2018- as évben tervezem megkezdeni az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karán. 

 Munkám eredményessége az óvoda vezetőségével és az óvodai dolgozókkal való 

együttműködésen alapszik. Bízom abban, hogy az idei nevelési évben tanúsított hozzáállá-

som, szemléletem segíti a bizalom folyamatos épülését, s a vezetőséggel való folyamatos 

együttműködés az óvoda számára leginkább igényelt és a pszichológiai szakmai szemponto-

kat is képviselő közös munkát tesz lehetővé. 

 

 

Gyál, 2017. 

           

 

             Imre Mária 

                                                                                                                   Óvodapszichológus 
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7.számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gyógypedagógia, fejlesztő pedagógiai év végi beszámoló 
2016/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szádvári Lászlóné 
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gyógypedagógus 
 

Beszámoló 
 

A 2016/2017-es tanévben heti 8 órában láttam el gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi fela-
datot. A gyermekek csoportos fejlesztésben részesültek.  
 

I. Feladatain közé tartozott 
 

1. gyermekek kapcsolatos tevékenységek 
- gyermekek megfigyelése 
- gyermekek fejlesztése a szakvéleményekben leírtaknak megfelelően 
- fejlesztő-felzárkóztató foglalkozás tartása  
- szakvélemény írása  
- iskolaérettségi vizsgálatra küldés segítése 
- 5 évesek szűrése 

2. óvodapedagógusok - munkájának segítése 
3. team munka más szakemberekkel – logopédus, pszichológus 
4. szülőkkel – esetmegbeszélés, tájékoztatás, szakvélemények értelmezése 
5. fejlesztéssel kapcsolatos adminisztráció vezetése, félévenként beszámoló készítése 

 
 

II. Fejlesztő foglalkozáson résztvevő gyermekek létszámának alakulása 
 

2016. szeptember 
 

 
Méhecske 
csoport 
 

 
Napocska 
csoport 

 
Napraforgó 
csoport 

 
Katica 
csoport 

 
őzike 
csoport 

 
Halacska 
csoport 

 
Maci 
csoport 

 
Virág 
csoport 

1 fő 2 fő 1fő 1 fő 5 fő 1 fő 2 fő 1 fő 
 

 
2017. június 

 
 
Méhecske 
csoport 
 

 
Napocska 
csoport 

 
Napraforgó 
csoport 

 
Katica 
csoport 

 
Őzike 
csoport 

 
Halacska 
csoport 

 
Maci 
csoport 

 
Virág 
csoport 

 
Csillag 
csoport 

2fő 2fő 1fő 1fő 6fő 3fő 2fő 1fő 2fő 
 
 

Állapot/státusz alapján 
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 Sajátos Nevelési 

Igényű 
Beilleszkedés Ta-
nulás Magatartás 

Nehézség 

Felzárkóztató, fej-
lesztő foglalkozás 

 
Összesen 

 
2016.szeptember 
 

 
1fő 

 
8fő 

 
5fő 

 
14fő 

 
2017. június 
 

 
3fő 

 
15 fő 

 
2fő 

 
20fő 

 
A gyermeklétszám növekedés és állapotváltozás oka: vizsgálatkérés, illetve folyamatban lévő 
vizsgálatok befejezése a PMPSZ Gyáli és PMPSZ Ceglédi Szakszolgálatoknál.  
 
 

III. Fejlesztés megkezdése 
 
A fejlesztések megkezdését minden gyermek esetében megelőzte a szakvélemények áttanul-
mányozása, a gyermek megfigyelése, kiegészítő vizsgálata (állapot megismerése), óvodape-
dagógussal való konzultáció. Megfigyelések csoportban illetve egyéni helyzetben történtek. 
Ezek után került sor szeptemberben a csoportok kialakítása, csoportok megfigyelése, szükség 
esetén a csoport összetételének módosítása. Az év közben érkező gyermekek csoportba való 
beillesztése.  
A foglalkozások folyamatosságát, rendszerességét, hiányzásokat alapul véve rugalmasan ala-
kítottam a fejlesztés alkalmait.  Szükség esetén változtattam a csoportok összetételén, gyer-
mek létszám és képességfejlesztésnek megfelelően.  
 
 

 
 

IV. A fejlesztés területei 
 

Mindenkori szakértői vélemény figyelembe vételével és a megfigyelések alapján való kiegé-
szítéssel történt.  
 
Fejlesztés főbb területei a következők voltak 

1. Anyanyelvi készség, beszédkészség fejlesztése 
- Beszédindítás (beszédkésztetés) 
- Összefüggő, folyamatos beszéd fejlesztése 
- beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 
- Szókincs bővülése, fogalomalkotás, kommunikációs igény kialakítása/fejlesztése 
- Nyelvi kifejező képesség fejlesztése 
- Mondatalkotási készség fejlesztése, 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán utca 23. 
OM azonosítója 200771 
 

 

 
 
 

97 

- Nonverbális kommunikáció fejlesztése 
2. Testi képesség- Mozgáskészség fejlesztése 

- Motoros képesség, mozgásszerialitás és emlékezet, egyensúlyérzékelés javulása, 
  mozgáskedv felkeltése 
- Finommozgás fejlesztése (ujjak ügyesítése, ujjmozgás precizitása 

            - Szem – kéz koordináció fejlődése, eszközhasználat javulása, ábrázolási kedv  
              felkeltése, író – rajzoló mozgás kialakulása 

3. Kognitív képességek fejlesztése 
3.1 Gondolkodási műveletek fejlesztése 
- Fogalomismeret, tájékozottság 
- Összehasonlítás, megkülönböztetés 
- Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis 
- Konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás 
- Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás 
3.2 Pszichikus funkciók fejlesztése 
- Koncentráció, feladattudat, feladattartás, figyelem 
- Érdeklődés 
- Emlékezet 
- Képzelet 
- Problémamegoldó képesség 

4. Percepció fejlesztése 
- Testséma ismeret 
- Auditív percepció 
- Vizuális percepció 
- Taktilis percepció 
- Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés, kereszt-
csatornák működése 
- Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés 

5. Szociális képességek fejlesztése 
- Társas kapcsolatok fejlesztése (együttműködési képesség fejlesztése,    
   játéktevékenység), környezetem és én.  
- Érzelmek megismerése, kifejezése, szabályozása 
- Önismeret – Ki vagyok én 

6. Adaptív viselkedés fejlesztése 
- Mindenkori helyzetnek megfelelő viselkedés elsajátítása 

 
Nagy hangsúlyt fektettem a mindennapi társas viselkedések elsajátítására is.  
 
 

V. Őt évesek mérése 
 
Június első kéthetében az ötödik életévüket május 31-ig betöltő gyermekek mérése történt.  
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A méréseket az „Amit az óvónőnek észre kell venni – Tájékoztató vizsgálat a nagycsoportos 
óvodások képesség- és készségszintjéről” című kiadvány anyagának felhasználásával és 
egyénileg kidolgozott feladatok alapján végeztük a logopédussal együtt, ki-ki szakterületének 
megfelelően.  
A mérés célja az volt, hogy a gyermekek meglévő képességeiről átfogó képet kapjunk. 
Amennyiben a részképességekben elmaradást tapasztalunk, megtegyük a szükséges intézke-
déseket.  
A mérés után a logopédussal közösen megbeszéltük, hogy azok a gyermekek, akik életkoruk-
tól elvárható szinttől lényeges lemaradást mutatnak, tovább küldjük vizsgálatra a PMPSZ 
Gyáli Szakszolgálathoz. Azok gyermekek, akik a mérés alapján, egyes részképesség területen 
mutatnak lemaradást, szeptembertől fejlesztésben fognak részesülni.  
 
 

VI. A fejlesztő munka eredményei 
 
Minden gyermek magához képest nagyon sokat fejlődött.  Az a gyermek, aki rendszeresen járt 
óvodába és fejlesztésre sokkal többet tudott fejlődni minden részterületen. Néhány gyereknél 
kimagasló eredményeket értem el. Van olyan gyermek is, akinél tudom, hogy a mostani 
eredmény nem olyan szembetűnő, de megalapozta a fejlesztés a következő év sikereit.  
Szeptember elejétől járó iskolaköteles gyermekek (10 fő) a fejlődést követően mindannyian 
megkezdhetik az első osztályt a 2017/2018-as tanévben.  
Szükséges szakszolgálati vizsgálatra minden gyermek időben eljutott. 
A legnagyobb eredmény számomra a gyermekek fejlődése mellett a szeretetük és az, hogy 
elfogadnak, s szerettek hozzám jönni.  
 
Az óvodapedagógusok elfogadása a BTMN és SNI gyermekekkel szemben sokat változott, 
elfogadóbbak, nyitottabbak lettek, keresik a megoldásokat. Hamar elfogadták a jelenlétemet, 
sokszor kérték a tanácsomat Szükség esetén esetmegbeszélést is tudtunk tartani, mind a fej-
lesztésre járó, mind pedig a csoportba járó gyerekekkel kapcsolatosan.  
 
 

VII. Konzultáció, kapcsolattartás 
 
Logopédussal és pszichológussal nagyon jó szakmai kapcsolatot sikerült kialakítani. Logopé-
dus kollegának nagyon köszönöm, hogy felkarolta a fejlesztéssel kapcsolatos összes admi-
nisztrációs munkát. Pszichológus pedig a gyermekekkel kapcsolatos jelzéseimre mindig oda-
figyelt. Mindkét szakemberrel szoros munkakapcsolatot sikerült kialakítanom.  
 
Szülők előre megbeszélt időben találkozhatott velem, többen éltek is evvel a lehetőséggel. 
Örültek a fejlesztési lehetőségnek, nyomon követték a gyermek fejlődését.  Több szülővel, az 
óvodapedagógus segítségével tartottam a kapcsolatot. Sajnos volt olyan szülő is, aki nem élt a 
felkínált lehetőséggel.  
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Egy alkalommal előadást tarthattam a SNI az Autizmussal élő gyermekekkel kapcsolatosan az 
óvodapedagógusoknak.  
 
 

Köszönöm 
 
Nagyon örülök, hogy ennek a kis közösségnek a tagja lehettem. Köszönöm mindenki munká-
ját és szeretetét.  
S nem utolsósorban köszönöm a gyermekek munkáját, csintalanságukat, s kedves szeretetü-
ket.  
 
 
 
 
 

 
 
Szádvári Lászlóné (Heni) 
   gyógypedagógus 
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  8.számú melléklet 

 

Bozsik Program Éves beszámolója 
 

A 2016-2017-es nevelési év elején az óvodánk is csatlakozott a Magyar Labdarugó Szövetség 
által létrehozott Bozsik Programjához mely célul tűzte ki a játék megszerettetése, az intézmé-
nyi tömegbázis kialakítása és szélesítése, a tehetséges gyermekek sportszervezetekbe irányítá-
sa az 5-14 éves korosztályban.  
Az iskolákban és óvodákban a tanórán kívüli labdarúgó foglalkozások és események támoga-
tása. A gyermekek számára biztosított a rendszeres képzés - játék - edzés - mérkőzés lehető-
ség. Az MLSZ a programban résztvevőket egységes regisztrációs és nyilvántartási rendszer 
működtetésével kíséri figyelemmel. A program támogatja az intézmények közötti körzeti-, 
megyei-, és országos labdarúgó rendezvények, (torna, fesztivál) lebonyolítását. 
 Az MLSZ intézményi programja annak a szemléletnek és rendezvénytípusnak a meghonosí-
tásán fáradozik, amely részvétel és sikerélmény-orientált és kevésbé koncentrál a versenyzés-
re. 
 A gyerekeink a Liliom- és a Tátika óvodás gyerekekkel együtt focifesztivál keretein belül 
különböző mozgásos, képesség fejlesztő játékos mozgásfejlesztő gyakorlat sorozatokat teljesí-
tettek, amely  valóban nem a versenyeztetésről szólt, hanem elsősorban az egészséges élet-
módra nevelésről és a labdajáték megszerettetéséről s ezentúl a tehetséggondozásról. 
Ebben a nevelési évben három alkalommal került megrendezésre ez a sportesemény. Tavasz-
szal és ősszel a helyi sportpályán, télen pedig a Liliom óvoda tornatermében. 
Tizenkét fővel vettünk részt minden alkalommal az eseményen s kivétel nélkül mindenki na-
gyon élvezte a játékot. A fesztiválok végén minden egyes alkalommal, apró figyelmességgel 
jutalmazták a résztvevőket. Gyümölcsöt, üdítőt, focilabdát kaptak s mindezek felett vidám 
önfeledt élménnyel gazdagodtak a gyerekek. 
Az utolsó alkalommal jelen volt a helyi sport klub utánpótlás edzője, aki a tehetséges gyere-
kek szüleivel felvette a kapcsolatot, hogy továbbiakban a BKSE utánpótlás csapatában fejlőd-
hessen tovább. 
 

Bozsik Program részvevői 
 

Maci csoport 6fő 
Őzike csoport 2fő 
Napocska csoport 2fő 
Virág csoport 2fő 
 
Az MLSZ a programban való részvételért az intézményünket is jutalmazta különböző sport- 
eszközökkel, amely nagyban segíti a minőségi felkészülést, edzéseket, szabadidős játékokat s 
nem utolsó sorban a testnevelés foglalkozások sport eszközeit is gyarapítani tudjuk. 
Az egész éves munkánk emlékére egy emlékplakettet kaptunk, mely arra biztat minket, hogy 
ne álljunk itt meg, hiszen jövőre egy felsőbb kategóriába léphetünk s akár több csapattal kép-
viseltetethetjük az óvodánkat. 
 
        Fülöpné Sólyom Erzsébet 
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          9.számú melléklet 
2360 Gyál, Tulipán utca 23. 

Gyáli Tulipán Óvoda 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi beszámoló 

a 2016/17-es nevelési évről 

 

 

 

 
Készítette: 

                                      Csikós Fanni 

               Óvodapedagógus 
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                                                      Gyermekvédelmi felelős 
Statisztikai adatok a Gyáli Tulipán Óvodába járó gyermekekről. 

 
 

Statisztikai adatok jellege 
 

2016. 
Szeptember / fő 

 
2016. 

December / fő 

 
2017. 

Május / fő 
 

Óvodánkba járó gyermekek 
száma 

 
215 

 
229 

 
235 

Csoportlétszám 
Átlagosan 

 
22 

 
23 

 
24 

 
Hátrányos helyzetű 

 
7 

 
7 

 
6 

Halmozottan Hátrányos 
Helyzetű 

 
13 

 
13 

 
14 

 
Nagycsaládos 

 
59 

 
65 

 
73 

 
Tartós beteg 

 
5 

 
5 

 
6 

 
Rendszeres gyermekvédel-

mi 

 
39 

 
39 

 
41 

Átmeneti vagy tartós neve-
lésbe vett gyermek 

 
- 

 
- 

 
4 

 
SNI gyermek 

 
7 

 
7 

 
10 

Gyermekét egyedül nevelő 
szülők száma 

 
29 

 
30 

 
35 

Pedagógiai vélemények 
kiadása 

-Nevelési Tanácsadó felé 
-Szakértői Bizottság felé 

-Bíróság felé 
-Egyéb hivatalos szerv felé 

 
 
 

10 

 
 
 

17 

 
 
 
35 
 

 
 

Gyámmal rendelkező gye-
rek 

 
2 

 
2 

 
3 

Megtett jelzés a gyermekjó-
léti szolgálat felé 

 

 
- 

 
1 

 
7 

Gyermekvédelmi felelős 
segítségnyújtása, együttmű-
ködése 
( kérdőívek alapján) 
 

Megbeszélések az óvodapedagógusokkal 
Csoportba való látogatás 
Fogadóórán való részvétel 
Szülői értekezleteken való részvétel 
A felelőssel való kapcsolattartás kiváló 
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Az Intézményünkbe járó gyermekekről, családjukról: 

 Óvodánk 10 csoportjában összes közel 250 gyermek jár. Mindenki más és más kör-

nyezetből, eltérő körülmények közül, különböző végzettségű és gondolkodású szülőktől érke-

zik hozzánk.  

A nevelési év során minden csoportba belátogatok és miden óvodapedagógussal konzultálok a 

csoportjába járó gyermekekről. Sajnos az a negatív tapasztalatom, hogy évek során egyre több 

nehéz sorsú családdal találkozom, Vannak, akik anyagi nehézségekkel, különböző betegsé-

gekkel, munkanélküliséggel vagy épp több műszakos munkaidővel küszködnek. Sajnos ezek-

nek a negatív tényezőknek mindig a gyermek látja kárát. Pedig egy gyerek számára a legfon-

tosabb a szülői szeretet és gondoskodás lenne.  

Több gyermek nevelkedik csonka családban vagy épp családi viszályok között. Azok, akik 

anyagilag szerencsésebbek, igyekeznek mindent megadni gyermekük számára, viszont nem 

biztos, hogy a legmegfelelőbb módon teszik ezt.  Rendkívül elterjedtek az óvodások körében 

a média eszközei. Nap, mint nap használnak már a gyermekek telefont, számítógépet, tábla-

gépet és különböző televíziós csatornákat néznek. Az internet világa kitárulkozik előttük és 

sajnos csak kevés szülő korlátozza azt, hogy gyermeke milyen oldalakon böngészhet. A mé-

dia és az internet világa sajnos fontosabbá válik az emberek számára, mint a tényleges emberi 

kapcsolatok és a szóbeli kommunikációk. Részben ezek miatt a tényezők miatt nem kap a 

gyerek elég szeretet, figyelmet és gondoskodást.   

Véleményem szerint, több gyermek tölt a kellőnél több időt az óvoda falai között. Ennek oka 

egyrészt, hogy a szülőknek szükségük van a biztos állásra és munkahelyeik nem túl gyermek-

barátiak. Viszont sajnos akadnak olyan szülők is, akik munkanélküliek vagy csak részmunka-

időben dolgoznak, esetleg otthon gyesen vannak, gyermekük mégis 8 – 10 órát tölt napi szin-

ten az óvodánkban. Az óvodapedagógusok csak a szülők lelkére tudnak/próbálnak valame-

lyest hatni több – kevesebb sikerrel. Sajnálatosan törvényi szabályozás nincs erre, hogy csak 

azok a gyermekek legyenek ilyen magas óraszámban az oviban, akik ténylegesen rászorulnak.  

 Sok – sok tényező befolyásolja a családokat, a gyermekek életét és mindennapjainkat. 

Összességében azt látom, hogy az évek során egyre több nehézsorsú családdal, nehéz körül-

mények között nevelkedő gyermekkel és jóval több problémás gyermekekkel találkozunk. ( 

SNI, BTM, hiperaktív, figyelemzavaros, agresszív … ) Sajnos én és a kolléganőim kevesek 
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vagyunk ahhoz, hogy minden gyermek sorsán változtatni tudjunk, de véleményem szerint, a 

nevelési év során sok mindent igyekszünk elkövetni annak érdekében, hogy munkánk minél 

eredményesebb legyen.  

 

A kért segítségek formája: 

• Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás, konzultáció 

• Védőnői szűrések, védőnőkkel való kapcsolattartás 

• Óvodai pszichológussal, fejlesztőpedagógussal, logopédussal való információ megosz-

tása, cseréje 

 

A megtett intézkedések: 

• Gyermekvédelmi felelős részvétele minden óvodai csoport év elei szülői értekezletén. 

Szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős munkájáról. Segítség felajánlása, 

fogadóóra időpontjainak és elérhetőségeknek megadása.  

• Az év elei értekezleten, pedagógusok tájékoztatása a gyermekvédelmi 

jelzőrendszerről, törvényi változásokról. Figyelem felhívása arra, hogy mind a 

jelzőrendszer tagjai vagyunk. Beszélgetés az egyéni esetekről és arról, hogy mikor kell 

jelzést tennie az óvodapedagógusnak.  

• Óvodapedagógusok folyamatos bátorítása, hogy ha jelzés értékű esetet tapasztalnak, 

bátran éljenek a jelzés lehetőségével, mert ellenkező esetben a pedagógusok is kárát 

láthatják a történteknek. Ha bizonytalanok egy eset kapcsán, bizalommal forduljanak a 

gyermekvédelmi felelőshöz és közösen megvitathatják a tapasztaltakat. 

• Felmérni a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, családi 

körülményeiket. 

• Folyamatos csoportlátogatások, óvodapedagógusokkal való konzultációk. 

• Szakmaközi értekezleten való részvétel az óvodapedagógusokkal, majd az ott szerzett 

információk megosztása a többi kollégával. 

• Kapcsolattartás a védőnői hálózattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

• Pedagógusok figyelmének felhívása, hosszabb idejű távolmaradás esetében jelezni kell 

a gyermekvédelmi felelősnek, illetve közösen felvenni a kapcsolatot a szülőkkel. 

Kiemelt fontosságú, hogy a gyermekek igazolással, orvosi igazolással érkezzenek 

vissza az óvodába.  
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• Dajka nénik folyamatos higiéniai, fertőtlenítő takarítása a csoportszobában, főleg 

influenza járványok idején.  

• Gyermekvédelmi adatlapok kitöltése a csoportokban. 

• A különleges bánásmódot igénylő (cukorbeteg, ételallergiás, ekcémás ) gyermekeknek 

kiemelt figyelem megadása. 

 

A felmerült gyermekvédelmi esetek jellege: 

1. Sajnos továbbra is állandó problémát jelent a higiéniai szokások alakítása, 

tudatosítása, nem csak a gyermekeknél, hanem a szülőknél is. Többször előfordult, több 

csoportban, hogy reggel a gyermek koszos körmökkel, maszatos arccal jelent meg a 

csoportban. Ilyenkor az óvodapedagógusok megkérték a szülőt, hogy nagyobb 

odafigyeléssel mosdassa meg gyermekét és felajánlották segítségüket is. Amikor ugyanaz 

a gyermek sokadjára jelent meg így az óvodában, a pedagógusok a szülői kötelességekre 

is felhívták az édesanya / édesapa figyelmét. 

2. A fejtetű is többször felütötte fejét óvodánkban. Ilyen esetekben a szülőket azonnal 

értesíteni kell, hogy minél előbb ki tudják tisztítani gyermekük fejét illetve ruházatát. 

Sajnos nem minden szülő volt túl segítőkész és együttműködő. Volt, aki felháborodását 

kinyilvánítva, mérgesen érkezett gyermekéért, esetleg még az óvodát vagy a többi 

gyermeket is hibáztatta. Minden alkalommal tájékoztatva lettek a szülők, hogy ez nem 

gyermek függő és a tisztítással kapcsolatban is el lettek látva tanácsokkal. 

3. Több gyermek szülei is elváltak, vagy külön költöztek. Szerencsére, csak néhány 

esetben fordult elő eleinte, hogy problémát okozott ki viheti el a gyermeket. A szükséges 

iratokat bekérték az óvónők, amelyek alapján egyértelművé vált, hogy kinek mikor adható 

ki a gyermek.  

4. Kis és középső csoportos gyermekeknél előfordult, hogy a gyermek szobatisztaságával 

volt probléma. Vagy nem volt még kellő biztosságú a szobatisztaság, vagy pszichés 

alapon történt meg a bevizelés. Az óvónők megkérték a szülőket, hogy otthon se adjanak 

pelenkát a gyermekre, és hogy mindig legyen pár váltás ruha a gyermek óvodai 

szekrényében. 

5. Ágyi poloskát észleltek a szülők, amelyet jeleztek az óvodánknak. Felvettük a 

kapcsolatot védőnőkkel, illetve az ANTSZ-től szakmai segítséget kértünk. 
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Elért eredmények: 

Azt tapasztaltam, hogy a nevelési év második felében a kolléganők már magabiztosabban, 

nagyobb bizalommal fordultak felém a problémáikkal és kérdéseikkel. A jelzés megírásától 

még mindig tartanak kissé, de úgy vettem észre, talán jobban tudatosult bennük, hogy meny-

nyire fontos, a gyermek érdekében, és saját magukat is bajba keverhetik, ha nem jeleznek.  

Nagyobb érdeklődést mutatnak a kolléganők a szakmaközi értekezletek iránt. Senki nem vette 

személyes sértésnek, ha megkértem tartson velem az értekezleten, sőt még hasznosnak is ta-

lálták. 

A szülőkkel való kommunikációnk is javult összességében. A kolléganők kedvesen, de mégis 

határozottan tudják kérni a szülőket, hogy változtassanak bizonyos dolgokon ( pl.: alaposabb 

körömtisztítás, tiszta ruházat, a dohányzás káros hatása a gyermekre), ha problémát észlel az 

óvónő. 

 

Javaslatok, ötletek a következő nevelési évre: 

• A következő nevelési évben azt tervezem, hogy az aktuális gyermekvédelmi 

törvényváltozásokat nyomtatott formában adom ki az óvónőknek. Így talán jobban 

elolvasásra kerül, mint ha e mailben küldöm át. 

• Nem csak a törvényváltozásokat szeretném, ha kéz közé kerülnének, hanem esetleg a 

mindennapokból egy két elrettentő példa is. Olyanra gondolok, mint amikor a 

gyermeket bántalmazzák vagy éheztetik, de senki nem tesz semmit, csak utólag 

keresik a felelősöket. Ezzel is bátorítani szeretném a kollégákat, hogy járjanak 

nyitottabb szemmel és ha esetlegesen a gondatlan személyeket keresik, akkor bizony 

az óvodapedagógus is felelősségre vonható.  

• Folyamatos kommunikáció, kapcsolattartás, információk cseréje a kolléganőkkel. 

    

      

             Csikós Fanni 

         Gyermekvédelmi felelős 

 
 



 
 
              
                                                           
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű 
rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2018-2032) elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a 
DPMV Zrt. készítette el a 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési tervet, és nyújtotta be jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 
11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag 
megküld a MEKH részére. 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 29. 412 340,-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg bruttó 132.969.000- Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek 
csak közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2018-2032 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2018-2032 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében 
foglaltakkal 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból biztosítja 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
 
Határidő:  a határozat megküldésének: 2017. november 10. 
                             a tervben foglaltak teljesítésének: folyamatos, illetve adott 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
                                           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2017. október 5. 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 



 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2018-2032 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. a 2018-2032 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 
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Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra 
Tervezési időszak: 2018. év 

A tervet benyújtó szervezet 
megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltató 
megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat 
megnevezése: Vízellátás 

Véleményeltérést megfogalmazó 
érintett fél megnevezése: 

Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Víziközmű-rendszer kódja: Gyál-IV   11-25627-1-001-00-03 

 

Ellátásért felelős: 

Pápai Mihály 
Gyál Város 

Polgármester 

 

Szolgáltató: 

Sárosi István 
DPMV Zrt. 

Elnök-Vezérigazgató 

 

Készült: 2017. SZEPTEMBER 12. 
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2018-2032 

 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 
Vkr. megnevezése: Gyál-IV 
Azonosító: 11-25627-1-001-00-03 
 
Gyál város vízműve 30-35 éves korú, folyamatosan bővített és korszerűsített 
létesítmény, a teljes város területére kiépített hálózattal, saját vízbázissal, és 
az előírásoknak megfelelő vízminőség szolgáltatásával. 
 
A vízellátó rendszer két vízbázissal rendelkezik. 
 
Az „A” jelű vízbázis a település belterületén a Dobó Katica utca – Arany 
János utca kereszteződésében közvetlenül a víztorony mellett található. A 
kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist korábban két kút 
alkotta, melyből az 1. számú kút üzemképtelené vált és eltömedékelésre 
került. A kúthoz klórozó berendezés épült. A kút vize közvetlenül a hálózatba 
termelhető. Ennek vízkezelése nem szerepel és nem is szerepelt a vízmű 
rendszerben. Ezen vízbázissal távlatban is csak tartalékként lehet számolni 
kevert vízként történő felhasználással, mivel vastalanítása a közös 
rendszerben nem oldható meg, továbbá a vízhozama nem túl jelentős a „B” 
jelű vízbázis kútjaihoz képest. 
 
A „B” jelű vízbázis, a Vízműtől délre, Felsőpakony irányában helyezkedik el. 
A kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist 4 db kút alkotja. A 
kutak a 4601 sz. út mentén, közös védterületen helyezkednek el. 
Előklórozási lehetőség kiépült. 
 
A vízbázisok kapacitása a jelenlegi és közel távlati igényeknek megfelelő. 
 
A kutakból kitermelt vizek határérték feletti vas és mangán tartalma miatt 
csak vízkezelést követően vezethetően az ivóvízellátó hálózatba. A vízkezelési 
feladat megoldására (1993-ban) 3 db d = 3150 mm-es FERMASIC Speciál 
típusú vas és mangántalanító berendezés került alkalmazásra (tartályonként 
névleges 60 m3/h névleges, maximum 90 m3/h szűrési kapacitással), 
kiegészítve kálium-permanganát (KMnO4) adagolással, valamint 
fertőtlenítéssel. A közös nyersvíz vezetékbe, valamint minden szűrőágba 
külön is indukciós vízmennyiség mérő került elhelyezésre, melyekkel mérési 
és szabályozási feladatok kerülnek ellátásra. Mindhárom szűrő 
visszaöblíthető rendszerű, víz-levegő öblítéses.  
 
A vízkezelő rendszer 2006. évi bővítése során telepítésre került egy AQUAFIL-
III típusú 8 szűrőtartályos berendezés (100 m3/h = 2000 m3/d (20 órás 
üzemben) kapacitással). Ez a vízkezelési technológia nem használ fel levegőt 
technológiai célra, és a visszamosatása csak vízzel történik. A különböző 
együttes kútüzemeknél előálló kisebb vastartalom ingadozások 
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kiegyenlítésére katalitikus szűrőanyag kerül alkalmazásra, ez képes 
kompenzálni a kisebb vasérték ingadozásokat. A vízmű a távlati igényeknek 
is megfelelő, 7400 m3/d csúcsfogyasztás mellet is képes a szűrt víz 
biztosítására. A vízkezelés mennyiségileg és minőségileg legalább 20 év 
távlatára megoldott. 
 
A hálózatba táplált víz tározásához a vízmű telepen 2 x 1.000 m3 hasznos 
térfogatú iker elrendezésű, négyszög alaprajzú térszíni tározó, a település 
belterületén pedig, 1 db 1.200 m3 hasznos térfogatú Compack típusú 
vasbeton víztorony áll rendelkezésre. A tároló térfogatok mérete és szintjei 
megfelelők. 
 
A vízellátás üzemeltetéséhez szükséges nyomásfokozó berendezések az 
üzemviteli épületben nyertek elhelyezést. A gépteremben 4 db hálózati 
szivattyú található, ezek közül 2 db szabályozott és 2 db merev (követő) 
szivattyú. A hálózati nyomásfokozó szivattyúk közvetlen a hálózatra, és a 
megközelítőleg a fogyasztási súlypontban elhelyezett víztoronyra dolgoznak. 
 
Gyál város vízellátó rendszerének csővezetékei az 1980-es évek elejétől 
kezdődően, főleg az 1980-as években épültek ki. Kevés hányada ezt követő 
időszakban létesült. A hálózat ennek megfelelő anyagú és állapotú. A 
nyomásfokozott víz az NÁ 300-200-150 gerincvezetéken jut a hálózaba, majd 
ezekről leágazó NÁ 100 körvezetékes elosztó hálózat üzemel a településen. 
 
A település vízvezeték hálózata minőségileg jelenleg megfelelő. Koncentrált és 
nagy mennyiségű cső cserére ez idáig nem volt szükség. A város lakott 
területének 99 %-a vízvezetékkel ellátott. 
 
 
Források bemutatása 
 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 31.101 eFt 
 
Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba 
bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
általi befizetések (KMF). Ennek 2017. június 30-ig beszedett és rendelkezésre 
álló összege: 10.862.512 Ft. 
 
További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (vízbázisvédelmi beruházás esetén), mely összege 
az Önkormányzat tájékoztatása alapján: 
2014. 3.479.000 Ft 
2015. 2.673.000 Ft 
2016. 1.683.000 Ft 
2017. (tervezet) 1.300.000 Ft 
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A Beruházási Terv bemutatása 
 
A vízellátó rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta ellenére a 
jelenlegi igényekhez igazodóan  üzemképes. 
 
Az esetleges területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 
biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 
 
A vizsgált ivóvízellátó víziközmű rendszer BP/PNEF-KSO/00505-2/2016. 
ügyiratszámon Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi 
Főosztálya által jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervvel rendelkezik. Az elfogadott 
terv többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer 
kapcsán. 
 
A települési vízellátó rendszerre elkészült a vízbázis védelmi terv, mely 
engedélyezése jelenleg folyamatban van a Vízügyi Hatóság előtt. A terv 
többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer kapcsán. 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 
 
 
A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes szerkezetek-gépek cseréje és 
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak: 
 
 AQUAFIL III. és FERMASICC vastalanító berendezés felújítása 11 db 

tartályban töltetcserével 
 Grundfos hálózati szivattyúk felújítása 
 5 db frekvenciaváltó cseréje hálózati szivattyúknál 
 2x1000 m3-es alsótároló medence és zárkamra építészeti és gépészeti 

felújítása 
 Széchenyi utcai NA150 KMPVC cső anyaghibás, cseréje szükséges 
 Házi bekötések csőbéklyói elavultak, évi 150 db cserélendő 
 4 db tolózárakna komplett szerelvényezés rekonstrukciója szükséges 
 4 db/év altalaj tűzcsap cserélendő földfelettire illetve felújítása 
 5 db kút búvárszivattyúinak felújítása, kutanként 5 év, évi 1 db 

búvárszivattyú felújítása 
 Víztorony felújítása, építészeti és gépészeti szerkezeteiben 
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 FERMASICC vastalanító berendezés felújítása 
 
Fontos, hogy a vízmű normál kondíciójának megtartásához az amortizációs 
összegek visszaforgatása megtörténjen, mivel elméletileg az amortizációs 
összegeknek és a bérleti díjaknak közelítenie kellene egymáshoz, melyet jelen 
esetben a vízdíj bevételek és üzemeltetési költségek aránya befolyásol. 
 
 
Vecsés, 2017. augusztus 12. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 448,95      Bérleti díj rövid - hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok
Gyál Város 
Önkormányzata 

1 448,95      Bérleti díj Rövid - Hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.
150 fm Széchenyi utca NÁ150 KM PVC 
cső csere

nincs
Gyál Város 
Önkormányzat

2 250            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
1-1 db Danfoss frekvenciaváltók csere 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

1 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X

4.
1 db/év búvárszivattyú felújítás 
800.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

800               Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

5.
150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

6. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

7.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1500 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

1 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

8.
4 db tolózár akna rekonstrukció 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép x x

9. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

10.
1 db/év búvárszivattyú felújítás 
800.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

800               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X x

11.
150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X X

12. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X X

13.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1.500.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

800               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X X

14.
1-1 db Danfoss frekvenciaváltók csere 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

1 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X

15. Vastalanító berendezés felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

20 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

16. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

17. Medence és zárkamra felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

5 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

18. Víztorony felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

40 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2018-2032 

 
 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 
Vkr. megnevezése: Gyál-SZ 
Azonosító: 22-25267-1-001-00-14 
 
Gyál, Üllő, Vecsés szennyvízelvezetési rendszere egyetlen, műszakilag 
egységes és így elválaszthatatlan rendszert alkot. A csatornarendszer 1995-
től folyamatosan épült ki. A Vecsésen megkezdett szennyvíztisztítás és 
kezelés a regionális szennyvízelvezető rendszer kialakításával, gyakorlatilag 
megszűnt. A telepen jelenleg a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogadása történik. A városok csatornahálózata nagyrészt 
gravitációs rendszerű. A városokon belül az egyes részvízgyűjtő-területek 
gravitációs csatornái egy-egy átemelőhöz szállítják a szennyvizeket. 
A részvízgyűjtő-területi átemelőktől nyomóvezetéken kerül a szennyvíz a 
városi rendszer központi átemelőjébe.   
A városok központi átemelőitől nyomóvezetéken, illetve gravitációs csatornán 
jut el a szennyvíz a regionális rendszer - a volt vecsési szennyvíztisztító 
helyén kialakított - központi átemelőjébe. 
 
A budapesti Halom utcai ∅ 80 b. csatorna fogadóaknájába Gyál, Vecsés és 
Üllő szennyvize két nyomócsövön érkezik (NY-2 jelű ∅250 ac. és NY-2A jelű 
∅ 400 KM-PVC). Az NY-2 jelű nyomócsőre a vecsési Budai Nagy Antal utcai 
átemelő dolgozik, mely gyakorlatilag a vecsési szennyvizeket szállítja. Az NY-
2/A jelű nyomócsőre a vecsési szippantott szennyvíz előkezelő területén 
elhelyezkedő települési végátemelő dolgozik. Ez átemelő fogadja és továbbítja 
még a gyáli Petőfi utcai 1. sz. átemelő (NY-1/A jelű ∅ 300 KM PVC 
nyomócsövön) és a vecsési Zrínyi utcai átemelő által (SZ-1 jelű vezetéken – 
havária vezeték) valamint az üllői Hajcsár utcai végátemelő (∅ 200 KM PVC 
jelnélküli nyomócső) által szállított szennyvizeket is. Az Üllőn található 
Hajcsár utcai átemelő egy közbenső átemelőn (Vecsés-Üllő közigazgatási 
határában az Apró tanya szomszédságában az Apró tanya I-II helyi 
elnevezésű átemelőkön) keresztül juttatja el a szennyvizeit Vecsésre. 
 
Gyál város a jelenlegi lakóterületekre közel teljes körűen szennyvízcsatorna 
hálózattal rendelkezik. A elvezetési rendszer gravitációs, melynek főgyűjtői  
és gyűjtői NÁ 300 és NÁ 200 KG PVC csövekből épültek. A házi bekötések NÁ 
150 KG PVC csövekből készültek. A városban a gyűjtőrendszer gravitációs 
rendszerű, míg a továbbító rendszert az egyes részvízgyűjtők között 
nyomóvezetékek alkotják. A központi 14. számú Petőfi utcai átemelőn kívül, 
16 db átemelő és részvízgyűjtő-terület került kialakításra. Gyál város 
központi 14. számú szennyvíz(vég)átemelője a Petőfi utcai átemelő. Ez az 
átemelő továbbítja a települési szennyvizeket a vecsés központi 
szennyvízátemelőbe. 
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A települési szennyvízelvezető rendszer működési vázlata 

 
 
A település szennyvízelvezető rendszere 1990 után épült, így 20-25 év körüli 
korú, és megfelelően üzemel. A közel-távlatban fejlesztési feladat a meglévő 
rendszeren jelentősebb mennyiségben nincs programozva. 
 
Kisebb fejlesztésként legfontosabb feladat a gyáli, Petőfi utcai végátemelő 
kapacitás bővítésének elvégzése a városi szennyvizek maradéktalan és 
biztonságos továbbítása céljából. végátemelő előtti gépi rács felszerelése az 
átemelő szivattyúinak kímélése és biztonságosabb üzeművé tétele miatt. 
 
 
 
Források bemutatása 
 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 73.589 eFt 
 
Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba 
bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
általi befizetések (KMF). Ennek 2017. június 30-ig beszedett és rendelkezésre 
álló összege: 5.189.445 Ft. 
 
További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 
valamint települési monitoring és működtetése kapcsán), mely összege az 
Önkormányzat tájékoztatása alapján: 
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2014. 3.479.000 Ft 
2015. 2.673.000 Ft 
2016. 1.683.000 Ft 
2017. (tervezett) 1.300.000 Ft 
 
 
 
A Beruházási Terv bemutatása 
 
A szennyvízcsatorna rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta 
ellenére üzemképes. A rendszer üzemeltetéséhez jelentősebb beruházási 
feladat a terv időszakban nem szükséges, kivéve a Petőfi utcai átemelő 
kapacitás bővítését, mely kapcsán 2 db FLYGT 3152 12,5 kW szivattyú 
beszerzése szükséges. 
 
A talajterhelési díj bevételek terhére az Önkormányzat 2018. évben tervezi 
megvalósítani az 5114/22 hrsz-ú út (Kis-szélső utca) szennyvízcsatorna 
törzshálózat meghosszabbítását, biztosítva 6 db telek szennyvízellátását, 
melyek: az 5113/28 hrsz-ú útnál: 5113/36  és /35, illetve az 5114/22 hrsz.-
ú útnál: 5114/19, /20, /21 és /23. Ennek megvalósításához közterületen 
telepítendő 2 db 220V-os kisátemelő, 80 m nyomóvezeték NA50 mm, 
valamint 60 m gravitációs bekötővezeték NA 150 mm. 
  
Tervezett nettó beruházási érték: ~3 000 000 Ft. 
 
Az esetleges egyéb területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 
biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 
 
 
 
A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes létesítmények cseréje és 
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak. 
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Felújítási és pótlási feladatok 
 Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása. Hőszigetelés, 

tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok, szoc. blokk 
felújítása, járda, térburkolat az épület körül. 

 Vecsési végátemelő 3 db szivattyújának felújítása 3 évente, évi 1 db 
 A szennyvízátemelők szivattyúinak ütemezett felújítása/pótlása. 
 Valamennyi átemelő (fenti rekonstrukciók után fennmaradó 15 db) 

építészeti és gépészeti felújítása a ciklusidőben elvégzendő. 
 
 
A felújítási és pótlási munkák bemutatása 
 
A települési közbenső szennyvíz átemelők felújításának általános bemutatása 
 
Építészeti felújítás: 
Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      3.000.000.-Ft 
 
Gépészeti felújítás: 
Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 
vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 

Becsült költségek:     4.000.000.-Ft 
 
Költség tartalom: 

Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  
Elektromos szerelvények kiszerelése 
Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

Irányítástechnikai felújítás: 
Átemelő erősáramú és vezérlési rendszerének rekonstrukciója 
Új elektromos szerelvények beszerelése 
Új irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer beszerelése  

Becsült építési költség     1.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:    8.000.000.- Ft 
 
 
A települési szennyvíz végátemelő (Petőfi S. u.) felújításának általános 
bemutatása 
 
Építészeti felújítás: 
Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      5.000.000.-Ft 
 
Gépészeti felújítás: 
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Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 
vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 

Becsült költségek:     5.000.000.-Ft 
 
Költség tartalom: 

Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  
Elektromos szerelvények kiszerelése 
Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

Irányítástechnikai felújítás: 
Átemelő erősáramú és vezérlési rendszerének rekonstrukciója 
Új elektromos szerelvények beszerelése 
Új irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer beszerelése  

Becsült építési költség     2.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:         12.000.000.- Ft 
 
 
1 db/év szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, Petőfi utcai átemelő 3 db. 
szivattyúja 3 évente 

Becsült költség 500.000.- Ft/db   500.000.- Ft/év 
 
 
1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása (3 db 3 évente) 

A központi átemelőben egységesíteni kell a FLYGT szivattyú típusokat, 
mivel jelenleg 3 különböző típus van alkalmazásban. Ez megoldható az 
alkalomszerű felújítások során, melynek során felújított szivattyú 
cseréjével a három szivattyú típus egységesíthető. 
Becsült költség:      900.000.- Ft/db 
Gyál városra eső költség    369.000.- Ft/év 

 
 
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 

Gyáli 15 db közbenső átemelő 28 db szivattyúja 28db/3év=9,33db/év 
400.000.- Ft/db 
Becsült építési költség 9,33 x400.000.- Ft= 3.733.333.-Ft/év 

 
 
Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása 

Hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok, szoc. 
blokk felújítása, járda, térburkolat az épület körül. 
Becsült költség:      15.000.000.- Ft 
Gyál városra eső költség:    6.150.000.- Ft 

 
 
Vecsés, 2017. augusztus 12. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

3 795,75      Bérleti díj rövid - hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2. Kis-szélső utca) szennyvízcsatorna 
törzshálózat meghosszabbítás

nincs Gyál Város 
Önkormányzata

3 000            talajterhelési díj 01.jan 31.dec rövid X

3.
Petőfi utcai szv. átemelő
kapacitás bővítés
2 db FLYGT 3152 12,5 kW beszerzése

nincs Gyál Város 
Önkormányzata

5 000            
víziközmű-
fejlesztési 

hozzájárulás
01.jan 31.dec közép X

nr. Nem releváns

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes felújítási,pótlási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok
Gyál Város 
Önkormányzata 

3 795,75      Bérleti díj Rövid - Hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4.
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

3 733            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5.

*** Vecsés, Központi végátemelő telep 
kezelőépületének felújítása 
15.000.000.- Ft
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

6 150            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6.
Régi AUTOKER szv. átemelő teljes 
gépészeti felújítása

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

7.
Petőfi utcai átemelő 
építészet+gépészet felújítása

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

12 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

8.
Kiskomáromi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

9.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

10.
Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

11.
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

3 733            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

12.
Kosztolányi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

13.
Majakovszkij u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

14.
AUTÓKER szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

15.
Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

16.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

17.
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

3 733            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

18.
Szondi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

19.
TESCO szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

20.
Kacsóh Pongrác u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

21.
Magyar u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

22.
Ibolya u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

23.
Erdősor u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

24.
Némediszőlő I. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

25.
Némediszőlő II. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes felújítási,pótlási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.
nr. Nem releváns

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14



Tárgy: Javaslat a gyáli 257/3 hrsz.-ú út (Esze Tamás utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Smahó Péter, 2360 Gyál, Esze Tamás utca 19/1. szám alatti lakos telekalakítási engedély iránti kérelme 
alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztályának 800.198/4/2016. számú 
határozata alapján - Gyál Város szabályozási tervének megfelelően - kialakult a gyáli 257/3 hrsz.-ú 13 m2 
területű „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlan.  

A 257/3 hrsz.-ú földrészlet - amely az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került - tulajdonosai Szilvasán 
Renáta, 1098 Budapest, Pöttyös utca 4. 5. em.31., és Smahó Péter, 2360 Gyál, Esze Tamás utca 19/1. szám alatti 
lakosok, a mellékelt megkeresésben foglaltak szerint  a 257/3 hrsz.-ú földrészlet tulajdonjogát térítésmentesen, 
anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítsék az Esze Tamás 
utca  településrendezési terv szerinti szabályozását. A 257/2 hrsz.-ú ingatlan és a 257/3 hrsz.-ú út közötti kerítés 
jelenleg is a vázrajz szerinti telekhatáron van, így a tulajdonjog rendezése építési munkával nem jár, ahhoz 
építési költség nem kapcsolódik. 

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Szilvasán Renáta, 1098 Budapest, Pöttyös utca 4. 5. em.31., és Smahó Péter, 2360 Gyál, Esze Tamás 

utca 19/1. szám alatti lakosok felajánlása alapján a gyáli 257/3 hrsz.-ú 13 m2 területű „kivett, 
közforgalom elől el nem zárt magánút”  megnevezésű földrészletet  t é r í t é s m e n t e s e n, 
köszönettel tulajdonba veszi 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő:  2017. december 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kiss István városfejlesztési irodavezető 

Gyál, 2017. szeptember 28. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. változási vázrajz 
                             1 pld. telekalakítást engedélyező határozat: 800.198/4/2016.  
                             1 pld. tulajdoni lap másolat hrsz.:257/3 
  1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat a gyáli 5044, az 5045/2 és a 4613/7 hrsz.-ú 
ingatlanok telekhatár-módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 A gyáli 5044 hrsz.-ú ingatlan korábbi tulajdonosa Dr. Horváth Mihály, 1181 Budapest, Dobozi út 45. 
szám alatti lakos telekalakítási kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala 
Földhivatali Osztályához a gyáli 5044 hrsz.-ú, 4094 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 
valamint Gyál Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5045/2 hrsz.-ú, 2482 m2 területű, kivett közterület 
megnevezésű (Gyál, Juhász Gyula utca) és a 4613/7 hrsz.-ú 2.4592 m2 területű, kivett közterület megnevezésű 
(Gyál, Kisfaludy utca) ingatlanok telekhatár-módosítása vonatkozásában. 
 

A telekalakítási eljárás során tárgyi ingatlanok területe nem változik, annak célja a földrészletek 
telekhatárainak a tényleges használat szerint történő rendezése. A Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási 
Hivatala Földhivatali Osztálya a 800.217/8/2017 számú határozata a telekhatár-módosítást engedélyezte.   
Az 5044 hrsz.-ú ingatlan új tulajdonosa - az Absolut Bag Kft., (székhely:1184 Budapest, Üllői út 288.) - azzal a 
kérelemmel fordult Gyál Város Önkormányzatához, hogy tárgyi ingatlanok telekhatár-módosításának ingatlan-
nyilvántartásban történő rendezéséhez az Önkormányzat, mint az 5045/2 és a 4613/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa 
járuljon hozzá. Az ezzel járó szerződés és a földhivatali költségeit a kérelmező vállalja.   

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) az Absolut Bag Kft., (székhely:1184 Budapest, Üllői út 288.) kérelme alapján, hozzájárul a gyáli 5044, 

5045/2 és a 4613/7 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-módosításához. A telekhatár-módosítás ingatlan-
nyilvántartásban történő rendezésének költségeit a kérelmező viseli. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2017. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István városfejlesztési irodavezető 

Gyál, 2017. október 6. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. változási vázrajz 
  1 pld. telekalakítási helyszínrajz 
                             1 pld. telekalakítási engedély 
                             3 pld. tulajdoni lap másolat 
   1 pld. helyszínrajz ortfotó 
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Tárgy: Javaslat a gyáli 4375/5, 4375/6 és a 4377/1 hrsz.-ú 

ingatlanok telekalakítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendeletével módosította Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzatát és a mellékletét képező szabályozási tervét a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József 
út - 0132/10 hrsz.-ú út által határolt területen. 
 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az ezen a területen lévő gyáli  

• 4375/5 hrsz.-ú  2.3965 m2 területű, kivett parkoló megnevezésű, 
• 4375/6 hrsz.-ú 1971 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
• 4377/1 hrsz.-ú 1210 m2 területű, kivett parkoló megnevezésű (a valóságban beépítetlen terület) 

ingatlanok. 
 
 Tárgyi földrészletek szabályozási terv szerinti kialakítása érdekében a Méter Bt. 638/2017. munkaszámon 
elkészítette az ehhez szükséges változási (telekalakítási) vázrajzot. Tárgyi telekalakítási eljárás lefolytatása és az 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az első lépés a terület szabályozási terv szerinti rendezéséhez. 
A változási vázrajz alapján kialakítható a területet feltáró közút egy része, és ennek két oldalán egy-egy beépítetlen 
területrész, amelyek a későbbikben - igény szerint a szabályozási terv előírásának megfelelően - továbboszthatóak. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  
 

a.) a mellékelt - Méter Bt. által készített 638/2017. munkaszámú - változási vázrajznak megfelelően hozzájárul a 
tulajdonát képező gyáli 4375/5, 4375/6 és a 4377/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok 
telekalakításához, és a kialakított ingatlanok ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez. 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István városfejlesztési irodavezető 
 
Gyál, 2017. október 13. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. változási vázrajz 
  3 pld. tulajdoni lap másolat 
  1 pld. szabályozási tervlap  
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Tárgy: Javaslat a Dabas és Környéke 
Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi 
Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás 
iránti kérelmének megtárgyalására és a 
döntés meghozatalára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Talabér János, mint a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. Ügyvezető úr kérelmében leírta, hogy a 
mentőtiszti-mentőorvosi kocsi az elmúlt 28 hónapban 950 esetben volt riasztva 2015. június és 2017. július 
között. Az Országos Mentőszolgálattal szorosan együttműködve, az OMSZ irányítása alatt végzik munkájukat, 
de nem vehetnek igénybe állami támogatást. A kérelemben foglaltak tanúsága szerint a mentőorvosi kocsi 
beindításával a térségben jelentősen javult a sürgősségi betegellátás. A kocsit önkormányzatok, cégek és 
magánszemélyek adományaiból tartják fenn.  
 
Dr. Talabér János kérésünkre megküldte a 24 hónapos esetstatisztikát, mely a kérelemmel együtt jelen 
előterjesztés mellékletét képezi, és amelynek tanúsága szerint 2015. június 01. és 2017. augusztus 31. között 
Gyálon 14 esetben került sor a mentőkocsi igénybevételére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
 

Határozati javaslat I: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti 
Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét nem támogatja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Határozati javaslat II: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti 
Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységének elősegítése érdekében a 2017. évi költségvetési rendelet 5. 
számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 500.000,-Ft támogatást nyújt.  
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen tárgyalva, egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
G y á l, 2017. október 10.  
 
  Pápai Mihály 
   polgármester 
 
Az előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
 

Diera Éva  irodavezető, 
Pénzügyi és Adó Iroda 









 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Williams 
Televízióval való együttműködési 
megállapodásának módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Kortye Vilmos egyéni vállalkozó a Wiliams Televízió nevében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, 
hogy a 2012 óta fennálló együttműködési megállapodást, mely televíziós műsorkészítésre vonatkozik, a 
műsorkészítés ellenértéke vonatkozásában módosítsa.  
 
Kortye Vilmos kérelmében leírta, hogy 2012 óta a televíziós szolgáltatás díja nem változott. Az elmúlt évek 
tapasztalata alapján a szerződésben szereplő 10 perces műsoridőt igyekeztek minden héten kibővíteni, nem egy 
esetben megduplázni. Ezen a jövőben sem szeretnének változtatni, hiszen szeretnének minden fontos 
információt, illetve eseményt megmutatni a lakosságnak, illetve vételkörzetük kibővítésével egyre több lakosnak 
eljuttatni.  
 
A műsorkészítés díját körülbelül 25%-kal kérte megnövelni. Polgármester Úr időközben megbeszélést folytatott 
Kortye Vilmossal és ennek eredményeként 15%-os emelés elfogadását javaslom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően, az évek óta tartó jó 
együttműködésre figyelemmel hozza meg támogató döntését a kérelmet illetően, az előterjesztés mellékletét 
képező módosítás tervezet szerinti tartalommal.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval 2012. 
december 11. napján megkötött, televíziós műsorkészítésre irányuló együttműködési megállapodását módosítja 
az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint. Egyben felkéri a Polgármestert az Együttműködési 
Megállapodás aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésénél 
figyelembe vételre kerüljön a módosított összeg.  
 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen tárgyalva, egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
G y á l, 2017. október 10.  
 
 
 
  Pápai Mihály 
   polgármester 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről  
 
Szervezet neve: Gyáli Város Önkormányzata 
Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.  
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-21616404 
Képviseletében eljár: Pápai Mihály polgármester, mintMegbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről 
 
Cégnév: Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (Williams Televízió) 
Székhely: 2220 Vecsés, Telepi út 83.  
Bankszámlaszám: 651000-11250986 Pátria Takarék 
Adószám: 50138760-2-33 
Nyilvántartási szám: 4537895 
Képviseletében eljár: Kortye Vilmos egyéni vállakozó, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott),  
 
a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett:  
 

1. Gyál Város Önkormányzata és Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (Williams Televízió) között 
2012. december 11. napján megkötött Együttműködési Megállapodás 5. pontját 2018. január 
1-től közös akarattal az alábbiak szerint módosítják.  

„5. A műsor készítésének ellenértéke 2018. január 01. napjától 210.294,- ft + Áfa, azaz 
kettőszáztízezer forint + általános forgalmi adó, mely összeget az Önkormányzat minden 
hónapra vonatkozóan a következő hónap 10. napjáig utalja át a Megbízott fent megjelölt 
számlájára, minden hónap 5. napjáig benyújtott számla ellenében. Fenti díj a KSH által 
hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével évente egyszer módosításra kerül, az 
Önkormányzat a módosítás mértékéről értesítést küld.” 
 

2. A felek kijelentik, hogy az 1. pontban hivatkozott Együttműködési Megállapodás minden 
további eleme változatlan tartalommal hatályban marad. Együttműködő felek tudomásul 
veszik, hogy jelen módosítás kizárólag az Együttműködési Megállapodással együtt hatályos, 
annak elválaszthatatlan részét képezi.  

3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.  

Jelen Megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után jóváhagyólag aláírják.  

Gyál, 2017. …………………………… 

 

…………………………………………………
……………………... 

……………………………………………………
…………………….. 

Megbízó Megbízott 
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Tárgy: Javaslat számítástechnikai eszközök 
beszerzésére a gyáli szakközépiskola számára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az elmúlt két évben Gyál Város Önkormányzata nagyon komoly számítástechnikai fejlesztéseket hajtott végre a gyáli 
általános iskolákban, hiszen 2016-ban az Ady Endre Általános Iskolában, az idei évben pedig a Bartók Béla Általános 
Iskolában és Zrínyi Miklós Általános Iskolában teremtette meg a Smart School oktatási program feltételeit. Ezen felül a 
tavalyi év végén még összesen 100 db számítógépet, projektorokat, szervergépeket vásárolt és adott át vagyonkezelésbe 
Önkormányzatunk a három említett általános iskolai oktatási feltételeinek javítása érdekében. 
 
Az Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szintén komoly számítástechnikai 
infrastrukturális fejlesztésre szorul, amely megoldása a fenntartójától, az Érdi Szakképzési Centrumtól nem várható 
teljes egészében, ezért javaslom, hogy 51 db számítógépet és 6 db monitort szerezzen be Önkormányzatunk és adja 
vagyonkezelésbe addig, amíg az ingatlan és a benne található ingóságok vagyonkezelése is tart. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. 51 db számítógépet és 6 db monitort szerez be legfeljebb 4.400.000,-Ft+ÁFA összegért a kincstárjegy 
felszabadításból származó finanszírozási bevétel terhére, 
2. a beszerzett számítástechnikai eszközöket térítésmentesen vagyonkezelésbe adja az Érdi Szakképzési Centrumnak 
úgy, hogy azokat kizárólag az Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
feladatellátására használhatja, 
3. a vagyonkezelésbe adás időtartama az eszközök aktiválásától kezdődik és a Gyál, Erdősor u. 65. szám alatti épületre 
vonatkozó vagyonkezelési szerződés időtartamáig tart, 
4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik 
 
Gyál, 2017. október 11. 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat számítástechnikai eszközök 
beszerzésére Kibéd Község Önkormányzata számára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2015-ben kötött testvér-települési megállapodást Gyál Város Önkormányzata és Kibéd Község Önkormányzata. A két 
település közötti együttműködés azóta is töretlenül fejlődik. Ezen kapcsolatnak köszönhetően üdülhetnek kibédi 
gyerekek a révfülöpi táborban, vagy léphetett fel a Maros Művészegyüttes Gyálon. Legutóbb, 2017. október 13-16. 
között Gyál Város Fúvószenekara látogatott el Kibédre és adott nagysikerű koncertet a X. Kibédi Gyöngykoszorú 
Néptánctalálkozó záró rendezvényeként. Ezen találkozó beszélgetései között mondta el Dósa Sándor polgármester úr, 
hogy sajnos a kibédi iskolások számítástechnikai ellátottsága nem megfelelő és az önkormányzatnak nincs forrása ezen 
fejlesztésre. 
 
A fenti probléma megoldása érdekében javaslom 10 db új számítógép beszerzését és térítésmentes átadását Kibéd  
Község Önkormányzata számára a helyi iskolák számítástechnikai fejlesztése érdekében. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. 10 db számítógépet és monitort szerez be legfeljebb 1.200.000,-Ft+ÁFA összegért a kincstárjegy felszabadításból 
származó finanszírozási bevétel terhére, 
2. a beszerzett számítástechnikai eszközöket térítésmentesen átadja Kibéd Község Önkormányzatának, 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik 
 
Gyál, 2017. október 11. 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



Tárgy: Javaslat a Gyáli-Városgazda Gazdasági-
Műszaki Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása 2017. 
november 11-én lejár. 
A felügyelőbizottsági tagok kinyilatkoztatták, vállalják a megbízatás meghosszabbítását a következő 5 évre is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek 
 
 
Határozati javaslat 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó 
Kft.  egyszemélyes alapítója Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2017. november 12-től 2022. november 11-ig 
az alábbi személyeket választja: 

A felügyelőbizottsági tagok: 

• Sárközi András  

• Szabó Lajosné  

• Badics Ferenc  
 
2. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változások átvezetésén a Kft. egységes 
szerkezetű Alapító Okiratán és a cégnyilvántartáson. 
 
Határidő: 2017. november 25. 
Felelős: Kft. ügyvezetője 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést készítette: Horváth Gábor ügyvezető 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
G y á l, 2017. október 13. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester  
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