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Tárgy: Tájékoztató a Budakalászi Telepi Óvoda 2020/2021. nevelési év nyári 

időszakáról és a 2021/2022. nevelési év indításáról 

 

 

Tisztelt Bizottság!  

 

Budakalász Város Önkormányzata fenntartásában működő Budakalászi Telepi Óvoda 

2020/2021. nevelési évről szóló intézményi beszámolóját a Társadalmi Szolidaritás és Humán 

Ügyek Bizottsága 2021. június 28-i rendes ülésén jóváhagyta. A nyári időszakban történt 

változásokról, eseményekről, az új a nevelési év előkészítéséről a mellékelt tájékoztató 

tartalmaz információt. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2020/2021. 

nevelési év nyári időszakáról és a 2021/2022-es nevelési év kezdéséről szóló tájékoztatóját 

tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
 

Budakalász, 2021. szeptember 27. 
Balogh Csaba 
bizottság elnöke 
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Budakalász Város Képviselő Testülete 

Polgármesteri Hivatal 

Budakalász 

Tárgy: Budakalászi Telepi Óvoda 

tájékoztatója a 2020/2021 

nevelési év nyári időszakáról és 

a 2021/2022 nevelési év 

kezdéséről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

 

Intézményünk 2020/2021 nevelési évről szóló beszámolója 2021. június 28-án elfogadásra 

került.  

A nyár folyamán rugalmasan alkalmazkodtunk a szülői igényekhez, az óvoda hozzávetőlegesen 

50 %-os kihasználtsággal működött. A zárás idejére (2021. július 19 – augusztus 13.) ügyeletet 

igénylők (8 fő) számára a Nyitnikék Óvoda biztosított ellátást. 

Augusztus 9-től dajkáink és technikai dolgozóink elvégezték az épület fertőtlenítő 

nagytakarítását az óvoda augusztus 16-tól ismét fogadja az óvodásokat.  

 

 

Személyi feltételek 

Az óvoda engedélyezett alkalmazotti létszáma 38 álláshelyen/39 fő. 

• Pedagógusok: 20 fő, ebből:  

o óvodapedagógus 17 fő  

▪ 2021. szeptember 01-én 1 álláshely betöltetlen, további 2 fő tartósan távol van 

o logopédus: 2 fő 

o gyógypedagógus: 1 fő 
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• A nevelő munkát segítő alkalmazottak: 13 fő, ebből: 

o dajka: 8 fő 

o pedagógiai asszisztens: 4 fő 

o óvodatitkár: 1 fő 

• Egyéb alkalmazottak: 5 fő 

o konyhás: 2 fő 

o mosónő: 1 fő 

o takarító: 1 fő (2 fő 4-4 órában) 

o karbantartó: 1 fő 

• Tartósan távol:  

o Fogarasiné Guszter Zsuzsanna - óvodapedagógus (GYES)  

o Kulin Eszter - óvodapedagógus (GYED) 

o Lobont Melinda – mosónő (GYES) 

o Békásiné Kolozsvári Andrea – dajka (tartós betegség) 

 

• Távozó alkalmazottak:  

o Balázs Vivien – óvodapedagógus 

o Papp Adrienn - óvodapedagógus 

• Új alkalmazottak:  

o Füzikné Gerle Szilvia - óvodapedagógus  

o Molnár Hajnalka – dajka  

o Vass Enikő – konyhás (2021. szept 20-tól) 

 

Jelenleg 3 csoportból hiányzik 1-1 fő óvodapedagógus. A helyettesítést délutáni 

időszakban nevelő-oktató munkát segítő kollégával, illetve szükség szerint belső 

helyettesítéssel oldjuk meg.  
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Csoport neve Létszám BTMN 
+SNI 

létszám 
Óvodapedagógusok Nevelő munkát segítők 

Katica 

(nagycsoport) 
28 4 2 

Ványik Terézia  

Lovas Katalin 

Farkasné Balog Mária  

Ganda Erzsébet 

Vidra 

(nagycsoport) 
25 4 2 

Bakos Gergely 

 

Benczéné Kemecsei Katalin 

Molnár Hajnalka 

Zsiráf  

(középső 

csoport) 

29 2  
Bodolainé Sipos Éva 

Vadászyné Trepák Ágnes 
Halász Katalin 

Nyuszi 

(kiscsoport) 
21   Somossy Kinga 

Siposné Bulyáki Margit 

Kotlárik Ildikó 

Mókus 

(nagycsoport) 
26 4 1 

Somos – Pávai Zsuzsanna 

Füzikné Gerle Szilvia  
Csizmárné Vincze Gyöngyi 

Pillangó 

(kiscsoport) 
20   

Kissné Somogyi Márta 

Soóky Kornélia 
Bédegné Major Krisztina 

Manó  

(középső 

csoport) 

29   Varga Babetta 

Nebranekné Hoffmann Erzsébet 

Streleczkyné Nagy Manuéla 

Kerti Melinda 

Breki 

(kiscsoport) 
20   

Ficz Dóra 

Ruzsák Dóra 
Dombai Istvánné  

8 csoport 198 14 5 
198 + 5 fő SNI létszám = 203 fő  

(Maximális létszám 232 fő) 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

A nyári zárás alatt festés történt a három leendő kiscsoportban, az irodában és a 

lépcsőházban, valamint a konyhában. Szülői segítséggel a földszinti gyermeköltözőben 

lévő lambéria helyére gipszkarton fal került.  

Az óvodaudvaron lévő játszóeszközök felülvizsgálata, valamint az épület 

érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálata megtörtént. Az észlelt hibák kijavítása 

folyamatban van.  

Terveink közt szerepelt a homokcsere, a belső nyílászárók (csoportszoba ajtók) 
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cseréje, valamint a kiscsoportos udvaron gumitégla telepítése az őszi-tavaszi 

„sártenger” megszüntetésére, melyek anyagi forrás biztosításának hiányában 

elmaradtak.  

A kánikulai időszakban idén is folyamatosan használtuk a párakapukat és sok vízzel, 

slagolással próbáltuk hűteni a gyerekeket, a környezetet. A két legmelegebb 

csoportszobába tavaly került légkondicionáló, idén további két csoportba szerelték fel 

klímaberendezéseket.  

A földszinti terasz árnyékolására napvitorla beszerzésre került, felszerelése 

folyamatban van. 

Óvodaudvarunk fái szépek, árnyat adók, melynek a nyári melegben nagyon örülünk, de 

az őszi lombhulláskor a falevelek elszállításához szükséges zsákok és/vagy konténer 

megrendelése rendkívül költséges. 

Papír – írószer, valamint egyéb kisebb tárgyi beszerzések még folyamatban vannak. 

Meglévő eszközeink, felszerelésünk pótlása folyamatosan szükséges; az állagmegóvás, 

karbantartás is egyre költségesebb.  

A költségvetés biztosítja a működésünket, de alaposan átgondolt, takarékos 

gazdálkodás, gondos beosztás szükséges.  

Az óvodát alapítványunk lehetőségeihez mérten játékbeszerzéssel, 

gyermekprogramok, illetve utaztatási költségek finanszírozásával támogatja. Az utóbbi 

két évben azonban bevételi lehetőségeink minimálisra csökkentek.  

 

 

Pedagógus életpálya modell 

• 2021 évi tanfelügyeleti ellenőrzésben az óvodavezető érintett. A látogatás 

időpontja: 2021. október 21. 

• 2022. évi minősítési eljárásra 1 óvodapedagógus érintett (Somos-Pávai Zsuzsanna); 

elérni kívánt célfokozat: Pedagógus II.  
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Óvodai élet 

A jelenlegi jogszabályok és járványügyi intézkedések lehetővé teszik, hogy óvodánk a 

„normális” rendben kezdje meg a következő nevelési évet – ugyanakkor továbbra is kiemelten 

fontos egymás egészségének védelme.  

 

Az újonnan felvett gyermekek szülei számára még a nyár elején tájékoztató szülői 

értekezletet tartottunk. A 61 felvett gyermek közül 57-en kiscsoportosok, 3 fő középsős és 

1 fő nagycsoportos korú. 24-en érkeznek bölcsődéből; a többek otthonról vagy más óvodából 

jönnek. Szülővel közös ismerkedési lehetőséget biztosítottunk augusztus 30-31-én; ekkor a 

bölcsődésből érkező gyerekeket a gondozónők kísérték át leendő csoportjukba. 

Az év eleji beszoktatás, illetve visszaszoktatás igen széles skálán mozog. Vannak 

gyerekek, akik a nyarat is végig az óvodában töltötték,– és vannak (különösen a 

kiscsoportosok között) akik szinte alig töltöttek még időt szüleiken kívül más felnőttekkel. 

Az óvodások kortárs csoport iránti igénye nagy, legtöbbjük könnyen, rugalmasan 

alkalmazkodik a csoportváltáshoz, személyi változásokhoz. A bizonytalanság, aggodalom 

elsősorban a szülőkön érezhető. 

A családok járványhelyzethez való eltérő viszonyulása ugyan megnehezíti olykor 

mindennapjainkat, de nyílt, őszinte kommunikációval, naprakész tájékoztatással továbbra is 

célunk a kölcsönös bizalomra épülő egymást elfogadó, támogató együttműködés.  

Alkalmazotti közösségünk bizakodó, a munkatervbe a „szokásos” programokon kívül idén -

hagyományteremtő céllal- új lehetőségeket is tervezünk. Terveinkről a szülőket szülői 

értekezlet keretében szeptember első felében tájékoztattuk. 

 

Kérem a tájékoztató elfogadását. 

 

Budakalász, 2021. szeptember 20. 

 

…………………………………………………… 

Márkus Mónika 

óvodavezető 

 


