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I. BEVEZETÉS 

 

I. 1. Az intézmény legfontosabb adatai 

I.  1.   Az intézmény megnevezése:  

 Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú 

Közös Igazgatású Intézmény  

 Az intézmény rövidített neve: Üllő Város Humán Szolgáltató Központ 

I.2. Az intézmény székhelye, címe: 2225 Üllő, Ócsai út 8. 

 

I.3.     Az intézmény szervezeti egységei: 

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegység Üllő, Ócsai út 8. 

2. Felnőttgondozási Szolgálat Intézményegység Üllő, Ócsai út 8. 

      3.        Óvoda Intézményegység 

                 Tagóvodái: 

• Pitypang Tagóvoda, Üllő, Faiskola u. 17.  

• Gyöngyvirág Tagóvoda, Üllő, Dóra S.krt.13. 

• Bóbita Tagóvoda, Üllő, Állomás u. 17. 

• Napraforgó Tagóvoda, Üllő, Pesti út 98./2 

• Csicsergő Tagóvoda Üllő, Kisfaludy tér 10. 

4. Babarózsa Bölcsőde Telephely  2225 Üllő, Pesti út 98/1. 

5. Központi Rendelő Intézményegység  2225 Üllő, Templom tér 3. 



 

 Az intézmény működési területe: 

  Üllő Város közigazgatási területe   

I. 2. Az intézmény elérhetőségei 

Az intézmény székhelyének nyitva tartása: 

  Hétfő             13-16 óra között 

  Kedd             08-12 óra között 

  Szerda           08-16 óra között 

  Csütörtök      13-16 óra között 

  Péntek           08-12 óra között, 

  Hétfőn 16-18 és pénteken 12-14 között krízis ügyelet 

Cím: Üllő Ócsai út 8.  telefon: 06/29320023 

e-mail:titkarsag@ullohszk.hu 

weboldal:www.ullohszk.hu  

Az intézményben hétfőn 8.00 -13.00 team munka zajlik, de telefonon elérhetőek vagyunk. 

 Az intézménnyel e-mailen keresztül is lehet kapcsolatot tartani. 

Intézményünk vezetője és az intézmény kijelölt dolgozói ügyfélfogadást  tartanak.  

Az intézmény ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak. 

  

I. 3. Az intézmény tevékenységei 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáik megoldásában. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatáson belül az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 

elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

I. 3. a.) Szociális alapellátás 

- család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

- házi segítségnyújtás 

- étkeztetés 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 

I. 3. b.) Gyermekek napközbeni ellátása 

- bölcsődei ellátás; 

I. 3. c.) Közoktatási szolgáltatás  

- óvodai nevelés 

I. 3. d.) Egészségügyi szolgáltatás 

- egészségügyet kisegítő szolgálat; 

- védőnői szolgálat; 



 

 

II. Család- és Gyermekjóléti szolgálat 

 

Intézményegység szakmai vezetője: Szabó Katalin Ildikó igazgató 
 

Vezető családsegítők: Czvikli Annamária és Rónai-Nemes Krisztina 

 

A 2020-as év a szakmai egység számára is kihívásokkal volt tele, a járványhelyzet sok 

szempontból merőben új helyzeteket teremtett számunkra, munkánkban is új aspektusok 

jelentek meg. A jogszabályokban rögzített feladataink ellátásának módja némileg 

megváltozott az év folyamán kiadott eljárásrendeknek megfelelően. Az új szabályozások és 

azok felelős betartása nagy feladatot rótt ránk is, mint ahogy a többi intézményegységre is.  

 

A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális, mentális és egészségkárosodás 

következtében kialakult problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló 

személyek, családok számára nyújt segítséget. Fő feladatának tekinti az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzését, a krízishelyzet azonnali megszüntetését, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése és erősítése céljából nyújtott szolgáltatást. 

A település a családok érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert 

működtet. 

A jegyző, az egészségügyi szolgáltató intézmény, a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelzésre kötelezettek, ha segítségre szoruló 

családról vagy személyről szereznek tudomást. 

Szolgálatunk feltérképezi az ellátási területünkön élő szociális és mentálhigiénés problémákkal 

küzdő családokat és személyeket és személyesen felkeresve tájékoztatja őket problémáik 

megoldásának lehetőségeiről. Ezen a COVID vírus miatti vészhelyzet sem változtatott. Nyitva 

tartásunk is folyamatosan biztosítva volt, annyi változás történt, hogy kértük ellátottainkat, 

hogy előzetes telefonos egyeztetést követően jelenjenek meg az intézményben annak 

érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy a várakozás miatt egyszerre többen tartózkodjanak egy 

légtérben. 

 

Milyen problémákkal lehet a Szolgálathoz fordulni? 

 

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés nehézségek, - A probléma feloldása: szociális, 

életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 

 

- anyagi nehézségek, - A probléma feloldása: az anyagi nehézségekkel küzdők számára a 

pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezése 

 

- családsegítés – A probléma feloldása: családgondozás, a családban jelentkező működési 

zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, 

 

- tartós munkanélküliség, anyagi nehézségek, -A probléma feloldása: a tartós 

munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 



 

betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, az ellátásokhoz való hozzájutás elősegítése 

 

- krízis, - A probléma feloldása: kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat 

segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése. 

 

Hogyan alakult a feladatellátás a 2020. évben? 

 

Bárki kérhet segítséget családsegítőinktől, aki Üllő város közigazgatási területén lakhellyel 

rendelkezik. Ellátottjaink nagy részével így kerülünk kapcsolatba, önkéntesen jelentkeznek és 

kérnek segítséget kollégáinktól a fent megjelölt ügyekben. A jelzőrendszer tagjaitól is 

rendszeresen kapunk jelzéseket, ebben az esetben családsegítőink felveszik a kapcsolatot a 

családdal, és ha lehetséges, akkor önkéntes együttműködés keretében kezdünk gondozásba. 

Ebben az esetben a családtagokkal közösen készítjük el a családgondozási tervet, amelynek 

teljesülése esetén a család problémája megoldásra kerül. Vannak azonban olyan ügyeink is, 

ahol az együttműködés kötelező, hatóságilag előírt, ezek kiskorú gyermeket érintő problémák. 

A Család-és Gyermekjóléti Központ (járási intézmény) esetmenedzsere intézi a hatósági 

ügyeket (védelembe vétel, nevelésbe vétel, ideiglenes elhelyezés, családba fogadás). Ők 

készítik el az érintett család számára a családgondozási tervet, amelynek megvalósításába 

bevonják szolgálatunk szakembereit is. A szolgálat munkatársai minden javaslatot közvetlenül 

az esetmenedzsernek továbbítottak, aki továbbítja azt a gyámhivatal fele.  

A tapasztalat az volt, hogy minden esetben jól tudott együttműködni a szolgálat és a központ 

munkatársa, minden javaslat előtt szóban is átbeszélték az ügyet és közösen döntöttek a 

továbbiakat illetően.  

Egész évben folyamatos volt a kapcsolattartás a településen levő iskolával, óvodákkal és 

egészségügyi intézményekkel. A Szakmaközi megbeszélések ugyan az online térbe tevődtek 

át, de a személyes kapcsolatok nagyobb hangsúlyt kaptak, a társintézmények munkatársaival 

rendszeresen konzultálunk telefonon és elektronikus úton is. Minden olyan településen kívüli 

intézménnyel tartottuk a kapcsolatot, ahova a gondozásban részt vevő családok és gyerekek 

jártak.  

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele felnőttek 

esetében önkéntes, kiskorú személyek esetében a jelzőrendszertől kapott jelzések 

alapján kötelező jellegű.  

Munkatársaink áldozatos és sikeres munkájának köszönhetően, intézményünket 

egyre többen keresik fel önkéntesen és kérik segítségünket. 

 

A Humán Szolgáltató Központ Család - és Gyermekjóléti szolgálatának Szolgáltatásai - 

Az egyéni igényekhez igazodóan biztosították ellátottaink számára: 

 

❖ naprakész információk biztosítása a lehetséges állami és önkormányzati támogatási 

formákról, segélyekről, intézményrendszerről, megkapaszkodási lehetőségekről  

❖ tanácsadás, konfliktuskezelés  

❖ ügyintézési segítségnyújtás  

❖ életvezetési támogatás, illetve családgondozás biztosítás  

 



 

A járványhelyzettel összefüggésben szolgálatunk is kivette a részét a tagintézményekkel 

közösen a tennivalókból a tavaszi időszakban: 

 

- A 70 éven felüli idős lakosságnak nyújtott segítségnyújtás, egészségügyi állapotuk 

nyomon követése – bevásárlás, gyógyszertár 

- A COVID fertőzöttek számára nyújtott segítségnyújtás, egészségügyi állapotuk 

nyomon követése, – bevásárlás, gyógyszertár 

- A felajánlott adományok célba juttatása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az 

adományozottakkal  

- Folyamatos egyeztetések és jelentéstétel az Önkormányzat és a Hatóságok felé 

 

Az őszi időszakban: 

 

- A COVID fertőzöttek számára nyújtott segítségnyújtás, egészségügyi állapotuk 

nyomon követése, - bevásárlás, gyógyszertár 

   

1. Statisztikai adatok 
 

Nem 

együttműkö

dési 

megállapod

ás alapján 

Együttműkö

dési 

megállapod

ás alapján 

Ebből 

központnak 

átadott 

Felnőtt korú Kiskorú Családok 

száma 

196 288 19 286 198 286 

 

Az együttműködési megállapodás alapján gondozott ellátottak együttműködési 

megállapodással rendelkeznek a HSZK-val, velük rendszeresen, havi több alkalommal 

(legalább háromszor havonta) találkozunk, illetve tarjuk velük a kapcsolatot telefonon és 

elektronikus úton. A találkozások megvalósulhatnak a gondozott család lakóhelyén 

családlátogatások alkalmával és úgy is, hogy az ellátott bejön a szolgálathoz, ez főleg 

ügyintézések kérésekor jellemző. Az ellátottjaink személyes adatainak és magánéletének 

védelme érdekében a HSZK-ban történő személyes megbeszélések, segítő beszélgetések és 

ügyintézésben való közreműködés az erre kijelölt interjú-szobákban zajlik. Az ellátottak 

ellátása alkalmával figyelemmel voltunk arra, hogy betartsuk az egészségügyi előírásokat, 

egyszerre csak egy személy tartózkodjon a váróban, megtörténjen a lázmérés és a 

kézfertőtlenítés. Az interjúszobák asztalait is plexivel láttuk el, hogy minél kevesebb közvetlen 

kontaktus történhessen és minden kliens távozása után gondoskodtunk a fertőtlenítésről. 

A nem együttműködési megállapodás alapján ellátottakat nem folyamatosan gondozzuk, ők 

eseti segítségnyújtásban részesülnek. A 2020-as évre jellemző volt, hogy nagyon megnőtt 

ezeknek az eseteknek a száma, bár a statisztikánkban csak a szolgálat alapfeladataival 

összefüggő ellátást igénylő ellátottak szerepelnek, mert a statisztikában nincs szolgáltatásaink 

között a járványhelyzetnek megfelelő kategória. A járványhelyzettel összefüggő ellátásokat és 

az ellátottak számát az Önkormányzatnak és Hatóságoknak megküldött jelentések 

tartalmazzák.  

A Központnak átadott esetek hatósági ügyek, mivel a Gyámhivatallal a járási központ tart 

kapcsolatot. Ide tartozó ügyek például: védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, családba 

fogadás. 

 

 



 

Az alábbi diagramon ellátottjaink életkori megoszlását részletezzük: 

 
 

 

Szolgáltatások és szakmai tevékenységek halmozott 

száma 

 

Információnyújtás 214 

Segítő beszélgetés 858 

Tanácsadás 369 

Hivatalos ügyekben segítségnyújtás 232 

Családlátogatás 184 

Közvetítés más szolgáltatásba 105 

Szociális segítő tevékenység saját ügykörben 266 

Szociális segítő tevékenység központ által bevonva 22 

Konfliktuskezelés  22 

Szakmaközi megbeszélés 6 

Esetkonferencia 160 

Adomány közvetítés 16 

Összesen 2454 

 

Ez a táblázat a szakmai tevékenységek számát mutatja, nem azt, hogy mennyi ellátottal 

foglalkoztunk, hanem hogy velük összességében milyen jellegű segítségnyújtások 

történtek az elmúlt évben. 

Ellátottaink életkori megoszlása

0-2 év (10)

3-5 év (18)

6-13 év (113)

14-17 év (57)

18-24 év (21)

25-34 év (39)

35-49 év (121)

50-61 év (50)



 

 
 

 

 

 

Magukat a problématípusokat és hogy hány családot érintett a következő diagramban 

foglaltuk össze: 

 
 

 

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Szolgáltatások és szakmai tevékenységek 
halmozott száma

Szolgáltatások és szakmai
tevékenységek halmozott száma

A probléma típusa

Életviteli (27)

Családi-kapcsolati konfliktus (35)

Családon belüli bántalmazás (12)

Elhanyagolás (17)

Gyermeknevelési (20)

Gyermekintézménybe
beilleszkedés nehézség (27)
Magatartászavar,
teljesítményzavar (16)
Fogyatékosság, retardáció (12)

Lelki-mentális, pszichiátriai
betegség (21)
Szenvedélybetegség (3)

Egészségkárosodás
következménye (27)
Foglalkoztatással kapcsolatos (4)



 

2., Feladatellátás tartalma 
 

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat biztosítja: 

➢ a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

➢ az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

➢ a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

➢ a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztést, (ezek az előre megtervezett programok 2020-ban sajnos elmaradtak 

a járvány-helyzet miatt) 

➢ a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 

egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

➢ a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, 

❖ az életvitelt hátrányosan befolyásoló okok feltárása 

❖ a családok szociális helyzetének figyelemmel kisérése 

❖ a családi feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és  

segítségnyújtás 

❖ krízishelyzetben lévő személyek, családok segítése 

❖ tanácsadások végzése / életvezetési-, háztartás-szervezési-, nevelési-, stb. / 

❖ egyének és családok kapcsolat-készségének javítása 

❖ bármilyen életkorú, magányosan élő és ettől szenvedő személy felkarolása 

❖ tartós, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mentálhigiénés gondozása 

❖ az időseknek otthonukban az együttélés megkönnyítése érdekében mentálhigiénés 

foglalkozás 

❖ egészségmegőrző, káros szenvedélyek kialakulását megelőző életvitel, életforma 

kialakításának támogatása, széleskörű felvilágosító tevékenység 

❖ a különböző eredetű szellemi és anyagi erőforrások összehangolt, hatékony 

működtetése és személyes támogatások közvetítése 

❖ együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel 

❖ idős-, magányosan élők felkarolása, ügyeik vitelében segítségadás 

❖  szociális információs szolgáltatások biztosítása 

❖ ügyintézési segítségnyújtás 

❖ munkalehetőségekről tájékoztatás 

❖ segítő konzultáció 

❖ családgondozás 

 

3. A településen saját esetekben tapasztalt jellemző problématípusok 
 

❖ Gyermeknevelési és életviteli problémák,  

❖ Magatartás- és teljesítményzavar a gyermekeknél és fiatalkorúaknál,  

❖ Lelki-mentális problémák,  

❖ Anyagi gondok.  

 

A kliensek egy csoportja változatlanul tájékozatlan, nem tudják milyen ellátásra jogosultak, 

illetve ezekhez az ellátásokhoz hogyan juthatnak hozzá. 2020-ban ez fokozottabban 

jelentkezett, mert nehéz volt számukra követni az aktuális szabályozásokat. Rendszerint ők 

azok, akik koruk, mentális állapotuk vagy iskolázatlanságuk miatt nem jutnak hozzá az 



 

elektronikus elérhetőségekhez, nem tudják értelmezni a Hírmondóban megjelent 

közleményeket sem. 

Számukra kiemelten fontos az egyéni segítés, tanácsadás, ügyintézés bonyolítása és ügyeik 

nyomon követése. Sokszor fordulnak hozzánk akkor is, amikor nyomtatványokat kell 

kitölteniük és benyújtaniuk, legyen szó akár egy számukra járó ellátásról, akár önéletrajz 

szerkesztéséről. 

 

 

4. Egyéni tevékenységek, szakmai munka az előző évi tervekből megvalósult 

tevékenységek, újítások – értékelés 

 

 A Szolgálat által szervezett programok  

 

Filozófiánk szerint minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, hiszen célunk a 

problémák kialakulását megelőzni és akkor közbelépni amikor az időben megkezdett, preventív 

célú segítségnyújtással, enyhébb fokú beavatkozással, időben érkező tanácsadással kevesebb 

családnál jelentkezik olyan probléma, amely családgondozást, családgondozói beavatkozást 

igényel. Nem volt ez másként 2020-ban sem, azonban a járványügyi helyzet felülírta a 

terveinket. Emiatt szervezett programokat nem tudtunk megvalósítani, viszont a jelzőrendszer 

tagjainak közreműködésével igyekeztünk szem előtt tartani az egyes családok életében 

bekövetkezett változásokat és a lehető legkorábban felajánlani segítségünket. 

 

 

❖ Fontos megemlíteni illetve első helyen kiemelni az évek óta megszervezésre kerülő Nyári 

tábort. 

Ez volt az egyetlen olyan program, amit módunkban állt lebonyolítani 2020-ban. A Nyári 

táborban a rászoruló családok gyermekei 7 héten keresztül tölthetik a nyári szünetet. Heti 

rendszerességgel 25-30 gyermek látogatja a tábort. A gyermekeket színes programok 

várják. A programok jelentős része a tábor területén kerül megrendezésre, kézműves 

foglalkozások, Rendőrségi, - és Tűzoltó bemutatók stb. Az Önkormányzat nagyvonalú 

anyagi támogatásának köszönhetően minden nap tudtunk a gyermekeknek friss 

gyümölccsel, csokoládéval vagy fagylalttal kedveskedni. Mivel a nyáron kissé lazultak a 

szigorú szabályok, néhány alkalommal külső programokat is tudunk a gyermekeknek 

szervezni. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a kirándulásokat, hiszen sokan a tábor nélkül 

valószínűleg nem vehetnének részt ilyen kalandokban. 

A szülők egy része nehezményezi, hogy a gyermekeket csak 4-5 héten át tudjuk fogadni, de 

úgy ítéljük meg, hogy bár munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 

gyermekeknek színes és tartalmas programokat szervezzenek, ez mégiscsak egy korlátok 

közzé szorított elfoglaltság a gyermekek részére. Ugyanúgy, mint az iskola reggel 8 órától, 

délután 16 óráig tart. 2020-ban a tábor új helyszínen, a Gyöngyvirág Óvoda régi épületében 

került megrendezésre. Ez nagy könnyebbség volt mindannyiunknak és a gyerekek is nagyon 

élvezték az új helyszínt. 

 

Más intézmények által szervezett programokban való részvétel 

 

❖ Rendszeresen részt veszünk – és nagy örömünkre ez 2020-ban is sikerült - a már 

hagyományosnak tekinthető Jézuska járat előkészületeiben és a rendezvény 

lebonyolításában. Igaz, ebben az évben rendhagyó módon kellett ezt megvalósítani, de ez a 

gyermekek örömét nem befolyásolta. Örömmel tapasztaljuk azt is, hogy évente egyre több 

kolléga vállalja az „angyalka” szerepét.  



 

 

 

6. Szakmai konferencián, képzéseken való részvétel 

 
❖ Szakmaközi értekezletet szervezett a Szolgálat 2020-ban 6 alkalommal, és Éves 

Gyermekvédelmi Konferenciát is tartottunk.  

A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, 

illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: 

jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat figyelemmel 

kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális 

helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 

gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.  

A jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet 

esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet 

észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő 

további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség 

jelzésének lehetőségéről.  

Fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a 

szolgáltatásairól tájékoztatást ad, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség 

mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség 

megszüntetése érdekében.  

Veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, 

az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt feltéve, ha annak személye ismert, 

és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés 

kötelezettségét.  

A beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti 

rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak.  

A jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében 

esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít. Egy gyermek, egyén 

vagy család ügyében, az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt járási jelzőrendszeri 

tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége 

birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva 

esetkonferenciát szervez.  

Éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és a 

kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre 

meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést 

kell szervezni. Mi 2020-ban csak két alkalommal tudtunk személyesen találkozni, a 

többi megbeszélést áthelyeztük az online térbe. A szakmaközi megbeszélésre meg kell 

hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv 

kidolgozásához szükséges. 

 

Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves 

szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv 

tartalmazza 

a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, 



 

b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, 

c) az éves célkitűzéseket, és 

d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának             

javítása érdekében tett  lépéseket 

 

Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg 

kell hívni 

a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a 

jegyzőt, 

b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások 

fenntartóit, 

c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények 

képviselőit, 

d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, 

e) a gyámhivatal munkatársait, 

f) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és 

g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort. 

 

2020-ban a jelzőrendszer tagjai között szorosabb együttműködés alakult ki, a helyben 

felmerülő problémákra közösen keresünk megoldásokat.  

A járványhelyzet rá is kényszerített minket arra, hogy sűrűbb legyen a személyes 

kapcsolattartás, amit telefonon, online és személyesen is bonyolítottunk. 2020-ban 39 jelzés 

érkezett, általában az eddig megszokott témákban, de együttműködtünk a járványhelyzet 

kezelésében is.  

Talán az online oktatási formának köszönhetően csökkent az igazolatlan mulasztás, 

iskolai magatartás problémák, de továbbra is jelen voltak a családi konfliktusok, lakhatási 

problémák. Az együttműködés és kommunikáció hasonlóan működik, mint az előző 

években, de nagyobb hangsúlyt kaptak a személyes kapcsolatok. A 2020-as intézkedési 

tervet közösen határoztuk meg a jelzőrendszeri tagokkal arra fokuszálva, ami helyben, 

számunkra fontos. Folyamatosan, minden megbeszélésen monitorozzuk, hogy az 

intézkedési tervben foglaltakból és a menetközben felmerült témákkal kapcsolatosan hol 

tartunk, mi hogyan valósul meg, visszamenőleg is. Az éves megbeszélésen összességében 

értékeljük közösen a megfogalmazott célkitűzések megvalósulását. 

 

❖ Munkatársaink heti rendszerességgel részt vesznek a szolgálat team-megbeszélésein, 

annak érdekében, hogy klienseinknek minél komplexebb ellátást tudjunk biztosítani. 

 

❖ Bár gondozónőink és a családsegítők is rendszeresen képzik magukat, 

továbbképzésekre jelentkeznek illetve bátran használják az e-learning oktatási formát, 

2020-ban nem volt lehetőség képzéseken részt venni, a meghirdetett tanfolyamokat is 

kivétel nélkül mindent lemondták a szervezők.  

 

❖ A lehetőségeket kihasználva részt veszünk a módszertani találkozókon, két alkalommal 

voltunk jelen a Központ által megszervezett megbeszéléseken, hogy a legfrissebb 

hírekhez, tapasztalatokhoz hozzájuthassunk. 

 

 

 

 



 

7. Dologi javak közvetítése és nyújtása:  

 

- Szolgálatunk a Vöröskereszttel, illetve Civil szerveződések bevonásával 

valamint a Karitásszal együttműködve adományt oszt rászoruló ügyfeleinknek. 

- Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és dolgozunk együtt a Vöröskereszt 

alkalmazásában álló kistérségi utcai szociális munkással, és a Karitász 

önkénteseivel.  

- Magánszemélyek, helyi vállalkozások felajánlásainak célba juttatásában is 

segítettünk 2020-ban. 

- Már hagyományosnak tekinthető a minden decemberben megrendezésre kerülő, 

méltán népszerű Jézuska járat, ahol a szolgálat dolgozói aktívan 

közreműködnek, mind az előkészületekben mind pedig a lebonyolításban. 2020-

ban ugyan a hagyományoktól eltérően volt szükséges megszervezni a gyermekek 

ajándékozását, de szerencsére egyetlen gyermeknek sem kellett lemondania az 

ajándékáról.  

- A Civil Értek Egyesület munkatársaival is szoros kapcsolatot ápolunk, segítjük 

egymás munkáját. A rászoruló segítséget igénylő lakosok esetében tájékoztatjuk 

mind az Egyesületet mind pedig a segítséget kérőt abban, hogy egymásra 

találjanak. A legnagyobb nehézséget az jelenti a közös munkában, hogy a Civil 

Értek Egyesület munkatársai csak azoknak a rászoruló személyeknek tudnak 

segítséget nyújtani, akik leszázalékoltak, illetve fogyatékossági támogatásban 

részesülnek.  

 

 A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes és minden esetben ingyenes. 

 

 

III. Felnőttgondozási Szolgálat  

Intézményegység szakmai vezetője: Szabó Katalin Ildikó igazgató 

Vezető Családsegítő: Rónai-Nemes Krisztina 

 

III.1. Házi segítségnyújtás 2020. 

A házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodni kell: 

❖ azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 

erőből nem képesek, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos 

személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az 

önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de 

egyébként önmaguk ellátására képesek és róluk nem gondoskodnak, 

❖ azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási 

formát igénylik, 

❖ azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe 

történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük 

fenntartásához 

Segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete 

❖  saját környezetében, 

❖ életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

❖ meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével 

                 biztosított legyen. 

 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 



 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően a következő ellátásokat biztosítjuk a gondozottak 

részére, ezek személyre szabottak, minden gondozottnál más:  

 

Szociális segítés keretében az önálló életvitel fenntartásában: 

❖ A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

❖ takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) 

❖ mosás, vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

❖ bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

❖ mosogatás 

❖ ruhajavítás 

❖ közkútról, fúrtkútról vízhordás tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása 

(kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel) 

❖ télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt 

❖ kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában. 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.  

 

Amiben segíteni tudunk gondozottjainknak. 

 

Ápolási, gondozási feladatok  

 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

❖ információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

❖ családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

❖ az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

❖  ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében a személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásával: 

❖ mosdatás, fürdetés, öltöztetés 

❖ ágyazás, ágyneműcsere 

❖ inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

❖ haj, arcszőrzet ápolás 

❖ száj, fog és protézis ápolása 

❖ körömápolás, bőrápolás 

❖ folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

❖ mozgatás ágyban 

❖ decubitus megelőzés 

❖ felületi sebkezelés 

❖ sztómazsák cseréje 

❖ gyógyszer íratása, adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

❖ vérnyomás és vércukor mérése 

❖ hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

❖ kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 

kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 



 

❖ a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 

❖ közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében. 

❖ a szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése, valamint tisztítása, 

❖ a lakásban jelentkező takarítási feladatok ellátása. 

 

Közreműködés a háztartás vitelében  

 

❖ segítségnyújtás a bevásárlásban (élelmiszer, ruházat, kisebb berendezés), 

❖ tüzelő beszerzés,  

❖ favágás és behordás. 

 

A házi segítségnyújtás tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére 

kiterjedő teljes körű gondoskodást jelent. A szolgáltatásaink igénybevételének oka a rossz 

egészségi, mentális, szociális állapoton kívül, hogy ellátottjaink egyedül élnek, vagy 

hozzátartozóik nem tudják megoldani felügyeletüket, problémáikat. Az idősek életvitelének 

fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújt és idővel 

nélkülözhetetlen „családtaggá” is válik.  

A kolléganők teljes odaadással, testi-lelki épségüket nem kímélve teszik a dolgukat a 

gondozottak otthonában. Napi szinten több gondozottat, pelenkáznak, fürdetnek, emelgetnek. 

Minden nap látogatják az időseket és találkoznak az időskori nehézségekkel, betegségekkel, 

kiszolgáltatottsággal, elmúlással. Törekszünk arra, hogy a gondozónők jelenléte némi színt 

vigyen az egyhangú hétköznapokba az idős, magányos ember számára.  

 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

A szolgáltatást szóban és írásban kérelmezheti az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője a Humán Szolgáltató Központban. 

A kérelemhez csatolni kell a házi orvos javaslatát, nyugdíjszelvényt, illetve 

jövedelemnyilatkozatot. 

Az első találkozással egy időben meg kell állapítani az ellátott gondozási szükségletét. 

 

2020-ban 6 új  gondozási szükségletet készítettünk el. 

 

A jogszabályi változásoknak köszönhetően, már nem kell minden évben kötelező jelleggel 

felülvizsgálni az ellátottakat, de kolléganőink folyamatosan jelzik, amennyiben változás 

áll be az egészségügyi állapotukban. 

 

Gondozási szükséglet vizsgálatra két esetben kerül sor: 

❖ A bekerüléskor illetve várólistára történő felvétel esetén 

❖ Állapot rosszabbodás vagy jobb esetben javulás esetén.  

 

A rendkívüli felülvizsgálatot kérheti  

❖ ellátott,  

❖ az ellátott törvényes képviselője és  

❖ a gondozónő.  

Házi segítségnyújtás keretén belül az ellátottat maximum napi 4 órát lehet gondozni. 

Az ellátás igénybevételének  

❖ időpontjáról, tartalmáról,  

❖ térítési díjáról,  



 

❖ annak kifizetésének módjáról, idejéről,  

a szolgáltató az ellátottal megállapodást köt.  

 

Az igénybevétel részletes szabályait, személyi térítési díjait az önkormányzat szociális 

rendelete tartalmazza. 

A házi segítségnyújtás részletes szabályait és a személyi térítési díjak mértékét Üllő Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

aktuális önkormányzati rendelete tartalmazza.  

A térítési díjak szabályzatát a Humán Szolgáltató Központ igazgatója évente kiadja és ennek 

megfelelően, minden év áprilisában kerülnek megállapításra a személyi térítési díjak. 

 

 

Házi segítségnyújtásban 2020-ben Üllőn 24-en részesültek.  

 A tárgyév folyamán 6 főt vettünk ellátásba és 7 fő kikerült az ellátottak köréből. 

 

Az ellátottak kor szerinti megoszlása 

 

 
 

Az elmúlt évben 4 ellátottunktól búcsúztunk el örökre, 3 ellátottunk nem kérte továbbiakban 

szolgáltatásunkat, mert vagy otthonba vagy családjához költözött. Sajnos az elválás a 

gondozónőket minden esetben mélyen és személyesen érinti.  

A halálokok miatti szomorúságot enyhíti, hogy sok olyan 75-85 év feletti gondozottunk van, 

aki jó egészségnek örvend és életük középpontja a gondozónőkkel való együtt töltött idő. 

Van olyan ellátottunk, akihez állapota miatt 2007 óta járunk napi rendszerességgel és két 

ellátottunk, aki 2009 óta veszi igénybe szolgáltatásunkat. 

 

 

Új elem a szolgáltatásban a jelentési kötelezettséggel is járó várólista vezetése.  

❖ A várólistáról kerülnek be a gondozást kérők az ellátottak körébe, mely listát havonta 

jelentenünk kell a KENYSZI rendszerében.  
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❖ Amikor az ellátást igénylők felkeresik Szolgálatunkat, alternatív megoldásként mindig 

felajánljuk nekik az idősotthoni elhelyezés lehetőségét. A Pest megyei fenntartású 

otthonokról, minden évben listát készítünk az elérhetőségek pontos megjelölésével.  

 

III.2. Étkeztetés 2020. 

 

Az étkeztetés célja  

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

 

Az étkeztetés feladata 

Az étkezés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az 

étkezésben rászoruló személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, az ellátást 

igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.  

 

Étkezés szempontjából szociálisan rászorultnak tekintendő:  

 

❖ 60 évet betöltött személy, 

❖ egyedül élő és egészségi állapota miatt önmaga ellátására átmenetileg nem képes 

személy 

❖ fogyatékossági támogatásban részesül 

❖ magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

❖ vaksági járadékban részesül, 

❖ azok, akik munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, ill. legalább 40%-os 

mértékű egészségkárosodást szenvedett  

❖ szenvedélybeteg, 

❖ a tartósan munkanélküli  

❖ hajléktalan 

❖ átmeneti jelleggel krízishelyzetben van. 

❖ házi segítségnyújtásban részesül 

 

Az ellátottak nagy része idős koruk, egészségi állapotuk miatt igényli ezt a szolgáltatást, de 

egyre növekvő azoknak a száma, akik szociális helyzetük miatt igénylik, mivel alapvető 

létfeltételek biztosítása is megterhelő számukra.  

Az étkeztetés biztonságot nyújt az ellátást igénybe vevő idős, beteg, fogyatékos, hajléktalan 

krízishelyzetben lévő ellátottak számára, hiszen egész évben heti hat napon át igénybe vehető 

a szolgáltatás. 



 

Üllő városban 2020-ban 72 fő részesült étkeztetésben. 

 

2019-ben 74 fő vette igénybe a szociális étkeztetést. 

 

Étkezés igénybevételével javul az ellátottak szociális helyzete, a napi szinten elfogyasztott rendszeres 

meleg étel, megfelelő összetételű és változatos ebéd megakadályozza az átmeneti vagy tartós 

nélkülözést, éhezést és megelőzi a rendszertelen vagy hiányos étkezés következményeként kialakult 

egészségkárosodást.  

A Junior Zrt. munkatársaival minden évben elégedettségi felmérést végzünk, ezzel is segítve a 

szolgáltató munkáját és igyekszünk megfelelni az ellátottak elvárásainak. 

A Junior munkatársai előre megküldik az étlapot, melyet módosítanak kéréseink alapján. 

Visszajelzések alapján ellátottjaink mind mennyiségi mind a minőségi tekintetben elégedettek az 

ebéddel. 

Nagy segítséget jelent a rászorultaknak, hogy a Tisztelt Képviselőtestület támogatta azon kérésünket, 

hogy 28.500 Ft jövedelem alatt ingyen étkezzenek az ellátottak. Ezen intézkedés alapján elmondható, 

hogy Üllő Városa nem hagy étel nélkül egyetlen rászorulót sem. 

Az év során 7 fő részesült ebben a támogatási formában. 

 

A 72 fő ellátottból: 

❖ 18 fő 60 év alatti, elsősorban munkanélküliek vagy betegek,  

❖ ennél idősebb 54 fő. 

 

Az étkezésben részesülők közül 

❖ 13-an maguk mentek az ételért,  

❖ 59 főnek kollégánk szállította ki naponta. 

Az étkeztetés díját a HSZK igazgatója állapítja meg évente a jövedelmek függvényében, mely ár jóval 

a piaci díjak alatt van. 

 

Az étkezésben részesülők korszerinti megoszlása: 
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III.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. 

 

Célja:  

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 

készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 

pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 

elhárítása. 

 

Feladata:  

Fenntarthatók az önálló életvitel feltételei, az ellátott saját otthonában. 

A felmerült krízishelyzetek gyorsan, szakszerűen elháríthatók. 

Az ellátást igénybevevő megkapja a szükséges segítségnyújtást, (gyógyszer, orvos, mentő, 

esetleg higiénés szükségletek kielégítése stb.) 

Az alapszolgáltatást igénybe vevők számára a biztonságos életvitel megteremtése, mellyel: 

Kitolódik a bentlakásos otthoni elhelyezés ideje, az ellátott tovább gondozható otthonában, 

és ez által elkerülhető a gyakori - szociális és mentális állapot romlása miatti - kórházi 

kezelés. 

Oldódik a magány okozta feszültség, a félelem érzése, az izoláció. 

 

A lakosság körében jelentős a száma azoknak a rászoruló személyeknek, akik az önálló 

életvitelük fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítására segítséget igényelnek. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás korszerű ellátási forma, hiszen az ellátást igénybe vevő 

otthonában elhelyezett készülékről kezdeményezhető a segélykérés.  

A jelzés a rádióhullámon keresztül aktiválódik, az átjátszó állomás felerősíti a jeleket és 

továbbítja a központi számítógépre, mely a diszpécserközpontban van elhelyezve. A központ 

folyamatos működése és elérhetősége a nap 24 órájában biztosított, s így a központ dolgozóinak 

közreműködésével jut az információ a területi gondozókhoz, akik maximum 30 percen 

belül/általában15 percen belül/ a segélykérő otthonába sietnek.                                                                                 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Az 1993. évi III. tv. 65. § 4. bekezdése szempontjából 

szociálisan rászorultak vehetik igénybe: 

a) az az egyedül élő 65 éven feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos, pszichiátriai beteg személy,   

      c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja, a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztonságot nyújt az ellátást igénybe vevő idős, 

beteg, fogyatékos számára, hiszen a nap 24 órájában, az év minden napján igénybe vehető 

a szolgáltatás. 

24 órás folyamatos ügyelet látunk el, egy állandó és 6 készenléti kollégával/egy személy 

maximum havi 168 órát lehet készenlétben/. 

A szolgáltatás díja jelképes, döntő részét az Önkormányzatunk fedezi. 

2020-ban 53 fő részesült jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. 

 

Előző évben 48 fő vette igénybe a szolgáltatást. 

2020-ban 19 fővel bővült a szolgáltatást igénybe vevők száma. 



 

Tárgyév folyamán 14 fő került ki az ellátottak köréből. Ebből 10 fő elhunyt és 4 fő nem kérte 

továbbiakban a szolgáltatást, többek között azért, mert elköltöztek Üllőről más településen élő 

családtagokhoz. 

 

Fontos feladatunknak tartjuk szolgáltatásaink megismertetetését, elsősorban az egészségügyi 

intézményekben dolgozó orvosokkal, nővérekkel.  

Ők azok, akik elsődlegesen ajánlani tudják szolgáltatásunkat, illetve kompetensek abban a 

tekintetben, hogy meg tudják ítélni az ellátás szükségességét.  

Kiemelendő cél, a szolgáltatásaink megismertetése magukkal az érintettekkel. Előfordul, hogy 

van olyan idős és rászoruló ember, akihez nem jutnak el az intézményünk által nyújtott 

szolgáltatások. Fontos, hogy ők is megismerjék a lehetőségeket. Ebben nagy szerepe van a helyi 

médiának, de legalább akkora a személyes ajánlásnak. 

A legjobb ajánlólevél mindig maga az elégedett ellátott. 

Az év során 318 riasztás történt, ebből 30 esetben volt életet mentő beavatkozás, hisz egy 

egyedül élő idős embernek egy elesés és éjszakai kihűlés végzetes lehet. 

 

Az ellátásban részesülők kor és nem szerinti megoszlása: 

 

 
 

A munkavégzésben megjelenő új aspektusok a pandémia első hulláma alatt. 

 

2020. március 11-én életbe lépett veszélyhelyzet az élet minden színterén változásokat hozott.  

A felnőttgondozási intézményeség dolgozóit is új kihívások, nehézségek és problémák elé 

állította. A digitális munkarend bevezetése és a megnövekvő feladatok miatt, munkaerő 

átcsoportosítására volt szükség. 

 A koronavírus-járvány a 65 évnél idősebbeket fenyegeti leginkább, közülük sokan krónikus 

betegségük mellett mentális vagy más fizikai problémával küzdenek. Számos idős embernek 

nincsenek hozzátartozói, vagy ha vannak, messzebb élnek, dolgoznak, nem tudnak a napi 

segítségnyújtásban részt venni. A vásárlási idősáv és a kijárási korlátozás bevezetésével a 

kollégák feladatai megsokszorozódtak.  

 A tavaszi járványhelyzet idején az intézményünk munkatársai – ideértve a bölcsőde és az 

óvoda dolgozóit – számos idős embernek – heti szinten megközelítőleg 40 idősnek, családnak 
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- bevásároltak, kiváltották a gyógyszereiket, feladták a csekkeket is 2020 május végéig. 

Megszakítás nélkül faladatunk – amennyiben igénylik - a hatósági karanténban és a járványügyi 

megfigyelés alatt állók segítése. Intézményünk a dolgozói részére minden napra biztosította a 

megfelelő védőfelszerelés – egészségügyi maszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő- meglétét. 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása mindezek mellett zavartalanul működött. A 

járványhelyzet alatt a gondozónők jelenléte fokozottabban szükséges volt az idős, magányos 

emberek számára, hiszen mondhatni, hogy ők jelentették a kapcsolatot a külvilággal. Ebben az 

időszakban a kollégák munkájukat a legjobb tudásuk szerint, sokszor erőn felül végezték. Nagy 

lelkierőre volt szükség, hogy szakmailag, emberileg megfelelően az ellátottak érdekét nézve, 

kezeljék a járványhelyzetben hirtelen kialakult változásokat, élethelyzeteket.  

 

 

IV. Bölcsőde 

 
Babarózsa Bölcsőde  

Üllő Pesti út 98/1. 

vezető: Szép Sára 

 

 

1. Gyermeklétszám adatok 

2020. január elsején 57 gyermekkel indítottuk az évet. Év közben hat gyermek lépett ki az 

intézményből, közülük hármat január-februárban át tudtak venni az óvodák, három gyermek 

pedig betegség, hosszú távolmaradás vagy költözés miatt ment el. Augusztus 31-éig ők is 

betöltötték a harmadik életévüket és óvodába mentek. Rajtuk kívül a bölcsődés gyermekek 

közül 33-an kezdték meg szeptemberben az óvodát. Egy egész csoportnyi óvodaérett 

gyermekünk maradt bölcsődés, őket egy csoportba rendeztük és igyekeztünk a korosztályuknak 

megfelelő ellátást nyújtani nekik, beleértve az óvodás napirendet és a csoportos 

foglalkozásokat. Január és szeptember között 15 új gyermeket tudtunk fogadni. Szeptemberben 

18-an kezdték meg nálunk a bölcsődét, év közben hozzájuk még 5 gyermek csatlakozott. 

Szeptember végére a gyermekek összlétszáma 51 lett, év végére értük el a 62-e maximum 

létszámot a fokozatos beszoktatás mellett. A 2020-as évben nem volt SNI-s, fejlesztendő 

gyermekünk a bölcsődében, nem is kellett javasolnunk senkit vizsgálatra. Egy fő esetében 

merült fel bennünk kétely, ehhez az óvodapszichológus segítségét kértük, de végül abban 

maradtunk, hogy nincs szükség komolyabb vizsgálatra. 

 

2. Dolgozókra vonatkozó adatok 

2020-ban 19 engedélyezett státuszunk volt a bölcsődében, mindegyik betöltve. Senkitől nem 

kellett elbúcsúznunk az előző évben, és nem volt GYES-en lévő kolléganőnk sem. Január 

elsejével a vezetőváltással összefüggésben volt egy új belépőnk, dajka munkakörbe. Egész 

évben nem volt üres, betöltetlen státuszunk, így ebből a szempontból zavartalanul tudott 

működni a bölcsőde.  

 

3. Szülőkkel való együttműködések formái, tapasztalatai. 

A szülőkkel való együttműködés eltért a megszokottól a járványhelyzet miatt. A szülők a 

dokumentációinkba továbbra is betekintést kaptak. A nehézséget a vírushelyzetre vonatkozó 

szabályok betartása és betartatása okozta: a maszkhasználat, a kézfertőtlenítés és az, hogy 

sokkal szigorúbban vettük a beteg gyermekek hazaküldését, néhány szülőből komoly ellenállást 

váltott ki. Az idő múlásával egyre inkább lazulni látszott a fegyelem, egyre többször kellett a 

szülőket figyelmeztetni. Az, hogy csak egészséges gyermek látogathatja a bölcsődét a korábbi 



 

években is okozott konfliktusokat a bölcsőde és a szülők vagy csak szülő- szülő között is, ezek 

a konfliktusok is kiéleződtek a tavalyi évben. 

 

4. Az év során megvalósult tárgyi, szakmai fejlesztés, bővítés, felújítás, továbbképzések, 

minősítések. 

Kisebb volumenű tárgyi fejlesztéseink voltak az elmúlt évben. Szekrényeket, ágyneműket, 

játékokat vásároltunk. A tervezett, szükséges nagyobb karbantartási munkák nyáron 

megvalósultak. A várt szakmai továbbképzések nagy része a vírushelyzet miatt elmaradt vagy 

későbbre tolódott. A bölcsődevezető a szociális vezetőképzés alap szintjét sikeresen teljesítette.  

 

5. Ami az év során nem valósult meg: 

Amire készültünk és nem valósult meg, illetve a 2021-es évre tolódott az a konyhai klíma és 

szellőzés megoldása, valamint a hátsó csoportok sötétítése, nap és hőség elleni védelme. Ezeket 

idén mindenképpen szeretnénk bepótolni, mindkét problémára kaptunk tervet és ígéretet, a 

költségvetés is tartalmazza..  

 

  

6.  Covid alatt végzett szakmai és egyéb tevékenység tavasszal illetve ősztől. 

A tavaszi zárást és a rövid ügyeleti időszakot leszámítva a bölcsődében menetrend szerint 

zajlott a munka. A megszokottak szerint fogadtuk és láttuk el a gyerekeket. Terveztünk a 

szülőkkel közös benti programokat, családi napot, bölcsődekóstolgatót is, de ezeket a 

járványhelyzet miatt -annak ellenére, hogy kültéri események lettek volna- jobbnak láttuk 

elhalasztani. Ezeket idén, ha a helyzet engedi, szeretnénk bepótolni.  

A tavaszi járvány alatt folyamatosan segédkeztek dolgozóink a járvány elleni védekezésben, 

különösen a zárvatartás és csak ügyeleti időszak alatt/március 11-május 4-között/. Igény szerint 

ügyeletet adtak a telefonközpontban, bevásároltak időseknek, részt vettek a fertőtlenítésben, 

ebédhordásban. 

Minden kollégánk segített, ahol tudott, természetesen a kisgyermekeseknek biztosított volt, 

hogy otthon maradjanak  szabadságon, táppénzen, míg a többiek akár napi szinten beosztva ott 

dolgoztak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. 

Egész nyáron nyitva tartottunk és fogadtuk a dolgozó szülők gyermekeit,50-60 %-os 

létszámmal. 

Ez az év mindenben eltért a szokásostól, de kollégáink összefogtak és megoldottak minden 

nehézséget a szakmai munkában és a város lakosainak segítésében. 

 

 

 

V. Óvodák 
 

1.Óvodák szakmai vezetője: Farkané Hárs Jolán     

 
A beszámoló 2020. január 1-től, december 31-ig terjedő időszak munkáját tartalmazza. 

1. Helyzetkép 

Az Óvodai intézményegység 5 telephelyen működik, 19 csoporttal. A telephelyek szakmailag 

önálló arculattal rendelkeznek és önálló pedagógiai programmal működnek, és az abban 

meghatározott feladatoknak tesznek eleget a nevelési év folyamán. 

Feladatom volt:  

1. A tagóvoda-vezetők és az óvodák szakmai munkájának támogatása, ellenőrzése. 



 

2. A Gyöngyvirág Tagóvoda új épülete sikeres átadásának segítése. 

3. Óvodapedagógusok szakmai munkájának megismerése látogatások alkalmával. 

4. Önértékelések szervezése, dokumentálása, OH felület kezelése. 

5. Fejlesztő team munkájának koordinálása, ellenőrzése. 

6. A rendkívüli járványhelyzet adta feladatok koordinálása, online munka beindítása, 

ellenőrzésének kidolgozása. 

7. Belső és külső tudásmegosztás koordinálása, a pedagógusok beiskolázási tervének 

összeállítása, megvalósulásának nyomon követése. 

8. Pedagógus-minősítésre jelentkeztetés, az eljárás lebonyolítása intézményi 

delegáltként. 

9. Folyamatos adatszolgáltatás a OH felületén 

Óvodás gyermekek létszámmutatói 2020 

 május 31. október 1. 

Óvodás gyermekek létszáma 512 477 

SNI létszám/szakértői véleménnyel rendelkező/ 8 10 

BTMN létszám/ szakértői véleménnyel rendelkező/ 13 8 

Étkező gyermekek létszáma 512 477 

3 vagy több gyermekes ingyenes étkező 110 109 

Tartós beteg ingyenes étkező 21 25 

RGYK 12 7 

Hátrányos helyzetű gyerek HH 0 0 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű gyermek HHH 0 0 

 

Sok gyermekünk napi 8-10 órát tölt az óvodában, ezért fontosnak tartottuk, hogy olyan 

környezetet alakítsunk ki, amely segíti a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődését, 

tapasztalatszerzést, élmények szerzését és feldolgozását a helyi sajátosságoknak megfelelően. 

A családok mentális és szociális körülményei eltérőek. 

Tanköteles gyermekek ellátása 

2020.08.31-ig a 6. 

életévét betöltők létszáma 

Óvodában maradt Iskolába ment 

OH HATÁROZAT Ebből  

ÖSSZ. 

Ebből 

SNI Szülői kérelem vizsgálattal SNI 

180 14 27 3 139 3 

A tanköteles korú gyermekek felmentése az iskolakezdés alól kikerült az óvoda hatásköréből, 

ez megkérdőjelezte több gyermek alkalmasságát az iskolakezdésre. Feladatunkat, a szülők 

tájékoztatását, maximálisan elláttuk (személyesen, írásban, kifüggesztve, honlap).  

Óvodai beíratás: 

Az óvodai beíratást jól szervezetten online meg tudtuk oldani. Nagyon sok kérdéssel, kéréssel 

fordultak hozzánk, véleményem szerint bizalommal van felénk a város szülői közössége.  
Óvodás gyermekek létszám mutatói a 2019/2020. nevelési évben Teljes létszám 

2019/2020. nevelési évben a gyermekek száma 2019.okt. 1-jei állapot (KIR) 462 

2019/2020. nevelési évben a gyermekek száma 2020 máj.31-i állapot (KIR) 512 

Létszámbeli változások 2019/2020 nevelési évben 

Nevelési év közben új jogviszonyt létesítettek száma 59 

Nevelési év közben jogviszonyt megszűntettek száma 10 



 

2. A pedagógiai munka feltételei 

2.1 Személyi feltételek 
A humán erőforrás-szükségletben bekövetkező hiányt, belső helyettesítésekkel, nyugdíjban 

lévő kollégák visszahívásával és a pedagógiai asszisztens átcsoportosításával oldottuk meg. 

A nevelést segítő dolgozóknál, 3 dajka személyében történt változás, ezen kívül, intézményen 

belül történtek cserék a feladatellátás helyében a dolgozók kérésére, illetve munkaköri 

változtatások miatt. 

2.2 Tárgyi feltételek 
A tárgyi feltételek biztosítása a Tagóvoda vezetők által megfogalmazott igényekhez igazodott, 

a részleteket a beszámolóik tartalmazzák.  
3. Szervezeti feltételek 

3.1 Belső tudásmegosztás / szakmai közösségek, munkaközösség / BECS 
A tavaszi és az őszi pandémiás helyzet megváltoztatta a tervezetteket.  

3.1.1 Munkaközösségek 

• „Varázskulcs”-   

• Mozgásterápia  

A rendkívüli helyzet miatt a munkaközösség vezetők úgy fogalmazták meg új tematikájukat, 

hogy járványhelyzetben is folytatható legyen a munka, digitálisan. 

3.1.2 Szakmai közösségek 

• BECS (belső értékelés munkacsoport): Célja a pedagógusok szakmai munkájának 

átgondolása, szakmai fejlődésük elősegítése. Sajnos több tagóvodában a járványhelyzet 

miatt meghiúsultak a tervezett látogatások, így nem tudtak megvalósulni terveink, illetve 

átcsúsztak 2021-re. 

Önértékelések eloszlása a tagóvodákban 

Óvoda 
önértékelés 

típusa 

részvevők 

száma 
eredmény 

Pitypang Tagóvoda pedagógus 4 megvalósult, felületre feltöltve 

Gyöngyvirág Tagóvoda pedagógus 2  részben valósult meg, felületre feltöltve 

Napraforgó Tagóvoda pedagógus 3 megvalósult, felületre feltöltve 

Bóbita Tagóvoda pedagógus 3 megvalósult, felületre feltöltve 

Csicsergő Tagóvoda pedagógus 2 megvalósult, felületre feltöltve 

 

Az OH felületének kezelése központilag történik, ebben is támogatva a tagóvoda-vezetők 

munkáját 

A kiértékelés eredménye: az óvodába járó gyermekek fejlesztése, nevelése képességeikhez és 

fejlettségi szintjükhöz mérten megfelelő, magas színvonalon folyik. 

• Gyermekvédelemi csoport: munkájuk folyamatos, minden óvodapedagógus feladata. 

• Vezetők közössége: a tervezett vezetői találkozások többnyire online formában, elektronikus 

úton történtek, a járványhelyzet miatt. 

3.2 Külső tudásmegosztás 
POK és az OH által szervezett külső szakmai helyszínen törtnő szakmai találkozások 

többségében elmaradtak, vagy online formában valósultak meg. A beiskolázási tervünk, a 

járványhelyzet miatt részben valósult meg, a képzések törlése miatt. Örvendetes, hogy a 

korábban az online képzés formájától tartózkodó kollégák is igénybe veszik ezt a lehetőséget. 

3.3. Mentorprogram 
Ezen a területen elsősorban a minősítés előtt álló pedagógusok felkészítése, az eljárás 

levezetése volt a feladatom, mint intézményi delegált. A hospitálások a szakmai munka 

átbeszélése megerősítést nyújtott a minősülő kolléga számára. Egy kollégánk sikeresen 



 

minősült PED II fokozatba, egy kollégának felfüggesztését kértük az eljárás alól betegsége 

miatt. 

2020-ban 7 kolléga jelentkezett a minősítő eljárásra PED II célfokozat elérésére, hatan 

sikeresen feltöltötték portfóliójukat, egy pedagógus várandós lett, így visszalépett, 2021-ben 

történik az óralátogatás és a védés. 
4. Pedagógiai folyamatok (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés, korrekció) 

4.1. A tervezés nevelési évre szól, a központi elvárásoknak megfelelően megfogalmazva. A 
stratégiai (ONAP, Pedagógiai Program) és operatív tervek (Munkaterv, Feladatterv, a 
csoportnaplóban meghatározott éves, negyedéves, heti lebontású feladatok), egymással és az 
oktatáspolitikai célokkal koherensek.  
Az átdolgozott csoportnapló bevált az egységesítés és a mindennapos munkafolyamatok 

segítése szempontjából. A tagóvodáknak lehetőségük volt a Pedagógiai Programjuknak 

megfelelő heti lebontású tervezés kidolgozására. 

4.2 Megvalósítás  
Nagy gondot fordítunk a hátrányok kompenzálására, az esélyegyenlőség kezelésére. 

Elmondhatjuk, hogy az óvodáinkba járó gyerekek között egyre több a beszédhibás, BTMN, 

SNI, illetve más problémával küzdő gyermek. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy az óvodába járó 

gyermekek közel fele valamilyen fejlesztésre szorul.  

 
A fő irányvonalat és feladatokat nagyrészt ez határozta meg: 

- A hátrányok felmérése, kompenzálása, és a felzárkóztatás, 

- alap és felülvizsgálatok elindítása a PMPSZ üllői és budapesti tagintézményei felé, 

- a szakvéleményekben előírt fejlesztések biztosításának megszervezése, 

- a rendkívüli járványhelyzet adta külön feladatok megszervezése, megoldása. 

Kivizsgálásukat a gyermekeknél, akiknél az óvodapedagógusok problémát észlelnek, a 

beküldött kérelmek alapján a Pedagógiai Szakszolgálat végzi. Minden esetben szülői 

konzultáció előzi meg a vizsgálati kérelmek beküldését. 

Szakértői vizsgálati kérelmek száma 
PMPSZ Üllő 

 

PMPSZ Budapest Szakértői központ Felülvizsgálat 

Mozgásvizsgáló Beszédvizsgáló 

53 fő 9 fő 2 fő 1 fő 16 fő 

 

A szakvélemények hiánya a célirányos fejlesztés elkezdését megnehezítette, az egyébként is 

lassú vizsgálati eljárás a pandémia miatt még jobban akadozott. 

A szakszolgálat azokkal a gyermekekkel foglalkozik, akiket a nevelési év elején az 

óvodapedagógus javasol, rendelkezik BTMN státusszal. 
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Gyermekek ellátása PMPSZ  

 
A fennmaradó problémával küzdő, SNI, és év közben szakértői véleményt kapott 

gyermekeket a HSZK fejlesztő team látja el. 

HSZK fejlesztő team 

A felülvizsgálati kérelmekhez fejlesztőink személyre szóló pedagógiai jellemzést fogalmaztak 

meg a gyermekekről.  

Sajnálatosan egyre több gyermek igényel kiemelt figyelmet, főleg a felzárkóztatás, a csoportba 

való integrálás területén. Ez utóbbiban hatékony és aktív szerepe van a gyógypedagógiai 

asszisztenseknek.  

Több olyan SNI gyermekünk van, akik speciális ellátást igényelnének (szomatopedagógus, 

autista specifikus gyógypedagógus).  

Számos megoldást kerestünk, keresünk az ellátásra, speciális intézménnyel is felvettük a 

kapcsolatot, az EMMI-től is kértünk állásfoglalást az ügyben, de próbálkozásaink nem vezettek 

eredményre. 

Városunk Jegyző Asszonya a Monori Tankerület közreműködését kérte a hiányzó szakemberek 

vonatkozásában, de szakember-hiányra hivatkozva, nem tudtak segíteni.  

Mivel a szülők ragaszkodtak gyermekük óvodájához, az óvodapedagógushoz, a 

megkapott szakértői vélemények is integrált nevelést javasolnak, az alapellátás biztosítása 

mellett a HSZK fejlesztő szakembereit bevonva plusz szakmai segítséget nyújtunk 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógiai asszisztens formájában. A 

szülőket erről személyesen tájékoztattuk, akik elfogadták támogatásunkat ebben a lehetetlen 

helyzetben. 

 
A fejlesztések, célok irányát megbeszéltük, összehangoltuk. A kapcsolattartás elektromos 

formáit (chat, e-mail, sms) is megszerveztük a szakmai csapattal és a szülőkkel, biztosítva a 

fejlesztést. A PMPSZ, a HSZK fejlesztői és az óvodapedagógusok összehangolt munkájának 

köszönhetően az ellátás folyamata nem szakadt meg a pandémia idejére sem. Digitális eszközök 

segítségével, online csatornákat igénybe véve folytatták a gyermekek fejlesztését azoknál a 

gyerekeknél, ahogy a szülői támogatás megvolt. 
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A gyógypedagógiai asszisztensek óvodában történő folyamatos jelenléte segítette a gyorsabb 

és biztosabb haladást a gyermekek egyéni fejlesztésében.  

Az óvodai élet zavartalan, konfliktusmentes mindennapjait biztosították a dühöngő, 

magatartásproblémával küzdő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való egyéni 

foglalkozással, a gyermekek csoportba integrálásának segítésével. Nyáron a táboroztatásban is 

aktívan részt vettek.  

A nyári időszakban, gyógypedagógusunk és fejlesztőpedagógusunk az egyéni fejlesztések 

mellett, iskolaelőkészítő foglalkozást is tartott a tanköteles korú gyermekeknek.  

2020.06.01. - 2020.08.31. közötti időszak statisztikai adatai:  

 Bóbita Csicsergő Pitypang Gyöngyvirág Napraforgó 

Fejlesztő pedagógus - 6 gyermek - 22 gyermek  4 gyermek 

Gyógypedagógus 13 gyermek 14 gyermek 14 gyermek - - 

 

A nyári iskolafelkészítésben ellátottak száma összesen:73 gyermek 

Egyéni fejlesztésben részesültek száma a nyári időszakban összesen 11 gyermek (3 

gyógypedagógus, 8 fejlesztő pedagógus) 

Óvodapszichológusunk gyermekáldásnak örvend, így október közepétől nincs, aki ellássa 

ezt a feladatot. A PMPSZ Üllői Tagintézményébe irányítjuk azokat a szülőket, akik ilyen irányú 

segítséget kérnek. 

 
A számadatok, és a tapasztalatok jól mutatják a fejlesztő csoport szükségességét, további 

bővítését gyógypedagógiai asszisztensekkel minden tagóvodában. 

4.3 Ellenőrzés 
4.3.1 Külső ellenőrzések (2020.decemberberi adatok) 

A kialakult járványhelyzet miatt a tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollégák időpontját 

törölték, illetve 2021-re tették át. 

4.3.2. Belső ellenőrzések 

Szakmai ellenőrzések: 

• pedagógiai munka: csoportlátogatás, hospitálás, 

• tanügy-igazgatás: dokumentumelemzés, 

• önértékelés: komplex, 

• szakmai munkaközösség: dokumentumelemzés, foglakozás látogatás. 

Az ellenőrzések eredménye rögzítésre került.  

Vezetői ellenőrzések a munkatervben megfogalmazottak szerint végrehajtásra kerültek, az 

önértékelés folyamatával párhuzamosan, megfelelően dokumentálva.  

Hospitálás,
egyéni,csoportos

foglalkozások

Tanköteles korú
gyermekek
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rizikó szűrés

Karantén idején
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anyagok
Szülői fórum
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A digitális otthoni munka ellenőrzése a kidolgozott ellenőrzési terv és munkaidő nyilvántartás 

alapján, írásbeli beszámoltatás útján történt. Az összesített kiértékelés iktatásra került. A 

Fejlesztő team tagjai is írásban összesített beszámolót készítettek online tevékenységükről, 

ellenőrzésük, értékelésük az ellenőrzési tervben foglaltak szerint megvalósult. 

4.3 Értékelés  
Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok kiértékelésre kerültek, meghatároztuk az erősségeket 

és a fejlesztendő területeket, az elvárásoknak megfelelően dokumentálva lettek, szükség esetén 

feltöltésre kerültek az Oktatási Hivatal oldalára.  

A gyermekek értékelése napi szinten történik, fejlődésüket a Fejlődés nyomon követő 

lapjukban folyamatosan rögzítik a pedagógusok.  

4.4 Korrekció 
A kiértékelésre reagálva, szeptembertől új tervezési dokumentumokat (munkaterv, beszámoló, 

csoportnapló) vezettünk be. 

A gyermekek esetében szükséges korrekcióban, fejlesztésben, a Pedagógiai Szakszolgálat és a 

HSZK fejlesztő szakemberei segítik az óvodapedagógusokat.  
5.Eredmények 

Külső partnerek elégedettségét kérdőív formájában mértük (iskola, szülők). A szülőktől kapott 

visszajelzések eredményei alapján folyamatban résztvevő óvodapedagógusról egyértelműen 

pozitív visszajelzést kaptunk, ami megerősített minket szakmaiságunkban.  

Tanítói elégedettség mérést is végeztünk, melyben azt elemeztük, az adott területen mennyire 

érzik alkalmasnak a gyermekeket az iskolára. Óvodapedagógusaink pozitív visszajelzést kaptak 

az iskolából is. A gyermekek eredményei a pandémia miatt bevezetett digitális oktatás miatt 

nem relevánsak teljes mértékben.  

6. Partnerkapcsolat 
Külső partnereinkkel (OH, POK, PMPSZ, iskola, szülők) tartalmas, építő kapcsolatot ápolunk, 

a szakmaiságot erősítve. A fennálló járványhelyzet az érintkezés módját megváltoztatta, a 

személyes formát, az elektronikus váltotta fel, tartalma ez által szűkült. A szülők közül, a 

pandémia idején az iskolakezdés alóli felmentésben többen kértek tanácsot az új törvényi 

változások értelmezésében, illetve az Oktatási Hivatal felületére a kérvények feltöltésében 

igényeltek segítséget. 

Belső kapcsolataink (bölcsőde, védőnői hálózat, Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Fejlesztő 

team) az integrált intézményformának köszönhetően nem változtak, a személyes kontaktus 

leredukálásával.   
7.Összegzés 

Az elmúlt év olyan kihívásokat állított az intézmény elé, amelyeket csak összefogva, egységet 

alkotva tudtunk legyőzni. A fennálló járványhelyzet folyamatos szervezést, átszervezést 

igényelt az óvodák életében, a gyermekek testi-lelki biztonságának megteremtése, az óvoda 

dolgozóinak és a gyermekek egészségének megóvása érdekében. Eközben szem előtt tartva az 

óvodai nevelés célját: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is).  

Köszönöm minden munkatársamnak a rugalmasságot, a kitartást, vezetőtársaimnak a gyors 

reagáló képességet, és a bizalmat. 

            

       

       

 

 

 

 



 

2.        

 

Bóbita Tagóvoda 

Üllő Állomás utca 17. 

Tagóvoda vezetője: Dócsné Bodnár Gizella 

1. Gyermeklétszám adatok: 

 

Férőhely száma: 75 fő 

  

 

Beírt 

gyermek  

létszáma 

Iskolába 

távozottak 

száma 

Felvettek 

gyermekek 

száma 

SNI-s 

gyermekek 

száma 

Iskolába 

távozott 

SNI-s 

gyerekek 

száma 

Új SNI-s 

gyermekek 

száma 

2020.01.01 84 25 20 4 2 1 

2020.12.31 79 0 0 3 0 0 

 

Az SNI-s gyermekek ellátásáról a HSZK szakemberei és a gyógypedagógiai asszisztens 

gondoskodik. Az alapdokumentumunk szerint csak 1 gyermek számára vagyunk kijelölhető 

intézmény. Ennek ellenére az összes gyermek kap  egyéni fejlesztést a saját szakembereinktől. 

Kissé nehezítette azonban a munkájuk hatékonyságát a járványügyi helyzet miatti online térbe 

áthelyezett fejlesztő foglalkozás.  

Pozitívnak találtuk a gyógypedagógiai asszisztens jelenlétét, hisz a napi munkát nagy 

mértékben segítette. Szerencsés  lenne, ha minden óvodában lehetne ilyen segítség, hiszen 

tudvalevő, hogy országos szinten is problémát okoz az SNI-s gyerekek megfelelő ellátása, 

szakember- és intézményhiány miatt. Ám ezek a gyerekek jelen vannak és segítenünk kell 

fejlődésüket.  

 

2. Alkalmazotti létszám adatok: 

 

    Óvodapedagógusok Nevelést segítők 

 Enged. 

létszám 
Betöltött 

Tartósan 

távol 
Megszünt Érkezett 

Enged.  

létszám 
Betöltött Megszünt Érkezett 

2020.01.01 6 4 2 0 0 5 5 0 0 

2020.12.31 6 5 1 1 2 5 6 2 3 

 

Az év folyamán 1 óvodapedagógus GYES-re ment, 1 fő nyugdíjba vonult, 1 fő  baleset miatt 1 

fő babavárás miatt tartósan betegállományba került. Helyettük 2 óvodadagógus került 

alkalmazásra. 1 dajka munkaviszonya megszűnt, 1 dajka áthelyezésre került. Helyettük 2 dajka 

érkezett. Novemberben +1 pedagógiai asszisztens alkalmazására került sor.  



 

Az újonnan érkezett kollégák mind pályakezdők voltak. Először kerültek  óvodai környezetbe 

a beosztásukban. Az ő mentorálásukra, beilleszkedésük segítésére nagy hangsúlyt fektettünk. 

Év végére teljesen beilleszkedtek közösségünkbe, melynek hasznos és fontos tagjai lettek.  

         

3. Óvodánk sajátos arculata: 

Intézményünk a mindenkori központi elvárásoknak megfelelően, de a néphagyományőrzést fő 

szempontnak tartva elkészített Pedagógiai Program szerint működik.   

Ennek szellemében kiemelt programjaink a néphagyományok tükrében: a  Farsangi témahét, a  

Húsvéti témahét, Májusfa állítás, Pünkösdi játékok, a  Szent Iván napi tűzgyújtás, az Új kenyér 

ünnepe, a Mihály napi vásár, a Teréz-napi termésünnep, a Márton napi játszóház, az Adventi 

készülődés, a Lucázás, Betlehemezés, a Mikulás, a Karácsony,  

Egyéb kiemelt programjaink: Az érzékenyítő témahetek, a Környezetvédelemhez kapcsolódó 

témahetek, Anyák napi megemlékezés, a Gyermeknapi akadályverseny ,  az évzárók, a 

kirándulások.  

Sajnos az elmúlt események sok programunk megvalósításának újragondolását hozták 

magukkal. Az óvodai közös rendezvények helyét átvették a csoportokon belül megszervezett 

tevékenységek. Néhány program el is maradt, a bezárások alatt. 

 

4. Kapcsolat a szülőkkel: 

Online formában küldtünk segítséget az otthoni idő hasznos eltöltéséhez. Ebben az időszakban 

a gyermekekhez eljuttatott kis meglepetésekkel is tartottuk a kapcsolatot és a hagyományokat. 

(anyáknapi ajándék, gyermeknapi ajándék és Mikulás ajándék eljuttatása). A Szülői 

munkaközösség csoportos tagjaival egyeztettünk a költségekkel járó eseményekhez kapcsolódó 

pénzösszeszedésével kapcsolatban. Készíttettek mindhárom csoportnak gyüjtő-ládát, amelyet 

ők kezelnek. A karácsonyi játékok beszerzésekor a gyerekeknek robot játékot vásároltak, a 

jótékonysági bál bevételéből. 

Az év folyamán az online és infokommunikációs csatornákon való kapcsolattartás nagy 

hangsúlyt kapott. A járványügyi intézkedéseket betartják, nem panaszkodnak, ezzel is segítve 

munkánkat. Az esetlegesen felmerülő problémákat szinte mindig a megfelelő módon kezelik, 

együttműködőek.  

 

5. Covid alatti szakmai munka: 

 

A pandémia alatt a nevelőmunka online módon tovább folyt. A tervezetteknek megfelelően 

küldtünk a szülők számára feladatokat, ismereteket, hogy könnyítsünk a dolgukon és próbáljuk 

a gyerekek fejlesztését megoldani. Sokszor konzultáltunk a szülőkkel , az infokommunikációs 

eszközök kihasználásával. Ez a munka novembertől is folytatódott, hiszen sok gyermek maradt 

otthon. Bár a saját rendezvényeinket át kellett szerveznünk a védelmi intézkedésekhez 

igazodva, de mindent megtettünk és teszünk annak érdekében, hogy munkánk folyamatosságát 

fenntartsuk és eredményességét növeljük. 

Mind tavasszal, mind a későbbiek során a nevelőközösségünk közös szakmai munkája 

leginkább az online térben történik. Megbeszéléseket, egyeztetéseket  a messenger csoportban 

esti video chatekkel oldjuk meg, elkerülve az egytérben való huzamosabb tartózkodást.  

 

6. Egymás közti együttműködés, az új szakmai felállás: 

 

A szakmai vezető megléte nagyban elősegítette ezt a nehéz időszakot is.  Összekötő kapocsként 

működik az óvodák között és fontos  láncszeme az információ áramlásnak is. Tanácsaira, 

segítségére mindig számíthattunk.  



 

Nálunk is sor került pedagógusok önértékelésre, aminek lebonyolításához sok segítséget 

nyújtott.  A jogszabályi változások nyomon követésével és az információk továbbadásával 

megkönnyíti a dolgunkat.  

A problémás, különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél felmerülő adminisztratív és 

mindennapos teendőkben sok terhet levesz a vállunkról.  

Mindenképpen pozitív és hasznos változás a jelenléte. 

 

7. Beszerzések, fejlesztések: 

A  2020-as adatokat lentebbi tábla foglalja össze:  

 

 
Megvalósult beszerzések, fejlesztések 2020.  

 Tervezett 
Nem 

tervezett 
Megjegyzés 

1. 
Csoportszobák 

festése  

A pandémia miatt az összes 

helyiség festésére sor került 

2  
Felnőtt öltöző 

padozat 

cseréje 

A pandémia alatt az öltöző 

padozata rejtett hiba miatt 

tönkrement. Ennek 

cserélésére került sor 

3. 

Ágynemű és 

huzat 

beszerzése 

mindhárom 

csoportba. 

 

Az összes gyermek ágyneműt 

lecseréltük. Kedvező 

ajánlatot kaptunk, így a 

nevelési évet új ágynemű 

garnitúrával és huzatokkal 

kezdtük. A régi plédek már 

több tízévesek voltak, a 

huzatok pedig közel 15 

évesek.  

4. Homok csere 
 

Egészségügyi okokból 

minden évben cseréljük. 

5. 

Játékok, 

fejlesztő 

eszközök 

beszerzése.  

Bee-Boot 

Padlórobot                   

játék a 

csoportoknak 

A szülőkkel megbeszélve 

minden csoport új IKT alapú 

padlórobot játékot  kapott . A 

jótékonysági bál bevételéből 

vásárolták a szülők.  

6. 

Vasaló és 

konyhai 

eszközök 

vásárlása  

Az elhasználódott, eltört 

eszközök pótlására került sor. 

7. Hűtőszekrény 

 

A konyhába egy kisebb 

hűtőszekrényt vásároltunk, 

így a nagyobbat a felnőtt 

öltözőben a dolgozók 

használhatják. HACCP 

előírás a külön hűtőszekrény 

8. Lamináló gép. 

 

A csoportok munkáját, a 

szülők tájékoztatását ( külső 

faliújság) teszi könnyebbé. 



 

9. 

 

Szőnyeg  

2  csoportszobába új szőnyeg 

került. A régiek már nem 

voltak megfelelően 

fertőtleníthetők, tisztíthatók. 

10. 

 

Érintés nélküli 

lázmérők és 

fali 

kézfertőtlenítő 

tartó 

A pandémia miatti 

védőintézkedések miatt került 

sor a beszerzésükre. HSZK. 

és a Városüzemeltető KFT. 

biztosította) 

 
 Tervezett de eddig elmaradt beszerzések, fejlesztések nem voltak. 

 

                  

                      

3.Csicsergő Tagóvoda                                                    

Üllő Kisfaludy tér 10. 

Tagóvoda vezetője: Odránné Kalina Krisztina 

 

1. Gyermeklétszám adatok 

2020. január 1 137 fő 

Szeptemberben iskolába ment 27 fő 

Szeptemberben felvett gyermekek, és végéig záró 

létszám 

24 fő (szept.-ben) + 3 fő  Év végén összesen: 131 fő 

SNI létszám SNI 5 fő, BTMN 12 fő (1 fő BTMN törlés) 

A fejlesztendő gyermekek problémái: 

Szélsőséges, agresszív viselkedés zavar, elhanyagoló 

bánásmód, kognitív értelmi képességek 

(Gyermekjóléti Szolg.felé jelzés: 1fő) 

Ellátás, megoldások, fejlődések 

Igazgató Asszony, Szakmai Vezető Asszony, a Fejlesztő-team 

szakembereinek támogatása, együttműködés a PMPSZ-el, 

továbbképzéseken való részvétel, önképzés a témában. 

2. Dolgozói adatok 

Csicsergő Tagóvoda dolgozói adatai 

Az intézmény összes dolgozója: 18 fő  

Dajka, konyhai dolgozó: 6 fő 
Óvodapedagógus pedagógiai asszisztens  

engedélyezett 

álláshely betöltött 
engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

10 8 (2 fő GYES) 

Gyes-en lévőket 

2 

ped.asszisztens 

helyettesíti 

2 2 5 + 1 6 

Tartós beteg kollégát nyugdíjas óvodapedagógus helyettesíti. 

 

 

 

 

 

 



 

3.) Az óvoda profilja 

2020. szeptember 01-vel került bevezetésre az óvoda új Pedagógiai Programja: 

„Természetesen, mesével”. A Pedagógiai Program az óvoda elmúlt éveinek értékeire, 

hagyományaira épül. Központi eleme: a természetet, környezetvédelmet, fenntartható fejlődést 

támogató, élménypedagógiára, a mese nevelési terület kiemelt szerepével kívánja támogatni. 

Jövőbeli célunk (az innováció folyamatban van, feladatokra lebontva): Üllő Város Óvodáinak 

mesemondó találkozó szervezése. Célunk: az óvodák közötti kapcsolat erősítése, 

együttműködés, a családok bevonása. Az óvodában a szakmai munka színvonalának növelése. 
Eddig megvalósult 

tevékenységek (4 éves 

lebontásnak megfelelően) 

Elvárás Eredmény 

Az előző évben megjelölt cél 

teljesítése: Az óvoda udvarán 

madárodúk elhelyezése, 

környezettudatosság, zöld 

szigetek kialakítása. 

Az óvoda udvar rendezettsége, 

állagmegóvás, karbantartás, a 

csoportokban zöld sarkok 

létrehozása, szemlélet átadás a 

pedagógiai munkában. 

Udvar funkcionális megosztása, alakítása: 

felfestett mozgásfejlesztő játékok, 

Madárbarát óvoda cím elnyerése 

Gyömrői állatmenhelynek adományok 

gyűjtése, eljuttatása (szülők bevonása 

sikeres volt) 

Pedagógiai-szakmai színvonal 

emelése: MESE tevékenység 

kiemelésével, az 

élménypedagógiai komplex 

ismeretátadása, gyermekek 

változatos, tevékenykedtetése. 

Felkészült, lelkes 

óvodapedagógusok, 

munkatársak. Folyamatos 

önképzés, pozitív 

együttműködés, 

csapatszellem, hivatástudat 

erősítése, motiváltság. 

A gyermekek fejlődésének kimutatása 

pozitív 

Szülői pozitív visszajelzések 

Óvodai programok, élménypedagógia 

megvalósulása a minden napok 

gyakorlatában 

Mesenagykövet, táncmozgás alapozó 

mester, GMP-diagnoszta 

óvodapedagógusok. 

Jó gyakorlat: Mese, anyanyelvi nevelés 

(OH/POK – által jegyezve) 

Jeles napokon: óvodapedagógusok által 

szervezett zenés-mese előadás. 

Óvodai projektben: meseösvény, 

interaktív mese, adventi gyertyagyújtás, 

Lucázás…... 

Innováció: Városi szintű mesemondó 

találkozó szervezése (4 éves terv) 

G-O-H beszédhallás vizsgálása, 

a speciális készülékkel a 

szükséges esetekben. (óvoda 

honlapján is megtalálható) 

Felfigyeljenek a korai 

fejlesztés lehetőségeire 

Szülőknek támogatásnyújtás, 

együttműködés, a gyermekek fejlődésének 

segítése 

Mozgásfejlesztés, udvari 

felületeken játékok felfestése 

Gyermekek nagymozgásának 

célzott fejlesztése az udvari 

tevékenységekben is. 

A gyermekek mozgásfejlesztésének 

elősegítése. 

Madárodúk kihelyezése, 

gondozása, madárvédelem 

Környezettudatos nevelés 

formálása 

Madárbarát óvoda cím elnyerésének való 

megfelelés 

 

4.) Szülőkkel való együttműködések formái, tapasztalatai 
Az együttműködés formái Tapasztalatok 

Szülői értekezlet a pandémiás időszakban ősszel, a teraszon valósult meg, magas volt a 

részvételi arány, együttműködőek, támogatóak a szülők 

Fogadó óra rendszeresen zajlottak az év folyamán (járványügyi előírásoknak 

megfelelően), nyitottak, együttműködőek a szülők, igénylik a személyes 

megbeszéléseket a gyermekük fejlődéséről. Az óvodapedagógusok jól 

felkészültek, támogatóak. Beiskolázáshoz segítségnyújtás, tájékoztatás. 

Facebook zárt csoport, 

messenger, e-mail 

rendszeresen, kölcsönös tájékoztatás, információáramlás biztosításával, 

visszajelzésekkel 

Gyűjtőmunkába való 

bevonása a szülőknek 

 

Az óvodapedagógusok a tematikus terveinek a megvalósításához 

segítségnyújtást kaptak a szülőktől, a közös munkába bevonták őket. 

Az óvodai projektekben aktív támogatók, közreműködők 



 

Szülői Szervezettel a 

kapcsolat 

A Szülői Szervezet tagjaival kimagaslóan jó a kapcsolat. Támogatóak, 

segítőkészek a tagok, a kölcsönös információáramlás gördülékeny. 

5.) Az év során megvalósult tárgyi, szakmai fejlesztés, bővítés, felújítás. 
Épület/Csoportszo

bák 

3 csoport, 3 mosdó, felnőtt öltöző, fejlesztő szoba, orvosi szoba, iroda, szertár, nevelői 

szoba festése. Ajtó zárak cseréje, tűzgátló ajtó javítása, riasztó rendszer hibajavítása több 

alkalommal. Általános karbantartások folyamatosan (bútorok állagjavítása, falburkolat 

feltevése, gyermek WC ülőke csere, gyerekjátékok javítása) 

Udvar udvarrészek leválasztása kerítéssel, szaletli festése, szemét tároló, vízakna körül kerítése, 

terasz teljes burkolásának cseréje, virágágyás körbe kerítése, sárkaparók elhelyezése, 

madárodúk felszerelése, párakapu áthelyezése 

Konyha/ technikai 

munkavégzés 

eszközei 

mosogatógép beszerelése, magasító-tároló polc beszerelése, meghibásodások folyamatos 

javítása (csap csöpögés), szárító gép, robot porszívó, takarító gép beszerzése 

Játékok/ 

eszközbeszerzések

, IKT eszközök 

1 laptop beszerzése, 1 PC, pendrive-ok beszerzése,  

Gyermek csoportban új játékok folyamatosan, az erőforrások biztosítása alapján Új 

dekoráció készítés a bejáratnál, folyosón az óvoda arculatához igazodva 

5.1.) Az év során továbbképzések, minősítések 
Minősítés Továbbképzés 

Belső önértékelésben: 2 fő 

Minősítésre felkészülők: 2 fő 

Résztvevők száma: 4 fő 

Online továbbképzés: 3 alkalom (7 fő) 

6.) Meg nem valósult tárgyi, szakmai dolgok 
Szakmai Tárgyi 

A csoportokban a szakmai munkához a pedagógiai 

munkát támogató eszközök beszerzése (bábok, 

játékok, szemléltető eszközök, polcok, hangszerek, 

fejlesztő játékok, dekorációhoz anyagok) 

 

• homokozó az udvarrészre, amit használatba 

vettünk 

• szélfogó a fedett teraszra 

• folyosóra, csoportszobákba funkcionális 

eszközök, esztétikus tartós dekoráló elemek 

7. Covid alatt végzett szakmai és egyéb tevékenység tavasszal, ősztől 
Szakmai tevékenység Egyéb tevékenység 

Március 16- tól online munka beindítása (facebook 

csoportok a szülőknek, városi szinten az Üllői óvónők 

csoportjában szakmai munka végzése 

 

A covid előírásainak megfelelő higiéniás környezet 

megteremtése, az óvoda teljes fertőtlenítése.  

Az óvodai ügyelet ellátása a Napraforgó óvodában, 

párhuzamosan az online munka végzése mellett. 

Május 11-től 2 csoport működésének beindítása, a 

korlátozó intézkedések betartásával. 

Április 27 – május vége az óvoda kifestése, a 

folyamatos ellátás biztosítása mellett. 

Folyamatos nyitvatartás az óvodában a nyár 

folyamán is. Ügyeleti összevonás a Pitypang 

Tagóvodával. (Május 25 – Június 19-ig). 

A HSZK feladatainak ellátásában való részvétel, a 

pandémiás időszak elején (ételek kihordása, maszk 

varrás, telefonos ügyelet, bevásárlás, csekkek hordása, 

idős ellátásba való besegítés) 

Az Igazgató Asszony felé folyamatos adatszolgáltatás, 

a Szakmai vezető felé folyamatos visszajelzések, 

napra kész adminisztráció, a szempontoknak 

megfelelően. 

 

Nehézséget jelentett: 

• A szülők szabálykövető magatartásának alakítása, az együttműködési keretek kialakítása. Januártól, 

márciusig a személyes kapcsolat megkönnyítette ezt a folyamatot. Sikerült bevonni a rövid idő alatt is 

a szülőket több közös tevékenységünkbe, óvoda projektbe. (Szülői Fórumon való részvétel, Farsangi 

mulatság, anyaggyűjtés a pedagógia munkához a téma hét tartalmához). A pandémiás helyzet 

megnehezítette a kapcsolat mélyítését, a személyes interakciók pozitív hatásainak a kialakulását. 

• Az óvoda festésének ideje alatt az adatszolgáltatás (A fóliák alatt nehezen lehetett a dokumentumokat 

előkeresni, a számítógépeken dolgozni). 

• Az óvodapedagógusok IKT (info-kommunikációs eszközök használata) tudásának felzárkóztatása, az 

együttműködés hatékonyságának az elérése. (kör-emailen, messenger chat-en, facebook zárt 

csoportokban áramló információk, közös munkák végzése a pedagógiai munkában) 

• Az óvoda valamennyi munkatársának kihívás volt a minden napokban a munkaerő átcsoportosítás a 

feladatokban. A gyermekek kiadása/bevétele, egy fő folyamatosan az ajtónál, a jobb és bal oldali 



 

szárnyon + 1 fő feladat többletének ellátása a járvány ideje alatt. A helyettesítések szervezése miatti 

túlmunkák folyamatosan erőpróba elé állították a Kollégákat. A gyermek csoportokban a magas 

BTMN, SNI-s gyermekek létszámból adódó egyéni feladatok megnövekedett terhei. 

 

8. Egymás közötti együttműködés, az új szakmai felállás, szakmai vezetővel való 

támogatás tapasztalatai, mint új dolog. 
Kiemelkedő terület Fejlesztendő terület 

Igazgató Asszonnyal 

koordinálás, információáramlás, kommunikáció, ad-

hoc segítségnyújtás, támogatás minden területen, 

motiválás, együttműködés, szakmai tudás megosztása, 

helyzetbehozás/bevonás, csapatépítés,  

------------------ 

Szakmai vezetővel 

szakmai támogatás, kommunikáció, BECS munka 

támogatása, minősítési eljárás folyamatának 

támogatása, tudásmegosztás biztosítása, fejlesztő-

team-el a kapcsolat kialakítása, Az óvodák közötti 

szakmai horizontális együttműködés 

információáramlás hatékonysága 

 
Az Igazgató Asszony minden területen segítőkész, hiteles, motiváló, reális önfejlődési és távlati célokat 

adó támogatásával valósul meg a minden napok gyakorlata. A közös együttműködésben a hatékonyság, 

az „egységes” elvárás rendszer mentén, a szakszerűen irányított és delegált feladatok ellátása történt 

meg az elmúlt évben. 

 

Az Igazgató- helyettes Szakmai Vezető Asszonnyal a kapcsolat, prosperáló, előremutató, a szakmai 

együttműködés gördülékeny. Világos célok mentén, magas szakmai tudással támogatja az óvodákban 

folyó szakmai munkát. Összefogja, és koordinálja a tagóvodák, fejlesztő-team, Gyermekjóléti Szolgálat 

sikeres együttműködését, közös feladatainak irányítását. 

Köszönetemet szeretném kifejezni Igazgató Asszonynak és Szakmai Vezető Asszonynak a 

támogatásért, a szakmai- emberi kapcsolatért, a bizalomért. 
 

 

 

 

4. 

 

 

Gyöngyvirág Tagóvoda 

 Üllő, Dóra Sándor krt.13. 

Tagóvoda vezetője: Micsinai Istvánné 

 

Gyermeklétszám adatok 

A Gyöngyvirág Tagóvodában a következőképpen alakultak a gyermek létszámok: 

Férőhelyeink száma: 100 



 

Óvodánk négy csoportos: 2020. január 1. és május 31. között 104 gyermekünk volt. Júniusban 2-en 

elköltöztek így az augusztus 31-i létszám 102 lett. 

Tanköteles korúak 44-en voltak, ebből – 36-an elmentek iskolába, 8-an maradtak óvodások. Ebben az 

időszakban ketten voltak SNI-ek Ebből egyikük iskolás lett.  

A 2020/2021-es nevelési évre új beiratkozott gyermek: 34. 

 A 2020. október 1-ei statisztikában 97- en szerepeltek, 3-an a későbbi hónapokban kezdték meg az 

óvodát. 

December 31-ig az érvényesen beírt gyermek létszám 100 lett /Alapító okirat szerint engedélyezett/ 

A 2020 szeptemberétől 2 SNI- s és 1 BTMN-es gyermekünk járt óvodába.   

A gyermekeket fejlesztő szakemberekkel egész évben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, ha kellett a 

pedagógiai véleményeket megírtuk, kölcsönösen tájékoztattuk egymást a gyermekek fejlődési üteméről, 

a fejlődésükben bekövetkezett változásokról.  

Óvodánkban a logopédiai ellátásra szoruló gyermekek fejlesztését hetente egyszer végzi a logopédus. 

Egy héten egyszer jön hozzánk a fejlesztő pedagógus, a gyógypedagógus és a pszichológus is. Egyre 

többen veszik igénybe a pszichológus munkáját is Nem csak mi hívjuk fel a figyelmét arra, hogy 

bizonyos gyerekeket figyeljen meg, hanem felmerült problémája megoldásához sok szülő is a segítségét 

kéri. A tavaszi covid időszak alatt minden szakember folytatta a munkáját, online kapcsolatot tartott a 

gyermekekkel, szülőkkel. 

Az óvodai szociális segítő januárban kezdte meg munkáját, sajnos csak a covid kezdetéig tehette 

zavartalanul. Szeptemberben tudta folytatni újra, újabb gyermekekkel. Ismét elérhető volt gyermekeink 

és családjaik számára is.  

Tanköteles korú gyermekünk decemberben 38 volt. A kontrollra küldöttekkel együtt 13 gyermek 

vizsgálatát kezdeményeztük novemberben a Pedagógiai Szakszolgálatnál és 2  SNI-s gyermeket 

küldtünk felülvizsgálatra, Budapestre. A szakvélemények alapján növekedett a BTMN-esek száma, de 

az év végéig még nem minden vizsgálatról érkezett meg a szakvélemény. Az Oktatási Hivatalnál két 

szülő kérvényezte gyermeke óvodában maradását. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy egyre több az 

ellátásra, fejlesztésre szoruló gyermek, igy a segítő szakemberek egyre leterheltebbek, mivel az 

óraszámaik kötöttek. Ezáltal azoknak, akik később kapnak kódot nehezebben oldható meg a 

fejlesztésük. Nagy erőlelépést, segítséget jelent, hogy már a HSZK fejlesztő szakembereire is 

számíthatnak, gyermekek, szülők, pedagógusok egyaránt. 

Dolgozói adatok 

Engedélyezett létszám: 14 

Az év elején egy óvónő és egy dajka és a konyhás cseréje történt a társóvodával, a többi dolgozó 

személye nem változott, stabil csapattal dolgozunk. Egy óvodapedagógusunkat tartós távolléte miatt 

pedagógiai asszisztens helyettesítette szeptembertől, így aktívan 14-en dolgoztunk . 

Az óvodánk 

Ami pluszként jelent meg programunkban az az egészséghét. . Ez az óvoda egészét, minden csoportját 

érintette, a témát úgy feldolgozva, kiegészítve, ahogyan azt az előző évben beindítottuk. Már nagyon 

várták a gyerekek. Ismét szó volt egészséges és kevésbé egészséges ételekről, italokról, az egészséges 

életmódról, mozgásról, egészségmegőrzésről, egészségvédelemről. Tudáspróbákat játszottunk, teákat 

készítettünk és kóstoltunk. Magvakat, gyümölcsöket, zöldségféléket ettünk, különböző formában, 

mozgásos játékokat játszottunk, relaxáltunk. Rengeteg képet, könyvet, tárgyat gyűjtöttünk, válogattunk, 



 

tablókat készítettünk. Sokat játszottunk és mindent felhasználtunk, ami hozzásegített ahhoz, hogy 

komplexen, minél sokoldalúbban szerezhessenek ismereteket, tapasztalatokat a gyermekek.   

Sajnos, ami az óvodánkban pluszként jelent volna meg még, azt a covid miatt nem tudtuk gyakorlatban 

megvalósítani, a többet adó és mutató nyílt, közös programjainkra nem kerülhetett sor. Gyöngyvirágos 

Zöld Napok, Gyöngyvirágos Családi Gyermeknap. Az új óvodába költözésünk után átgondolásra került 

a programunk, mert az óvodánk jelenlegi udvara nem teszi lehetővé a természetközeli szemléletmód 

olyan megvalósítását, ahogyan azt, mi hatékonyan, eredményesen tudtuk eddig csinálni. Most 

számunkra pluszt ad a sószoba és a tornaterem, ami eddig nem volt. Ezért most még nagyobb hangsúlyt 

kell kapnia a gyermekek egészséges életmódra nevelésének mindezek kihasználásával. Ősszel az 

átköltözés után is programjainkat csak külön-külön csoportonként tudtuk megszervezni, hiányoztak az 

óvoda egészét érintő közös  élmények, mert a vírushelyzet most is átírta a terveinket, nem tudtuk 

megmutatni mi mit csinálunk vagy csinálnánk másként az új környezetben. 

A szülőkkel való együttműködések formái, tapasztalatai 

A tavaszi időszakban elmaradtak a szülői értekezletek, fogadó órák  a valódi személyes találkozások, a 

problémák mélyebb közös átbeszélése. Mindezek hiánya megnehezítette a megszokott kommunikációt. 

Az online együttműködés mindezeket nem pótolta, ott inkább a szakmai oldal került előtérbe. Emiatt 

több volt a telefonos megkeresés és a levelezések, melyeket néhány szülő sajátosan csak az ő 

szemszögéből, saját érdekei szerint értelmezett. A nyári életet ez nagyon megnehezítette számunkra. 

Az év során megvalósult tárgyi, szakmai fejlesztés, bővítés, felújítás 

2020 nyarán befejeződött az új, korszerű, minden igényt kielégítő óvoda építése, amely augusztusban 

átadásra került. A pályázatban betervezett dolgok teljesítve lettek, pótlásra kerültek. A használat során 

felmerülő hiányosságok, pótolni valók a következő évi költségvetésbe lettek betervezve, abból lesznek 

megvalósítva. Tároló polcok, szekrények, sporteszközök, egyéb dolgok. Az udvaron leszerelésre került 

a fészekhinta, mert a szabványoknak már nem felelt meg és javításra vár egy eltört rugós játék is. 

Továbbképzések minősítések 

Intézményünkből egy óvodapedagógusunk jelentkezett pedagógusminősítésre a pedagógus II. fokozat 

elérése érdekében. Bekerült a 2021. évi minősítési tervbe, megkezdte felkészülését portfóliója 

megírására, majd feltöltötte azt és időpontot is kapott. Az előző évben jelentkezett két  kolléganőnk 

közül az egyikük  szeptemberben sikeresen minősült és a Pedagógus II. fokozatba került, sajnos a 

másiknak tartós betegsége miatt halasztást kellett kérnie. 

A kredit pontok megszerzése érdekében egy óvodapedagógusunk teljesített, egy 30 órás online 

továbbképzést. 

A covid alatt végzett szakmai és egyéb tevékenység tavasszal illetve ősztől 

 A koronavírus kapcsán egy új helyzet elé állított minket az élet és meg kellett oldanunk a 

további folytatást. Mindenki más-más képességekkel és eszközháttérrel rendelkezik 

óvodánkban, így volt, aki kihívásként, más szükséges feladatként élte meg az online munka 

bejelentését, de senki sem zárkózott el tőle, volt, aki jó motivációként élte meg ezt a fajta 

lehetőségét. Az egész időszak alatt mindenki legjobb tudásának megfelelően teljesítette 

feladatait, töltötte fel az aktuális témákat, tevékenységeket. A kolléganők nagy része egyre 

jobban ráérzett az online munkában való lehetőségekre, és egyre bátrabban élt a különböző 



 

informatikai alkalmazások használatával. Sokunknak az eszköztára bővült és bátrabban 

nyúlunk eddig szokatlannak ítélt megoldásokhoz (linkek bemásolása, video készítése, 

hangfelvételek készítése, Sutori program, Wordwall játékok stb.).Ez alatt az idő alatt 

közösségünk még jobban összekovácsolódott, segítettük egymást, amiben csak tudtuk. 

Ebben az időszakban sikeresnek tartjuk a szülőkkel, gyerekekkel való együttműködést, 

mindannyian sokat tanultunk belőle, szülők, pedagógusok egyaránt. Mindenkinek hiányzott a 

személyes kapcsolat, de az online lehetőség kihasználásával, amennyire tudtuk betöltöttük ezt 

a hiányt és jobban megismertük egymást. A szülők partnerek voltak gyermekeik fejlődésének 

érdekében, bár a végére már a lelkesedés egyre jobban fogyott. Pozitívumként értékeljük, hogy 

a szülőknek nagyobb rálátása lett a munkánkra, ugyanakkor megerősítést nyert, hogy a 

gyermekekkel, szülőkkel való személyes kapcsolat hosszú távon, ilyen módon nem pótolható. 

Nagyra értékelem és köszönöm minden dolgozóm ez alatt az időszak alatt teljesített munkáját, 

mert mindenki aktívan részt vett mindenben, amit a vírushelyzet megkívánt, legyen az 

ebédosztás, bevásárlás ,szórólapozás, ,maszkvarrás, takarítás, növényültetés, játszótéri 

fertőtlenítés, online munka és  ügyeleti rendszerben a gyerekek ellátása. 

Június végétől az új óvodával kapcsolatos teendők kerültek középpontba. Nem pihentünk. A 

költözködés, berendezkedés nagyon sok szervezéssel, még több munkával járt úgy, hogy 

közben a gyermekeket is el kellett látni. A nagy létszámok miatt szinte minden óvodában 

eltöltöttünk több, kevesebb időt csoportjainkkal. Itt szeretném megköszönni mindenki 

segítségét türelmét, hozzáállását, de legfőképpen a Bóbita óvodáét. 

A költözködésben, berendezkedésben mindenkire maximálisan számíthattam, határidőre, jól 

kifáradva, de elkészültünk. Köszönöm a varrásokat, a dekorációk tervezésében, 

megvalósításában való segítséget a másik óvodákban dolgozóknak, a vezetőknek az   aktív 

támogatását. 

Sajnos a vírushelyzet miatti előírások ősszel is megnehezítették a munkánkat, különösen a 

dadus nénikét, pedagógiai asszisztensét. Mivel a szülők nem kisérhetik be gyermekeiket a 

hőmérőzés, bekísérés, öltözködésben segítés, állandó pluszt jelentenek számukra az egyéb 

csoportos tevékenységeik mellett. 

Együttműködések, az új szakmai felállás 

A vezetőkkel napi szinten, folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a vírushelyzet még szorosabbá 

tette az együttműködést.  Szakmai vezetőnknek nagyobb rálátása van szakmai munkánkra, az 

eddigi tevékenységeinkre, pótolni valóinkra. Egységes szemléletmód, egységes 

követelményrendszer kialakítására törekszik az intézmények között. Aktív segítsége 

gördülékenyebbé tette a minősítésekre való felkészülést, az önértékelések végzését. 

 Köszönettel tartozunk a maximális támogatásáért! 

 

A 2020-as év legnagyobb öröme, hogy az új óvodát birtokba vehettük. Kezdjük belakni, 

előnyeit, funkcióit megismerni, kihasználni .Arra törekszünk, hogy az ide járók megelégedésére 

szolgáljon, mindenki jól érezze magát benne, szívesen jöjjön hozzánk és jó emlékekkel 

távozzon. 



 

 

 

5. 

Napraforgó Tagóvoda 

 Üllő Pesti u. 98.    

Tagóvoda vezetője: Akai Gabriella                                           

 

 

 

 

1. Létszám adatok 

 

MEGNEVEZÉS 

  (fő) 

Maci ( kis-nagy) 

csoport 

 

Szőlő ( középső 

) csoport 

katica (nagy ) 

csoport 

ÖSSZESEN 

beírt létszám 

2020 szeptember 

1-én 

 

23 26 27 76 

beírt létszám 

március 1-én 

 

28 27 27 82 

tanköteles 

gyermek 

 

14 2 14 30 

iskolába menő 

gyermek 

 

14 1 10 25 

SNI, BTM, 

egyéb 

 

2 ( BTM ) 1 ( autista ) 2 ( BTM ) 

1 ( autista ) 

6 

 

 

2. Dolgozók 

 

 óvodapedagógus pedagógiai 

asszisztens 

dajka konyhai 

alkalmazott 

engedélyezett 

szám 

6 1 3 1 

kilépők, gyesen 

lévők 

1 gyes --- 1 kilépő 

decemberben 

--- 

új belépők  1 helyettesítő 

nyugdíjas 

--- --- 1 belépő 

decemberben 

üres státusz --- --- --- --- 

 

 



 

3.Óvoda profilja 

 

Óvodánk nevelőtestülete 2020-ban újította meg nevelési programját. A Napraforgó program 

egy általános nevelési elveket valló, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával koherens, 

az új idők szakmai kihívásának megfelelő, gyermekközpontú, modern szemléletű program. 

Nem szerettünk volna tematikus programot, mert széles mozgásterületet hagytunk, hogy az új 

impulzusok, ötletek beemelhetőek legyenek a mindennapi nevelésbe.  

Elsődleges pedagógiai feladatunk a Napraforgó Programban foglaltak napi szintű 

megvalósítása, a szakmai egységet megtartva a nevelőmunka önállóságának széleskörű 

biztosítása, projekt munka keretében egy-egy aktuális téma széleskörű feldolgozása,                  

ünnepek, hagyományok kiemelt fontossága.  

Egészségre nevelés feladatai a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás fejlesztés ),  

 a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása),  a szociális kapcsolatok 

harmóniája (közösségi élet ), a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak 

kialakítása, az óvodapedagógusok és a nem pedagógus dolgozók példaadó viselkedése,                                   

a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, egészségvédő példaadás 

),                              

egészségügyi szolgálattal való együttműködés. 

Környezeti nevelés feladatai a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

megalapozása, a természethez, élőlényekhez, az energiához, az anyagi javak fogyasztásához, a 

vásárlási és hulladékkezelési szokásokhoz való pozitív szemlélet elültetése,   

olyan területek fejlesztése, amelyek által a gyerekek érzékenyebbé válnak a természet, az 

élővilág és a Föld bolygó állapota iránt.  

Esztétikai nevelés: Óvodánk központi dekorációja időszakonként tematikusan valamilyen jeles 

naphoz, témához kapcsolódik. Ezek város szinten ismertek. Célunk a gyermekek ízlésének 

formálása és ha valaki belép, ezeket látva töltődjön a lelke, picit ki tudjon kapcsolódni a 

hétköznapi rohanásból. A csoportszobák, folyosók dekorációja szintén hangsúlyos.  

 

 

4.Szülőkkel való együttműködés formái, tapasztalatai 

 

2020 januárjában még a megszokott mederben folyt az óvodai életünk, a szülőkkel való napi 

szintű kapcsolattartással. Ám március 16-tól életbe lépett a vészhelyzeti protokoll, mely az 

óvodákat is magával sodorta. Teljesen szürreális módon, a munkaterületünk főleg a facebookra 

terjedt ki. Ami az online munka gerincét adja, azok a szülői zárt csoportok. Eddig nem voltunk 

hívei ezeknek, mert nem voltak jó tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Volt, hogy elszaladtak az 

indulatok, nem megengedett kommunikáció alakult ki, ezért az utóbbi 2-3 évben nem is nagyon 

működtettünk óvodai csoportokat. Most tehát létre kellett hozni teljesen új, hivatalos óvodai 

zárt csoportokat. Elkészült tehát a 4 online zárt csoport. A szülők kezdetben talán csodálkoztak 

ezen fejlemények láttán, de hamar megszokták és elfogadták, hogy jelen helyzetben nem 

tehetünk mást. Szeptemberben kis időre visszatérhettünk a nyitott óvodai rendszerhez, napi 

szintű személyes kapcsolattartással a szülőkkel. Október közepétől azonban a járványhelyzet 

romlása miatt ismét életbe lépett a ” zárt „ óvoda, mely jelenleg is érvényben van.  A szülők a 

bejárati ajtóig kísérik a gyermeket, ott átadják az óvodai dolgozónak. A kapcsolattartás 

személyes lehetősége elenyésző. Jellemzőbb a telefon és a messenger. A facebook zárt 

csoportokban beszámolunk az épp aktuális tevékenységeinkről, az itt folyó munkáról és minden 

közérdekű tudnivalót itt teszünk közzé, illetve a bejárati ajtóra és mellette a faliújságra papír 

alapon is kifüggesztünk. Ám időnként még így is elsikkad az információ, van szülő, aki nem 



 

olvassa el ezeket és félreértések adódtak már ebből. Ezért, akikről tudjuk, hogy szükség van rá, 

külön, egyénileg is el kell juttatni az információt, plusz energiát figyelembe véve.  

 

5. Az év során megvalósult tárgyi, szakmai fejlesztés, bővítés, felújítás, továbbképzések, 

minősítések 

 

Az év során számos tárgyi fejlesztés megvalósult: gyerek bútor, ágynemű, trambulin, konyhai 

eszközpótlás, gyerek írószer, játékok, hűtőszekrény, mosógép, robotporszívó.  Udvarfejlesztés: 

korszerű padok, parkosítás, tuja ültetés. Repülőtéri adomány során sikerült az udvar egy részét 

ellátni ütéscsillapítós gumilappal. 

További terveink között szerepel az udvar további rendezése, parkosítás, kiskert, virágoskert 

létrehozása. Évek óta terv, hogy a kiemelt nagy mászóka helyére, ami már balesetveszélyes 

volt, sikerüljön másikat telepíteni. Tervben van az elhasználódott játékok, eszközök folyamatos 

cseréje. Az ütéscsillapítós gumilapok további négyzetmétereken való lefektetése, a repedezett 

beton felújítása.  

Négy pedagógus vett rész online továbbképzésen, 30, illetve 60 órás tanúsítványt szerezve. Idén 

senki nem vett részt minősítő eljárásban. 

 

6. Covid alatt végzett szakmai és egyéb tevékenység   

Március 16-val bezárták az óvodákat. Egy hét takarítás, fertőtlenítés után, egyik napról a 

másikra át kellett állni az online fejlesztési módra. A munka áttevődött négy facebook zárt 

csoportra. Mind a négy csoportban benne vagyok, ellenőriztem az ott folyó munkát. A like jelen 

esetben azt jelentette: láttam a munkád és csak így tovább. Nagyon elégedett vagyok a 

pedagógus kollégákkal, mert lelkesen végezték a teendőiket az online fejlesztés terén. Érdekes 

anyagokat kerestek, linkeltek. A heti terveket aprólékosan kidolgozták, sok időt töltöttek vele. 

Amikor a szülők kezdték visszaigazolni az otthoni munkát a gyerekek produktumainak 

visszatöltésével, fotókkal, kisfilmekkel, az óvónénik buzdító és dícsérő kommenteket írtak 

minden visszajelzés alá, kiemelve, hogy mi a pozitívum abban a kis produkcióban. ( 

visszacsatolás, értékelés ) A kolléganők a szabadságuk ideje alatt is végezték az online munkát, 

hogy az folyamatos legyen, ne szakadjon meg.  A kollegalitás, „bajtársiasság” érzése is 

megjelent. Amikor valaki kidolgozott részletesen egy-egy témát, megosztották egymással, 

hogy ötleteket merítsenek és így is segítsék a másik munkáját. Az összefogásé, a közösségi 

munkáé a jövő szerintem. Szeptemberben kis időre visszatérhettünk a nyitott óvodai 

rendszerhez, napi szintű személyes kapcsolattartással a szülőkkel. Október közepétől azonban 

a járványhelyzet romlása miatt ismét életbe lépett a ” zárt „ óvoda, mely jelenleg is érvényben 

van.  A szülők a bejárati ajtóig kísérik a gyermeket, ott átadják az óvodai dolgozónak. Délután 

szintén az ajtóban adhatjuk át a gyermeket a szülőnek. Ez jelentős többletmunkát kíván az 

óvodai dolgozóktól. Különösen a téli hónapokban nehéz, amikor a vízhatlan overalltól, az öt 

ujjas kesztyűig kell a gyermekeket egyenként felöltöztetni. Vannak kritikus időpontok, amikor 

sokan állnak az ajtóban és egyfolytában csengetnek. Ilyenkor fokozott tempót kell diktálni. E 

mellett még jelentős feladat az állandó fertőtlenítés, takarítás. Ez különösen nehéz volt, amikor 

dolgozó hiány jelentkezett. Jó néhányszor mi óvónők is segítettünk délután a csoportszobák 

takarításában, fertőtlenítésében munkaidő után, hogy az egy-két dadusnéni, akire épp a munka 

zöme hárult, bírja az iramot. Jelentős lelki teher is nap-mint nap abban a tudatban végezni a 

munkánkat, hogy bármikor megfertőződhetünk, amit viszünk haza a családnak. Külön 

probléma, hogy mi az a lélektani határ, amikor valamilyen tünettel hazaküldhetjük a gyermeket 

soron kívül az óvodából. A szülő ezzel nem minden esetben ért egyet. Volt, hogy konfliktus 

alakult ki az álláspontok körül. Különösen nehéz kivárni, amikor egy érintett személy teszt 

eredményét várjuk. Pozitivitás esetén számos intéznivaló hárul ránk, személyesen rám is, az 

érintettekkel, sok családdal lekommunikálni, kapcsolatot tartani, az intézkedéseket meghozni. 



 

E sorok írásakor is belobbant ismét a járvány. Nem könnyű sem a dolgozóknak, sem a 

családoknak.  

 

7.Egymás közötti együttműködés, szakmai felállás  

 

Jelen helyzetben a tagóvodák és a vezetőség személyes kapcsolatára csak elenyésző lehetőség 

van. Jelentősen előtérbe kerültek az egyéb kapcsolattartási formák. Napi kapcsolatban vagyunk 

online formában. Értekezletekre, személyes beszélgetésekre kevés a lehetőség. Telefonos 

egyeztetés is gyakori. E-mailben is kapjuk a feladatokat, felkéréseket, amiknek ilyen módon 

teszünk eleget. Ennek megfelelően az adminisztrációs tevékenységünk megnövekedett. Online 

konferencián is vettünk rész, illetve online csoportos megbeszélés is volt a vezetőség körében. 

Az új szakmai felállásban dolgoztunk már a 2020-as nevelési évben. Ennek számomra az volt 

az előnye, hogy szakmai vezetőnk munkaköréből adódóan az aktuális törvények, elvárások, 

minősítések, önértékelések terén naprakész, magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

Ezen tudását nekünk átadja, a feladatok vázát elénk tárja, részletes útmutatásokat biztosít a 

különböző témakörökben, amiket, ha mind nekünk kellene egyenként keresgélni jelentős idő és 

energiaveszteségben lennénk, ezeket mind a csoporttól, a gyerekektől vennénk el.  Részemről 

azt gondolom, mint tagóvodavezetőnek elsősorban még mindig a gyermekek közötti 

tevékenységem kellene, hogy előtérbe kerüljön, nem pedig az adminisztrációs terhek. Mint 

tagóvodavezető azt érzem, a csoportbeli munkánk és a vezetői feladatok között 

egyensúlyozunk, hol sikeresebben, hol kevésbé, mert a munkától függően az egyik a másik 

rovására eltolódhat.  Ebben segít ez az új felállás.  

 

 

 

 

6. 

Pitypang Tagóvoda                                           

Üllő, Faiskola u. 17. 

Tagóvoda vezetője: Monostori Edina 

 

 

1. Gyermeklétszám alakulása: 

Pitypang óvoda férőhelyeinek száma:   100 fő 

 

Beírt gyermeklétszám:  

• 2020. januárjában a gyermeklétszám:   101 fő   

    Ezen belül: 

 Kiscsoport (Katica csoport)      26 fő 

 Középső csoport (Süni csoport)      27 fő 

 Nagycsoport (Csibe csoport)      25 fő 

 Nagycsoport (Ficánka csoport)      23 fő 



 

Összesen:       101 fő 

• 2020 augusztusában 3 gyermek elköltözött a körzetből más településre. 

• 2020 szeptemberében 28 gyermek kezdte meg általános iskolai tanulmányait. 

• 2020 szeptemberében 29 új gyermeket vettünk fel intézményünkbe. 

 

• 2020. szeptemberben a gyermeklétszám: 99 fő  

(Ebből szeptember hónapban 94 töltötte be a 3. életévét, a többiek fokozatosan 

érkeztek) 

Tehát ezen belül 2020 szeptemberében: 

 Kiscsoport (Ficánka csoport)     23 fő 

 Középső csoport (Katica csoport)    25fő 

 Nagycsoport (Süni csoport)     25 fő 

 Nagycsoport (Csibe csoport)     21 fő 

Összesen:       94 fő 

 

• 2020 decemberében: 

 Kiscsoport (Ficánka csoport)     24 fő 

 Középső csoport (Katica csoport)    27 fő 

 Nagycsoport (Süni csoport)     25 fő 

 Nagycsoport (Csibe csoport)     23 fő 

Összesen:       99 fő 

 

December hónapban 1 kisgyermek elköltözött, ezért a záró létszám: 98 fő. 

 

SNI-s fejlesztendő gyermekek problémái, ellátása, megoldások, fejlődések: 

Óvodánkban jelenleg nincs olyan sajátos nevelési igényű gyermek, aki SNI státusszal 

rendelkezik, de több gyermek szakértői vizsgálata folyamatban van. 

Intézményünkben jelenleg 13 BTMN státusszal rendelkező gyermek jár, ami a magas 

gyermeklétszám mellet nagyon nehéz feladat elé állítja óvodapedagógusainkat, illetve a 

csoportba járó gyermekeket is. (A csoportszobák mérete a gyermeklétszámhoz képest szintén 

nehézségeket okoz) 

 

2. Dolgozói adatok:  

• Engedélyezett létszám: 14 fő 

o 8 fő óvodapedagógus 

o 4 fő dajka 

o 1 fő pedagógiai asszisztens 

o 1 fő konyhai dolgozó 

• Gyesen lévők száma: 1 fő 

• Új belépő nem volt az év folyamán 

• Üres státusz nem volt az év folyamán 

 

 

 

 

 



 

3. Óvoda profilja 

Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a mese- vers elsődlegessége, az anyanyelvi 

nevelés, az anyanyelvi kommunikációs játékok sokoldalúságának kihasználása, illetve 

kommunikációs játékok személyiségfejlesztő hatásának kihasználása. 

A kommunikációs játékok segítik a gyermekeket, hogy hogyan kommunikáljanak a jobb 

megértés érdekében, hogyan kezdeményezzenek beszélgetést, hogyan álljanak ki saját 

magukért, hogyan mutassák ki megfelelő módon az érzéseiket, hogyan uralkodjanak a negatív 

érzéseiken, hogyan értelmezzék és használják a testbeszédet, hogyan növeljék 

önbecsülésüket, hogyan ismerjék fel erősségeiket, gyengeségeiket, hogyan szerezzenek 

barátokat, és hogyan tartsák meg őket, és hogyan legyenek kedvelt tagjai a közösségnek.  

 A személyiségfejlesztő feladataink közül legfontosabbak: a gyermekek egymás közötti 

kapcsolatainak, érzelmi megnyilvánulásainak elősegítése, az egymásra való odafigyelés, a 

szociális érzékenység megalapozása, a toleráns magatartás kialakítása, az önuralom, az 

empátiás készség, a mások megértésének képességének fejlesztése, a közösség iránt érzett 

pozitív viszony erősítése, a kudarctűrő képesség fejlesztése.  

Pedagógiai Programunkra építve kiemelt feladatként jelenik meg óvodánkban: 

• A gyermekek ötleteire épülő „szabad játék” és egyéb játékformák 

hangsúlyozása, lehetőségeinek kihasználása. 

• valamint az anyanyelvi nevelés, az anyanyelvi kommunikációs játékok 

ötlettárának bővítése, továbbfejlesztése. 

A szabad játék túlsúlyának érvényesítésüléséhez olyan környezetet alakítunk ki, ahol a 

gyermekek önállóan végezhetik tevékenységeiket, melyben a gyermekek saját döntéseik és 

fejlettségi szintjüknek megfelelően keresik a kihívásokat, illetve vállalhatják esetleges 

elmaradásukat. 

4. Szülőkkel való együttműködések formái, tapasztalatai 

A márciusi szülői értekezletünket hagyományos formában tudtuk megtartani.  A koronavírus 

járvány okozta helyzet miatt a szeptemberi  szülői értekezletet a  az óvodát kezdő 

kiscsoportosok szüleinek személyesen, míg a többi csoportban online szülői értekezlet 

keretein belül tartottuk meg. 

A szeptemberben megtartott szülői értekezleten a szülők a házirendet, a Pitypang Óvoda 

Pedagógiai Programját, valamint a nevelési év legfontosabb eseményeit, programjait, 

feladatait ismerhették meg, továbbá online állást foglalhattak az óvodai csoportot érintő 

kérdésekben. 

Az értekezleten az aktualitásokon túl beszélgetést, együtt- gondolkodást kezdeményeztünk a 

szülőkkel a gyermekek erkölcsi értékeinek, érzelmeinek alakításáról, a jó és a rossz közötti 

különbség felismertetésének lehetőségeiről, az őszinteség az igazságosság megismertetésének 

fontosságáról. Az online szülői értekezleten történő állásfoglalásokat (szavazások 

eredményeit) jegyzőkönyvben is rögzítettük, melyeket a szülők aláírásukkal hitelesítettek.  

A szülői értekezletek látogatottsága mind online, mind személyes formában minden 

csoportban magas volt, a szülők többsége érdeklődő, együttműködő, tenni akaró, segítőkész. 

Ebben a nevelési évben sajnos nem volt lehetőségük a szülőknek hogy nyílt napokon 

bepillanthassanak a gyermekeik óvodai életébe, hétköznapjaiba.  



 

A koronavírus járvány kapcsán hozott intézkedések következményeként a családoknak 

tervezett programjaink közül a tavaszi időszakra tervezett programjaink: 

• a „Föld napja” alkalmából tervezett virágültetés, 

• „Sport -nap” 

• „Anyák -napi” ünnepély 

• „Évzáró ünnepély” 

• „Pitypang party”     

• „Mihály napi vásár kézműves délelőtt” illetve „Adventi vásár kézműves délelőtt” 

elmaradtak,  

Az őszi időszakra tervezett családi programjainkat: 

• „Mihály napi vásár”, 

• „Adventi vásár” 

• „Karácsonyi ünnepély pedig zárt keretek között, szülők nélkül valósítottuk meg.  

Fogadó órák megtartására előzetes megbeszélés alapján bármikor lehetőséget biztosítottunk a 

szülőknek, hogy az esetlegesen felmerülő problémáikkal megkeressenek, illetve a gyermekük 

fejlettségével kapcsolatos kérdéseiket feltegyék. A fejlődést nyomon követő lapok részletes 

megbeszélésére is lehetőséget biztosítottunk a szülőknek. 

5. A 2020. év során megvalósult felújítások, fejlesztések, beszerzések, 

eszközpótlások közül fontosnak tartom megemlíteni: 

 

• Ebben az évben az udvarunkra két új homokozó lett telepítve. 

• Május hónapban az óvoda 2 csoportszobája, a folyosó, 2 mosdóhelység, a tornaszoba, 

az iroda ki lettek festve, a folyosóról nyíló ajtók frissen lettek mázolva. 

• Az iroda újra lett parkettázva, és új irodabútort is vásároltunk. 

• A Ficánka illetve Katica csoport új kiegészítő bútorokkal lett felszerelve. 

• Konyhánkat sikerült új mosogatógéppel, új tányérkészletekkel, új evőeszköz 

készletekkel kiegészíteni. 

• Sikerült új külső merevlemezt, pendriw-ot beszereznünk 

• Kaptunk új laptop-ot, iratmegsemmisítőt, és fekete-fehér nyomtatót 

• Vásároltunk ezen kívül játékokat, mesekönyveket, szakmai eszközöket, bővítettük 

szakmai irodalmunkat. 

A beszerzések és eszközpótlások egy része egy korábbi Pitypang Party jótékonysági 

bálunk bevételéből lett finanszírozva. 

 

Továbbképzések:  

• Tokárné Gödri Melinda a Katalizátor Pedagógusképző Központ szervezésében  

„Játékra fel” „A játék alkalmazása az oktatásban és a nevelésben” című online 60 órás 

továbbképzésen vett részt  

 

6. Az év során meg nem valósult tárgyi, szakmai fejlesztések. 

 

A koronavírus okozta helyzet miatt a tornatermünkbe tervezett tornaszer tároló szekrény 

elkészítése nem valósult meg, reméljük ezt a 2021. évben sikerül elkészíttetnünk.  

Kaptunk egy fekete-fehér nyomtatót, ami sokkal gyorsabb, mint az előző nyomtatónk volt, a 

hétköznapi feladatainkhoz mégis nagyon nagy szükségünk lenne egy színes nyomtatóra. Napi 

szinten nyomtatunk a gyerekeknek az adott témáinkhoz képeket, oktatási anyagokat, melyeket 

nagyon körülményes színes nyomtató nélkül megvalósítani.  



 

 

 

7.  A koronavírus járvány alatt végzett szakmai és egyéb tevékenység tavasszal, 

illetve ősztől: 

A 2020. 03. 13.-án kormány által kihirdetett vészhelyzet rengeteg új megoldandó feladatot 

jelentett csapatunknak. Az óvoda teljes körű fertőtlenítése után meg kellett szerveznünk az 

online tevékenységtervezés hogyanjait. 

A megváltozott körülmények miatt bevezetett online kapcsolattartást a következő lépések 

előzték meg: 

• első lépéseként minden szülőt tájékoztattunk a fennálló helyzet hozta változásokról, 

majd csoportonként felmértük, hogy a szülőknek milyen formában felel meg a 

kapcsolattartás. A szülők 3 lehetőség közül választhattak, hogy milyen formában 

szeretnék megkapni az aktuális hét tervezeteit, anyagait. 

 facebook zárt csoportban, illetve messengeren privát üzenetként 

elküldve 

 email formájában,kinyomtatva, pedagógiai asszisztens által postaládába 

juttatva 

• A tematikus tervben megfogalmazottak megvalósításának biztosítása érdekében 

munkarendünket úgy alakítottuk ki, hogy a tervező munkát, a tervezet 

feltöltését, a tartalmak részletesebb kibontását az a kolléganő végzi, aki az 

óvodában az adott héten délelőttös műszakban lett volna, kolléganője pedig 

kiegészítő ötletekkel támogatja, gazdagítja a téma feldolgozását, és mellette az 

ügyeletes óvodában való ügyeletet szükség esetén ellátja. 

A Szülőkkel történő kapcsolattartásban, esetleges módszertani segítségnyújtásban, minden 

csoportban mindkét óvónő a szülők rendelkezésére állt a meghatározott napi 4 órában. 

Minden csoportban figyeltek arra a kolléganőim, hogy a témahetek tervezetei az éves 

tervben szereplő témákra épüljenek, és a pedagógiai folyamatokba illeszkedjenek. 

Figyeltek arra kolléganőim, hogy a tervezeteket érthetően, magyarázatokkal, gyakorlati 

tanácsokkal ellátva, együttműködésre sarkallva, közös gondolkodásra ösztönözve osszák 

meg. Figyeltek rá, hogy a pedagógusaink és a szülők közötti pozitív, együttműködő 

kapcsolatot az online kapcsolattartás még inkább elmélyítse 

Úgy érzem, sikerült gyorsan és hatékonyan megtervezni, megvalósítani ezt a szülők, 

gyermekek és magunk számára is új helyzetet. Sikerült közösen bevezetnünk, megtanultunk, 

hogy hogyan tudunk digitálisan is együttműködni, dolgozni. 

Az az igazi visszacsatolás, amikor a szülők rendszeresen visszajeleznek, hogy hasznosnak, 

érdekesnek, ötletgazdagnak, találták a tervezeteket. És a szülők nagy százaléka ezt tette… 

Megköszönték a tervezeteket, az ötleteket, ajánlásokat. 

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet idején a Humán Szolgáltató Központ irányításával 

intézményünk technikai dolgozói a fertőtlenítésen és a saját illetve ügyeletes óvodákban való 

dajkai feladatok ellátásán kívül több területen is aktívan részt vettek: 

• Segítettek az idős, illetve beteg üllői lakosoknak a bevásárlásban, gyógyszertári egyéb 

ügyek intézésében, 



 

• Segítettek a védőmaszkok varrásában, (egy kolléganőnk nemcsak a HSZK-nak, hanem 

az üllői sportegyesületnek is varrt maszkokat) 

• Segítettek a Városi játszótér játékainak tisztításában, fertőtlenítésében 

• Segítettek a szórólapok kihordásában Üllő területén 

A tavaszi visszatérés után és az őszi- téli időszakban a fertőtlenítési tervnek megfelelően 

folyamatosan fertőtlenítettük az intézményt. Továbbra is kértük a szülőket, hogy lehetőség 

szerint ne lépjenek be az intézménybe. A kiscsoportos gyermekek szüleinek és a 

gyermekeknek a hőmérsékletét az intézménybe való belépéskor minden esetben 

megmértük, illetve folyamatos kézfertőtlenítést vezettünk be a gyermekek és felnőttek 

körében. A maszkhasználatot kötelezővé tettük mind a dolgozók, mind a szülők körében. 

Figyeltünk rá, hogy altatáskor az ágyak megfelelő távolságra legyenek egymástól, és 

törekedtünk rá, hogy az adott csoportba járó gyermekek ne keveredjenek más csoportba járó 

gyermekekkel. A lecsökkent létszám ellenére igyekeztünk a szakmai munka minél 

tökéletesebb megvalósulására. 

 

8. Szakmai együttműködés 

Úgy érzem a fenntartóval, a munkáltatóval, és a szakmai vezetéssel is folyamatos, szoros, és 

napi szintű az együttműködésünk.  

Együttműködő, egymást segítő, egymást támogató, összehangolt munka jellemzi a kapcsolatot. 

Cél az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés, illetve az 

intézmény érdekeinek képviselete. 

Szakmai Vezető Asszony támogatására nagyon nagy szükségünk volt a minősítések és a 

pedagógus önértékelések lebonyolításában. Jelenleg a vezetői és intézményi önértékelések 

folyamata zajlik, melyben szintén segítő szerepet vállalt. Fontos, hogy az önértékeléssel, 

tanfelügyelettel, minősítésekkel kapcsolatos teendőket kézben tartja, és folyamatosan jelzi a 

feladatokat, határidőket, mert az óvodapedagógusi és tagóvoda vezetői feladatok mellett erre 

nem lenne kapacitásunk. Instrukciói segítik a rendszerben való gondolkodás kialakítását. 

         

 

VI. Központi Rendelő/VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

 

Üllő Templom tér 3. 

Munkacsoport vezetője: Komorettoné Szentirmai Katalin 

 

2020 év is az Üllői Védőnői Szolgálat újraszervezéséről szólt, és a járványhelyzethez való, 

alkalmazkodás jegyében telt. 

Március közepétől, a megjelent szakmai iránymutatók alapján végeztük a munkánkat, a HSZK 

Igazgatójának mint munkáltató  , és a Járási Vezető Védőnő, mint szakmai vezetőnk 

jóváhagyása alapján, részben munkahelyünkön, részben az elmúlt évben megtanult home 

office-ban. 

Belépett életünkben a távkonzultáció fogalma, mely során telefonon, skypon, valamit egyéb 

elektronikus felületen konzultálhattunk a családokkal.  



 

Családlátogatások bőven háttérbe szorultak, de az újszülött ellátás otthoni látogatásokkal, 

valamint a várandósgondozás folyamatosan megmaradt a tanácsadóban történő ellátás 

keretében. 

2020-ban 127 várandóst vettünk fel újonnan és velük együtt 231 kismamát gondoztunk az 

évben. 

140 csecsemő született 2020-ban Üllőre. 

2020 december végi adatok szerint 143 csecsemőnk, 320 kisdedünk, kisgyermekünk pedig 589 

volt védőnői gondozásban. 

Szintén december végi adat, hogy a gyermekek és a várandósok által 886 családot gondoztunk. 

Természetesen ebben számban már nincsenek benne az év folyamán elköltözött gondozottak, 

illetve az idő elött megszakadt várandósságok. 

Tanácsadáson megjelenések száma: 

várandós : 641 

csecsemő: 1055 

gyermek 1-7 év : 1271 

 

Látogatássok száma: 

várandós: 140 

csecsemő: 658 

gyermek: 227 

Távkonzultációk száma: 

várandós: 371 

csecsemő: 754 

gyermek: 1026 

 

A száraz számadatokból is látszik, hogy a telefonos egyeztetés, problémamegoldás, eligazítás, 

információ átadás, táplálási-, életmódbeli tanácsok, normál fejlődéssel, neveléssel, 

szobatisztasággal kapcsolatos kérdések, és azok megválaszolásai, nagy számban a virtuális 

térbe helyeződtek át.  

Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a lelki támogatásra is, hiszen a több hullámban érkező 

korlátozások miatt a kisgyermeket nevelő családok még inkább „be zárkózottabbak” lettek, 

hiszen már a közösségi tereken sem tudtak megfelelő számú találkozást, beszélgetést, társas 

kapcsolatot kialakítani. 



 

Mindemellett sosem volt visszautasított ellátás, miszerint ha a család a látogatást, vagy a 

tanácsadáson történő megjelenést tartotta fontosabbnak, akkor a fokozott higiéniai előírások 

betartása mellett, mindig a szülők igényeinek megfelelően alakítottuk a gondozás menetét. 

Iskolavédőnői beszámoló: 

A 2020-as év az iskolai munka során két tanévet érint, melyek létszámban  

- 2019/20-as tanévben 829   

- 2020/2021-es tanévben 841  

fő, tanulót jelent az október 1-i adatok alapján. 

Minden tanévben a páros évfolyamokon van kötelező védőnői státusz vizsgálat, ez az 

összlétszám fele. Sajnos ebben az évben a tavaszi iskola bezárás miatt ezt nem tudtam 

maradéktalanul elvégezni, de így is sor került a 2. a 6. és a 8. évfolyamok vizsgálatára, ez 312 

tanulót jelent. 

Egy tanév során kétszer van iskolai kampányoltás 6. és 7. évfolyamokon. Ez 4 féle oltás jelent 

ősszel, melyből kettőt ismétlünk tavasszal.  Ez az idei tanévben 222 tanulót érint(ett). 

A védőnői fogadóóra során általában 800-1000 közötti a megjelenések száma évente: sérülések, 

panaszok és tanácskérések miatt. 

Minden tanévben felvilágosító órákat is tartok igény szerint az egészséges életmóddal, a 

kamaszkori változásokkal és a nemi éréssel kapcsolatban. 

2020-ban megnövekedett az egyéni felvilágosítás/tanácsadás száma a covid járvánnyal 

kapcsolatban a tanulók és a pedagógusok esetében is.  Hangsúlyosabbá vált a prevenció és az 

egészség-tudatosság   jelentősége . 

Labor: A szolgáltatás egész évben, még a covid legveszélyesebb szakaszában is működött, 

hisz fontos volt, hogy a vérvételek helyben történjenek, melynek száma az év során 4422 

vizsgálat. 

 

VII.  Összegzés 

Nagy nyugalommal kezdtünk bele a 2020-as évbe, hisz megtörtént az óvodák szervezeti 

átalakítása, igazgatóhelyettest találtam egy profi óvodai szakember személyében, 

megkezdődött a szakmai munka. Úgy gondoltuk, egyetlen nagy kihívás vár ránk, a 

Gyöngyvirág Óvoda elkészülése és berendezése és az átköltözés. 

Ritkán tévedek, de akkor nagyot, ez az évindító jó érzés is ilyen volt. 

Sajnos márciustól megkezdődött az az időszak, mely azóta sem ért véget, a pandémia, 

mely mindent felülírt. 

Soha nem tapasztalt összefogás volt az, mely átsegített bennünket ezen a kezdeti 

érthetetlen és szívszorító helyzeten. Legfontosabb volt, hogy segítsük a szülőket, így 

intézményeink nem zártak be, a bölcsőde is csak 6 hétig nem fogadta a gyermekeket, de 

ott olyan mértékű volt a fertőzés, hogy muszáj volt kis szünetet tartani. 



 

A szülők 50-70 %-a igénybe vette a szolgáltatásokat, mert féltek munkahelyük elvesztése 

miatt. 

Közben a szabad dolgozók segítették a covid fertőzéses családok és a nyugdíjas személyek  

ellátását, bevásárlás, gyógyszerek kiváltása és ügyintézés tekintetében. 

Dolgozóink látták el a telefonügyeletet az orvosi rendelőben, hisz annak be kellett 

szüntetni a személyes félfogadás jelentős részét, így azt igyekeztünk telefonon és 

elektronikusan kiváltani. 

Kollégáim nem csak az intézményeket takarították, fertőtlenítették akár napi szinten, 

hanem a város játszótereit, létesítményeit is. De ha kellett maszkot varrtak százszámra, 

mert hirtelen óriási hiánycikk lett nem csak a maszk, hanem minden, amiből készíthető. 

 

Nagy segítséget kaptunk a Városüzemeltető Kft-től és a Polgármester Asszonytól, akik 

pillanatok alatt szereztek nekünk kesztyűt és orvosi maszkot, hisz a betegekhez és 

idősekhez a kollégáknak muszáj volt abban menni.  Ha azt akkor nem kapjuk meg, sokkal 

többen betegedtek volna meg közülünk is.  

Naponta több adag kesztyűt, maszkot, fertőtlenítőt tudtunk adni a 8 telephelyre a 120 

dolgozónak, érintésmentes hőmérőket vásároltunk, kerültük a személyes érintkezést ahol 

lehetett illetve plexi falakat gyártattunk, tettük amit csak lehet. 

 

Óvodáink igyekeztek áttérni az online oktatásra amikor nem volt más módja a 

találkozásoknak, ezzel is segítettük a szülőket, akiknem volt könnyű helyzetben. 

Közben a pedagógusaink felkészültek vezetőik segítségével a szakmai minősítésekre, 

segítő webes anyagokkal látták el a szülőket, folytatták a témahetek szerinti nevelést. 

 

Nagy feladatunk, a Gyöngyvirág Óvoda átköltöztetés is megtörtént, ehhez tényleg 

maximális összefogás kellett, melyben valamennyi intézmény kivette a részét. 

Szeptembertől egy csodálatos új, minden európai szintű eszközzel, térrel és lehetőséggel 

ellátott óvoda várta  a 100 gyermeket a Sportliget lakóparkban. 

 

Bölcsődei dolgozóinkat nagyon erősen érintette a járvány, mivel ott a legnehezebb 

betartani a távolságot, ölelés a kis kétéves gyermekeknek mindig kell. Kollégáink 

folyamatosan fertőtlenítettek, hordták a maszkot és mindent megtettek, hogy nyitva 

lehessünk és a kicsik ne érezzenek túl sokat a körülöttük zajló őrületből. 

 

Védőnőink is új munkamódokat találtak ki, telefonon, skyp-on, messengeren tartották a 

kapcsolatot, de a csecsemőket ebben az időszakban is látogatták, megtörténtek az oltások 

beadásai is és segítették az anyukákat. 

 

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás nem szünetelhetett, egyrészt segítettek az idősek 

ellátásában, másrészt végezték a gyermekvédelmi feladatokat, tartották a lelket a 

családokban az új és szokatlan helyzetben. 

 

A legnehezebb munka az idősellátás dolgozóit terhelte, mivel nem csak az alapellátottakat 

kellett segíteniük, hanem minden nyugdíjas korút, aki kérte, ez naponta 10-20 plusz 

bevásárlást, beszerzést jelentett. Megszerveztük a meleg ebéd szállítását az igénylőknek, 

eldobható műanyag edényben, hogy ezzel is csökkentsük a fertőzésveszélyt. Igyekeztünk 

meggyőzni az időseket, hogy mindenképpen maradjanak otthon, ez sokszor nagyon nehéz 

volt, mivel sokaknak lételeme a társas érintkezés, még a veszélyérzetet is felülírva. 

 



 

A nyár során sem csökkent a munkánk, emellett megszerveztük a nyári tábort, mely 

felüdülés volt a gyerekeknek, de kollégáimnak és a szülőknek is. 7 hétig a gyerekek együtt 

játszhattak, tartalmas programokon vettek részt és még pár buszos kirándulást is 

szerveztünk. 

 

Az ősz sajnos megint a szigorítások időszaka volt, kénytelenek voltunk korlátozni a szülők 

intézménybe lépését, hőmérőztük az érkezőket, fertőtlenítettünk, de még így is fel-fel 

bukkant intézményeinkben a vírus. 

 

A nehézségek ellenére a fluktuáció nem haladta meg a szokásos 10 %-ot és szerencsére 

minden megüresedett álláshelyre azonnal találtunk alkalmas jelentkezőt. Az óvodákban 

a gyes-es üres óvónői státuszok pedagógiai asszisztenssel való helyettesítését a 

jogszabályok lehetővé tették, így jelenleg nincs üres állásunk. 

 

Fontos és kiemelt elvárás, támogatott feladat a dolgozók továbbképzése, minősítése, 

GDPR ismeretek nyújtása, HACCP, tűz és balestvédelmi oktatás., ezeket a vírushelyzet 

sem írhatta felül, így meg tudtuk valósítani. 

A szakmai továbbképzések online formában, csökkent számban váltak lehetővé, de 

igyekeztünk ezeket kihasználni. 

Új kezdeményezésünket folytattuk, a „törzsgárda tagság” visszahozatalával, melynek 

során az évnyitó ünnepségen az 5-10-15-20-25-30-35 éve nálunk dolgozókat kis 

tárgyjutalommal köszöntöttük, hisz minden apró elismerés fontos, különösen úgy, hogy 

az egész csapatunk előtt történik. 15 fő részesült elismerésben. 

Ugyanígy minden évben jutalmazzuk a legkiválóbb dolgozókat az óvodákban, 

bölcsődében, egészségügyi és szociális területen.  

A társintézményekkel is sikerült jó kapcsolatot kiépíteni, támaszkodunk egymásra, hisz 

mindenkinek fontos, hogy a szolgáltatások megfelelő szinten működjenek. 

Az intézmények működését mindig a jó kapcsolatrendszer alapozza meg, erősiti, legyen az 

külső vagy belső rendszer. Köszönöm Polgármester Asszonynak, a Bizottságoknak, a 

társintézmények dolgozóinak a támogatást, mely kölcsönös volt. Ez tette lehetővé, hogy 

működni tudtunk és biztosítottuk nem csak az alap, de a plusz szolgáltatásokat is. 

 Üllő, 2021. április 26. 

Köszönetként egy idézet, mely hitvallásunk is: 

„Hiszek benne, hogy az önálló munka is legfőképpen egy jó csapatban teljesedhet ki, tehát 

elengedhetetlen egy kellően biztató, egymást támogató és mégis ösztönzően kritikus, 

ugyanakkor előremutató és kreatív közeg.” 

/Istenes Zoltán/ 

Szabó Katalin Ildikó 

igazgató 

 



 

 

 

 

 

  

  

 


