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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda 2015/2016. évi 

nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Napfény Óvoda 2015/2016. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda 2015/2016. évi 
nevelési évről szóló tájékoztatóját jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Bosnyák Istvánné intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
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Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
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Papp György  sk.       Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 
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„Melléklet a 203/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 

                                                                                                                                                         
                                                               2451. ERCSI, DÓZSA GYÖRGY TÉR 2. 

                                                                         TEL./ FAX: 06 25 492 132 

                                                                                                                                                                                           

 

Tárgy: Tájékoztatás 

Ikt. sz:  126/ 2016 

 

Tájékoztató a 2015/ 2016- os nevelési évről 
 
 
Óvodánk két telephelyen, összesen hét csoporttal működik.  

A város óvodáit érintő átszervezés, mely az előző nevelési év végén zajlott, zökkenőmentesen 

megtörtént. Ebben nagy szerepe volt az érintett intézmények jó együttműködésének, valamint 

a megfelelő kommunikációnak. 

 Gyermeklétszám alakulása: 

 
Gyermekek száma HH HHH Veszélyeztetett SNI BTM 

Térítés 

nélkül 

étkezők 

Sinatelep-

ről bejáró 

2015. 10. 

01. 
154 30 62 20 6 14 154 9 

2016. 05. 

31. 
162 39 59 19 12 14 162 9 

 

Személyi feltételek: 

• 15 óvodapedagógus, valamennyien szakképzettek, közülük 3 fő fejlesztő 

óvodapedagógus. Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma: 5 fő. 

GYES- en van 1 óvodapedagógus, helyettesítését továbbra is határozott időre szóló 

kinevezéssel kívántuk megoldani, de hosszú ideig még jelentkező sem volt a 

folyamatosan hirdetett álláshelyekre.  

2015. november 1- től egy óvodapedagógus nyugdíjba vonult. 

2015. decemberétől 1 fő tartós betegállományban van, előre láthatólag nem tud már 

munkába állni, a leszázalékolása folyamatban van.  
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2015. november 1- től egy óvodapedagógus nyugdíjba vonult. 

• 7 dajka, akik közül hatan rendelkeznek dajka képesítéssel,  

• 2 fő pedagógiai asszisztens  

• 1 fő óvodatitkár 

• 2 konyhalány 

o A szakmai munkát segítették még: 2 fő logopédus, akik vállalkozóként, illetve 

a szakszolgálat alkalmazottjaként tevékenykedtek. 

o 1 fő fejlesztő óvodapedagógus (gyógypedagógus), akit a szakszolgálat 

biztosított a BTMN gyermekek fejlesztéséhez 

o Az autista gyermek ellátását 1 fő gyógypedagógus segítette heti 3 órában. 

A pedagógiai asszisztensek alkalmazása a munkánkat nagymértékben segítette, főképpen 

azokban a csoportokban, ahol nem volt biztosított a két óvodapedagógus az év nagy részében.  

Az előző évhez hasonlóan a logopédus emelt óraszámban történő alkalmazása jelentős 

eredmények eléréséhez vezetett, a beszédhibával küzdő gyermekek többségénél tapasztaltunk 

fejlődést.  

 
A pedagógus életpálya modell bevezetésének eddigi tapasztalatai, eredményei 

Örömmel tölt el, hogy az óvodapedagógusok közül öt fő - akiknek erre lehetőségük volt- , 

valamennyien éltek a lehetőséggel, feltöltötték portfóliójukat és jelentkeztek a pedagógus 

minősítési eljárásra, közülük négyen már februárban teljesítették a követelményeket igen szép 

eredménnyel 99- ill. 100 %- os eredmények születtek. 1 fő minősítésére az év második 

felében kerül sor. 

Egy fő vett részt pedagógusként tanfelügyeleti eljárásban, szintén 99 %- os eredménnyel. 

Jelenleg négy óvodapedagógus van Pedagógus II. fokozatban, egy fő pedig intézményi 

szaktanácsadóként mesterpedagógus fokozatban. 

Az idén minősülő kollégák 2017. január 1- től kerülhetnek át Pedagógus II. fokozatba. 

A 2017. évi minősítési eljárásra egy óvodapedagógus jelentkezett, a kiírásoknak megfelelően. 

 

Elismerés, díjazás: 

Óvodánk alkalmazottja, Szörényi Renáta pedagógiai asszisztens 2016. március 15.- én az 

Ercsi Város Képviselő-testülete által adományozott Díszoklevelet vehette át lelkiismeretes, 

pontos munkája elismeréséért. 
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Tárgyi feltételek: 

Óvodánk tárgyi feltételei, eszközellátottsága jó, bár az elhasználódásuk fokozott mértékű, ami 

gyermekek otthoni körülményeit figyelembe véve (rendszertelen életmód, játékok, könyvek, 

gyakran alapvető berendezési tárgyak, eszközök teljes hiánya) nem meglepő. 

Az udvari játékok felülvizsgálata megtörtént. 

Nagy örömünkre hosszú várakozás után elkészült a sószoba, amely a gyermekek 

egészségének megőrzését, a már kialakult légzőszervi betegségek gyógyítását is segíti. 

Továbbra is használjuk fejlesztő szobaként, ez idő alatt is biztosítva a gyermekek számára az 

egészséges környezetet. 

A sószoba használata jelenleg óvodai szinten valósul meg. 

A Dózsa téri épületben nagy hiányát érezzük a tornaszobának és a fejlesztő szobának. Az 

akadálymentesítés szintén nem valósult még meg. A fenntartó több pályázat benyújtásával 

igyekszik ezekre a problémákra megoldást találni. 

 

A nevelési év feladatainak megvalósulása: 

A nevelési év feladatainak megvalósulásáról, mérések eredményeiről a későbbiekben készül 

beszámoló. 

 

A következő nevelési év előkészítése: 

Az új nevelési év kiemelt feladata az önértékelési rendszer kiépítése, felkészülés a 

tanfelügyeletre, valamint a minősítésre. Az előkészületek még ebben a nevelési évben 

megtörténnek, nevelőtestületi továbbképzés formájában. 

 

Továbbképzések: 

• Az autista gyermekek fejlesztését elősegítő 30 órás képzésen vett részt 1 fő, az 

AUTMENTOR pályázat keretében, melyen 1, 4 mFt- ot nyertünk. 

• A nevelőtestület valamennyi tagja részt vett a stresszkezelés módszereit bemutató, 

pedagógus kiégést megelőző 30 órás képzésen, melyet szintén helyben, pályázati 

forrásból valósítottunk meg. 

• Az Egy csepp figyelem Alapítvány és az Így Tedd Rá Közösség tagjai szintén 

óvodánk szervezésében tartottak egy napos továbbképzéseket, melyre meghívtuk a 

környező települések óvodáit, iskoláit is. 

Az óvodai fejlesztő program megvalósítása (IPR) 

Ebben a nevelési évben sajnos nem került kiírásra pályázat. 
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Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés 

2015. szeptembertől ismét megvalósítjuk a kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi 

nevelést, mivel az újonnan megválasztott helyi roma nemzetiségi önkormányzat ebben 

partnerként működik együtt. 

 

Programjaink 

• A csoportokban szervezett házi bemutatók, nyílt napok egyre népszerűbbek 

intézményünkben.  

• A bemutatók jó lehetőséget kínálnak a minősítés előtt álló óvodapedagógusoknak, 

hogy felkészülésük minél alaposabb legyen. A szakmaiság szempontjából is kiemelt 

jelentősége van a belső továbbképzéseknek.  

• A telephelyek közötti együttműködés eredményesebbé tétele érdekében fokozott 

figyelmet fordítottunk az információáramlásra, ezen túl pedig közös programok 

szervezésével is erősítettük a kapcsolatot, jó hangulatú csapatépítő tréninget is 

szerveztünk helyben. 

• Hagyományos programok: játszóházak kirándulások, séták, bábelőadások, Márton 

napi, adventi, pünkösdi farsangi projekt, gyermeknap, búcsúzó hét a nagycsoportosok 

számára. 

• Több előadást szerveztünk a gyermekeknek itt helyben, zenés műsorokat, táncházat, 

arcfestést, ugrálóvárat, kínáltunk a gyermekek számára.  

• Nagycsoportosaink az idősek Otthona lakói számára karácsonyi, majd anyák napi 

műsorral kedveskedtek.  

• Az iskola által szervezett programokra több alkalommal kaptunk meghívást ebben az 

évben is, erősítve az intézmények közötti kapcsolatot, az óvoda- iskola átmenet 

zökkenő mentesebbé tételét. 

• Kirándulásokat és színházlátogatást szerveztünk az év során több alkalommal. 

 

Gyermekvédelem: 

• A gyermekvédelmi feladatok ellátása intézményünkben kiemelt fontosságú, annak 

ellenére, hogy az óvodákban nem kötelező külön gyermekvédelmi felelős 

alkalmazása.  

• A halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek nagy és egyre 

növekvő száma miatt évek óta az óvodavezető helyettes látja el ezt a feladatot. 
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Rendszeres kapcsolatban áll Gyermekjóléti Szolgálattal, részt vesz a havonkénti 

megbeszéléseken, előtte egyeztet az óvodapedagógusokkal. Az idei évben több 

esetkonferenciákon is részt vett. 

• Azonnali intézkedést kívánó esetek idén is előfordultak. A jelzésekre való reakció 

hamar megtörténik, a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, a védőnők és a 

gyermekorvos együttműködése legtöbbször eredményes.  

• A rendszertelen óvodába járás miatti jelzések száma némiképp csökkent. 

• Nagyon szomorú tapasztalataink vannak a szülők elhanyagoló nevelési stílusa miatt. 

Néhány szülő rendszeresen „ott felejti a gyermekét az óvodában”, a szülői 

értekezleteken nem vesz részt, a gyermekét a kiskorú testvérrel, rokonnal küldi az 

óvodába. 

• Az igazolatlan óvodai hiányzások száma ebben az évben nem jelentősen ugyan, de 

nőtt. 

• Az orvosi igazolások a korábbi megállapodásnak megfelelően pontosabbak, az 

orvosok körültekintőbben járnak el, probléma esetén keressük egymást a helyzet 

tisztázása érdekében.  

• Az egészségügyi szűrővizsgálatok rendszeresen megtörténtek, a védőnő látogatása 

szintén rendszeres. Az idei évben ismét megszervezték a teljes körű szűrést a 

gyermekek gyógytestnevelésre való javaslatához.  

 

Az év folyamán jelentésre kötelezett gyermekbaleset nem volt. 

A tanköteles korú gyermekek  

A 2015/ 2016- os nevelési évben a tanköteles gyermekek száma (2016. augusztus 31.- ig 

betöltötte a 6. életévét): 59 fő, a szeptemberben iskolát kezdők 36 fő. 

A FMPSZ 2015. szeptemberétől működő Martonvásári tagintézménye ebben az évben 

vizsgálta első alkalommal az iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekeket. Az új 

szemléletű bizottság – az eddigi gyakorlattól eltérően- több olyan gyermeknek is további 

óvodai nevelést javasolt, akik már a hetedik életévüket töltik az idei évben, így az óvodában 

maradó tankötelesek száma jelentősen megnőtt. 

A tankötelesek közül összesen 15 gyermeket vizsgáltak meg, közülük: 

o óvodában marad 9 gyermek, 

o normál tantervű első osztályba mehet az eddigi vizsgálatok alapján 2 gyermek,  
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o Szakértői vizsgálatra küldött gyermekek száma: 7 (a vizsgálat 2 gyermek esetében 

folyamatban van, 3 gyermek SNI státuszt kapott, közülük egy gyermek kezdi meg az 

iskolát) 

SNI felülvizsgálaton vett részt az idei évben 7 gyermek, közülük két gyermek iskolába 

megy.  

Logopédiai fejlesztésben 23 gyermek részesült az év folyamán. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

A kapcsolattartás a családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok, egyéni 

beszélgetések, közös programok (előadások, kirándulások, teadélután, játszóház, 

ajándékkészítés az édesanyákkal) formájában valósult meg. 

A Szülők Tanácsának tagjai idén új elnököt választottak, a vezető „tapasztalatlansága” 

érezhető volt munkájukon. A munkatervükben szereplő programok részben valósultak meg. A 

következő nevelési évben hatékonyabb együttműködésre számítunk. 

 

Gyermeklétszám várható alakulása a 2016/ 2017- os nevelési évben: 

Az idei beiratkozáson a harmadik életévüket 2016. augusztus 31- ig betöltő gyermekek 

beiratkozása volt kötelező.  

Évente visszatérő probléma, hogy a hivatalos beiratkozás időszakában nem jelennek meg a 

szülők. Idén ez a szám némiképp csökkent ugyan, de még mindig jelentős, annak ellenére, 

hogy három éves korban kötelező az óvodai részvétel.  

A beiratkozást követően szembesültünk azzal, hogy az óvodában maradó tankötelesek nagy 

száma miatt nem tudjuk a hozzánk jelentkező gyermekek mindegyikét felvenni, ezért 

megoldást kellett találnunk erre a problémára. A Hétszínvirág Óvodával egyeztetve a 

Sinatelepről bejáró gyermekek áthelyezésében állapodtunk meg, erről az érintettek megfelelő 

tájékoztatást kaptak. Így nem került elutasításra egyetlen beiratkozó gyermek sem a városban, 

sőt lehetőség nyílt néhány két és fél éves gyermek felvételére is. 

A maximális csoportlétszám 20 %- al történő emelésére jelenleg nincs szükség.  

 

Új beiratkozók (2016. május 31.- ig): 44 fő, többségében 3, illetve 4 évesek, de több gyermek 

csak a nevelési év során tölti be a 3. életévét. A tavalyi évben már előjegyzett, illetve 

felmentett gyermekek száma: 11.  

A Sinatelepről bejáró gyermekek átadása után a felvett gyermekek száma: 45 fő. 
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A felvett gyermekek 

összetétele 

születési idő szerint 

45 fő 

2011. 01. – 12. hó 1 fő 

2012. 01. – 12. hó 4 fő 

2013. 01.-  12. hó 34 fő 

2014. 01.-  05. hó 6 fő 

 

A tervezett csoportbeosztások: 

Dózsa tér 

férőhelyek száma:100 

Csoport neve Létszám (fő) életkor SNI BTM 

Süni csoport 24 4-5-6-7 1 2 

Katica csoport 23 4-5 1 - 

Napocska csoport 25 3é, 6 é - 2 

pillangó csoport 25 3-4-5 - - 

Összesen: 97 (99)    

 

Bercsényi utcai telephely 

férőhelyek száma: 72 

Csoport neve Létszám (fő) életkor SNI BTM 

Napraforgó 21 6-7 3 2 

Maci 20 3-4 2 - 

Halacska 23 3é, 6 é 1 2 

Összesen: 64 (72)    

 

Nyárra tervezett felújítások, karbantartások: 

Teljes festés a Bercsényi utcai telephelyen, A Dózsa téren a mosdókban és a konyha 

helyiségekben. 

Udvari játékok folyamatos karbantartása. 

 

Ercsi, 2016. 06. 10. 

                               Bosnyák Istvánné 
                                                       óvodavezető 


