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Tisztelt Társulási Tanács!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően
történik Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési
koncepciójára készített javaslat előterjesztése.
A koncepciót Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
figyelembe vételével állítottuk össze.
A tervezés jelenlegi szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat,számba kell venni az átengedett illetve
helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket, valamint át kell tekinteni a társulás és intézményeinél
lévőó feladatok körét.
Bevételek számbavétele
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához
szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére,
hogy az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák
szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 54.000 Ft/fő/év.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Ebben a kategóriában jelenik meg a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi
Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális alap és szakosított ellátási feladatok után igényelhető
támogatások köre, finanszírozásának módja.
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben
növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest.
A társulás önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2013. évi szinten szerepeltettük.
A 2014. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
Bevételek
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevételek
Forrás hiány
Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások

722.412

0
722.412

Adatok E Ft-ban
722.412
0
0

722.412
0
0

A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati
Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a
Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a
koncepció tervezete az 1. számú mellékletben található.
A társulás 463.556 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által
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igényelt 420.360 E Ft állami támogatást, a Kistérségi Óvoda 1.331 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely
a Csárdaszállási telephelyen működő óvodánál jelentkezik, így ezen összeget a Csárdaszállási önkormányzat
biztosítja, továbbá Térségi Szociális Gondozási Központnál jelentkező 41.865 E Ft működési hiány összegét.
Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatást biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei
forráshiány nélkül működtethetők.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 15.000 E Ft fejlesztési igénye Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
fejlesztési tartalékában került megtervezésre és beállításra. A 15.000 E Ft fejlesztési összeg tartalmazza 5.000 E Ft
összegben ipari mosógép beszerzését, 7.000 E Ft-ért multifunkcionális sütő beszerzését és 3.000 E Ft összegben a
Nagylaposi épület felújítását.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepcióját további egyeztetetés és elemzés lefolytatása céljából a Társulási Tanács elé
beterjesztette.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa a társulás 2014. évi
költségvetési koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési határozat-tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit,
törekedni kell a feladatok állami támogatásból történő finanszírozásának megvalósítására, és a minél
kevesebb összegű önkormányzati kiegészítő támogatási igény biztosítására,
az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei
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B
2013. terv

C
2014. terv

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

0
407 962
0
0
0
407 962
0
0
0
0
0
0
0
407 962

0
463 556
0
0
0
463 556
0
0
0
0
0
0
0
463 556

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

183
2 101
0
0
0
2 284
0
0
0
0
0
0
0
2 284

183
0
0
0
0
183
0
0
0
0
0
0
0
183

Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

238 545
10 294
0
0
0
248 839
0
0
0
0
0
7 339
0
256 178

248 379
10 294
0
0
0
258 673
0
0
0
0
0
0
0
258 673

Intézményi Társulás összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

238 728
420 357
0
0
0
659 085
0
0
0
0
0
7 339
0
666 424

248 562
473 850
0
0
0
722 412
0
0
0
0
0
0
0
722 412
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi kiadásai
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

55 754
15 054
15 596
0
0
0
0
86 404
0
0
0
0
0
86 404

76 410
20 631
12 167
0
0
0
0
109 208
0
0
0
0
0
109 208

Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

250 044
67 161
262 815
0
0
0
0
580 020
0
0
0
0
0
580 020

265 826
68 830
278 548
0
0
0
0
613 204
0
0
0
0
0
613 204

Intézményi Társulás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

305 798
82 215
278 411
0
0
0
0
666 424
0
0
0
0
0
666 424

342 236
89 461
290 715
0
0
0
0
722 412
0
0
0
0
0
722 412
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi mérleg
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A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevételek
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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B
2013. terv
238 728
420 357
0
0
0
659 085
0
0
0
0
0
0
659 085
305 798
82 215
278 411
0
0
0
0
666 424
0
0
0
0
0
666 424

C
2014. terv
248 562
473 850
0
0
0
722 412
0
0
0
0
0
0
722 412
342 236
89 461
290 715
0
0
0
0
722 412
0
0
0
0
0
722 412

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. létszáma
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7

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

B
2014. engedélyezett létszám (fő)
0
34

Térségi Szociális Gondozási Központ

160

Intézményi Társulás összesen

194
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2014. évi finanszírozása
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi Társulás összesen

B

C

D

2013. állami tám. 2013. önk.kieg.
0
82 078
319 717
401 795

0
2 042
4 125
6 167

E

G

2013. intézmény
finanszírozás 2014. állami tám. 2014. önk.kieg.
összesen
0
84 120
323 842
407 962

107 694
312 666
420 360

A Kistérségi Óvoda 2014. évi 1.331 E Ft önkormányzati kiegészítése a Csárdaszállási Óvodánál jelentkezik, így az intézményi Társulás részére
a csárdaszállási Önkormányzatnak kell az önkormányzati kiegészítést biztosítania.
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F

1 331
41 865
43 196

2014. intézmény
finanszírozás
összesen
109 025
354 531
463 556

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
2014. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok

sorszám

Állami támogatás megnevezése

feladatmutató

fajlagos
mutató

állami
támogatás

működési
bevétel és
pénzmaradvány

önk.kiegészítő
tám.

műk.kiadás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

II.1.

Óvodapedagógusok támogatása

19

3990

75810

12
207
11

1632
54
102

19584
11178
1122
107694

Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra
Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám.

II. 2.
III. 5

Óvodaműködtetési támogatás
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

183

1 331

109 208

258 673

41 865

613 204

Térségi Szociális Gondozási Központ

III. 3

69079
21538

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai

III.4

Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása

127696
16119

a)elismert szakmai dolg.bértám
b)intézmény-üzemeltetési támogatás

III. 5

Gyermekétkeztetés támogatása

78234

a)ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
b)gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása

312666

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2013. október 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2013/2014-es nevelési év
munkatervének tudomásul vétele
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!
A Kistérségi Óvoda intézményvezetője Czikkelyné Fodor Tünde elkészítette az intézmény 2012/2013. nevelési
évben végzett tevékenységéről készített beszámolóját, valamint a 2013/2014-es nevelési év munkatervét, mely
dokumentumok elfogadását kéri a Társulási Tanácstól.
Az óvodai beszámoló részletesen bemutatja az intézmény által 2012/2013. nevelési évben végzett tevékenységet.
Az intézményvezető bemutatja az óvoda
- működési, személyi és tárgyi feltételeit,
- által 2012/2013. nevelési évben végzett pedagógiai munkát
- kapcsolati rendszerét.
Az intézményvezető értékeléssel, jövőkép meghatározásával zárja beszámolóját:
„elindultunk egy úton, egységes intézmény vagyunk, több sajátos arculatú óvodával”
A beszámoló alapján teljes, átfogó képet kapunk a Kistérségi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett
tevékenységéről.
A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján értékeli a
nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai
munka eredményességét, mely kötelezettségének az intézményvezető által elkészített intézményi beszámoló
elfogadásával tesz eleget.
Intézményvezető Asszony elkészítette az óvoda 2013/2014-es nevelési évre szóló munkatervét, melynek
elfogadását kéri a Társulási Tanácstól. A munkaterv fenntartói jóváhagyását a köznevelési törvény nem írja elő,
ezért javaslom annak tudomásulvételét.
Mind a beszámoló, mind a munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, a Kistérségi Óvoda beszámolóját
elfogadni, a 2013/2014-es nevelési év munkatervét tudomásul venni a határozati javaslatok szerint.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés h) pontja alapján elfogadja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013. nevelési
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014-es nevelési év munkatervének tudomásul vétele "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tudomásul veszi az intézmény vezetői éves munkatervét a
2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2012/13-as nevelési év
értékelés
- beszámoló -

Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde
intézményvezető
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1. Az óvoda működési feltételei
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény ismeretében Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2012. (II.23.) Gye. Kt. határozatával döntött az
óvodai nevelés ellátásáról, mely szerint önállóan működő költségvetési szervet alapít
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda névvel, mely intézmény
vezetésére egy évre kaptam megbízást, és ez a kinevezés 2013. augusztus 15-től 5 évvel
meghosszabbításra került Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Társulási Tanácsának
megbízásából.
Az új intézmény fenntartója Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatok Társulási
Tanácsa.
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Intézményünk 2012. szeptember 1-jétől 5 telephellyel kezdte meg működését az endrődi és
gyomai városrészeken, valamint Csárdaszállás közigazgatási területén.
2012. augusztus 30-31. között történt meg a beiratkozás, melynek koordinálása Ágostonné
Farkas Mária a Kis Bálint Általános Iskola Igazgatójának a hatáskörébe tartozott. A tanév
során folyamatosan érkeztek óvodáinkba felvételre jelentkező kisgyermekek szülei.
Az idei tanév létszámadatai tanév végén a következőek:

Óvoda

Csoport
szám

Csemetekert

Korcsoportonkénti
megosztás
Létszám
Kicsi

32

Nagy-középső csoport

28

Napsugár

1

Margaréta

3

26

Maci csoport

18

Katica csoport

19

Mókus csoport

19

Süni csoport

SNI

BTMN

2

Kis-középső csoport

Százszorszép

Középső Nagy

Nemzeti,
etnikai
kisebbség

24

8

2

7

8

1

1

1

6

22

1

4

9

8

10

19

1

4

10

6

1

1

2

2

17

1

1

5

6

6

1

2

4
20

8

2

10
2

3

3

3

HH

HHH

felvett létszám /
férőhely
Kihasználtság

28

6

60/83
72%

23

18

26/30
86%

15

2

56/82
68%

25

3

85/114
74%
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Nyuszi csoport

21

10

5

6

1

1

1

Maci csoport

22

13

2

7

1

1

2

Breki csoport

22

6

6

10

3

2

3

Csárdaszállás

1

13

7

2

4

3

1

2

8

4

13/25
52%

Összesen:

11

240

85

57

98

35

18

32

99

33

70 %

Csemetekert Óvodába 60 gyermeket írattak be szüleik, mely létszám júniusban
Gyomaendrőd Város Önkormányzata számára előre be nem látható volt, (időközben megszűnt
a Csodavár családi napközi és bölcsőde) amikor határozatott hozott ezen intézmény
tekintetében szeptembertől a két óvodai csoport működtetésére.
A szülők szeptember 17-én tájékoztatást kaptak az óvodába beíratott gyermekek aktuális
létszámáról, és arról, hogy ezt az óvodát a jelen tanévben a fenntartó két csoportban kívánja
működtetni. Intézményvezetőként a következő alternatív megoldásokat terjesztettem a szülők
elé:
1. Az 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott óvodai
csoportlétszámok alakítási rendje szerint meghatározott átlaglétszám 20 fő, maximális
létszám 25 fő.
A törvény 7. (322) bekezdése szerint az óvodai csoportra megállapított maximális
létszámot - a fenntartó engedélyével - legfeljebb húsz százalékkal átlépheti az intézmény,
illetve a 8. (323) Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7.
pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal - a
fenntartó engedélyével - túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá
az intézkedéssel az óvodaszék az óvodai, szülői szervezet (közösség) egyetért, így a
tanévben két csoport működésére van lehetőség.
2. Az Intézmény Alapító Okirata szerint a Csemetekert Óvoda, Napsugár Óvoda, kötelező
felvételre vonatkozó körzete az endrődi, korábbi közigazgatási városrész, de mivel
egységes intézményről van szó, férőhelyek tekintetében minden Gyomaendrődi telephely
nyitott a szülők és gyermekeik számára, akiknek az első pontban vázolt lehetőség nem
megfelelő.
A megjelent szülők kérdéseire Várfi András Polgármester Úr, Tóthné Rojík Edit Oktatási
Előadó Asszony nyújtott mellettem tájékoztatást.
A szülői értekezleten megjelent a szülők 66%-a, tehát a határozatképesség megállapítható
volt. A szülők 51%-a hozzájárult az első pontban vázolt Fenntartói engedélyezéshez, ezáltal
kialakult a csoportok végleges létszáma: Szivárvány csoport 32 fő, Napsugár csoport 28 fő.
Egy szülő kezdeményezésére, kérésére, október 11-én megismételtük a szülői értekezletet e
témában lehetőséget biztosítva a szülők részére, hogy ismét véleményüket nyilvánítsák ki.
Erre a meghirdetett szülői értekezletre a szülők 38%-a jelent meg, tehát a határozatképesség
nem volt megállapítható, így tehát érvényben maradt az első szülői értekezlet eredménye,
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miszerint a szülő szervezet 51%-a hozzájárult az óvoda két csoportos működéséhez a 28 és
32 fős csoportlétszámokkal.
A Napsugár Óvodában (Szabadság u. 6.) a beiratkozás során – a statisztikai adatok is mutatják
– spontán szegregáció alakult ki, emiatt a tanév elején két pályázati lehetőségtől is elestünk,
ez volt a TÁMOP 3.3.8-12/1-2, valamint a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelete az
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő
intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról c.
pályázat. Mindkét esetben nem nyújthattunk be pályázatot, mivel Intézményünk óvodáiban
korcsoportonként több párhuzamos csoport működik és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek létszámának a csoportba járó gyermekek létszámához viszonyított aránya, és a
párhuzamos csoport ugyanezen aránya közti eltérés meg haladta a huszonöt százalékpontot
(73%), ami kizáró ok volt.
Minden óvodai intézményünkben - ahol nem működtették azokban is – a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára az Integrációs Pedagógiai Rendszert alkalmaztuk az
idei tanévben is.
A SNI gyermekek és a BTMN gyermekek fejlesztésére a szakértői vélemények alapján előírt
szakember szükségletét biztosítottuk. A TSMT, illetve a SZIT terápiákat külső óraadók, a
logopédiai fejlesztést az SNI tanulók részére szintén külső óraadók megbízás alapján végezték
munkájukat. A gyógypedagógiai feladatokat a gyomai óvodák esetében saját pedagógusunk
látta el, az endrődi óvodák esetében külső óraadó. Mivel az idei feladat- alapú normatív
támogatással ezeknek a gyermekeknek a plusz normatív támogatása megszűnt, így a jövőre
nézve át kell gondolnunk az óraadók megbízását, és intézményen belül kell
óvodapedagógussal megoldani a feladatot, ez intézményünk közép távú tervei között szerepel.
Erre tett javaslatom volt a Nevelőtestület 2013. február 8-án megtartott nevelés nélküli
munkadélutánján, melyet a pedagógusok egyhangú szavazattal támogattak, hogy az idei
továbbképzési terv keretében, Nedróné Kurilla Katalin TSMT továbbképzést végezzen el,
melyet el is vállalt és ez az idei év áprilisában el is kezdődött el, és május 3-án sikeres vizsgát
tett A szenzomotoros szemléletű "Állapot- és mozgásvizsgálat" /ÁMV/ felvétele, értékelési
szempontjai és alkalmazási lehetőségei címmel. Ahhoz hogy az SNI gyermekek
mozgásfejlesztését a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által
kiadott szakvélemények alapján el tudja látni ez az alapképzés és a Organikusan Sérült
Gyermekek Egyéni Terápiája Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel /TSMT I./ továbbképzés
elvégzése szükséges, mely elvégzésére várakozó listán szerepel az óvodapedagógus. Az
országban egyedül a BHRG Alapítvány rendelkezik kizárólagos jogosítvánnyal, TSMT
képzéssel. Az Alapítvány immáron 20 éve foglalkozik eltérő fejlődésű gyermekek
mozgásterápiájával és kognitív fejlesztésével.

4

OM Azonosító: 201827

2.
Tagintézmények

Személyi feltételek
Telephely

Dolgozók

Telefonszámok

Székhely:
5500 Gyomaendrőd,
Százszorszép
386-610
Kossuth út 7. sz.
óvoda

Óvodapedagógusok

Technikai
dolgozók

Cserenyecz Éva
Stranckiné Dajkó Edit
Hunya Imréné
Vinczéné Nagy Edit
Soczóné Jaszovszki Anikó
Tímárné Bula Edina
Kisné Giricz Irén
Látkócki Éva

Demeter Györgyné
Molnár Mihályné
Csentős Andrásné
Nagy Lajosné
Gyetvai János

0666/
Hunya Tamásné
Telephelyek:
787-020
5502 Gyomaendrőd,
Koloh Magdolna
Csemetekert
Blaha L. 8. sz.
Németné
Bukva Magdolna
0666/787óvoda
Kakatiné Sárhegyi Katalin
021
Napsugár
óvoda

Margaréta
óvoda

Németh Tamásné
Salamon Csilla

5502 Gyomaendrőd,
282-881
Szabadság út 6. sz.

Nedróné Kurilla Katalin
Hornok Ági

Iványiné Bukva
Katalin
Tariné Somogyi
Andrea (4 órás)

5500 Gyomaendrőd,
610-230
Jókai út 4. sz.

Dinya Tünde
Vaszkó Magdolna
Fekécsné Brandt Márta
Losonczi Gabriella
Katona Renáta

Cserenyecz Lajosné
Tóth Lajosné
Gyebnárné Tóth
Márta (4órás)

Gulyásné Kádár Anna

Szabó Sándorné
Gálné Varga Mária
(közhasznú
dolgozók)

Tagóvoda:

5621Csárdaszállás,
Csárdaszállási
Kossuth út 23. sz.
Napraforgó
óvoda

426-174

A tanév első felében Gyuriczáné Oláh Judit óvodapedagógus – családi okokra hivatkozva – és
Kakati Lajosné dajka – másik munkahelyre távozás – kérte munkaviszonyának azonnali
megszüntetését, helyükre Varga Lívia óvodapedagógus, és Gyebnárné Tóth Márta pedagógiai
asszisztens kerültek kinevezésre. Áprilisban Varga Lívia óvodapedagógus kérte határozott
5
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idejú munkaviszonyának megszüntetését, helyébe a munkaügy által addig támogatott
Stranckiné Dajkó Edit óvodapedagógus került, aki ugyanabban a csoportban (Maci –
Százszorszép) látott el pedagógiai asszisztensi feladatokat az autista sajátos nevelési igényű
kisgyermek mellett.
Katona Renáta 2013. július 18-tól kérte határozatlan idejű kinevezésének közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
A kollégák váltása zökkenőmentes és folyamatos volt, a gyermekek egy napig nem maradtak
ellátatlanul.
Logisztikai szempontból Tóth Lajosné és Német Tamásné dajkák telephely váltása február 4vel történt meg, amit elsősorban a lakóhely és az intézmények közötti távolság, valamint az
óvodák nyitásának – zárásának könnyebb kivitelezése indokolt. Az érintett dolgozók örömmel
fogadták az intézményváltást, munkaidejük, fizetésük nem változott.
Egy fő 4 órás pedagógiai asszisztens Stranckiné Dajkó Edit személyében való alkalmazása
50%-ban munkaügyi támogatással valósult meg 2012. november 5 - 2013. március 31.
időtartamra, mely pedagógus bérét 2013. május 31-ig a fennmaradó időszakra az intézmény
költségvetéséből finanszírozzuk, mert az intézményben az autista kisgyermekek integrációja
indokolja az alkalmazását. A köznevelési törvény három óvodai csoportonként egy fő
pedagógiai asszisztens kötelező foglalkoztatását írja elő közoktatási intézmények számára
2013. szeptember 1-től, tehát a foglalkoztatása onnantól kezdve államilag finanszírozottá
válik, erre a feladatra augusztusban hirdettünk meg álláshelyet. Vasas György Péter fogja
szeptember 1-től ellátni a pedagógiai asszisztensi feladatokat, mely kiegészül az endrődi és a
gyomai Margaréta óvodások néptánc foglalkozásának megtartásával, melyre a szülői igények
alapján nevelési időn túl szervezett foglalkozások keretében kerül megvalósításra.
A köznevelési törvény szeptember elsejétől óvodatitkár alkalmazását is állami normatíva
szerint finanszírozza 100 gyermek fő fölött, a pályázat ugyancsak augusztusban kiírásra
került, a feladatot szeptember 1-jétől Sepsi Imréné fogja ellátni.
Továbbképzéseken való részvétel
Az első félévben két konferencián volt alkalmam részt venni, az egyik 2012.10.25-én
Budapesten megrendezésre kerülő „Integrált pedagógiai programok a közoktatási és
köznevelési intézményekben (IPR konferencia)” volt, ahol megerősítést kaptam abban, hogy a
spontán szegregáció a Napsugár Óvodában (Szabadság u. 6.) intézményegységünk
tekintetében esetlegesen további pályázati lehetőségekben akadályoz, és mely probléma
Gyomaendrőd Önkormányzatának Esélyegyenlőségi programjában megjelölt és középtávú
intézkedést igényel. A másik 2013. február 12-án Békéscsabán megrendezett Óvodavezetők
Konferenciája, ahol intézményünk szabályozóinak kötelező felülvizsgálatáról – melynek ideje
2013. március 31. –, az aktuális törvényi változásokról neves hazai szakemberektől hallhattam
előadást.
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A második félév végén (2013. augusztus 23.) Budapesten jártam kolléganőmmel Látkóczki
Évával, ahol neves előadók, többek között Pokorni Zoltán (Budapest XIII. ker.
Polgármestere, a Parlament Oktatási Bizottságának Elnöke) tájékoztatott bennünket a
2013/14-es nevelési év törvényi változásairól, a pedagógus életpályamodell
törvénytervezetéről.

3.

Tárgyi feltételek

Az óvodák átadása- átvétele zökkenőmentesen megtörtént, a közüzemi átjelentések minden
intézményben megtörténtek a névváltozás és az intézményhez csatolás tekintetében. A
Százszorszép Óvodában az internet, a Margaréta Óvodában és a Csemetekert Óvodában a
telefon és az internet bekötése megtörtént, az előző fenntartók számlatartozása miatt a korábbi
hívó számok használata nem volt megvalósítható, ezért új telefonszámon érhetőek el az
intézmények, melyről a szülőket tájékoztattuk. Az említett két intézmény részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata két számítógépet és monitort biztosított, melyet ez úton
is szeretnénk ismételten megköszönni.
Az első félévben a következő eszközök cseréje, pótlása történt meg:
Tagintézmények

Székhely: Százszorszép
óvoda
5500
Gyomaendrőd,
Kossuth út 7. sz.

I. félév eszközbeszerzése megvalósult
-

Porszívó
szőnyeg- törülköző
csere
konyhaszekrény csere
(Fő úti óvodából)
Asus személyi
számítógép - iroda

II. félév eszközbeszerzése,
karbantartás
-

-

-

Telephelyek:
Csemetekert óvoda
5502 Gyomaendrőd,
Blaha L. 8
. sz.

-

Porszívó
szekrények, polcok
(Fő úti óvodából)
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-

csoportszobai
ablakok,
mosdók szúnyoghálósítása
teljes óvoda nyári zárási
időben történő tisztasági
festése
irodabútor beszerzése
óvodai csoportszoba bútor
beszerzése (tervezett)
csoportszobai
ablakok,
mosdók szúnyoghálósítása
gyermekmosdóban
a
lefolyók átcsövezése
udvari
játékok
karbantartása, eszközök
pótlása
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Napsugár óvoda
5502 Gyomaendrőd,
Szabadság út 6. sz.

-

szúnyogháló az étkezői
ablakon

-

-

-

-

Margaréta óvoda
5500 Gyomaendrőd,
Jókai út 4. sz.

-

porszívó
tűzhely, hűtőgép,
mikrohullámú sütő, 10 l
vízmelegítő,
függöny csere

-

-

csoportszobai
ablakok,
mosdók szúnyoghálósítása
udvari
játékok
karbantartása, eszközök
pótlása
az épület külső burkolati
vizesedésének
megszüntetése, festése
55
cm
televízió
(eszközjegyzék
szerint
kötelező!)
nyomtató beszerzése (az
előző elromlott, javítása
többe került volna)
a közösségi helyiségek
(mosdó, folyosó, iroda,
tálaló konyha, öltöző)
tisztasági
festése,
a
nyílászárók mázolása a
nyári zárási időben, az
épület és a fedett szín
külső
vakolatának
helyreállítása, festése, a
bejárati kapu mázolása.
padlószőnyeg csere
tornaszoba kialakítása

Az ÁNTSZ több alkalommal is látogatást tett óvodáinkban, az erről készült jegyzőkönyvek
iktatásra kerültek, a kért eszközök (lakat a zárható szekrényekre, vízmelegítő) pótlása
megtörtént, a szúnyoghálók elhelyezése - minden szellőztetett ablakra, minden intézményben
– az általam ütemezett és készített intézkedési tervek szerint az ÁNTSZ elfogadta,
felhelyezésük folyamatban, a vállalt határidőig (április 30.) elkészültek, bírságot egyetlen
óvodánkra sem szabtak ki.
A tálaló konyhák engedélyeztetése szintén megtörtént minden óvodában.
A Szülői Munkaközösség 2013. január 21-én döntött az OVI-Vacsi megrendezéséről (március
23.), az igényfelmérések óvodánként a félévi szülői értekezleteken megtörténtek. A
rendezvény bevételét az óvodák udvari játékeszközeinek pótlására, karbantartására, festésére
fordítottuk. Az előkészületek folyamatban vannak a szülőkkel e témában február 27-én
gyűltünk össze és beszéltük meg a lebonyolítás szervezeti kereteit, a feladatok elosztását.
A fogyasztó védelem felé az udvari játékeszközök bejelentésre kerültek minden óvodai
játszóudvar esetében, felülvizsgálatukat Varga Péter végezte. A kockázatelemzési
dokumentáció alapján végeztük a játékeszközök karbantartását, javítását. A Százszorszép
8
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Óvodában és a Napsugár Óvodában a játékeszközök alatt az ütéscsillapítási területe nem
megfelelő melyek javítása rövid távú feladat. A Százszorszép Óvodában két udvari
játékeszköz szorul még felújításra, melyet a következő tanévben kívánunk javítani.

4.

Pedagógiai munkánk

2011 decemberében jelent meg a CXC törvény a nemzeti köznevelésről, mely új célokat, új
kereteket jelölt ki az oktatási, nevelési intézmények részére. Az ehhez kapcsolódó
végrehajtási rendelet (20/2012. EMMI) pontosította azokat a teendőket, amelyeket az
intézményeknek a tanév során végre kell hajtani.
2012. november 14-én tették közzé az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának
szövegtervezetét a kormányzati honlapon, mindössze két hetet adva arra, hogy a szakmai
szervezetek megfogalmazhassák a dokumentummal kapcsolatos véleményüket. Nagyon rövid
idő elteltével, december 17-én jelent meg a kormányrendelet (362/2012), mely a következő
évekre meghatározza az óvodák pedagógiai tevékenységét. A rendelet hatályba lépésének
időpontja 2013. szeptember 1-je lesz, amely alól egyetlen rendelkezés kivétel: a 3 éves kortól
kötelező óvodáztatás, amely csak 2014. szeptember 1-jétől lép hatályba.
Az új alapdokumentum szerkezete nem változott. Szellemisége, gyermekközpontúsága
megőrizte azokat az értékeket, amelyeket az 1996-os program lefektetett. Az óvodák
nevelőtestülete továbbra is szabadon elkészítheti, átveheti vagy adaptálja azt a pedagógiai
programot, amelyet alkalmazni kíván. Intézményünk abban a sajátos helyzetben van, mivel
újonnan alakult, így 2012. szeptember 01. napjától szervezi meg nevelő-oktató munkáját a
Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete által elkészített pedagógiai program alapján.
Az Alapprogram 2009-ben kiadott módosításához képest az új szövegben fogalmi
pontosítások történtek, valamint átvezetésre került az új köznevelési törvény fogalom és
szókészlete. A legtöbb tartalmi és szövegváltozás a mozgás fejezetben történt,
hangsúlyosabbá vált a gyermekek mindennapos, tudatos és szervezett mozgásfejlesztése. A
nevelési program helyett a továbbiakban pedagógiai program elnevezést kell alkalmazni.
Fontos változás, hogy a pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az
intézményvezető hagyja jóvá. Nem szükséges a programról szakértői véleményt kérni, ámbár
ez intézményünk esetében ebben a tanévben megtörtént.
Tartalmi változás pedagógiai programunkban a felülvizsgálati határidőig (március 31.) nem
történt, csak formai, fogalmi változásokat javítottunk az Alapprogram módosításához
igazítva, ezek pedig a következőek
• beleírtuk a Margaréta Óvodában megírt és alkalmazott „jó gyakorlatok” tartalmi
elemeit
• a programban megfogalmazott alapelveink és céljaink mellett kinyilvánítottuk, hogy
nevelőtestületünk milyen erkölcsi értékeket képvisel,
• milyen feladatokban, tevékenységekben valósul meg a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek fejlesztése,
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• milyen feladatokban, tevékenységekben valósul meg a szociális hátrányok
csökkentése,
• milyen egészségnevelési elvek mentén szerveződik az óvodai élet
• milyen környezeti nevelési elveket tükröz a nevelőmunka,
• milyen esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket tesz az óvoda,
• az erkölcsi nevelés milyen feladatokban valósul meg,
• milyen kapcsolatokat épít ki az óvoda a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében
az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező
szakemberekkel,
• van-e mindennap rendszeres, tervezett, szervezett, a gyermek együttműködő
képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos
foglalkozás,
• a nap folyamán a spontán, szabad játék keretében végzett mozgásos tevékenységeket
kiegészítik-e kellő arányban a tervezett, irányított mozgásos tevékenységek.
Nevelőtestületünknek felül kellett vizsgálni még egyéb szabályzatainkat, dokumentumainkat
is annak érdekében, hogy valamennyi előírásnak megfeleljenek, úgymint Szervezeti és
Működési Szabályzat, Házirend. A minőségirányítási program elemeit bele kellett építeni
intézményünk dokumentumaiba.
Első félévünk nagy eredményének tekintem, hogy Nevelőtestületünk három munkaközösséget
hozott létre, és a tanév során két alkalommal találkoztak szakmai megbeszélésen az első
félévben, a második félévben egy-egy szakmai bemutató foglalkozás keretében ismertetik
meg gyakorlati munkájukat.
Munkaközösségek

Kompetencia alapú
nevelés

Játék
(Báb- és drámajáték)

Mozgás

•
•
•
•
•
•
•

Tagok
Látkóczki Éva – munkaközösség vezető
Gulyásné Kádár Anna
Vinczéné Nagy Edit
Nedróné Kurilla Katalin
Losonczi Gabriella
Dinya Tünde
Kakatiné Sárhegyi Katalin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katona Renáta – munkaközösség vezető
Fekécsné Brandt Márta
Koloh Magdolna
Cserenyecz Éva
Soczóné Jaszovszki Anikó
Hornok Ágnes
Vaszkó Magdolna – munkaközösség vezető
Tímárné Bula Edina
Cserenyecz Éva
Némethné Bukva Magdolna
10
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•
•
•
•
•

Hunya Imréné
Kissné Giricz Irén
Hornok Ágnes
Hunyáné Tímár Erika
Losonczi Gabriella

A megbeszéléseken a kompetencia alapú programcsomag tartalmi kötetei alapján, és a
továbbképzéseken résztvevő pedagógusok gyakorlati tapasztalatainak megbeszélése során,
kollektívánkon belül megindult a szakmai párbeszéd, az együtt gondolkodás, a tapasztalatok,
ismeretek átadása azoknak a pedagógusoknak a részére, akik eddig még csak hallottak a
képességfejlesztésről. Gyakorlati segítséget nyújtott számukra a Margaréta Óvoda
óvodapedagógusai által elkészített, általam szerkesztett „Hálóterv” című kiadvány, melyet
folyamatosan évről-évre bővíteni kívánunk óvodáink gyakorlati terveivel, és egyszer talán
nyomtatásban is tudjuk publikálni, mely Intézményünk jövőben bevételi lehetősége lehet.
Ennek másik kiadványa lehet, mely a Százszorszép és a Margaréta Óvoda pedagógusainak
kidolgozott egyéni fejlődési lapjainak tartalmi és formai egységéből jött létre Intézményünk
gyermekei számára a „Fejlődésem lépései”, mely dokumentumban minden kisgyermek
egyéni fejlődését kísérjük végig évente két alkalommal rögzítve (január- június), és mely
dokumentum 2013. szeptember 1-jétől tanügyi dokumentummá lép elő.
2013. január 14. - február 8. között látogattam meg a pedagógusokat, az ellenőrzési terv
alapján. A jövőben az ellenőrzés formája valószínűleg megváltozik, hiszen 2013. szeptember
1-jével a tervek szerint bevezetésre kerül a pedagógus életpálya – modell, ennek tartalmi és
formai követelménye, feladatai az intézményvezetők számára még nem ismeretesek,
kidolgozás alatt vannak, melyről a napokban dönt a Parlament.
Tapasztalataim a látogatások során általánosságban a Nevelőtestületről a következőek:
- Az óvodapedagógusok tervező munkája, felkészültsége naprakész, kiváló.
- A csoportnaplók (egységes) az előre meghatározott szempontsorok alapján vezetettek,
naprakészek.
- A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentumok egységes értékelési
szabályzat alapján, határidők betartásával kerülnek vezetésre.
- Az óvodapedagógusok feladataik szervezésekor kihasználják a mindennapos torna
tevékenységét, a mozgásfejlesztéshez a tárgyi eszközök a gyermekek számára
biztosítottak.
- A pedagógusok folyamatosan szem előtt tartják a gyermekek életkori sajátosságát,
differenciált feladatadást a kötött foglalkozásokon, játék közben kötetlenül, ennek
nyomai a csoportnaplóban rögzítésre kerülnek.
- A napirend szervezése gyermekközpontú, rugalmas a gyermekek egyéni
szükségleteinek figyelemben tartásával.
- A gyermekek magatartásával, fejlődésével kapcsolatos problémák feltárása, a szülők
tájékoztatása, szakemberek igénybevétele a problémák megoldására minden feltárt
esetben megtörténtek.
- A csoportokban elmélyült, nyugodt, szabadon végzett játéktevékenységekből az
óvodapedagógus párok harmonikus szakmai együttműködése tűnt ki.
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A félév során igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget a meghirdetett rajzpályázatokon, az
Iciri – piciri rajz- és mesemondó versenyen, melyen óvodáink gyermekei szép eredményeket
értek el.
Elkészült október elején Turna Lajos informatikus segédletével óvodánk honlapja,
(www.gycshovoda.hu) melyet igyekszem mindig friss, aktuális hírekkel, képekkel feltölteni
Az adminisztrátori teendőket – költségmegtakarítás miatt - a honlapon továbbra is én látom el.
Intézményünk Óvodáinak életébe betekintést nyerhetnek a honlapra feltöltött több száz fotó
keretében.
Rendezvényeink, ünnepeink szervezésekor pedagógusaink szem előtt tartották óvodáik
hagyományait, a szülők igényeit. Megtartott programjaink:
-

-

-

Szüreti mulatság – Százszorszép Óvoda
Az idén először minden tagóvoda nagycsoportos kisgyermeke részt vett a programban,
a mulatságról készült videofelvétel városunk televíziós hálózatán levetítésre került.
Kertbarátok Köre – Megnyitó műsor – Százszorszép Óvoda
Kiállítás – Minden tagóvoda
Karácsonyi Játszóház – Margaréta Óvoda, Százszorszép Óvoda
Karácsonyi ünnepség – Csemetekert Óvoda, Százszorszép Óvoda
Csemetekert Óvodában mindkét csoportban külön-külön műsorral kedveskedtek a
gyermekek szüleiknek. A kicsik zenés-táncos műsorral, a nagyok Betlehemi
előadással.
A Százszorszép Óvodában a pedagógusok közös gyermek - óvónői műsorral készültek
a nagycsoportos gyermekek szüleinek, és városunk nyugdíjas óvodapedagógusainak.
A műsorról készült videofelvételt a helyi televíziós hálózaton láthatta a lakosság. A
rendezvény végén a teljes Nevelőtestület, (minden tagóvodából) a nyugdíjas
óvodapedagógusokkal közösen kívánt egymásnak kellemes ünnepeket, ebből
hagyományt szeretnénk teremteni.
Farsangi mulatság – minden tagóvodában
Napsugár Óvodában (Szabadság út 6.) szülőkkel közösen szervezett játékos délelőttön
búcsúztatták el a gyermekek a telet farsangi maskaráikban.
A Margaréta Óvodában a „Jó gyakorlat” projekt módszere szerint témahetek
keretében.
Csárdaszállási Napraforgó Óvodában egy hangulatos délutánt töltöttek el a gyermekek
az iskolásokkal, szüleikkel és meghívott vendégeikkel közösen megrendezett farsangi
bál keretei között.
Maci Nap – Százszorszép Óvoda
OVI VACSI – március 23.
Óvoda-nyitogató – nyílt nap az új óvodásoknak és szüleiknek minden tagóvodánkban
tervezett időpontja: március 26-27.
Anyák napja – minden tagóvodában
Kirándulások – középső- és nagycsoportos gyermekeink részvételével – minden
tagóvodában
Csemetekert - Napsugár – Kecskemét Vadaspark (június 3.)
Margaréta Óvoda – Túrkeve Fekete István Oktatóközpont (május 10.)
Százszorszép – Budapest Tropicarium (május 17.)
Csárdaszállás – Gyomaendrőd Ligetfürdő (június 3.)

-

Kihívás napja
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-

-

-

Pünkösdölő – Margaréta Óvoda
A Szüreti Mulatsághoz hasonlóan minden tagóvoda nagycsoportos kisgyermeke részt
vettek a programban, a mulatságról készült videofelvétel városunk televíziós hálózatán
levetítésre került.
Gyermeknap
Kistérségi Óvodánk minden gyermeke részt vett egy időben (240 gyermek) városunk
Művelődési Házában megrendezésre került játékos délelőttön, melyre meghívást
kaptak a Hunyai óvodások, óvodapedagógusuk és képviselőik is. Képességfejlesztő-,
mozgásfejlesztő játékok, lufi, sütemény, gyümölcs, málnaszörp, minden rendelkezésre
állt azon a délelőttön a gyermekek számára. A rendezvény záró eseménye volt a
Kolompos Együttes műsora.
Tanévzáró
Minden óvodánk megtartotta tanévzáró ünnepségét. A színvonalas rendezvényekbe, a
városi televízió Video krónika c. műsorában a lakossága is betekintést nyerhetett.
Nevelőtestületi Kirándulás – június 20. Eger (megbetegedés miatt elmaradt!)

2012. szeptember 20-án megalakult a minőségirányítási team, melynek vezetőjeként Losonczi
Gabriellát választotta meg Nevelőtestületünk. Óvodapedagógusokkal közösen a minőségi
munkavégzésre, óvodáink hírnevének továbbvitelére törekszünk.
A Munkavédelmi oktatást Varga Péter munkavédelmi technikus tartotta meg a teljes
Nevelőtestület számára október 29-én Nevelés nélküli munkanap keretein belül. Az óvodák
kockázatelemzését, tűz- és katasztrófavédelmi terveik átvizsgálását, érintésvédelmi előírások,
dokumentációk elemzését, szintén Varga Péter végezte 2013. május 7-én.
Tűzriadó próbák minden gyomaendrődi óvodánkban megtörténtek, a gyerekek nagy örömmel
vettek részt a programon, melyre a Városi Tűzoltóság egy-egy kocsival kivonult minden
óvodánkba és a gyerekek megnézhették a felszerelést, beleülhettek a járművekbe. A tűzoltó
szakemberek minden intézményt körbejártak, ellenőrizték a menekülési útvonalakat,
elkészítették a jegyzőkönyveket.
Az érintésvédelmi felülvizsgálatok minden tagintézményben megtörténtek, a tűzoltó
készülékek felülvizsgálata folyamatban.
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5.

Kapcsolatok

Oktatási Hivatal
A statisztikai adatszolgáltatás időben megtörtént (október 1.), a gyermekek és az
óvodapedagógusok, technikai dolgozók intézményhez csatolása a Közoktatási Információs
Rendszerbe határidőre megtörtént. A Csemetekert Óvodában az előző fenntartó nem zárta le a
rendszert, ezért a Hivatal dolgozói egy időre összecsatolták a régi és az új intézményeket, és
segítségükkel az Óvoda adatszolgáltatásának lezárását megtettem Bárdi Zoltánnéval felvéve a
kapcsolatot az adatok hitelessége, tényszerűsége érdekében.
Polgármesteri Hivatal és óvoda kapcsolata
Ez úton szeretném megköszönni a Hivatal minden dolgozójának azt a sok segítséget, melyet
kinevezésem óta kaptam. Kéréseimmel, kérdéseimmel mindig bizalommal fordulhattam és
fordulhatok a Városháza dolgozói felé. Szeretném megköszönni Petneházi Bálintné
Polgármester Asszonynak az elmúlt tanévben nyújtott segítő tájékoztatását, együttműködését
a csárdaszállási óvoda működésével kapcsolatban.
Kisebbségi önkormányzatok
A tanév elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Roma Polgárjogi Szövetséggel és
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. Mindkét szervezetet Szécsi Zsolt
képviseli. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt fél évben, kölcsönösen részt
veszünk egymás szervezett rendezvényein a megállapodásban vállalt feladatok szerint.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
- családlátogatás
- szülői értekezlet
- anyás-apás befogadás
- nyíltnap
- játszóházak
- Szülői Fórumok
- Anyák napja
- közös ünnepségek
- kirándulások
- OVI- vacsi
- SZMK értekezletek
Az első félévben minden tagintézményben részt vettem a nyitó szülői értekezleten. A
Margaréta, a Napsugár Óvodákban a fél éves értekezleten. Csárdaszállási Napraforgó
Óvodába rendszeresen kilátogatok, vettem részt rendezvényeiken (Falunap, Farsangi Bál).
SZMK értekezleteken megindult a szülőkkel a közös együttgondolkodás óvodáink udvari
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eszközeinek pótlása, felújítása, karbantartása érdekében. Fogadó napokat tartottam minden
tagóvodában, melynek időpontjáról előre tájékoztattam a kedves szülőket, de a Százszorszép
Óvodában (székhely) kialakított óvodavezetői irodában is bármikor álltam a félév során
kérdéseikkel, kéréseikkel rendelkezésükre, hiszen óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül,
azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Óvoda – Iskola:
Közös rendezvények lebonyolítása:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Munkaközösségi Értekezletén vehettem részt a tanév
elején, ahol az éves programjaikat ismertették, és óvodapedagógusainkkal közös tervet,
programokat terveztünk meg az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében gyermekeink
számára, úgy mint iskolai nyílt napok, óvodai nyílt nap (február 27.), óvodapedagógusok
óralátogatása az iskolában, ahol az első osztályosok tanóráin láthatták egykori óvodásaikat a
tanuló padban.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában is óralátogatáson vehettünk részt és a
Csemetekert Óvodások nyílt délelőttjén tanítóik is ellátogattak óvodánkba.
Ágostonné Farkas Mária a Kis Bálint Általános Iskola Igazgatójának és dolgozóinak is
köszönettel tartozom, hiszen nagyon sokat segítettek a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya
Kistérségi Óvoda zökkenő mentes megalakulásában, tanév elején a gyors, rugalmas munka
elindításában, és segítenek azóta is munkámban. Nagyon jó kapcsolatunk volt eddig is, és
közös programjainkra (Szüreti Mulatság, Óralátogatások) rajzpályázat, mesemondó verseny
folyamatos kapcsolatban voltunk Koloh Imréné intézményvezető- helyettessel, segítségére
mindig számíthattam. A tanév második félévében minden óvodánkban a nagycsoportosok
várják a leendő első osztályos tanítók látogatását.
Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok és óvoda
kapcsolata:
Sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálata, és nyomon követése a tanév során folyamatos
volt. Megtörtént ezeknek a gyerekeknek az új Intézményegységhez történő csatolása a
szakvéleményeken.
Forma: vizsgálatkérés: állapotfelmérés, illetve kontroll vizsgálatkérés
Módja: írásban
Kapcsolattartó az óvodavezető volt.
Nevelési Tanácsadó és az óvoda kapcsolata
Az óvoda gyermekvédelmi felelősei folyamatos kapcsolatot tartanak a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal, amelyről rendszeresen beszámolnak. Közös Gyermekvédelmi
Tanácskozásra március 13-án délután került sor, ahol napirendi pontok:
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1. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
2. A jelzőrendszer tagjainak beszámolója összegezve
3. A felmerülő problémák megbeszélése
A
Nevelési
Tanácsadó
szakemberei
(logopédusok,
fejlesztőpedagógusok,
gyógypedagógusok) látják el a gyermekek speciális fejlesztéseit az intézményben, a
szűrővizsgálatok eredménye alapján, melyet tanév elején és most félévkor végeztek. A
kapcsolattartás napi szintű illetve eseti a csoport óvónői, és az intézményvezetők között.
Művelődési Ház
Rendezvényeiken, előadásaikon való részvételre törekszünk. A jó kapcsolat megmaradt az
előző évekről, Intézményünk rendezvényeinek lebonyolításában készségesen állt
rendelkezésünkre Füzesné Hudák Julianna, a második félévtől pedig Soczó Mártonné.
Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata
Az éves gerinc- lábstatikai vizsgálatokat gyermekorvosok végzik, a védőnők havonta, két
havonta végiglátogatják a tagintézményeket tisztasági vizsgálatok céljából.
Egyházak és óvoda kapcsolata
A hitoktatás megszervezésének elősegítése érdekében minden óvodánkban felmértük a szülői
igényeket. Soczó Géza és Pfeiffer Györgyné Varjú Mariann hitoktatók látják el óvodáinkban a
vallási nevelési feladatokat.
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6.

Értékelés - Jövőkép

2013. február 8-án megtartott Nevelés Nélküli Munkadélutánon a Nevelőtestület számára
értékeltem az elmúlt félévet, a pedagógusok látogatásakor összegyűjtött tapasztalataimat, és
megköszöntem támogatásukat munkámban. Megbeszéltük a második félév programjait,
gyakorlati teendőit, határidőket, felelősöket.
Június 20-án a nevelőtestületi kirándulás helyett tanévzáró értekezlet keretében értékeltük és
lezártuk a szorgalmi időszakot és megbeszéltük a nyári nevelési terveket és a felújítási
munkálatokat.
Június 24-én pályázatot nyújtott be intézményünk „Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei
óvodai programok támogatására „Kincskereső” – sokszínű óvoda tehetségsegítő program
címmel. Ennek eredményéről a mai napig még nem kaptunk tájékoztatást.
A Margaréta Óvoda tornaszobájának kialakításához segítséget kaptunk az OTP Banktól.
Pályázati forrásából 100.000 Ft-tal támogatta óvodánkat, melyből mozgásos tornaeszközöket
(egyensúlyozó készletet, ugráló labdát, billenő rácshintát, egyensúlyozó libikókát), festő
eszközöket (festék, ecsetek stb.) vásároltunk. Anyagi támogatása mellett gyakorlati segítséget
is kaptunk – 20 önkéntes OTP felső vezető dolgozott a megvalósításon, csiszoltak, festettek
lelkesen. Az eredmény magáért beszél, gyermekeink július 28-tól a felújított óvodában
élvezhették a nyár hátralévő részét, és szeptembertől a tornaszobát és eszközeit. A tornaszobát
augusztus 29-én adják át az OTP képviselői ünnepélyes keretek között a gyermekeknek, ahol
az ovisok kipróbálhatják szervezett és spontán keretek között az új tornaszobát és eszközeit.
Augusztus 7-8-án az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
és a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének
felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV.12.) PM rendeletben kapott felhatalmazás alapján,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat központi költségvetéséből származó hozzájárulásai,
támogatásai 2012. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatban a Magyar
Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott. A helyszíni ellenőrzés
során rendelkezésre bocsátott anyagok teljességi nyilatkozatát mellékelem.
Úgy gondolom, hogy elindultunk egy úton, egységes Intézmény vagyunk, több sajátos
arculatú Óvodával.
Köszönettel tartozom munkámhoz nyújtott sok segítségükkel mind a pedagógusoknak, mind
pedig a vezetőknek: Fekécsné Brandt Márta óvodavezető-helyettes, Látkóczki Éva tagóvodavezető, Németné Bukva Magdolna tagóvoda- vezető, Hornok Ágnes óvodapedagógus,
Gulyásné Kádár Anna óvodapedagógusoknak.
Végezetül megköszönöm az elmúlt tanévben nyújtott együttműködésüket és kérem a
Tisztelt Intézményi Társulási Tanácsot a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya
Kistérségi Óvoda intézményvezetőjének 2012/13-as tanévi nevelési beszámolójának
elfogadására.
Gyomaendrőd, 2013. augusztus 27.
Czikkelyné Fodor Tünde
intézményvezető
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Vezetői éves munkaterve
2013/14. tanév

Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde
intézményvezető
Nevelőtestületi elfogadás a záradékban
1

OM Azonosító: 201827

I. Bevezetés
Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója:
Gyomaendrőd – Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatok Társulási Tanácsa
A munkatervet meghatározó legfontosabb jogszabályok és dokumentumok
- Az érvényben lévő közoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó rendelkezések
- 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2010. évi módosítása
- Alapító Okirat
- Helyi Nevelési Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
Nevelési év rendje
Az óvodai nevelési év 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart.
Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember 1-től folyamatosan történik.
A tevékenységek szervezése kötetlen és kötött formában történik.
- 3-4 éveseknek november 1-től május 31-ig,
- 4-5 éveseknek október 1-től május 31-ig,
- 5-6 éveseknél szeptember 15-től május 31-ig.
Nyári élet szervezése június 1-től augusztus 31-ig történik. A fenntartóval történő egyeztetés
alapján a nyári leállás 3-5 hét. A leállás idejéről, az adott év február 15-éig tájékoztatjuk a
szülőket, nyári szünet ideje alatt a gyermekek elhelyezését a szülői igényeknek megfelelően
ügyeleti rend kialakításával biztosítjuk.
Az óvodák nyitva tartása

Tagintézmények
Százszorszép Óvoda
Kossuth út 7.
Csemetekert Óvoda
Blaha u. 8.
Napsugár Óvoda
Szabadság u. 6.

Nyitva tartási idő
6:30 – 17:30 óra
6:30 – 17:30 óra
6:30 – 17:30 óra
2
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Margaréta Óvoda
Jókai u. 4.
Csárdaszállási Napraforgó
Óvoda
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.

6:30 – 17:30 óra
7 - 16 óra

Óvodapedagógus a teljes nyitvatartási időben biztosított az intézmények számára.
Az óvodavezetői iroda nyitva tartása:
Hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 15:30-ig
Pénteken 7:30-tól 13:30-ig
Telefon: 66/386-610
E-mail: gycshkistersegiovoda@gmail.com
Nevelés nélküli munkanapok ideje és felhasználása
A nevelés nélküli munkanapokat (maximum 5 nap) a nevelési értekezletek megtartására,
pedagógus továbbképzésekre használjuk fel, elsősorban az őszi szünet és a tavaszi szünet
ideje alatt. A törvény által előírtan a szülők részére egy héttel a megrendezés előtt kihirdetésre
kerülnek a nevelésnélküli napok időpontjai.
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület
rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és időpontokban
az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:
•
•
•
•

nevelési évet nyitó értekezlet
őszi nevelési értekezlet
féléves- tavaszi nevelési értekezlet
nevelési évet záró értekezlet

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács,
az óvoda vezetője, szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási
időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. (A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a
jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá.)
A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
3
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A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 2/3 -a jelen
van.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület
szavazatszámláló bizottságot jelöl ki.
A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatok
az intézmény iratanyagába kerülnek határozati formában.

Várható időpontok:
augusztus 23. (péntek)
október 28. (hétfő)
február 7. (péntek délután)
június 2. (hétfő)
Szünetek:
1) Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
(2) A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).
(7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – a
köznevelésről szóló törvény 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási
intézményekben is alkalmazni kell.
A szünetek idejére felmérjük a szülői igényeket és a takarékos gazdálkodás céljából az
ügyeletet megszervezzük a gyermekek részére.
A szünetek előtt 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket az ügyeleti rendről, melyben írásbeli
felmérést készítünk.
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I. 1. Intézményi helyzetkép

Tagintézmények

Százszorszép
óvoda

Telephely

5500 Gyomaendrőd,
Kossuth út 7. sz.

Telefonszámok

386-610

Dolgozók
Óvodapedagógusok
Cserenyecz Éva
Stranckiné Dajkó Edit
Hunya Imréné
Vinczéné Nagy Edit
Soczóné Jaszovszki Anikó
Tímárné Bula Edina
Kisné Giricz Irén
Látkóczki Éva
Czikkelyné Fodor Tünde
(intézményvezető)

Technikai
dolgozók

Demeter Györgyné
Molnár Mihályné
Csentős Andrásné
Nagy Lajosné
Gyetvai János
(karbantartó)

Vasas György Péter
(pedagógiai asszisztens)
Sepsi Imréné (óvodatitkár)

Csemetekert
óvoda

Napsugár óvoda

5502 Gyomaendrőd,
Blaha L. 8. sz.

5502 Gyomaendrőd,
Szabadság út 6. sz.

5500 Gyomaendrőd,
Margaréta óvoda
Jókai út 4. sz.

Csárdaszállási
Napraforgó
óvoda

5621Csárdaszállás,
Kossuth út 23. sz.

283-278

66/787-020
66/787-021

Hunya Tamásné
Koloh Magdolna
Németné Bukva Magdolna
Kakatiné Sárhegyi Katalin

Nedróné Kurilla Katalin
Hornok Ági

Német Tamásné
Salamon Csilla

Iványiné Bukva
Katalin
Tariné Somogyi
Andrea

66/610-230

Dinya Tünde
Vaszkó Magdolna
Fekécsné Brandt Márta
Losonczi Gabriella

Cserenyecz Lajosné
Tóth Lajosné
Gyebnárné Tóth
Márta

66/426-174

Gulyásné Kádár Anna

Szabó Sándorné
Gálné Varga Mária

5
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Továbbképzési terv ütemezés alapján: hosszú távú terv, mely a HNP megvalósítását
szolgálja. Minden év március 31-ig új terveket készítünk.
Munkarendek:
Munkaidő/hét

Kötelező/kötetlen óra

Óvodapedagógusok

40 óra

32/2x4 óra

Dajkák

40 óra

-

Dajkák/Takarítók

20óra

-

Karbantartó

40 óra

-

Óvodavezető

40 óra

8/ - óra

Órakedvezménye van:
Közalkalmazotti elnöknek és képviselőknek (3 fő)
Nem pedagógusok munkaideje: heti 40 óra (pedagógiai asszisztens, óvodatitkár, dajka nénik,
takarítónő, fűtő- karbantartó)
Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak, biztosított a két óra átfedési idő a
nyitvatartási időben.
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I. 3. Vezetői menedzsment felelősségmátrixa
Sorsz.

Megbízatások

Megbízott neve

Feladata
Az intézmény szakszerű és törvényes
működése.
Marketing- és médiafelelős.

1.

2.

Intézményvezető

Intézményvezető
helyettes

Czikkelyné Fodor
Tünde

Fekécsné Brandt
Márta

Látkóczki Éva
3.

Tagóvoda
telephely vezető
helyettesek
Németné Bukva
Magdolna

PR Marketing tevékenység:
Médiákkal való kapcsolattartás (TV,
rádió, sajtó). Az intézményekről
tájékoztatást csak az intézményvezető
engedélyével lehet adni TV-nek,
rádiónak, sajtónak.
- továbbképzésekkel kapcsolatos
szervezési és adminisztrációs
feladatok ellátása
- szabadságolási terv elkészítése
a hetirend és a helyettesítési beosztás
elkészítése
- belső helyettesítések dokumentálása
- nyilvántartások vezetése
- csoportok adminisztrációs
munkájának időnkénti ellenőrzése
- munkaidő nyilvántartások vezetése,
ellenőrzése
- közreműködik az értekezletek és
egyéb óvodai rendezvények
előkészítésében
- továbbképzésekkel kapcsolatos
szervezési és adminisztrációs feladatok
ellátása
- szabadságolási terv elkészítése
- a hetirend és a helyettesítési beosztás
elkészítése
- belső helyettesítések dokumentálása
- nyilvántartások vezetése
- csoportok adminisztrációs munkájának
időnkénti ellenőrzése
- közreműködik az értekezletek és egyéb
óvodai rendezvények előkészítésében
- Munkaidő nyilvántartások vezetése,
ellenőrzése
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Sorsz.

Megbízatások

Megbízott neve

Minőségirányítási
Losonczi Gabriella
csoportvezető

- a minőségfejlesztési munka irányítása,
szervezése, ellenőrzése
- a minőségfejlesztési team működési
rendjének, munkamegosztásának, éves
tervének
elkészítése,
- a partneri igény és elégedettség mérés
eredményeinek összegzései,
- intézkedési tervek elkészítése,
- részt vesz a vezető ellenőrzési
munkájában
- ügyel a határidők betartására,
- segíti a feladatok szakszerű elvégzését,
- megszervezi és irányítja az óvoda
önértékelését
- gondozza a minőségirányítás
dokumentumait,
- folyamatosan képezi magát, képzéseken
vesz részt.

Soczóné Jaszovszki
Anikó
Koloh Magdolna
Minőségirányítási
Nedróné Kurilla
team tagjai
Katalin
Gulyásné Kádár
Anna

- partnerkapcsolatok működtetése, a
partnerek igényeinek,
elégedettségének
megismerése,
mérése, elemzése,
- az információk alapján intézkedési
tervek készítése,
- a folyamatos fejlesztés (PDCASDCA ciklus) működtetése,
- irányított intézményi önértékelés
végzése négyévenként, mely az egész
alkalmazotti közösségre kiterjed,
- a munkatársak teljesítményének,
javítása, ösztönzése képzéseken
keresztül,
- a pedagógusokkal szembeni
minőségi elvárások megfogalmazása,
s azok betartása.

4.

5.

Feladata

Közalkalmazotti
Tanács vezetője

Képviseli az összes dolgozó érdekeit.
A Közalkalmazotti Tanács Elnöke és
az óvoda vezetőjének
munkakapcsolatát a Közalkalmazotti
Szabályzat rögzíti. A folyamatos
Vinczéné Nagy Edit kapcsolattartás, a tájékoztatás, a
Közalkalmazotti Szabályzat
módosításának előkészítése a
Közalkalmazotti Tanács elnöke és az
óvodavezető feladata.
8
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Sorsz. Megbízatások

6.

Tűz- és
katasztrófa
védelmi felelős

7.

Gyermekvédelmi
felelősök

8.

Kisebbségi
Önkormányzati
kapcsolattartó

Megbízott neve

Feladata

A szabályzat- és eljárásrend
készítése, annak működtetése
Vasas György Péter
rendkívüli események tervezése
esetén.
Kisné Giricz Irén
Látkóczki Éva
Dinya Tünde
Nedróné Kurilla
Katalin
Hunya Tamásné

Hornok Ágnes

Munkaterv készítése intézményi
szinten
- HH és HHH nyilvántartások,
adminisztráció
folyamatos
frissítése
- a törvényi szabályozás nyomon
követése
A kisebbségi Önkormányzatok
felkeresése, tájékoztatás,
információáramlás intézményünk
között.
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I. 4. Munkaközösségek
Munkaközösségek
Kompetencia alapú
nevelés

Tagok
Hunya Tamásné, Látkóczki Éva, Stranckiné Dajkó Edit,
Kisné Giricz Irén, Vinczéné Nagy Edit, Timárné Bula
Edina, Kakatiné Sárhegyi Katalin,
Játék, Báb- és drámajáték Koloh Magdolna, Fekécsné Brandt Márta, Cserenyecz
Éva, Hunya Imréné, Gulyásné Kádár Anna, Hornok
Ágnes, Dinya Tünde,
Vaszkó Magdolna, Soczóné Jaszovszki Anikó, Németné
Mozgás
Bukva Magdolna, Nedróné Kurilla Katalin, Losonczi
Gabriella,

I. 5. a) Gyermekvédelmi feladatok:
- minden telephelyen mindenki feladata a gyermekvédelem
- a gyermekvédelmi felelősök Munkatervet készítenek intézményi szinten
- HH és HHH nyilvántartások, adminisztráció folyamatos frissítése
- a törvényi szabályozás nyomon követése
I. 5. b) Diétás étkeztetés feladatai:
tagóvodánkénti nyilvántartás a csoportnaplóban, melyről orvosi igazolás szükséges.
Felelősök: csoportos óvónők, dajka nénik.
I. 5. c) Tehetséggondozó programok:
- Mesemondó verseny
- Rajzversenyek
- Oviolimpia (mozgás)
- „Kincskereső”
Felelősök: Cserenyecz Éva – „Kincskereső” – tehetség gondozó program
Tímárné Bula Edina – rajzversenyek
Vaszkó Magdolna – mesemondó versenyek
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I. 6. Óvodai csoportok

Óvoda

Nemzeti,
Csoport
etnikai
szám
Létszám
HH
kisebbség

Csemetekert

SNI

BTMN

2

Kis-középső csoport

27

Nagy-középső csoport

27(30)

Napsugár

1

Margaréta

2

2

24

Katica csoport

24(25)

Mókus csoport

21

Százszorszép

HHH

1

1

4

Süni csoport

18(21)

3

Nyuszi csoport

22(25)

2

Maci csoport

19(21)

1

Breki csoport

18

Csárdaszállás

1

14(15)

1

Összesen:

10

214(227)

10
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I. 7. A feladatellátásban résztvevők csoportbeosztása
Csemetekert tagóvoda
Csoport neve

Napocska csoport

Szivárvány csoport

Óvodapedagógus
Hunya Tamásné
Koloh Magdolna
Németné Bukva
Magdolna
Kakatiné Sárhegyi
Katalin

Dajka

Takarító, kisegítő,
karbantartó

Németh Tamásné

Salamon Csilla

Napsugár tagóvoda
Csoport neve

Óvodapedagógus
Nedróné Kurilla Katalin

Süni csoport

Hornok Ágnes

Dajka
Iványiné Bukva
Katalin

Dajka (4 órás)
Tariné Somogyi
Andrea

Margaréta tagóvoda
Csoport neve
Mókus csoport

Katica csoport

Óvodapedagógus
Vaszkó Magdolna
Dinya Tünde
Fekécsné Brandt Márta
Losonczi Gabriella

Dajka

Dajka (4 órás)

Tóth Lajosné

Cserenyecz Lajosné

Gyebnárné Tóth
Márta
12
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Százszorszép tagóvoda

Csoport neve

Óvodapedagógus

Látkóczki Éva
Kisné Giricz Irén

Nyuszi csoport

Breki csoport

Maci csoport

Dajka

Hunya Imréné
Vinczéné Nagy
Edit

Molnár
Mihálnyé
Csentős
Andrásné

Czikkelyné
Fodor Tünde
intézményvezető Stranckiné Dajkó
Nagy Lajosné
Edit
(intézményi
Cserenyecz Éva
szinten)
Soczóné
Jaszovszki Anikó
Tímárné Bula
Edina

Süni csoport

Takarító, kisegítő,
karbantartó,
pedagógiai
asszisztens, óvoda
titkár

Demeter
Györgyné

Gyetvai
János
(karbantartó)
Sepsi
Imréné
(óvodatitkár)
Vasas György Péter
(pedagógiai
asszisztens)
(intézményi
szinten)

Csárdaszállási Napraforgó tagóvoda
Csoport neve
Zümi csoport

Óvodapedagógus
Gulyásné Kádár Anna

Dajka
Szabó Sándorné

Takarító, kisegítő,
karbantartó
Gálné Varga Mária
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Munkarend, munkaidő beosztás
A dolgozók kötelező munkaideje: heti 40 óra
Óvodapedagógusok heti váltással délelőttös, illetve délutános munkarendbe dolgoznak.
Kötelező óraszám: 32 óra a fennmaradó 8 óra kötetlen munkaidő, melyből 4 óra a törvényi
előírásoknak megfelelően az óvodában töltendő.
Kirándulások, megfigyelések szervezése:
Szülők támogatásával és beleegyezésével történik az eddig kialakult módon.

II. Pedagógiai terv a 2013/2014-as nevelési év
Célunk: a kompetencia alapú nevelés, képességfejlesztés a gyermekek életkori
sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával a gyermeki aktivitás,
motiváltság, kíváncsiság életben tartása a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása.
Pedagógiai terv
- egészséges életmód,
- érzelmi nevelés,
- értelmi nevelés kompetencia területen.
Általános feladataink:
II. 1. Egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelést a személyes kompetenciák tudatos fejlesztésével, az
egészséges környezet megteremtésével, helyes szokásrendszer megalapozásával érhetjük el
óvodáinkban.
Olyan személyes motívumokat kell kialakítanunk a gyermekekben a családból hozott értékek,
szokásrendszerek figyelembe vételével, melyek együttesen hatnak az egészségre és a nemzeti
jövőképünkre.
Gyermekeink számára garantáljuk:
- hogy a gondozás szeretetteljes beszélő környezetben történik
- hogy egészségmegőrző programoknak részesei lehessenek, esetenként szüleik részvételével
- hogy megalapozzuk környezettudatos viselkedésüket
- hogy környezetvédelmi tapasztalatokra tegyenek szert
- hogy minél több egészséges ételt fogyasszanak
Kulcskompetenciák: fenntarthatóság pedagógiájával való azonosulás, szülői szemléletváltás,
cselekvéses tanulás, kooperatív együttműködés és közös tanulás.
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II. 2. Érzelmi nevelés – szocializáció, közösségi nevelés biztosítása
Feladatunk kettős ezen a nevelési területen: egyrészt a szociális kompetenciakészletet kell
gyarapítanunk, másrészt pedig pozitív egyéni értékrendet és képességrendszert kell
formálnunk.
Pedagógiai munkánkban messzemenően figyelembe kell vennünk a már meglévő szociális
motívumokat (hajlamokat, szokásokat, nembeli különbségeket, egyéni képességeket), hiszen
csak erre építetjük az egyénre szabott fejlesztő munkánkat. A fentiek szellemében alakított
személyes és szociális kompetenciák segítségével jellemzővé válik gyermekeinkre az
együttműködés, a különbözőség elfogadása és a közösségi magatartás szabályainak betartása.
Az óvodás gyermekeink elsődleges szocializációja szempontjából meghatározó jelentőségű a
közös élményeken alapuló közösségi tevékenységek gyakorlása.
Az érzelmi és erkölcsi nevelés hatékonyságának növelése kulcskérdés a jövő pedagógiájában.
Garantáljuk gyermekeinknek:
• a barátságos, biztonságos óvodai klímát
• a sok-sok közösségi rendezvényt, élményt, mely elősegíti a csoportkohézió
erősödését
• a rugalmas és következetes norma- és közösségi szokásrendszer működését
Kulcskompetenciák: inkluzív pedagógiában való jártasság, különbözőség elfogadása,
önazonosság fejlődésének segítése, szülőföld szeretetére nevelés, népi hagyományok ápolása,
multikulturális értékek preferálása, különleges gondozás jogosultságának érvényessége.
II. 3. Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az óvodapedagógia alaptétele: az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés elsődlegesen a
gyermek szabadjátéka által valósul meg.
Az anyanyelv áthatja az óvodai nevelést, ezért kulcskompetenciaként szerepel a verbális
képességek fejlesztésében.
Az óvodás gyermek olyan kognitív motívumokkal rendelkezik (játékszeretet, megismerési
vágy, kíváncsiság), mely életkori sajátossága, hiszen kompetenciafejlesztő munkánkat erre
építjük.
Változatos tevékenységi formákat biztosítunk a játékon, a munkán és a tanuláson keresztül,
mely által fejlődik a gyermekek kognitív kompetenciája (problémamegoldó, verbális,
motoros, szenzitív képességei).
Garantáljuk a gyermekeinknek:
 a természetes beszédhelyzetet
 az irányított kommunikációs helyzeteket
 az élő, természetes helyszíneket: kirándulásokat, terepgyakorlatokat
Kulcskompetenciák: szenzitív módszerek, projektfeldolgozás, egyéni, társas, mikro,
csoportos tanulás, kooperatív tanulás, valamint az egész életen át tartó tanulás, differenciált
15
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fejlesztés, egyéni képességekhez való igazodás, nyelvi hátrány kezelése, anyanyelvi
tehetséggondozás.
II. 4. Nemzeti etnikai nevelési feladatok:
- Cigány kulturális nevelés magyar nyelven: a Csemetekert és a Szabadság úti tagóvodákban.
Felelős: óvodavezető
Dokumentáció a törvényi előírás alapján:
szülői igények, aláírások, nevelési program, névsor, alapító okirat
II. 5. Kiemelt szakmai feladataink:
Nevelési feladatok:
a) A szülőföld szeretetére nevelés hatékonyságának növelése a népi hagyományok ápolásával,
környezettudatos életvitel megalapozásával „Zöld Óvoda” kritériumrendszerének való
megfelelés kialakítása.
b) Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése játékban,
munkában, tanulásban az esélyegyenlőség megteremtése érdekében (jó gyakorlat
alkalmazása, saját fejlesztés). Esélyegyenlőség, hátránykompenzáció biztosítása, a HHH
gyerekek nevelés eredményességének növelése. A HHH gyermekek azonosítása év elején
intézményi szinten. A kompetencia alapú nevelés elemeinek beépítése a nevelő munkába.
Preventív gyermekvédelmi tevékenység.
c) A szabadjáték elsődlegességének biztosítása, mint az óvodai nevelés leghatékonyabb
eszköze. Sokszínű tapasztaltszerzési lehetőség és élményforrás biztosítása. Cselekvő
tapasztalás, mint módszer alkalmazása.
d) Mozgásfejlesztés (irányított és spontán) az óvodai élet teljes időszakában, szem előtt tartva
a gyermekek életkori sajátosságait, differenciált feladatadás.
e) A család és óvoda együttműködésének mélyítése, kapcsolattartási formák bővítése. A
családból hozott nevelési értékek figyelembe vétele, továbbfejlesztése a szülők korrekt
tájékoztatása.
f) Roma családok kulturális értékeinek megismerése, majd beépítése az óvoda nevelési
gyakorlatába.
- Integráció: az SNI gyermekek együttnevelése, gyógypedagógussal való együttműködés
- Inkluzív nevelés
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- Differenciált nevelés: a gyermek érettségi szintjének megfelelő nevelés fejlődés szerint a
saját tempójában, hogy az óvodáskor végére elérjék az iskolaérettségi szintet
II. 5. a) Az SNI feladata ellátás:
A szakvélemények alapján Fekécsné Brandt Márta gyógypedagógus, valamint külső
szakemberek, számlás óraadók végzik a fejlesztést.
II. 5. b) BTM fejlesztés:
A nevelési tanácsadói szakvélemények alapján, óvodánként.
Felelősök:
Csemetekert tagóvoda: Kakatiné Sárhegyi Katalin
Szabadság úti tagóvoda: Kakatiné Sárhegyi Katalin
Margaréta tagóvoda: Fekécsné Brandt Márta
Százszorszép tagóvoda: Hunya Imréné
Cserenyecz Éva
Csárdaszállási tagóvoda: Gulyásné Kádár Anna

II. 6. Szervezetfejlesztés:
a) Dajkák szerepének erősítése a nevelőmunkában, óvodapedagógusok munkájának közvetlen
segítése. A Nevelési tervek megismertetése a dajkákkal a csoportban dolgozó óvónők
feladata.
A dajkák mintaadó szerepének fejlesztése, munkaközösségek szervezésével a horizontális
tanulás biztosítása.
b) Környezettudatos magatartás alakításának tevékenységei, módszerei a gyakorlatban.
A fenntarthatóság pedagógiájával való azonosulás teljes alkalmazotti körre vonatkozóan.
c) Egységes dokumentációs rendszer működtetése.
d) A „jó gyakorlatok” bemutatása, megismertetése a nevelőtestülettel.
e) A kialakult munkaközösségi munkacsoportok működtetése, önképzés.
Kistérségi óvodai szakmai műhely létrehozásának kezdeményezése.
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f) TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt fenntarthatóságának folytatása a Margaréta és a
Százszorszép tagóvodák esetében.
II.7. Óvodaközi kapcsolatok
Cél: Csapatépítés közös tanuláson alapuló
kommunikációs csatornák formális fejlesztésével.

együttműködéssel,

szervezetfejlesztés

Feladat: Feladatorientált, motiváltságon alapuló (munkaközösségek által koordinált)
műhelymunka az óvodákon belül.
Például: A Százszorszép és a Margaréta tagóvodák által kidolgozott projektek bemutatása a
többi tagintézmény óvodapedagógusainak.
Segítői: mentor team, munkaközösség vezetői team, Vezetői Menedzsment, valamint az
elkötelezett kollégák.
A kapcsolattartás formái a jelen nevelési évben:
 Az egységesített dokumentációs rendszer óvodák közötti kölcsönös kontrollja
 A csoportnapló tartalmi és formai kialakítása, használhatósága, kezelhetősége az
óvónők tapasztalatai alapján egységes dokumentációs rendszer kidolgozása.
 A jó gyakorlat bemutatása prezentálással vagy szakmai bemutatóval, esetleg
mindkettővel.
 Intézményi szintű közösségi rendezvények, továbbképzések
III. Ellenőrzési terv
III.1. Az egységesített dokumentumok tartalmi és formai értékelése, elemzése
Várható időpont:
- 2013. október
- 2014. január
Az értékelés és az elemzés szempontsorára a Minőségfejlesztő Team tagjai tesznek javaslatot.
Az ellenőrzés az eljárásrend szerint történik, melyet az Intézményi Minőségirányítási Program
szabályoz.
Az intézményi összegző értékelést a IMIP vezető készíti el, melyről beszámol az
intézményvezetőnek.
III. 2. Az szülőföld szeretetére nevelés a népi hagyományok ápolásával és a
környezettudatos életvitellel
18
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Az ellenőrzés várható időpontja:
- A tagóvodavezetők részéről eseti
- A MIP részéről 2013. május
Módszerek:
- Rendezvények, Jeles napok, óvodai ünnepek tapasztalata, eredményei az ellenőrzött
témakörhöz rendelve (a tagóvodavezető az ellenőrzési naplóba megjeleníti)
- Dokumentumelemzés
III.3. A család és az óvoda együttműködésének mélyítése, kapcsolattartási formák
gazdagítása
Az ellenőrzés várható időpontja:
2013. január
- A tagóvodavezetők részéről eseti
- A MIP részéről 2013. május
Az ellenőrzés irányultsága:
- A családból hozott nevelési értékek preferálása
- Az információáramlás minősége
- Fórumok, szülői rendezvények hatékonysága
Az ellenőrzés módszerei:
- Elégedettségmérés, dokumentumelemzés (MIP végzi)
- Intézményvezető formális és informális csatornákon keresztül

III.4. A játék, mint a gyermek legfőbb erőforrása
Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, a szabad játék elsődlegességének biztosítása.
A sokszínű tapasztalatszerzés, lehetőség és élményforrás biztosítása.
Az ellenőrzés várható időpontja:
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- Vezetői részről 2013. január, február
- MIP részről 2013. február, március
Az ellenőrzés szempontsorát a MIP vezető dolgozza ki a tagóvodavezetők segítségével.
III.A) Belső ellenőrzési terv
Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzési terve 2013/2014-es nevelési évben:
A rendszeres napi kapcsolattartáson és ellenőrzéseken kívül részt veszek a csoportok
ünnepségein, egyéb óvodai rendezvényeken, szülői értekezleten, nyílt napon stb. Ezek az
alkalmak betekintést nyújtanak számomra a csoportok életébe és jelzések is egyben a
pedagógusok munkájáról.
A pedagógiai munka belsőellenőrzésének rendje, az ellenőrzés célja:
Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot
összehasonlítása a nevelési program cél – feladatrendszerével, visszajelzés az
óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése.
Az ellenőrzés területei és módszerei:
A csoportok dokumentumainak időszakos ellenőrzése (csoportnapló, felvételi mulasztási
napló, egyéni fejlettségi lapok).
Módszer: dokumentumok vizsgálata.
A nevelési terv, napirend, hetirend, fejlesztés tartalma, éves terv, értékelése (megbeszélés,
beszámoló).
Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente 2 alkalom (október, január).
Felelős: óvodavezető, tagóvodavezetők, MIP vezető.
Folyamatos ellenőrzés:
Higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés).
Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés).
Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, egyéb csoportkirándulás, gyermeknap (alkalmi
részvétel csoportlátogatás).
Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer: visszajelzés gyűjtése).
Felelősök: óvodavezető, óvodapedagógusok, tagóvodavezetők.
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III. A) 1. Ellenőrzési-megfigyelési szempontok
- Dokumentum ellenőrzés Az óvodapedagógus tervezőmunkája, felkészültsége. A
csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? A gyermekek
fejlődését nyomon követő dokumentum (fejlődés lapok) az egységes értékelési szabályzat
szerint történik-e a vezetése? Mérések határidejének betartása, kimeneti mérések iskolába
menők esetében megtörténtek-e? A pedagógiai program ismerete, abban foglaltak szerinti
tervezés. Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság.
- A szabad játék feltételeinek megteremtése mennyire biztosított a csoportban. Biztosítva vane az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységekhez a tárgyi feltétel (eszközök, hely)? Az
óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát
differenciált feladatadást a foglalkozásokon? A tevékenységek szervezése tudatos, jól
átgondolt, a feladatok végzéséhez elegendő hely áll-e a gyermekek részére? Az
óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a
mozgásfejlesztés területén?
- A szabadidőben a csoportszobában kínál-e az óvodapedagógus mozgásfejlesztő játékokat,
eszközöket a gyermekek részére? Az udvaron az udvari játékok mellett az óvodapedagógus
irányításával szervezett mozgásos játékok játszására van-e kezdeményezés?
- Pedagógiai teljesítmény – értékelés A pedagógus teljesítmény - értékelési szabályzatban
foglaltak szerint.
- Egyéb megfigyelési szempontok Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása
(délelőtt). A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele minden esetben megtörtént-e?
Megtörtént-e a gyermekek felmérése az alábbiak figyelembe vételével (logopédia,
fejlesztőpedagógiai-, nevelési tanácsadóba küldendő), megtette-e az óvónő a szükséges
intézkedéseket a problémákkal kapcsolatban? A gyermekek személyiségének differenciált
fejlesztése hogyan érvényesül az óvodapedagógus napi munkájában? A gyerekekkel való
egyéni differenciált bánásmód, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Az óvodapedagógusok
szakmai együttműködése megfelelő-e? Együttműködés a munkatársakkal, team-munka, a
partnerekkel való kommunikáció színvonala.
Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente két alkalom október közepétől
folyamatosan, illetve nyílt napok alkalmával.
Felelős: óvodavezető, tagóvodavezetők, munkaközösség vezető, MIP vezető
- Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez A dajka, mint a pedagógiai
munkát segítő személy, mennyire ismeri saját csoportja nevelési tervét? A saját csoportjuk
ellátásán kívül egyéb tevékenységük helyettesítés esetén ugyanúgy van-e ellátva más csoport?
Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása (udvarrendezés, locsolás, tornaterem
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folyamatos rendbetétele, eseti feladatok). A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása.
Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új
dolgozókkal hatékony együttműködés a beilleszkedésük segítése a közösségbe.
Ellenőrzés helye, ideje: folyamatos.
Felelős: óvodavezető, tagóvodavezetők.
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V. Belső ellenőrzési terv
Ellenőrzés
területei

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Pedagógiai, tanügy-igazgatási
Napló ellenőrzése

V

Mulasztási naplók
V
ellenőrzése
Statisztika
Ünnepek,
F
hagyományok
Tematikus
(nevelési
területek)
Kirándulás
F
Szülői értekezletek
Kapcsolattartás

V
V

V

H

V

V

H

V

VH

M

F

F

I

VH

VH
M

VI

VI

F

F

VH

VH

VH

VHF

VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF

Munkáltatói feladatok
Munkaidő
betartása
Technikai
dolgozók
munkavégzése

HF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

HF

HF

HF

HV

HV

VHF

VHF

Gazdálkodás
Takarékos
gazdálkodás
Beszerzések
Leltár
Karbantartás

VHF

VHF

Biztonságtechnikai
VHF
előírások
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Ellenőrzés
területei
Helyettesítés,
túlóra
Szabadságolás

IX

X

XI

XII

VHF

VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF

VHF

Egyéb
Munkavédelmi
előírások
VHF
betartása, baleset
megelőzés
Munkavédelmi
szakoktatás
ember
Munkavédelmi
eszközök
VHF
használata
Intézmény
VHF
tisztasága
Udvar tisztasága
HF
Dekoráció
HF
Jelmagyarázat:
Intézményvezető V
Óvodavezető Helyettes H
IMIP vezető I
Munkaközösség vezető M
Folyamatosan F

I

II

III

IV

V

VI

VII

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF
VHF

VHF

VHF

VHF
VHF

VHF

VI. Kapcsolattartás
Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető
képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a
különböző társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendszeres formái
•
•
•
•
•

VIII

különböző értekezletek
fórumok
bizottsági ülések
nyílt napok
fogadóórák

Polgármesteri Hivatal és óvoda kapcsolata
Jelentések, beszámolók, vezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás.
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Kisebbségi önkormányzatok
A családból hozott nevelési értékek figyelembe vétele, továbbfejlesztése.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
- családlátogatás
- szülői értekezlet
- anyás-apás befogadás
- nyíltnap
- játszóházak
- Szülői Fórumok
- Anyák napja
- közös ünnepségek
- kirándulások
- OVI- vacsi
- SZMK értekezletek

Óvoda – Iskola:
- Közös rendezvények lebonyolítása
- Közös szülői értekezlet a város iskolaigazgatójával.
- Gyermekekkel ellátogatunk az iskolába.
- Tanítónők részvétele a nyíltnapokon.
Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok és óvoda
kapcsolata:
Sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálata, és nyomon követése
Forma: vizsgálatkérés: állapotfelmérés, illetve kontroll vizsgálatkérés
Módja: írásban
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Kapcsolattartó: óvodavezető
Nevelési Tanácsadó és az óvoda kapcsolata
Az óvoda gyermekvédelmi felelősei folyamatos kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti
szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámolnak. A kapcsolattartást
vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja és gondozza.
A Nevelési Tanácsadó szakemberei (logopédusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok)
látják el a gyermekek speciális fejlesztéseit az intézményben, a szűrővizsgálatok eredménye
alapján. A kapcsolattartás napi szinten a csoport óvónők, vezetői szinten az óvodavezető
gyakorolja
Művelődési Ház, Könyvtár
Rendezvényeken való részvétel
Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata
Az éves gerinc- lábstatikai vizsgálatokat gyermekorvos végzi, a védőnők havonta, két havonta
végiglátogatják a tagintézményeket tisztasági vizsgálatok céljából.
Egyházak és óvoda kapcsolata
A hitoktatás megszervezésének elősegítése.
Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot, biztosítja a foglalkozások
helyét heti egy alkalommal.

VII. Az intézményi védő, óvó előírások
Gyermekvédelem.
Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy részt vegyen a gyermekvédelmi feladatok
ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
Minden pedagógus kötelezettsége, hogy segítse a gyermek képességeinek, tehetségének
kibontakoztatását, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkóztatását.
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Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A
nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák
elősegítése. Az óvodavezető a feladatokat a megbízott gyermekvédelmi felelősökkel
megosztja az alábbiak szerint:

Gyermekvédelmi feladatok:
• elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését,
• a problémákat, a hátrányos helyzetet okozó tüneteket felismerni, és ha szükséges
szakember segítségét kérni,
• nyilvántartás vezetése a veszélyeztetett, és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekről,
• rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni,
• rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, szükség esetén a
gyermekvédelmi felelőssel,
• a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni,
• együttműködés a Térségi Humánsegítő Szolgálat intézménnyel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel,
intézménnyel és hatóságokkal,
• A Térségi Humánsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein való részvétel,
• a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának folyamatos nyomon
követése.
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai
intézkedési lehetőségek kimerültek, az óvodavezető köteles felvenni a kapcsolatot az
illetékes szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (a Térségi Humánsegítő
Szolgálat, védőnő, orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak
megoldásában.
Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi felelős nevét,
felkereshetőségének idejét, helyét, a Térségi Humánsegítő Szolgálat címét és
telefonszámát.
Óvodáztatási támogatás
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülő lakcíme szerinti illetékes település
önkormányzat polgármesteri hivatalában kell igényelni.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultság
feltételeinek igazolását bekéri az óvodától.
Óvodapedagógus feladatai:
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- szülők tájékoztatása az óvodáztatási támogatás igénylésének feltételeiről
- hiányzások nyilvántartása
Óvodavezető feladatai:
- szülők tájékoztatása a kérelem beadásmódjáról
- Óvodai igazolás kiadása: a gyermek óvodai beiratkozásának tényéről, időpontjáról és a
rendszeres óvodába járásról.
Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat be kell tartani az óvoda dolgozóinak és a szülőknek is.
Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal és munkaköri alkalmassági
– orvosi véleménnyel kell rendelkeznie.
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli szűrését, ellátását a fenntartó és a Házi
Gyermekorvosi Szolgálat közötti megállapodás alapján a gyermekorvosok és a védőnők
látják el.
A gyermekorvosokkal és a védőnőkkel együttműködve az óvodavezető előzetes időpont
egyeztetés után gondoskodik a törvényben meghatározott kötelező szűrésekről, a
gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről (évente egyszer
általános vizsgálat) Az óvónők a szükséges iratokat figyelemmel kísérik és biztosítják a
szülő és az orvos közötti információ cserét.

A gyermekek fejlődésének nyomon követése
A Térségi Humánsegítő Szolgálat (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus) a
nevelési év kezdetén felmérik a gyermekeket, és a szükségesnek tartott fejlesztést végzik.
Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményét követi
és rögzíti, évente két alkalommal októberben és áprilisban.
A szülő kérésére, fogadó óra keretén belül az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai
fejlődéséről, és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre –
fejlesztési javaslat.
A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az
iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti.
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A dolgozók egészségvédelmi szabályai
• Az óvoda, melegítő- és tálaló konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező
személy léphet be.
• Az egészségügyi előírások minden dolgozóra kötelező érvényűek.
• Az intézménybe ittasan és kábítószer hatása alatt belépni tilos.
• Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik.
• A főzés, tálalás, mosogatás, a tisztasági előírások, valamint az ételkiosztás, az
ételszállítás, az ételminta vétel és ezek dokumentálása HACCP előírásoknak
megfelelően történik.
• Az intézményen belül a szeszesital fogyasztása és a dohányzás tilos!
A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, és a
gyermekbalesetek megelőzéséért, a feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása
állandó óvodavezetői feladat.
Az óvodában alkalmazottak általános feladata közé tartozik a gyermekek testi épségének
megóvása.
Minden óvodapedagógusnak a közoktatási törvényben előírt feladata, hogy a rábízott
gyermekek részére átadja az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket, és ezek elsajátításáról meggyőződjék. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi
utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (aláírásukkal igazolják.)
Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő-, óvó előírások figyelembe vételével.)
A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni.
Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra, ezek megtörténtét rögzítik a csoport naplóban.
Különösen fontos ez, ha:
•
•
•
•

a csoportban balesetveszélyes eszközt használnak, pl. olló, tű stb.
az udvaron tartózkodnak,
ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt)
ha az utcán közlekednek
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• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt
• a séták alkalmával.
.
Amennyiben az óvoda épületét a gyermekcsoportok elhagyják a gyermekek biztonsága
érdekében 10 gyermekenként egy felnőtt kísérőt biztosítani kell.
Városon kívül szervezett kirándulás az óvodavezető engedélyével, és szülő aláírásával
történhet. Írásban kell rögzíteni az óvónőknek: a kirándulás helyét, idejét, az indulás és
érkezés várható időpontját, tervezett útvonalat, utaslistát-gyerekek, kísérőik neveit.
Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott mozgásfejlesztő udvari játékokat
vásárolhat.
Gyermekbaleset esetén teendő intézkedések
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt óvónői
felügyelet kötelező. A balesetveszélyessé vált berendezési tárgyakat, játékokat észlelő
felnőtt kötelessége jelenteni, vagy azonnal eltávolítani, a veszélyforrást tőle telhető módon
megszüntetni.
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:
•
•
•
•
•

a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,
ha szükséges orvost kell hívni,
ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást lehetőleg meg kell szüntetni,
a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvodavezetőjének, a tagóvoda esetén a
tagóvoda - vezetőnek,
• a tagóvoda - vezetője köteles értesíteni az óvodavezetőt,
• a balesetről és a megtörtént intézkedésekről a szülőt azonnal értesíteni kell.

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan
abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos
megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése
érdekében és a szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie.
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A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
óvodavezető végzi.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni
a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.

A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
• a tűz,
• a robbantással történő fenyegetés.
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
•
•
•
•
•

az intézmény fenntartóját,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén orvost vagy mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket szóban értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A kivonulás
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időtartalma 10 perc. Az épületből minden gyermek távozzon, ezért a csoport elhagyása előtt
és a várakozási helyre történő megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolni a gyerekeket,
Az épületbe érkező rendvédelmi szerveket az óvodavezető, illetve helyettese tájékoztatja a
következőkről:
•
•
•
•
•
•

A rendkívüli esemény kezdete óta lezajló eseményekről
A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról
Az épületben található veszélyes anyagokról
A közmű vezetékek helyéről
Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
Az épület kiürítéséről

.
A rendvédelmi szervek helyszínre érkezése után a rendvédelmi szervek vezetőjének
utasítása szerint kell eljárni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
óvodavezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges
teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv” robbantással való
fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
óvodavezető a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje.
A törvény által előírt egészségügyi ellátásban minden gyereknek részesülnie kell, ezt
részletesen tartalmazza az intézmény éves munkaterve és a házirend. Az óvodavezető
feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok megszervezése.
A tanköteles korú gyermekeknél az iskolai beiratkozás előtt a kötelező egészségügyi
vizsgálatokat a gyermekorvos végzi.
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Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit,
gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a
vizsgálatokra történő előkészítéséről

VIII. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
A nemzeti és egyéb ünnepségek megszervezése intézményi szinten történik.
Az ünnepek és megemlékezések tartalma és megjelenési formája tükrözi a helyi nevelési
program szellemiségét. Az ünnepre való készülődésben az óvoda minden dolgozója
aktívan részt vesz, szem előtt tartva az egyenlő feladat megosztást.

Feladataink:
•
•
•
•
•

az ünnepre való készülődés legalább olyan hangsúlyt kapjon, mint maga az ünnep
az ünnep mindig vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen
mindig esztétikusan és az alkalomhoz illően díszítsünk
használjuk ki az adódó lehetőséget a család és az óvoda kapcsolatának elmélyítésére
külső vendégek fogadásánál célunk az otthonosság érzetének elősegítése

A gyermekek műsorral készülnek a következő ünnepélyek alkalmával:
•
•
•

karácsony,
anyák napja,
évzáró,

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:
• Mikulás
• farsang,
• gyermeknap.

Csoporton belül: - közös köszöntés történik
•

a gyermekek név- és születésnapja alkalmából,
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• az újonnan bekerült gyermekek fogadása ajándékkal (családlátogatáskor)
• ajándékkészítés, búcsúztatás az iskolába menő gyerekeknek
• iskolába menő gyermekek egész napos ünneplése
Népi hagyományok ápolása
• jeles napokhoz kapcsolódó szokások.
Természettel kapcsolatos ünnepek:
•
•
•

Állatok világnapja,
Föld-, Víz napja,
Madarak és fák napja.

Szülőkkel közös óvodai programok:
•
•

Ovi-vacsi
Papírgyűjtés

Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok:
•
•
•
•
•
•
•

házi bemutatók szervezés,
továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása folyamatosan
pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók köszöntése, felkarolása, segítése,
a nyugdíjba menők búcsúztatása,
közös alkalmazotti kirándulások,
felnőtt karácsony
pedagógusnap, névnapok

IX. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Az intézmény működési alapdokumentumai
A Ktv. a gyermek és a szülők jogaként fogalmazza meg, hogy a szükséges
információkhoz hozzájussanak, tájékoztatást kapjon a gyermek nevelését érintő
kérdésekről, valamint megismerhesse az óvoda Helyi Nevelési Programját, Házirendjét, a
Minőségirányítási Programot, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
•
•

Alapító okirat
Nevelési programja
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•
•
•
•
•
•

Éves munkaterve
Intézményi minőségirányítási program
Továbbképzési program,- beiskolázási terv
Jelen SZMSZ és mellékletei
Közalkalmazotti szabályzat
Esélyegyenlőségi terv

Az óvodavezető irodájában van elhelyezve – az óvodavezető által hitelesített másolati
példányban:
•
•
•
•

az óvoda nevelési programja,
szervezeti és működési szabályzata,
házirendje,
minőségirányítási programja.

A szülők az óvodavezetőtől vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a Helyi
Nevelési programról és a Minőségirányítási programról.
Az alap dokumentumokat (Helyi nevelési program, Házirend, MIP) az intézményvezető
irodájában szabadon hozzáférhetők és áttekinthetők, valamint
az óvoda honlapján
(www.gycshovoda.hu) letölthetők.

Közzétételi lista
Az intézmény vezetője, mint a közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik
a különös közzétételi listában szereplő adatok, pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről
az óvoda honlapján.
X. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Az óvodavezető éves munkatervét:

Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde
Intézményvezető

Dátum: 2013. augusztus 23.
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Elfogadta:

A mellékelt jelenléti ív alapján a Nevelőtestület
Dátum:

2013. augusztus 23.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke:
Szécsi Zsolt
Dátum: 2013. szeptember 02.

A Szülői Közösségek részéről az egyetértését kinyilvánította:

…………………………

Dátum: 2013. szeptember 02.

Szülői szervezet képviselője
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2013. október 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Gyomaendrőd Német
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!
A Kistérségi Óvoda intézményvezetője Czikkelyné Fodor Tünde jelen előterjesztéssel arra kéri a Tisztelt Fenntartót,
hogy a Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzattal német nemzetiségű óvodapedagógus szakirányú
képzésére felhasználható támogatási szerződést jóváhagyni szíveskedjen.
Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzat német nemzetiségű óvodapedagógus szakirányú képzését
szeretné támogatni, melynek fejében az óvoda vállalja, hogy legkésőbb 2015. szeptember 1. napjával beindítja és
legalább két éven keresztül fenntartja a német nemzetiségi képzést.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója jóváhagyja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda és a Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő alábbi szerződést:
Szerződés
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124. sz.;
adószáma: 15583226-1-04; törzsszáma: 583220; képviseli Hack Mária elnök, továbbiakban Támogató) másrészről
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda (Gyomaendrőd Kossuth L. út 7. sz.; adószáma: 15798190-104; törzsszáma: 798198; képviseli: Czikkelyné Fodor Tünde továbbiakban Támogatott) között az alábbi feltételekkel:
A Támogató vállalja, hogy a 2013/2014-es oktatási évtől kezdődően 3 azaz három oktatási féléven keresztül a
mindenkori tandíj 80 %-ának megfelelő bruttó támogatást biztosít a Támogatott részére. A Támogató kijelenti, hogy
a támogatási összeget minden oktatási félév első oktatási hónapja végéig átutalja a Támogatott 5320012511090177 sz. költségvetési számlájára.
A Támogatott a támogatást köszönettel elfogadja, és kijelenti, hogy annak összegét, német nemzetiségű
óvodapedagógus szakirányú képzésére használja fel és legkésőbb 2015. szeptember 1-vel megindítja az óvodában
a német nemzetiségi képzést. A Támogatott kijelenti, hogy amennyiben a fenti határidőig a képzést nem indítja meg,
úgy a támogatást a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamataival együtt visszafizeti, vállalja továbbá, hogy a német
nemzetiségű óvodai képzést legalább annak beindítását követő két évig fenntartja.
Megszűnik a szerződés, a határozott idő lejártát megelőzően, ha Támogató egy oktatási félévre nem biztosít
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támogatást, illetve a német nemzetiségi oktatást a Támogatott által teljesítendő időszakban a szeptemberi
óvodakezdéskor nincs legalább 10 gyermek, aki igénybe kívánja venni, továbbá az oktatási félév zárásakor hiányzik
a fent meghatározott gyermek létszám és ezt okirattal dokumentálja. A Támogatott az általa 2015 szeptemberétől
kezdődő teljesítési időszakban a beóvodáztatással kapcsolatos szülői tájékoztatókra köteles a Támogató
képviselőjét meghívni. A Támogatott vállalja, hogy a képzés fenntartásához szükséges a jelen szerződésben
meghatározott gyermeklétszám csökkenéséről írásban – személyes adatok védelmére tekintettel - tájékoztatást ad a
Támogatónak.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az Áht. a Nekt. tv. Valamint a
2011. évi CXC. tv. Rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Gyomaendrőd, 2013. október 15.
Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzat

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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