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Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 

2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. 

OM: 032986 

email: nemediovi@gmail.com 

 

                                                                                                                    ikt.sz.: 63 . /2014. 

                                                                                                                    Tárgy: beszámoló 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzőasszony! 

Tisztelt Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei a nevelési intézményben: 

 

Működési adatok : 

A 2014-2015-ös nevelési évben intézményünk két épületben 9 csoporttal működik,             

225 férőhellyel, 7 homogén és 2 vegyes életkorú csoport szerkezettel. 

2013-2014 nevelési év végén – tanköteles korú gyermek:  78 fő 

                                                - elballagott gyermekek létszáma:  61 fő 

                                                - további óvodai nevelésben részesül: 17 fő 

2014-15 nevelési évre  beíratott gyermekek létszáma :  65 gyermek 

                                       / 2014.08.25. állapot szerint /                                       

                                     elutasított gyermekek létszáma:    0 fő 

             nevelési év elején kiíratott gyermekek létszáma:  2 fő 

 

2014.szeptember 1. statisztika adatai: 

gyermek létszámból 

nem 3 éves:                        3 fő 

SNI  :                                  4 fő 

BTM:                                  5 fő + további létszám növekedés előszűrő vizsgálat után 

más településről bejáró :    1 fő 

más állampolgárságú:        8 fő 

veszélyeztetett:                  nevelési év elején realizálódik  

hátrányos helyzetű:                

 

A létszám a nevelési év kezdetétől folyamatosan növekszik. 

 

Csoportok létszámadatai: 

Csoport létszám 2014.09.01. várható létszám 2015.05.31. 

Pillangó  22 fő  (+1fő SNI) 22 fő    (+1fő SNI) 

Maci 25 fő  25 fő 

Nyuszi 19 fő    (2 fő 2,5 éves) 23 fő   (1 fő 2,5 éves) 

Őzike 24 fő    (+1fő SNI) 25 fő    (+1fő SNI) 

Mókus 25 fő 25 fő 

Delfin 24 fő    (+1fő SNI) 24 fő    (+1fő SNI) 

Katica 23 fő 23 fő 

Kacsa 16 fő    (1 fő 2,5 éves) 22 fő   (1 fő 2,5 éves) 

Süni 25 fő    (+1fő SNI) 25 fő    (+1fő SNI) 

összesen: 203 fő   (4 fő SNI) 214 fő  (4 fő SNI)  
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Közalkalmazotti létszám: 

 Pedagógus: 

 Óvodapedagógus                 19 fő 

 Nevelőmunkát segítők: 

 Gyógy-pedagógiai asszisztens     1 fő 

 Dajka                                            9 fő 

 Óvodatitkár                                  1 fő 

 Fűtő- karbantartó- kertész            1 fő 

 

 

                   összesen:                                     31 fő 

 

 Logopédus                             1 fő /Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazásában/ 

 

Személyi feltételek: 

A nevelési év kezdetén 3 megüresedett közalkalmazotti státusz került betöltésre nyugdíjba 

vonulás és közös megegyezéssel jogviszony megszüntetés miatt. 1 szakképzett 

óvodapedagógus- fejlesztőpedagógus és 2 nevelőmunkát segítő alkalmazott, dajka kezdte meg 

intézményünkben nevelőmunkáját. Beilleszkedésük segítése, szakmai- saját helyi pedagógiai 

program szerinti mentorálásuk az évben kiemelt feladat. 

Két határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógus van GYES-n, valamint 

veszik ki munkába állás előtt szabadságukat. A hosszabb távú helyettesítést szakképzett 

óvodapedagógussal, míg az év december 31-ig tartó helyettesítést a kezdő, év eleji 

gyermeklétszám/ normatív finanszírozás miatt pedagógiai asszisztens alkalmazásával oldjuk 

meg.  

Minden közalkalmazott rendelkezik a munkakörének megfelelő szakképesítéssel. 

 

Tárgyi feltételek: 

Mindkét épületben megtörtént:  

- tisztasági meszelés (óvoda, tálalókonyhák) 

- rovar és rágcsáló irtás 

- nagytakarítás 

- udvari játékok karbantartása, elkorhadt fa eleminek cseréje festése 

- udvari vár, faház javítása, festése 

- Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása 

- 25 db gyermekágynemű beszerzése 

- mesekönyv és szakkönyv beszerzés 

Szent I. tér: - Gazdasági udvar lezárása kerítéssel 

                    - Alsónémedi Önkormányzattól átadásra került fűnyírótraktor lezárása, kerítése 

                    - Faültetés 

                    - Bejárati folyosó szennyfogó szőnyegek cseréje 

                    - utcai bejárat, kapu előtti vízelvezetés megoldása 

 

Rákóczi út: - 3 csoportszobában állmennyezet készítése, falfestése 

                   -  Süni csoport parketta javítása, lakkozása 

                   -  Kacsa csoport évszakfal kialakítása 

                    - Öltözőkbe új futószőnyegek beszerzése 
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Fejlesztési terv a következő évi költségvetéstől függően a nevelési év során: 

- Delfincsoport nyílászárók cseréje 

- Szent I. tér A és B épület összekötésében csatorna-vízelvezetés megoldása 

- A épület utcai ablakok kereteinek festése 

- kiskertgondozás, komposztálás további megoldása, fejlesztése 

- Rákóczi út udvari kerékpározás helyének kiegyenlítő betonozása 

- Felázás megszüntetésére, vízelvezetés miatt betonozás tornaszoba, iroda hátsó udvar 

részen 

 

 Az óvodai nyitva tartás tapasztalatai: 

 

 Napi nyitva tartás: 

Az óvoda hétfőtől péntekig reggel 6
00

-17
30

-ig tart nyitva. 

Reggel 6
00

-7
00

-ig valamint délután 17
00

-17
30

-ig ügyelet működik. 

 

létszám/ időszak:  6
00

-7
00 

17-17
30

-ig 

Szent I. téri óvoda átlag 6-7 gyermek átlag 4-5 gyermek 

Rákóczi úti óvoda átlag 5-6 gyermek időszakosan 1-2 gyermek 

 

Konklúzió: 

A tényadatok alapján az óvoda a heti és napi nyitva tartásával és az ügyelet működtetésével 

ellátja a gyermekeket, megfelel a Szülők munkahelyhez igazodó igényének. 

A továbbiakban is ezzel a nyitvatartási renddel szeretnénk működtetni az intézményt. 

 

Nyári nyitva tartás, szünet: 

 Az óvoda 2014. év nyarán 2014. június 16-tól összevontan működött a Szent I. téri 

épületben előzetes igény felmérés alapján. 

Nyári szünet 4 hét volt: 2014.07.28.-08.22.-ig 

Nyitás összevontan a Szent I téren: 2014.08.25.-29. 

Nyitás mindkét épületben: 2014.09.01. 

 

2014. 06.16-27. 06.30.-07.11. 07.14-25. 08.25-29. 

igényelt 

létszám 

74 fő 65 fő 56 fő 42 fő 

tényleges átlag 

létszám 

53 fő 40 fő 30 fő  21 fő 

 

Konklúzió: 

 A nyári felmérés és a reálisan igénybe vett férőhelyek száma nagyban eltér egymástól. 

A felmérés és a konkrét realitás még gyermekek személyében is sok változást 

eredményezett. 

 A tényadatok alapján megoldható volt a 4 hét nyári szünet. 

 A nyári összevonás helyét minden évben befolyásolja az elvégzendő karbantartási, 

felújítási munkák helyszíne. 

 A nyári szabadságolások ütemezése ezzel az időszakkal megoldható, kevesebb 

szünettel viszont ez nem biztosított, szorgalmi időszakon kívül a szabadságok igénybe 

vétele a nevelési időt nem veszélyeztetheti. 
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Ennek értelmében a következőképpen alakulna a 2015.év nyári nyitva tartása és a nyári 

szünet: 

2015. év nyarán 2015. június 15.-től összevontan működnénk előzetes igény felmérés alapján. 

Nyári szünet 4 hét: 2015.07.27.-08.21.-ig 

Nyitás összevontan a Szent I téren: 2015.08.24.-28. 

Nyitás mindkét épületben: 2015.08.31. 

 

 Beszámoló a Nyári Óvodai életről: 

 

Óvodai nevelésünk az Országos Alapprogram szemléletében is gyermekközpontú, befogadó, 

a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére, a hátrányok leküzdésére törekszik 

szeretetteljes légkörben. 

A nevelési év szorgalmi, azaz foglalkozásokkal előre megtervezett, fejlődést elősegítő 

tartalmakkal lekötött időszaka az óvodák életében szeptembertől május végéig tartó időszak.  

Az alsónémedi óvodában, a nyári időszakban a gyermekek nevelése június közepétől július 

végéig összevont csoportokban, egy épületben történik. 

A gyermekek nyári óvodáztatása nem csupán gyermek felügyeletre, megőrzésre korlátozódik, 

hiszen a gyermekeknek a nyár folyamán is szüksége van biztonságos, szeretetteljes légkörben 

élményekre, szervezett tevékenységekre, játékokra, mozgásos tevékenységekre. Bár az 

Alapprogram szellemében a kellő egyensúly megtartásával nyár folyamán is biztosítanunk 

kell a gyermekek számára a szabad játékot, annak szervezési és önszerveződési lehetőségét. 

Ezt a gyermeki fantázia kibontakoztatását elősegítő eszközök biztosításával és az 

óvodapedagógusok tudatos jelenlétével érjük el. 

A Játék mellett óvodapedagógusaink a nyári óvodai élet során nap, mint nap, hétről hétre 

biztosították a gyermekek szervezett tevékenykedtetését, éltek az élménynyújtás 

lehetőségével. Zenés tornával, sport tevékenységekkel megmozgatták a gyermekeket. A 

labdajátékok / fiúknak foci, lányoknak kidobós/, az udvari kerékpározás lehetősége játékos 

feladatokkal jó idő esetén minden nap biztosított volt. A homokvárépítés is kedvelt, népszerű 

játék feladat volt. 

Az élménynyújtást többszöri Bábelőadással gazdagították, jó idő esetén a fa alatt az udvaron, 

rossz idővel a tornaszobában. A méltatlanul elfeledett régi, népi-gyermek és dalos játékok is 

előkerültek a tarsolyból, népzenére, kedvükre táncolhattak a gyermekeink. A kézügyesség, 

finommotorika fejlesztése sem maradt el sokszínű eszköz és technika használattal. A gyermek 

az elkészült munkákból kiállítást, galériát állítottak össze. 

Összességében elmondható, hogy a nyári óvodáztatás a nevelési időszaknak megfelelően, a 

kellő egyensúly megtartása mellett tartalmasan szervezett volt, és a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz igazodóan biztosította számukra az élményszerzés lehetőségét.                                 

 

Kérem beszámolóm elfogadását, bízom abban, hogy a reális tényadatok felvázolásával 

megkönnyítettem pozitív döntésüket. A további jó együttműködés reményében,            

                                                     Tisztelettel: 

 

 

                                                                      …………………………………… 

                                                                                Szabó Éva -  óvodavezető 

Alsónémedi, 2014. augusztus 27. 




