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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 Hétszínvirág 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 

204/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016. évi 
nevelési évről szóló tájékoztatóját jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
 

 
Kmf. 

 
 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 

 
 
Papp György  sk.       Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 204/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 

2451 Ercsi, Türr István u. 15. 

Tel./fax: 06 25 492 260 

 

Humán Bizottság 

részére 

 

BESZÁMOLÓ A 2015/16-OS NEVELÉSI ÉVRŐL 

 

Gyermeklétszám alakulása intézményünkben: 

Csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen 

Férőhely 25 25 24 25 20 20 20 159 

Létszám 24+1 20 24 24+1 20 19+1 19+1 150+4 

 

A tanköteles korú gyermekek száma 60 fő, a pedagógiai szakszolgálat 20 kisgyermek 

vizsgálatát végezte el. 2016 szeptemberében 36 fő kezdi meg általános iskolai tanulmányait.  

SNI státusszal rendelkező gyermekek száma jelenleg 4 fő. Ellátásukról gyógypedagógusok 

gondoskodnak. BTMN státusszal rendelkező gyermekek száma 11 fő, velük az intézmény 2 

fejlesztőpedagógusa foglalkozik heti 2 órában. (általános fejlesztés, TSMT mozgásfejlesztés) 

Logopédiai fejlesztésben 18 kisgyermek részesül. 

 

A 2016/17-es nevelési évre 41 jelentkező gyermek volt. Az Ercsi Napfény Óvoda vezetőjével 

egyeztetve, mivel náluk túljelentkezés volt a következő évre, 2016 szeptemberétől a sinatelepi 

gyermekek óvodai ellátást intézményünk fogja biztosítani.  

 

Óvodai csoportok száma, gyermeklétszám alakulása a 2016/17-es nevelési évben: 

 

Csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen 

Férőhely 25 25 24 25 20 20 20 159 

Létszám 22 25 23 23+1 19+1 20+2 20+1 152+5 

 

Az SNI státusszal rendelkező gyermekek kötelező heti óraszáma: 17 óra. 
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Személyi feltételek alakulása: 

Óvodapedagógusok létszáma: 15 fő 

   1 álláshely üres 2016. március 3. óta (az álláshirdetés folyamatos) 

Dajkák száma: 7 fő 

Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

sajnos ebből 1 fő rendszeresen, hosszabb ideig tartó betegszabadságon 

van, így munkájával nem vagyunk kisegítve 

Óvodatitkár: 1 fő 

Konyhai dolgozó: 1 fő 

 

Az óvodapedagógusok közül 1 fő gyakornoki státuszban van, 4 fő sikeres minősítő eljáráson 

vett részt. 

 

Intézményünkben a szeptemberi évkezdés 6 csoporttal, 2 telephelyen indult. Az új épületrész 

átadására 2016 márciusában került sor, ettől kezdve működünk 7 csoporttal. A nagyobb 

épület, a magasabb dolgozói- és gyermeklétszám, megnövekedett adminisztrációs feladatok 

komoly kihívást jelentettek az intézmény dolgozóinak. Úgy gondolom, ez zökkenőmentesen 

alakult.  

Az új csoportok berendezése nagyon korszerű, így a következő években a régi épületben lévő 

csoportszobák, helyiségek felújítása lesz a feladatunk.  

 

Az óvodai élet egész területén az eddig elért értékek megtartása és a pedagógiai munka 

színvonalának emelése volt a célunk. Fontosnak tartottuk az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve, hogy minél több tevékenységben vegyenek részt a gyermekek. A 

tevékenységek meghatározása a csoportnaplók tervezéseiben megtalálhatók.  

Nagy hangsúlyt fektettek a kolléganők az egyéni bánásmódra, differenciált fejlesztésre. Az 

egyéni felmérések után egyéni fejlesztési terveket készítettek a kolléganők, melyeket a 

csoportnaplókban rögzítettek.  

Kapcsolatunk mindkét egyházzal megfelelő, a hittan foglalkozások a délutáni időben vannak.  

 

Gyermekvédelem: 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 30 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 

Védelembe vett gyermekek száma: 2 
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Az óvodai étkezés ingyenesen igénybevevők száma: 132 

 

Az év során előfordult 20 napot meghaladó igazolatlan hiányzás, melynek következtében a 

családi pótlék megvonására került sor. A gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel 

kapcsolatunk nagyon jónak mondható. Az óvoda védőnője rendszeresen jár tisztasági 

ellenőrzésre, előfordult több alkalommal fejtetvesség. 

 

Gyermekprogramjaink: 

A nevelési év során az intézménybe 10 alkalommal szerveztünk színházat, koncertet a 

gyermekeknek. Játszóházat, farsangot, óvodahetet, családi napot tartottunk. 

Óvodánk idén is szerződést kötött az Intézményi Bozsik program folytatására az Magyar 

Labdarugó Szövetséggel. A programban való részvételért intézményünk 50.000 Ft értékű 

sportszerfelajánlást kapott.  

Óvodai kirándulásunk a Budakeszi Vadasparkban volt, ahonnan a Gyermekvasúttal utaztunk 

és végül az Eleven parkban töltöttünk el pár óra a gyerekek nagy örömére. 

 

 

Szülői Szervezet és támogatók: 

Az óvodába járó gyermeke szülei ebben az évben is nagylelkűen támogatta óvodánkat. Új 

tornatermük berendezéséhez 8 db bordásfalat kaptunk, a szülők további mozgásfejlesztő 

eszközök beszerzésére adománygyűjtésbe kezdtek, melynek eredménye eddig 114.135 Ft. 

Kerékpártároló elkészítéséhez felajánlásként 30 db beton járólapot ajándékozott nekünk egy 

helyi vállalkozó. 

Tudomásom szerint a Feszo Trade Kft. 100.000 Ft összegű felajánlást tett intézményünknek.  

Pályáztunk a Decathlon által kiírt Sportmanó pályázatra, döntés a napokban várható. 

 

Intézményünk 2016. július 1-től július 31-ig zárva tart. Ezen idő alatt az Ercsi Napfény Óvoda 

látja el a gyermekeket.  

A dolgozók szabadságolási terve elkészült, az óvodai ügyeleti idő alatt minden feltétel 

biztosított a működéshez. 

 

Nyári karbantartás: 

Az intézmény az alábbi munkálatok elvégzést tervezi a nyári zárás ideje alatt. 

- konyha teljese meszelése, kisebb átalakítása 
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- konyhai folyosó, felnőtt mosdó, mosókonyha, szárító szoba meszelése 

- dajka öltöző javítása meszelése 

- 4 db régi gyermekmosdó meszelése 

- udvar karbantartása 

- dolgozói kerékpártároló elkészítése 

- kazánház falának külső javítása 

 

Ercsi, 2016. június 8. 

 

      Ábrahám Gabriella – int.vez. 

 
 


