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1. Az éves munkaterv megvalósulása a 2015/2016. nevelési évben 

 
  Értékel: Bohárné Varga Katalin                                        

 

1.1. Humán erőforrás és létszámadatok: 

 

A 2015/2016-os nevelési évben kilenc csoportunkban folyt kiemelkedően magas színvonalú 

pedagógiai munka. 2015 nyarán két óvodapedagógus, Dankovics Adrienn és Csüllög Angéla, tért 

vissza szülési szabadságról, újra munkába állásukat segítettük.  

Az intézményvezető-helyettesi feladatokat 2015. szeptember 1-től Szabó Csilla látja el. 

Személyi változást kellett eszközölni egy hosszantartó betegség miatt, új konyhai dolgozónk lett, 

akivel teljes mértékben elégedettek lehetünk, korábban konyhalányi álláshelyen lévő 

dolgozónkat dajkai munkakörbe helyeztem át, szintén elégedett vagyok a munkájával. Februártól 

egy kollégánk nyugdíjba vonul, a felmentési ideje alatt ő látta el a helyettesítési feladatokat.  

Júniustól három óvodapedagógus kollégánk kezdte meg a nyugdíjazás előtti felmentési időt – 

Hegedűs J. Tamásné, Pojják Hilda, Duruczné Hajdú Mariann – hiányzásuk pótlását az egyenletes 

helyettesítés elve alapján oldottuk meg. Álláshelyeik betöltése megtörtént: Csulakné Királycsik 

Sarolta, Czeizing Csilla, Horányszky Emese óvodapedagógusok felvételre kerültek. 

Dobrádi Hajnalka dajka visszajött szülési szabadságáról Pócsi Erzsébet határozott idejű 

szerződése lejártával, július 1-vel. 

Pedagógiai asszisztensi álláshelyeken alkalmazott kollégák rugalmas csoportbeosztásban 

dolgoztak, feladatuk az óvodapedagógusok munkájának támogatása mellett, az épület dekorálása. 

Augusztus 21-vel Mérészné Pákozdi Ildikó családi okokból felmondott, álláshelye még nem 

került betöltésre. 

2016-os évben a rehabilitációs hozzájárulás terhére két fél állású kollégát alkalmazhatunk, Mezei 

Katalint és Herczku Evelint, munkájuk segíti intézményünk működését.   

Fejlesztőpedagógusunk, Herdáné Bíró Brigitta, a nagycsoportos gyermekeket fejlesztését 

végezte. A logopédiai munkát Kara Dóra látta el, a Pedagógiai Szakszolgálat heti 6 órát 

biztosított, további 3 órára megbízási szerződést kötöttünk. Az óvoda gyermeklétszámához ez 

igen kevés, a gyermekek szakszerű ellátásához kezdeményeztem, hogy a fejlesztőpedagógusi 

álláshelyet logopédiai feladatok ellátására átszervezzük. Herdáné Bíró Brigitta nem fogadta el a 

felkínált óvodapedagógusi álláshelyet, augusztus 15-vel lemondott státuszáról, másik 

intézményben helyezkedett el. 
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A 2016/2017-es nevelési évben Nagy Orsolya és Lódi Krisztina félé-fél állásban látják el a 

logopédiai feladatokat. 

Budakeszi Város Képviselőtestülete támogatta a Szivárvány Óvodával közösen benyújtott 

előterjesztésünket: a 2016/2017-es nevelési évtől Hevesi Judit óvodapszichológusi feladatot, 

Prorok Judit piszhopedagógusi feladatot lát el intézményünkben, fél-fél státuszhelyen. 

 

 

 

A 2015/2016-os nevelési évre 102 gyermek nyert felvételt. Az óvoda gyermeklétszáma 225. Az 

esetleges változásokról, átjelentkezésről értesítési kötelezettségeimnek eleget tettem. 

A nevelési évet 101 tanköteles korú gyermekkel kezdtük el, melyből 77-en mentek iskolába. A 

bővítéssel együtt (50 fő) 127 férőhelyünk volt a beiratkozáskor. Jelenleg 113-an jelentkeztek, 

mindannyian felvételt nyertek. A pontos létszám a tényleges beköltözők száma miatt még 

ingadozik. 

Óvodánk lehetőséget biztosított a középiskolai tanulók közösségi szolgálatának teljesítésében. 

 

 

 

1.2.Tanügyigazgatási feladatok: 

  

Az óvodai csoportlétszámok túllépéséhez fenntartói engedélyre volt szükség. A Méhecske: 27 fő, 

Nyuszi: 27 fő, Maci: 27 fő, Csiga 27 fő esetében. 

 

Az októberi statisztikai jelentést elkészítettük, mely alapján egész nevelési év során statisztikai 

adatokat biztosítottunk a fenntartó illetve a MÁK felé. 

A KIR személyes nyilvántartásában a gyermek óvodába lépésekor folyamatosan rögzítésre 

kerültek a gyermekek adatai, és minden gyermek számára oktatási azonosítót igényeltünk. 

A KIR rendszert az előírásoknak megfelelően kezeltük. 

 

Az óvodapedagógusok naprakészen, a hiányzásoknak megfelelően vezették a Felvételi és 

mulasztási naplót, elkészítették a gyermekek egészségügyi nyilvántartó lapját. Az Pedagógiai 

Programunknak megfelelően elkészítették a tevékenységi területeknek megfelelően az éves 

tervet, majd a határidők betartásával a havi terveket, mely biztosította a tervezett nevelői munkát. 

A pedagógusok munkaidő-nyilvántartásának vezetése folyamatos, a jogszabályban előírtaknak 

szerint. A helyettesítések igazolására plusz helyettesítési napló is vezetünk. 
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Február hónapban belső ellenőr vizsgálta az alapdokumentumainkat, előző évi étkezésre és 

létszámadatokra vonatkozó nyilvántartásainkat. Beszámolója szerint működésünk törvényes. 

Óvodatitkárunkkal közösen nyomon követjük a KIR3 rendszer változásait, melyben a hiányzó- 

és változóbér jelentéseket rögzítjük.  

 

 

Áprilisi hónapban a Széchenyi István Általános Iskola igazgatónőjének eljuttattuk a tanköteles 

gyermekeink listáját, és hogy várhatóan hányan fognak Budakeszire iratkozni. 

A Budaörsi Pedagógiai Szakszolgálat kérésünkre 8 gyermek iskolaérettségi vizsgálatával 

segítette a szülők és az óvodapedagógusok döntését. Folyamatos a kapcsolatunk az 

intézményekkel, hiszen minden évben nagycsoportosaikkal ellátogathatunk az iskolába, ahol 

óvodásaink megnézhetik, hogyan zajlik egy óra, a szakszolgálat pedig felkérésünknek eleget téve 

iskolaérettséggel kapcsolatosan tartott előadást a leendő iskolások szüleinek. 

 

 

1.2.2. Beiratkozás 

 

A beiratkozás előtt "Csipegető" napokat szerveztünk (játszóház), és az érdeklő szülőknek 

bemutattuk a leendő  óvó néniket, meséltünk nekik az óvoda Mozgás- Sport- Egészség 

Programjáról. A Beiratkozás, az adatok felvétele gyorsan és hatékonyan zajlott. A jelentkező 

gyermekek maradéktalanul felvételre kerültek. 

Júniusban megtartottuk a felvételt nyert gyerekek szüleinek szóló első tájékoztató szülői 

értekezletet. 

 

 

1.3. Pedagógiai feladatok:  

 

Pedagógus minősítésben négy kollégánk vett részt, kiemelkedően magas színvonalú 

teljesítménnyel, 98-99-100-100 %-os értékelést kaptak. 

A következő nevelési évre vonatkozó eljárásba megtörtént még három kolléga jelentkeztetése. 

A minősítési eljárásban részt vevő pedagógusaink számára biztosítottuk a megfelelő 

felkészüléshez szükséges körülményeket, ellenőrzéseket, gyakorlati tapasztalatot mind 

hospitálással, mind értékeléssel. 

Belső továbbképzéseket szerveztünk, melyben a 2011-es köznevelési törvény és az azóta történt 

változtatások nyomonkövetése megvalósult. Pedagógiai munkánk közelít a módosított 

alapprogram változásaihoz. 
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Nevelés nélküli munkanapok szervezésére 5 alkalommal került sor: 

 

    1. Csapatépítő nap, melyen pszichológusok foglalkoztak dolgozóinkkal. 

    2. Félévi értekezlet 

    3. Továbbképzési nap 

    4. Évzáró értekezlet 

    5. Dolgozóink számára szervezett kirándulás 

 

Szakmai megbeszéléseinket heti rendszerességgel tartottuk, szerdán a dajkákkal, kedden pedig az 

óvodapedagógusokkal pontosítottuk az aktuális tennivalókat. 

A nevelési év során Szülői,-Szülői Szervezeti,- Nevelőtestületi-alkalmazotti, valamint három 

tájékoztató (iskolába menőknek, bölcsődei,- és a felvételt nyert gyerekek szüleinek) szóló 

értekezletet tartottunk. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezleten, fogadó órák keretén belül 

tájékoztattuk a szülőket. 

A szülők egyre több alkalommal élnek a lehetőséggel, hogy fogadóóra keretében tájékozódjanak 

gyermekük fejlődéséről.  

Az év során minden csoport két alkalommal (december, május) nyílt délelőtt keretében mutatta 

meg a csoportjában zajló nevelő és oktató munkát. 

Óvodánk ebben az évben is befogadta a szakmai gyakorlatra jelentkező főiskolai hallgatókat. Két 

hallgató záróvizsgájára is itt került sor, amelyek jeles eredménnyel zárultak. 

 

 

1.4. Vezetői team ellenőrzései: 

 

 

A folyamatos kommunikáció és munkamenet ellenőrzésének érdekében napi rendszerességgel 

látogattam a csoportokat, felügyeltem a dajkai, konyhalányi munkát.  

A nevelési évben kidolgoztuk a belső ellenőrzési szempontsorunkat, mely alapjául szolgál a jövő 

évi belső ellenőrzési rendszer működtetésének. A kidolgozott szempontsor szellemiségében, a 

minősítési eljárás felépítése szerint február, március, április hónapokban minden 

óvodapedagógus kolléga ellenőrzése megtörtént. 

A kollégák elkészítették az önértékelési szempontsornak alapján értékelésüket pedagógusi 

munkájukról. 

A munkaközösség vezetőkkel folyamatosan konzultáltunk, alakítottuk az aktuális törvényi 

változásoknak megfelelően a feladatokat. 
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Az év során nagy hangsúlyt fektettem a munkaidő és a dokumentációk elkészítésének határidőre 

történő megvalósulására. 

 

 

 

1.6.Ünnepek, óvodai hagyományok: 

     

Az óvodai ünnepek a munkatervnek megfelelően zajlottak. Szervezési feladatokat az egyenlő 

megosztás elve mentén valósítottuk meg. 

 

1.7. Külső programok, kirándulások: 

 

Az óvodásaink a szülői értekezleten meghatározott és elfogadott programokon vettek részt, 

képviseltették magukat a Budakeszin megrendezendő, életkoruknak megfelelő programokon. 

 

1.8. Fakultatív programok: 

 

 Katolikus és Református hittan 

 Művészeti program: néptánc, kézműves foglalkozás 

 Ismeretterjesztő program: angol nyelvoktatás 

 Sport programok: judo, játékos gyermektorna, kosárlabda, foci, úszás 

 

 

1.9. Kapcsolattartás Budakeszi Város Önkormányzatával: 

 

 Bizottsági üléseken, Képviselő-testületi üléseken, Intézményvezetői üléseken való részvétel 

 Szoros kapcsolat a Hatósági Osztályvezetővel és közoktatási referenssel a tanügy-igazgatási 

 feladatok törvényes teljesítése érdekében 

 Napi kapcsolat a Pénzügyi osztályon, Pénztárban dolgozókkal a statisztikai-pénzügyi adat- 

 szolgáltatások teljesítése, költésvetés összeállítása, számlák elkészítése, 

 étkezési hozzájárulás biztosítása érdekében 

 Szoros kapcsolat a Jegyzői - és Polgármesteri Titkársággal a különböző értekezletekkel,  

 munkajogi kérdésekkel, határidőkkel kapcsolatosan 

 Városi ünnepségeken, programokon való részvétel 

 Szoros kapcsolat a BBV Kft-vel a karbantartási, és egyéb munkálatok, tisztasági 

 festés elvégzése ügyében 
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1.10. Kapcsolattartás Budakeszi, intézményeivel: 

 

 Nagy Gáspár Városi Könyvtár látogatások 

 Széchenyi István Általános Iskola: tanköteles korú gyermekek névsorának összeállítása, 

óralátogatás, a leendő elsősöknek tartott iskolai sportnapon való részvétel 

 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: gyermekvédelmi tanácskozás, szakmaközi 

megbeszélések  

 Óvodák: tanügyi feladatok, nyári ügyelet megbeszélése, óvodai felvételi eljárásról való 

egyeztetés, étlapegyezetés 

 Czövek Erna Zeneiskola:  nagycsoportosok látogatása, hangszerbemutató 

 Erkel Ferenc Művelődési Központ: Jótékonysági bál, programok, kiállítások 

 Német Kisebbségi Önkormányzat: Márton napi lampionos felvonulás 

 Gyermekorvos: szükség esetén tanácsadás, ellenőrzés 

 Védőnői Szolgálat: havi ellenőrzések, státuszvizsgálatra felhívás, egyeztetések 

 Gyermek fogászat: negyedévi ellenőrzések, fogápolási előadások 

 Budakeszi Labdarugó Akadémia: foci edzések 

 Budakeszi Vadaspark: kirándulás, kedvezményes belépők az önkormányzat segítségével 

 

 

 

1.11. Részvétel Budakeszi rendezvényein:  

 

 Mobilitás hete 

 Márton napi lampionos felvonulás  

 Városi Karácsony - óvó nénik mesejátéka 

 Nyugdíjas Karácsony - gyermekek műsora 

 Március 15-i ünnepség  

 Kihívás napja 

 Város takarítás - szemétszedés az óvoda környékén 

 Családi Nap Fesztivál - zenés torna bemutató 

 Erkel Ferenc Művelődési Ház programjain aktív részvétel 

 

 

 

 

 



 
8 

1.12. Kapcsolat a Gyermekláncfű Alapítvánnyal: 

 

 Támogatás a Jótékonysági bál megrendezésében 

 Eszközök megvásárlása 

 

 

 

 

 

1.13. Gazdasági feladatok:  

 

 Költségtakarékos gazdálkodás az idei költségvetésből 

 Napkollektorok megtakarításai 

 Szelektív hulladék gyűjtés: papírgyűjtés folyamatosan – bevétel, műanyag szemét külön 

gyűjtése, szállítása - ezzel is csökkentve a kommunális szemét mennyiségét 

 Tornaterem bérbeadása gyermekprogramok lebonyolítására, lakógyűlésre 

 Szülői segítségek, felajánlások 

 Jótékonysági bál szervezése, Pitypang nap: bevételeket az emeleti átjáró linóleumának 

felújítására fordítjuk 

 

  

1.14. A kollektíva közös programjai: 

 

 Csapatépítő programok 

 Karácsonyi vacsora 

 Névnapok megünneplése 

 Születésnapi köszöntések 

 Nyugdíjas búcsúztató 

 Év végi testületi kirándulás 
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2. Az óvodai felelősök, képviselők beszámolója 

 

 
2. 1. Óvodavezető-helyettes értékelése 

   Értékel.: Henczler Gáborné Szabó Csilla 

 

 

A 2015-16-os nevelési év második felében folytattam a pedagógiai, tanügy-igazgatási és az 

intézményvezetővel egyezetésre került egyéb feladatok ellátását. 

Pedagógiai feladatok: 

Az óvodavezetőtől folyamatos napi kommunikáció által értesültem az aktuális eseményekről, a 

szükséges feladatok elvégzéséről. 

A februári minősítő eljárások kapcsán, intézményi delegált feladatot láttam el, és 

bekapcsolódtam az ellenőrzési munkálatokba. 

A helyettesítések, délutáni ügyeletek megszervezésének határidejére figyelve, elkészítettem a 

szükséges beosztásokat, csoportösszevonásokat, dokumentációkat. 

A pedagógiai asszisztensek bevonásával az ünnepi dekorációk aktualizálása megtörtént. 

A vezetővel közösen részt vettem az óvodai beiratkozás előtti, bölcsődei tájékoztató szülői 

értekezleten, valamint az óvodánkban szervezett beiskolázáshoz szükséges Szülői Fórumon. 

Az intézményünkben dolgozók szabadságtervének összegyűjtése, dokumentálása megtörtént. 

Márciusban néhány Pitypang óvodás gyermekkel együtt képviseltem az intézményt Városi 

ünnepségen (Széchenyi István évforduló-„Széchenyi év” keretében). 

Áprilisban megszerveztük a leendő Pitypang óvodások számára az ismerkedő „Csipegető nyílt 

napokat”, és a szülői tájékoztatókat. 

Május elején részt vettem az óvodai beiratkozáshoz szükséges feladatok előkészületeiben, 

elvégzésében, az óvodavezetővel közösen fogadtuk az érkező szülőket, pedagógiai asszisztensek, 

óvodatitkár segítségével az adminisztrációs feladatok a tervezett határidőre elkészültek.  

A felvételt nyert gyermekek határozatainak dokumentálásában segítettem. 

Az intézménybővítéssel kapcsolatos Szülői tájékoztató fórumon részt vettem. 

Júniusban megszerveztük és lebonyolítottuk a leendő Pitypang óvodások szüleinek, első szülői 

értekezletét.
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Tanügy-igazgatási feladatok: 

A felvételi és mulasztási naplók óvodai nyilvántartó lapját, és a jelenléteket havonta ellenőriztem 

és egyeztettem az óvodatitkárral. 

A munkából való távolmaradás jelentést és változóbér jelentést a vezetővel, és az óvodatitkárral 

egyeztetve határidők betartásával minden hónap végén elkészítettük. 

Az első félévet záró szülői értekezletek jegyzőkönyveit összegyűjtöttem, és iktattam. 

Az év elején kategóriát lépő dolgozók átsorolásának, valamint az év közben végzett 

továbbképzések dokumentációi lefűzésre kerültek a személyi anyagokba. 

A KIR rendszerben lévő adatok ellenőrzése, frissítése, személyi adatnyilvántartás vezetésének 

segítése jövőbeni feladataim közé tartozik. 

A tanévzáró nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyvét elkészítettem. 

Az új dolgozók jelentkezésénél, interjúkon jelen voltam. 

Egyéb feladatok: 

Az idei nevelési év második felét érintő intézménybővítéssel kapcsolatos szervezési feladatokban 

részt vettem, szükséges mértékben segítve az óvodavezető munkáját. 

A nyári szabadságtervek beosztása, dokumentálásuk megtörtént. A nyári ügyeleti rend 

elkészítésében, csoportbeosztásokban, dolgozói munkarendek elkészítésében aktívan vállaltam 

feladatot. Az ügyeleti élethez szükséges dokumentációk, eszközök szállításában részt vettem, a 

másik két óvoda épületébe. (Tarka-barka, Szivárvány). 

Az építkezéshez tartozó kooperációkon jelen voltam, az intézményvezető távollétében 

képviseltem óvodánkat. A nyári ügyeletben a felvételi és mulasztási naplók óvodai nyilvántartó 

lapját, és a jelenléteket ellenőriztem és egyeztettem az óvodatitkárral. A munkából való 

távolmaradás jelentés és változóbér jelentések elkészültek. 

Az óvodavezetővel és óvodatitkárral egyeztetve a nyári időszakban folyamatos ügyeletet 

biztosítottunk a Pitypang Sport Óvodában.  

Nagy hangsúlyt fektetek a jövőben is az intézményvezetővel való harmonikus, együttműködő 

munkakapcsolatra, mely az eredményes működéshez elengedhetetlen. 
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2.2. Gyermekvédelem  

 

Értékel: Hellnerné Szemán Beáta 

 

 

A HÍD családsegítővel folyamatos a kapcsolat, ha szükséges, keressük Ispánki Rékát, óvodánk 

felelősét. 

Óvodánkban gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett gyermek nincs, csak hátrányos illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű. 

Balesetvédelmi oktatás minden csoportban megtörtént, a szabályokat természetesen 

folyamatosan ismétlik az óvó nénik. 

Fogászati szűrés a fogorvos által kijelölt időpontokban mindkét félévben minden csoportban 

megtörtént.  

Egyéni gyógyszerezésű gyermekek névsorát összeírtam, minden csoportban és a nevelői 

szobában kitettem. 

A tetvesség megelőzésére és kezelésére vonatkozó tájékoztatók aláírásra kerültek. 

Fejtetű járvány ebben az évben többször fordult elő, ezeket gyorsan kezelték.  

A beszoktatási lapok mindkét kiscsoportban illetve a kiscsoportosok körében elkészültek 

Tanköteles korú gyerekek listáját összeállítottuk. Az iskolai szülői értekezlet pontos dátumáról a 

szülőket tájékoztattuk. 

 Gyermekek iskolaérettségének vizsgálata megtörtént, óvodai szakvélemények időben 

elkészültek, kiosztásra kerültek. 

 

A fejlődési lapokat félévkor és év végén is leellenőriztem, a hiányosságokat jeleztem. 

 

 

Ebben az évben 3 esetben kért a bíróság / válás ill. tartásdíj megítélés ügyben/ pedagógiai 

jellemzést óvodánkba járó gyermekről.  

Szakmaközi megbeszélés ebben az évben 4 alkalommal volt, ezeken részt vettem, éves 

beszámolót elkészítettem, a családsegítő felé leadtam. 

 

Karbantartónk folyamatosan kijavítja a felé jelzett játékok hibáit, amit ő nem tud megoldani, 

annak javítása a fenntartó által történik.     
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2.3. Kapcsolattartás a szülőkkel:   

 

Beszámol: Hencsey Zoltánné 

 

A csoportos szülői értekezletek nagy része szeptemberben lebonyolódott. A kiscsoportokban is 

megtartották a kollégák októberben. Minden csoportból nagyon rendesen összeírták a kollégák a 

szülői szervezetbe jelentkezők nevét, elérhetőségét. Elkészítettem az időpontok egyeztetése után 

a munkatervet. Szeptemberben ismét volt papírgyűjtés. 

Október 5.én megtartottuk az alakuló ülésünket. Minden csoportból volt képviselő. A tagok 

bemutatkoztak egymásnak. Bohárné Varga Katalin óvodavezető felolvasta a működési 

szabályzatot, valamint ismertettük az éves munkatervet, programokat. Megszavaztuk a 

különböző tisztség viselőket  

A megtartott szülői értekezletek jegyzőkönyveit  mindenki időben leadta. Megtörténtek a 

pénzbefizetések. Novemberben előkészítettük az ádventi vásárt. Jövőre ha lesz ilyen már év 

elején el kell kezdeni az árusok beszervezését..  

A felnőtt retro buli előkészítése is megtörtént, ismét rengeteg tombolatárgy gyűlt össze. Sok 

szülő vett részt a  bulin.  

Megtörtént a Mikulás csomagba valók összeírása. Novemberben tartottunk értekezletet.  

Decemberben két szülő vállalta a Mikulás csomagba való finomságok megvásárlását. 

Megszerveztük a csomagolós munkadélelőttött. Sok segítő kéz volt, így hamar végeztünk  

Januárban elektronikus úton tájékoztattam a tagokat az előző félév dolgairól illetve beszámoltam 

az előttünk álló feladatokról.  

A papírgyűjtés folyamatos volt egész évben.  

Februárban a ruhabörze nem valósult meg.  

Áprilisban szerveztünk egy szombati társadalmi munkát ahol az udvari játékokat lefestettük. Sok 

szülő segített. Megszerveztem a föld napi virágok megvásárlását két szülő segítségével. Ismét 

sok szülő segített óvodánk udvarát szebbé tenni Áprilisban ismét volt szüsze értekezletünk.  

A nagycsoportosok létszámát felmértük a ballagáshoz.. 

Felmértem a csoportok létszámát és az adott időpontra megrendeltem a kért anyák napi 

virágokat.  A Pitypang nap ismételten nagyon jól sikerült, igen aktívan segítettek a szülők az 

árusításban és abban is , hogy legyen mit árustani.. 

A pedagógus napi köszöntés  nagyon meghatóra sikeredett.  

Június 13.án megtartottuk évzáró értekezletünket, amelyen nagyon kevés szüsze tag volt jelen. itt 

elbúcsúztattuk azokat akiknek gyermeke jövőre iskolába megy. illetve beszámoltunk az év 

eredményeiről. 
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2.4. Közalkalmazotti Tanács 

                                                         

Értékel: Varga Valentina 

 

 
A 2015-2016–es nevelési évben a Közalkalmazotti Tanács tagjainak változása, Szabó Csilla 

intézmény- helyettesi kinevezésével az alábbiak szerint alakult: 

                    Süttő Boglárka 
         Csüllög Angéla 
         Varga Valentina 
 
A közalkalmazotti tanács működésére vonatkozó szabályokat a Munka törvénykönyve és a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján végeztük. 

2015 nyarán az óvodavezető választás lebonyolítását figyelemmel kísértük, a jegyzőkönyveket 

átolvastuk. 

A választásról a választási bizottság jegyzőkönyvet készített, mely a következőket tartalmazta: 

a) a szavazóurnák felbontásának körülményeit; 

b) a választás helyét és időpontját;  

c) a szavazásra jogosultak számát (nem számítva a keresőképtelen betegség, szülési szabadság 

stb. miatt távolmaradókat);  

d) a szavazáson résztvevők számát;  

e) az összes leadott szavazatok számát;  

f) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát;  

g) az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát;  

h) a megválasztott közalkalmazotti tanácstagok és póttagok nevét;  

i) a választással összefüggő esetleges vitás ügyet, illetve az ezzel kapcsolatos döntést. 

A közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács tagjára vonatkozó szabályokat 

megismertük, a törvényeket tanulmányoztuk. 

Novemberben a nyitó ülésen kiosztottuk a tisztségeket, megvitattuk a várható feladatokat, 

ellenőriztük a dokumentumokat. 

Napirendi pontok az  ülésen az alábbiak voltak: 
 

1. A jelenlévők megszavazzák a tisztségek kiosztását 

2. A Kt. Elnöki tisztségét Varga Valentina vállalta 

3. A Kt. Működési rendjének meghatározása 
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A technikai dolgozók, dajkák béremelésére vonatkozó kérelmét támogattuk, melyet az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma felé, írásos formában jeleztek.  

Fő célunk volt ebben az évben a segítő munkatársának bérezésének, illetve béren kívüli juttatásának 

emelésének előterjesztése. 

A pedagógiai- nevelési munkát közvetlen segítő munkatárasak kezdeményezésére, Budakeszi város 

polgármesterének írt levelünkben / 2015.február.17./ megfogalmaztuk álláspontunkat, az óvodai 

dajkák bérével kapcsolatban. (1. sz. melléklet) 

Az óvoda közalkalmazotti tanács tagjai próbáltak lehetőségeket keresni, felkutatni, amely az 

életminőségüket javíthatja. (pl. Erzsébet program) 

Levelünkre 2015. szeptember 9-én kaptunk pozitív választ (iktatószám 1484-1/2015), melyben a 

2015. évi költségvetés elfogadásakor, Budakeszi Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

54/2015.(II.27) számú határozatának13. pontja értelmében a 2015. évben az intézményeknél 

keletkező bérmaradvány kifizetésére kerülhet, a pedagógiai munkát közvetlen segítők, nem 

pedagógus végzettségű dolgozók részére, ezzel is elismerve munkájuk fontosságát és értékét. 

A kiegészítő bérmaradványt az intézményvezető kezdeményezésére megkapták dolgozóink. 

2016. májusában újabb levelet fogalmaztunk meg Budakeszi Város Polgármesterének.  

Megköszöntük a kollégák nevében az emberi, pozitív hozzáállást, illetve köszönetnyilvánításunkat 

fejeztük ki a decemberi juttatásért. 

A Közalkalmazotti Tanács az év folyamán figyelemmel kísérte az oktatási, nevelési intézményekben 

végbemenő változásokat, ezeket továbbítottuk a kollégák felé. 

A kormány oktatáspolitikáját követve fogalmazódott meg újabb levelünk (2. sz. melléklet), miszerint 

a KLIK az iskolákban a segítő munkatársak bérét rendezik. Mivel dolgozóink önkormányzati 

besorolásba tartoznak, ezért ők kívül maradtak a bérrendezésen. 

Kértük az önkormányzati képviselő testületet, polgármester asszonyt a bérezési helyzetük javítására, 

a fennálló lehetőségek kiaknázásában segítséget nyújtsanak.  

A Képviselő- testület 2016. június 30-i ülésére előterjesztés készült a levélben írt kéréssel 

kapcsolatban és ígéretet kaptunk, hogy kedvező megoldást találnak problémáinkra. 

A Kt elnöke meghívást kapott a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság június 23- ülésére, melyen 

elfogadták az év végi bérmaradványok felosztását. 

A novemberi ülésen napirendi pontként jelölték meg a pedagógiai munkát segítő, nem pedagógus 

végzettségűek további segítését. 
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A névnapos kollégák köszöntését megszerveztük. A nyugdíjba vonuló munkatársaink búcsúztatását 

lebonyolítottuk. 

Az intézmény „felnőtt” karácsonyi műsorának megszervezését vállaltuk, és a drámajátékokért felelős 

kolléganő segítségével sikeresen lebonyolítottuk. 

                                                               

 

                

2.5. Tűz és munkavédelem  

  

Értékel: Kovács Mihályné 

 

Az alkalmazotti közösség Tűz és Munkavédelmi oktatása a tanévnyitó értekezleten, Petró Tibor 

előadásában megtörtént. A menekülési útvonalakat jelző táblákat és piktogramokat a nyári 

tisztasági festés után újra kifüggesztettük. A gyermekbaleset megelőző szabályzat ismertetését 

csoportonként ellenőriztük a gyermekvédelmi felelőssel. 

Az udvari játszótéri eszközöket folyamatosan figyelemmel kísértük, felülvizsgáltuk, a 

javításokat, átalakításokat a BVV Kft-vel egyeztettük. Sajnos még van tennivaló, a fából készült 

eszközök folyamatosan korhadnak.  

A tűzjelző készülék karbantartó cége rendszeresen ellenőrzi a berendezéseket, egy esetben a 

füstelvezető rendszer áramszünet esetén való működése miatt kihívtuk az ottani szakembereket. 

A problémára nem sikerült megoldást találni, az áramszünet idején való ablaknyitás problémáját 

jeleztem a fenntartó felé. 

A munkaruha biztosítására minden kolléga számára októberben került sor. 

A dajkák HACCP -s továbbképzésén hallottak szerint, minden konyhában elkészítettük a 

tisztítószer külön tárolására alkalmas szekrényeket, a mosogatáshoz új és könnyebben hordható 

védőkötények vásárlására is sor került. 

Az egyéni gyógyszerezésű gyermekek listája minden csoportban kifüggesztésre került. A 

hűtőszekrényben és az orvosi szobában elhelyezett gyógyszerek lejárati idejét, és a mentőláda 

tartalmát ellenőriztem. 

Egy gyermek és egy felnőtt baleset történt az idén, jelentése a hatóságok felé és a Kir 

rendszerben is megtörtént. 
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3.Intézménybővítéssel kapcsolatos feladatok 
 

Értékel: Bohárné Varga Katalin 

 

A dolgozói közösség életében komoly változások történtek, hiszen három óvodapedagógus és 

egy dajka munkakörben dolgozó kolléga nyugdíjba vonult, a bővítés kapcsán négy új 

óvodapedagógus és két új dajka kerül alkalmazásba. A szakmai segítőkkel együtt összesen 15 új 

belépő lesz intézményünkben a következő nevelési évben. 

Az intézménybővítés, és a hozzákapcsolódó konyhatechnológiai átalakítás intézményünk 

életében szervezetfejlesztési és szervezési feladatokat jelentett. 

Eddigi közös munkánk során kivitelezővel és az építtetővel szoros kapcsolatot építettünk ki. 

Intézményünket 2016. június 20-val átadtuk az építtetőnek a konyhai átalakítások megkezdése 

érdekében.  

 Az épület állagának megóvása és a szeptemberi évkezdés érdekében, folyamatosan szervezetem 

mind a takarítási munkákat, mind a csoportszobák előkészítő feladatait.  

Nyári ügyeletünket először a Tarkabarka Kunterbunt Óvodában láttuk el, segítő szándékú 

körülmények között. A tényleges nyári zárásunk után a Szivárvány Óvodában töltöttünk el négy 

hetet. Ezen a helyszínen több szervezési, szállítási feladatunk volt, mivel a korábbi festés 

következtében játékok nagyon kis számban álltak rendelkezésre. A gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő igényben óvodánkból szállítottunk át játékeszközöket. 

A kooperatív és hatékony munkavégzés érdekében folyamatosan biztosítottuk az intézménybe 

való bejutást, elláttuk a nyitás-zárás feladatait, hétköznap és szükség esetén, hétvégén is. 

Mindezek ellenére a konyha felújítása még nem fejeződött be, a működéshez szükséges vízminta 

megfelelő volt, így működésünket megkezdhettük. 

A Pitypang Sport Óvoda dolgozói a változó körülményekhez igazodva, rendületlenül látják el 

pedagógiai feladatukat. 
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4. Jövő évi feladatok meghatározása 

 

 
 Új dolgozók beépítése a meglévő szakmai közösségbe 

 Óvodapedagógiai szakmai élet közelítése a 2011-es köznevelési törvényben, Országos 

óvodai alapprogramban foglaltakhoz 

 A belső ellenőrzési rendszer működtetése 

 A minősítési eljárásokra való felkészülés 

 Óvodai honlap fejlesztése 

 Óvodapedagógiai napok szervezése a város másik két óvodájával 

 Homokozó, hinta beszerzése az új udvarra, régi játékok karbantartása 
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5.Határozat 

 

 

 
A Pitypang Sport Óvoda nevelőtestülete és alkalmazotti közössége az elhangzott beszámolókat 

egyöntetűen elfogadta, a 2015 / 2016. nevelési évet sikeresnek és tartalmasnak nyilvánította, a 

jövő évi feladatokat közösen meghatározta. 

 

 

 

 

 

Budakeszi, 2016. augusztus 29. 

 

 

 

 

 

                     Közalkalmazotti Tanács                                       intézményvezető 

                               elnöke 

 


