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I. Bevezetés 

 

Újbuda Önkormányzata 2015. áprilisi képviselő-testületi ülésén megalkotta köznevelési 

koncepcióját és intézkedési tervét. Az eltelt két évről készül az alábbi összegzés, arról, hogy 

az ott megfogalmazott célok és feladatok végrehajtása hol tart, milyen fázisban van, és esetleg 

kell-e módosítani a koncepcióban és az intézkedési tervben leírtakat. 

Az első év végén szakértőt kértünk fel, hogy vizsgálja meg, hogy hogy áll a koncepció 

végrehajtása és kell e további segítség az intézmények számára. 

A szakértői anyag az alábbi összegzést tette:  

 

1. „A bevezetett változtatások tekintettel voltak a helyi a viszonyokra, a pedagógiai 

koncepciót és a tanulási-tanítási programot – érdemben nem sértették. Az intézmények 

folyamatos egyeztetéseken alapuló csapatmunka eredményeként a kitűzött határidőre 

elkészítették stratégiai szabályozó dokumentumaikat. A szakmai, módszertani 

megvalósítást a fenntartó külső szakemberek finanszírozásával segítette. 

2. Újbuda Önkormányzata a nevelés - oktatás terén továbbra is megfelelő színvonalon 

látja el kötelező feladatait, azonban a fenntartónak fontos megvizsgálni a területi 

eloszlási egyenlőtlenségeket, az SNI gyermekek növekvő számából következő 

férőhelyhiány okozta nehézségeket, és az életvitelszerű kerületben tartózkodás 

jogszabályi következményeit, annak érdekében hogy a Köznevelési Koncepcióban 

megfogalmazott fenntartói alapelvek minden, a kerületben élő gyermek számára 

biztosítsák a szükséges ellátást. 

3. Az óvodáztatási feladatok megfelelő színvonalon történő ellátására a kerületben 

működő alapítványi és egyházi fenntartókkal kötött megállapodásokat az 

Önkormányzat felülvizsgálta és a kerületi gyermekek ellátására 10-15 évre újabb 

megállapodást kötött.  

4. A 2015/2016. nevelési évben a kerületi óvodák befogadóképessége a kötelező 

beóvodázási feladatok teljesítéséhez megközelítően megfelelő volt. A rendelkezésre 

álló férőhelyekre azonban egyre kevesebb gyermeket tudnak felvenni az óvodák, a 

magas virtuális létszám (2-es, 3-as szorzójú SNI gyermek) és az életvitelszerű 

körzetben tartózkodás miatt. 

5. 2015 nyarán a Szentimrevárosi Óvoda Alsóhegy Utcai Óvoda telephelyen 1 óvodai 

csoportbővítéssel csökkentette a fenntartó a férőhelyhiányt. További csoportbővítésre 

nyújtottak be terveket a Dél-Kelenföldi régió építési terv-javaslatához, valamint az 

Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza Utcai Óvoda telephely 3 csoporttal való 

bővítésére. A Gazdagréti régió esetében 2015-ben az Önkormányzat a Gazdagréti 

Óvoda Szivárvány Óvoda telephelyének 116 óvodai férőhellyel történő bővítésére 

nyújtott be pályázatot. Az Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza Óvoda telephely 3 

óvodai csoporttal történő bővítésére már 2012-ben elkészültek az építési-beruházási 

tervek.  
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6. Újbuda Önkormányzata továbbra is minőségi színvonalon látja el önként vállalt 

feladatait: gyógytestnevelés, logopédiai fejlesztés, 12 órás nyitva tartás, 

intézményenkénti óvodapszichológusi ellátás, óvodáskorú légúti beteg gyermekek 

preventív ellátása, az ételallergiás és cukorbeteg gyermekek ellátása, korai fejlesztés 

támogatása, a kötelező úszásoktatás fenntartói finanszírozása, a pedagógus 

kitüntetések adományozása.  

7. Az SNI gyermekek intézményi ellátása az óvodák alapító okiratában a fenntartó által 

megjelenített feladatellátás alapján szerveződik. Az eltelt nevelési évben 2 

gyógytesnevelői státus bővítésére került sor. Így az SNI és BTM gyermekek 

gyógypedagógiai ellátása intézményi dolgozók segítségével hatékonyabbá vált, az 

előírt órák teljesítésének megszervezése biztonságosabbá vált. Ennek ellenére 

kimutathatóan vannak ellátatlan órák a kerületi intézményekben. Ennek a hiánynak a 

megszüntetéséről a fenntartónak gondoskodnia szükséges a jövőben. 

8. A 2015/2016-os nevelési évtől kezdődően, érvényes intézményi alapító okirat szerint a 

Kelenvölgy – Őrmezei Óvoda Napraforgó Óvoda telephelyén (1112 Budapest, 

Menyecske u. 2.) újabb 1 óvodai csoportban kezdődött meg – a szülői igények 

figyelembe vételével a nemzetiségi nevelés az átszervezés után. 

9. Az önkormányzat az újjászervezett köznevelési intézmények szakmai tevékenységét 

azokkal az intézkedéseivel is erősíti és támogatja, amelyek a gyermekek 

esélyegyenlőségét biztosítják. 

10. Az SNI gyermekek ellátásában jelentős előrelépés az új státuszok engedélyezése (3 

gyógypedagógus, 2 fejlesztőpedagógus, egy gyógypedagógiai asszisztens), mely 

hatékonyabbá tette az SNI gyermekek ellátását. 

11. Az intézmények mindegyike rendelkezik egy pszichológusi státusszal. Működésükkel 

a legtöbb intézményben az intézkedési tervben megfogalmazott feladat alapján 

gyakorlattá vált a középső csoportos gyermekek pszichológus általi szűrése. 

12. A kerület elvárásként fogalmazza meg a vezetők számára a tanköteles korú és 

iskolaérett gyermekek beiskolázásának időben történő megvalósítását. Az 

intézmények vezetői munkatervi szinten is kiemelkedő figyelmet fordítanak ennek a 

feladatnak az eredményes megvalósítására. Kerületi szinten a 2015/2016. nevelési 

évben 10%-ra becsülhető az óvodába visszamaradó gyermekek létszáma. 

13. A fenntartó által nyújtott kerületi lehetőségek gazdag választékából minden intézmény 

beépített a nevelő munkájába, melyet általában a Pedagógiai Programjuk is tartalmaz. 

14. Kerületi szinten (pályázat alapján) létrejöttek a Szakmai Centrumok, melyek a vezetői 

megítélés alapján nagy lendületet adtak a szakmai együttműködés további 

biztosítására, a jó gyakorlatok bemutatására. 

15. Az átszervezés többletfeladataihoz, illetve a státuszok kialakításához a köznevelési 

intézmények működésének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. 

16. A költségvetés értékelése a gazdaságosság és a kimutatható eredmények 

szempontjából még nem történt meg. 

17. Az intézmények visszacsatolását az erősségekről és a felmerült nehézségekről, további 

fejleszthető feladatokról a szakértői értékelés tartalmazza. 

18. A fenntartó által a kerületben végzett szervezeti légkör mérésének összesítő 

százalékos mutatói nem jeleznek kiugró problémákat az óvodákban. 
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19. A Szülői Szervezetek kerületi szinten 80 %-os elégedettségről nyilatkoztak. 

20. Újbuda Önkormányzata Intézkedési tervében megfogalmazott feladatok a 2015/2016. 

nevelési évben kevés kivétellel sikeresen megvalósultak a vezetői és fenntartói 

visszajelzések alapján.” 

A fenti megállapítások segítették a második év feladatainak kijelölését és visszacsatolást 

adtak az elvégzett munkáról. 

 

II. Helyzetértékelés két évvel később 

2.1. Demográfiai helyzet áttekintése 

A koncepció demográfiai elemzése a 2014-es trendeken és az akkor ismert adatokon alapult. 

Az 1. számú melléklet tartalmazza, hogy 1-6 évesek népesség-nyilvántartó szerinti számát, 

mely bizonyítja, hogy az ottani megállapítások jók voltak. Ezek az adatok a már beköltözött 

és be is jelentkezett gyermekeket tartalmazzák. Nem szerepel a számokban a bérlakásokban, 

rokonoknál szívességből, bejelentés nélkül élők száma. Az adatok mutatják, hogy emelkedni 

fog a gyermeklétszám és ehhez kerül még majd a következő 5 évben átadásra kerülő több 

mint 3000 lakásba /de ez a szám még emelkedik!/ költözők száma is. Ennek nagyságrendjéről 

csak a beköltözés után lesz konkrét számunk. Ami továbbra is biztos, hogy szükség van a 

kerületben óvodai férőhelyek bővítésére, melyet a lakóparkok és házak elszórt építése is 

indokol. 

2.2. Személyi feltételek alakulása 

2.2.1..Gyermek számának, helyzetének, ellátásának alakulása 

A Köznevelési Koncepció 2015. c. dokumentumhoz kapcsolódó intézményi 

struktúraváltást megelőző 2014/2015. nevelési év október 1-jei létszámadatai a 

következő képen alakultak: 

23 óvodánkban 28 helyszínen 159 óvodai csoport működött, 4292 óvodai 

férőhelyen biztosítva a kisgyermeknevelést. 2014. október 1-jén 3812 fő gyermek 

ellátását végeztük. Az említett gyermekek közül 65 fő rendelkezett érvényes Szakértői 

Véleménnyel, melynek figyelembe vételével csoportlétszám számításakor két, illetve 

három főnek tekintendők. 2014. december 31-éig további 258 fő előjegyzésbe vett 

gyermek várta az intézménybe kerülést. Az említett adatok szerint, kerületi 

vonatkozásban óvodáink 23,97 fős valós csoportlétszámmal működtek 2014 októberében, 

ami a beérkező előjegyzéses gyermekekkel tovább emelkedett. Az óvodai jelentkezések 

szerint 2015. február végéig 3. életévüket betöltött gyerekek, ill. óvodát kezdő 

óvodaköteles korú gyermek részére tudtunk férőhelyet biztosítani. A sajátos nevelési 

igényű gyermek száma nevelési év végére 98 főre emelkedett. A 2015. március 1-jei 

valós gyermeklétszám 3950 fő, mely a sajátos nevelési igényű gyermekek figyelembe 

vételével 4078 főt takart. 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 2015-ös Köznevelési 

Koncepciójának érvénybe lépése mellett a 2015/2016. nevelési évet 8 óvodával 

indítottuk, változatlanul 28 helyszínen 159 óvodai csoporttal és 4292 férőhellyel.  

2015/2016. nevelési év október 1-jén 3798 gyermeket fogadtunk, akik közül 103 fő 

rendelkezett érvényes Szakértői Véleménnyel. 2015. december 31-éig további 258 fő 

előjegyzésben lévő gyermek érkezését vártuk. Óvodai csoportjaink kerületi szinten 

október hónapban 23,88 fős valós átlaglétszámmal működtek, mely a nevelési év során 

tovább emelkedett. Nevelési év közben a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 112 

főre duzzadt. Férőhelyeink és a sajátos nevelési igényű gyermekek virtuális létszámának 

tekintetbe vétele mellett 2016. március hónap közepéig tudtunk a jelentkező gyermekek 

számára óvodai ellátást biztosítani. A 2016. március 1-jei valós gyermeklétszám 3977 fő, 

mely a sajátos nevelési igényű gyermekek figyelembe vételével 4121 főt takart. 

 

A 2016/2017. nevelési évben 8 óvodában 28 helyszínen fogadtuk az óvodás korú 

gyermekeket. 159 óvodai csoportunkból valósan 158 működött. Az Észak-Kelenföldi 

Óvodában (1119 Budapest, Tétényi u. 46-48.) a csoportok átlaglétszáma szeptember 1-én 

(18,8) és december 1-én sem érte el a törvényben előírt átlagos csoportlétszámot (20). 

Ezért az Nkt. 83.§ (2) bekezdés d) pontjára hivatkozva az Észak-Kelenföldi Óvoda 

székhelyén működő 6 óvodai csoportból 1 óvodai csoport szüneteltetését engedélyezte a 

fenntartó azzal a feltétellel, hogy amennyiben a kerületben jelentkező férőhelyek iránti 

szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy a 6. csoport visszaállításra kerül. A 

szüneteltetés nem tette szükségessé a dolgozói létszámcsökkentést, mivel az állások 

megürültek. A szóban forgó csoport szüneteltetése alatt a termet, a székhely intézmény – 

mivel nem rendelkezett/nem rendelkezik tornaszobával – a 2016/2017-es nevelési évben 

átalakítást mellőzve, tornafoglalkozások lebonyolítására használta a sajátos nevelési 

igényű gyerekek fejlesztésének megvalósítására érdekében.  Az óvodai férőhelyek 

vonatkozásában - a törvényi előírásokat betartva – 2016 tavaszán felülvizsgálatot végzett 

a fenntartó. Megállapításra került, hogy a Gazdagréti Óvoda székhelyén és telephelyein a 

valós csoportszobai négyzetméterek indokolttá teszik a férőhelyszám módosítást. Így a 

2016/2017. nevelési évet az eddigiekkel azonos székhely/telephelyszám és csoportszám 

mellett 4260 férőhellyel indíthattuk. 2016. október 1-jén 3646 fő gyermek óvodai 

neveléséről gondoskodtunk, 23,08 fős kerületi csoportátlag mellett. Ekkor 110 fő 

gyermek rendelkezett érvényes Szakértői Véleménnyel (mely szám 2017 májusára 117 

főre emelkedett). Virtuális létszám tekintetében ez 3792 főt takar. A 2017. március 1-jei 

valós gyermeklétszám 3851 fő, mely a sajátos nevelési igényű gyermekek figyelembe 

vételével 3993 főt takart. 

Természetesen a számok kerületi szintű adatokat takarnak. Mivel a kerület nagy, építési 

környezetében heterogén, - megtalálható a nagy lakótelep mellett a családi házas 

övezetek, és újabb építésű lakóparkok - és a lakótelepeken lakók periodikusan változó 

életkora befolyásolja az adott területen az óvodákba jelentkezők számát, ill. a csoportok 

átlaglétszámát. 
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Már most nagy eltérések vannak a kerület egyes részei között és ez tovább fog emelkedni 

a következő években a tudott lakásépítési számok ismeretében, ezért szükséges rövid és 

középtávú fejlesztési terv kidolgozása.  

2.2.2. Pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők létszámának változása 

A 2015. augusztus 1-jei átszervezés következtében a 23 óvoda helyett 8 óvoda került 

kialakításra. A kerületben nem szűnt meg óvoda, csak jogutódlás során egy-egy kijelölt 

óvodába telephelyként került be az adott óvoda. Az összevonásra kerülő óvodák 

kijelölésénél figyelembe lettek véve az ellátandó gyereklétszámok, földrajzi 

elhelyezkedés, SNI gyermekek létszáma és eloszlása. 

A 2015. augusztus 1. és 2015. december 31-ei átmeneti időszakban az óvodai álláshelyek 

változatlanul maradtak.  2016. január 1-től megszüntetésre került 7 óvodavezetői 

álláshely. Azonban az így felszabadult források nem kerültek ki az óvodai ellátás 

rendszeréből. 

2015. szeptember 1-től 3 gyógypedagógus és 2 gyógy-testnevelői álláshellyel bővült a 

pedagógus álláshelyek száma. A nevelőmunkát segítők létszáma 1 fő pedagógiai 

asszisztens álláshellyel bővült. Ez a bővítés 2015. évi PI/7 bérrel számolva éves szinten 

23 millió forintos fejlesztést jelentett. 

2016. évben két alkalommal is volt státuszbővítés az óvodákban.  A sajátos nevelési 

igényű gyermekek szakszerű ellátásához az önkormányzat további 3 fő gyógypedagógus 

és 2 fő fejlesztő pedagógus státuszbővítést valamint 2 fő óvodapszichológusi 

státuszbővítést engedélyezett, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosította. 

A nevelőmunkát segítők álláshelye is bővült 1 gyógypedagógiai asszisztensi álláshellyel. 

 A 2016. évi státuszbővítések éves bérkerete PI/7 bérrel számolva éves szinten további 

közel 32 millió forintos fejlesztést jelentett. 

A gyógy-testnevelői álláshelyek száma az óvodákban 2017. január 1-től 5 főre bővült. 

A köznevelési feladatok ellátásához a központi költségvetésből megigényelt támogatások 

mutatószámai a nevelőmunkát segítők létszámánál a 2015. évi 44 főről a további 

költségvetési években 53 főre bővült. Ez éves szinten 9*1 800 000= 16 200 000,- forintot 

jelent. 

Az alkalmazott óvodapszichológusok bérére nem kaptunk állami normatív támogatást. 

Az összevonást követően 2,5 álláshely után vagyunk jogosultak állami normatívára. 

Ez éves szinten 2,5*4 508 100=11 270 250,- forint. 

2017. szeptember 1-től már nem a Tankerület látja el a sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztését, hanem külső, megbízott munkatársak segítik ezt a feladatot, 111 

fő ellátása érdekében éves szinten az önkormányzat 31.423.800 forintot biztosít. 
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Hosszú évek óta ma mondhatjuk el először, hogy valamennyi, óvodánkba járó, sajátos 

nevelést igénylő gyermek fejlesztése biztosított. 

Már a logopédusok és a gyógypedagógusok megtalálása és alkalmazása is nagy kihívás 

volt, azonban az óvodapedagógusok alkalmazása is gondot jelent az óvodavezetőknek. 

Jelenleg 11 fő (2017. 11. 06-ai adat) hiányzik óvodáinkból (10 fő óvodapedagógus és 1 fő 

függetlenített óvodavezető-helyettes), és az előzetes jelzések alapján jövőre sokan 

mennek nyugdíjba. A következő időszak feladata az óvodavezetőkkel közösen megtalálni 

a megoldást. 

2.3.Tárgyi feltételek változása 

Kerületünk óvodái magas színvonalat képviselnek. Minden óvodánk rendelkezik kiemelkedő 
arculattal. Nem egy óvoda büszkélkedhet madárbarát címmel, illetve számos intézményünk 
megkapta a „Zöld Óvoda”, ill. az „Örökös Zöld Óvoda” minősítést, melyhez minden évben 
szigorú követelményeknek kell megfelelni a környezettudatos nevelés terén. Az elért 
színvonal megtartását és tovább emelését, a gyerekek és az óvodákhoz kötődő felnőttek 
(dolgozók, szülők, családtagok, külső partnerek szervezetek) környezettudatos, 
fenntarthatóságra törekvő szemléletét formálja az óvodaépületek korszerű energetikai 
feltételeinek biztosítása, megteremtése.  
2.3.1. Újbuda Önkormányzat óvodáinak energetikai felújítására a KEHOP 5.2.9 

pályázati konstrukció keretein belül került sor 2017 nyarán. 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, mint pályázó, a kerületben lévő 
négy Óvoda energetikai felújítását tűzte ki célul.  
A beruházás célja a földgáz felhasználás csökkenésével, és a megújuló energia 
felhasználás növelésével a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése, 
valamint a földgáz felhasználás csökkenésével a fűtésre, a napelem által megtermelt 
energiával a villamos energiára fordított kiadások csökkentése. 
A projekt elvárt eredményei: 
-az épületek költséghatékonyabb fűtése, működtetése 
-a dolgozók megelégedettségének növekedése 
-a dolgozók, a szülő, óvodások, lakosság környezettudatosságának növekedése 
-az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének 
csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése 
Az energetikai korszerűsítésben résztvevő minden épület az Önkormányzat 
üzemeltetésében, és saját tulajdonában áll. Az épületekben a lehetőségekhez mérten 
legkomplexebb fejlesztés valósult meg, és a négyből három esetben megújuló 
energiaforrás felhasználás is kiépítésre került. 
 Lágymányosi Óvoda Nyitnikék Óvoda telephely, Kanizsai u. 17-25.,  
 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Napsugár Óvoda telephely, Mennyecske u.2. 
 Dél-Kelenföldi Óvoda székhely, Lecke u. 15-19.,  
 Sasadi Óvoda székhely, Dayka G. u. 4/b.  

A teljes projekt bruttó költsége: 249.272.722,- Ft, a támogatás intenzitása 100 % 
 
2.3.2.Újbuda Önkormányzata a meglévő köznevelési intézményépületeinek korszerűsítésén 

túl, folyamatosan alkalmazkodik az újabb ellátási igényekhez és mindehhez igyekszik 
megteremteni a feltételeket, azaz férőhelybővítést megvalósítani. Kerületünk intenzíven 
fejlődik (Sas-hegy, Madár-hegy, Gazdagréti régió, Lágymányosi öböl és Kelenföld Duna 
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felé eső területén): lakóparkok emelkednek, kertvárosias övezetek bővülnek, melyek a 
beköltöző népességgyarapodással intézményi ellátást is indukálnak.  
Az óvodai ellátás biztosítása érdekében Önkormányzatunk pályázott a Gazdagréti 

régióban lévő Gazdagréti Óvoda Szivárvány Óvoda telephely 4 csoportos, 116 férőhelyes 

bővítéséhez. 2017-ben a Kormány kiemelten támogatott fejlesztések körébe emelte a 

Gazdagréti Óvoda Szivárvány Óvoda telephely férőhelybővítését. A Kormány a 

beruházásra 500 Millió Ft támogatást biztosít. A férőhelybővítés mellett a régi épület 

korszerűsítésére is sor kerül. 

Az elmúlt évben további férőhelybővítés előkészítését indítottuk el. 

2.3.3. Meglévő óvodahálózatunk épületeinek és udvarának felújítására is további 

összegeket biztosítottunk. 2015-ben 66.500.000.- Ft, 2016-ban 49. 000.000.- Ft  és 2017-

ben  89.064.000.-  forintot. 

2.3.4.  Évente biztosítjuk a szükséges eszközök és berendezések fedezetét is, így 2015-ben 

14.410.000.- Ft, 2016-ban 11.192.000.- Ft, 2017-ben 15.410.000.- Forintot költöttek 

óvodáink eszközvásárlásra. 

 

III. Az intézményi alapdokumentumok megalkotása. 

2. számú melléklet tartalmazza a helyzetleírást külső szakértő anyagában. 

 

IV. A szervezeti élet alakulása, az átszerezés hatása, következményei, a jelen 

kihívásai: 

 

4.1. A 2015-ös koncepcióban megfogalmazott előnyök és lehetőségek helyzete két év 

után: 

 

  „Az óvodák betölthetik egy-egy, a kerületben meghatározó szakmai műhely szerepét, 

ahol a lehetőség van a koncentrált szakmai munkára és felügyeletre, valamint a 

tudásátadásra pl.: gyógytestnevelési központ, tehetséggondozási központ, SNI 

feladatrendszert összefogó központ, környezeti nevelési központ, pszichológusokat 

összefogó központ stb.”; 

o A szakmai műhelyek megalakultak, sok segítséget adnak az óvodák szakmai 

munkájához. 

 „az egy óvoda – több telephely esetén rugalmasabban lehet a gyermekeket irányítani 

az ellátás helyek között akár a jelentkezések, akár a különböző szünetekben szükséges 

felügyeleti ellátások során; 

o Valóban könnyebb lett az óvodákban a gyermekek felvételének biztosítása, 

valamit csak a nyári szünetben vannak zárva az óvodák egyes telephelyei 4 
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hétig, de teljes óvoda nincs zárva. Több rendkívüli esemény adta feladat 

megvalósítása óvodán belül megoldható volt. 

 a demográfiai változások (csökkenő vagy hirtelen megugró gyerekszám) 

rugalmasabban kezelhető rövid és hosszú távon egyaránt; 

o Erről még nincs tapasztalatunk, mert ugrásszerű változás még nem volt. 

 nagyobb létszámú óvodák forráshoz, támogatáshoz való jutása egyszerűbb; 

o A személyi résznél már bemutattuk, hogy többletnormatívákhoz tudtunk jutni. 

 a közigazgatásban hosszútávon az intézményfenntartás a központosítás felé tart; 

 egységes fellépés és érdekérvényesítés; 

 az önkormányzat számára egyszerűbb és hatékonyabb kommunikáció az óvoda 

központok felé. 

o Ez a három megállapítás több év távlatából ítélhető meg. 

4.2. A 2015-ös koncepcióban megfogalmazott, az óvodák összevonásával kapcsolatos 

hátrányok és veszélyek helyzete két év után: 

 

 az átszervezés erőforrás igényes feladat; 

o 3-4 év elteltével lehet értékelni. 

 az új intézményrendszeren belüli együttműködésben lehetnek kezdeti nehézségek; 

o Valóban voltak az indulásnál nehézségek az összehangolódással, de az 

alapdokumentumok elkészítésénél sok jó együttműködést ismertünk meg és azt 

tapasztaltuk, hogy felpezsdült a szakmai élet. Még kevés idő telt el, hogy az 

együttműködés mindenütt zavartalan legyen. 

 az óvoda vezetője elfogult lehet a saját telephelye (ex-óvoda) iránt; 

o Ilyen jellegű panasz nem érkezett hozzánk és nem is tapasztaltunk a munka 

során ilyent. 

 nehezen talál a kerület szakmailag alkalmas óvodavezetőket, akik a nagyobb létszámú 

óvodák vezetésére alkalmasak; 

o Elmondhatjuk, hogy jól felkészült személyek vezetik az óvodáinkat. 

 szülők adminisztrációs terhei nőhetnek (pl.: utazás, hosszabb ügyintézés, stb.), de ez 

szervezéssel és az informatikai rendszer fejlesztésével csökkenthető. 

o Az óvodavezetők próbálják úgy szervezni a munkát, hogy a szülőkre sokkal 

nagyobb terhet ne rójon. 
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4.3. A jelen kihívásai 

A Köznevelési Koncepció 2015. elmúlt két évben gyakorolt hatását vizsgálva megállapítható, 

hogy három kiemelkedő területen történő változás jelentősen befolyásolta a struktúraváltáshoz 

fűződő értelmi/szakmai, érzelmi/attitűdbeli hozzáállást. 

4.3.1. Mind a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, mind az ágazati szabályozók 

tekintetében markáns változás történt az eltelt két esztendőben, így a pedagógus 

életpályamodellt meghatározó 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben és az óvodák 

számára összeállított Önértékelési kézikönyvben is. A törvényi változások jelenleg is 

tartanak, hatásuk érzékelhető: megnövekedett adminisztráció, speciális platformokon 

történő tájékozódás nehézsége, a minősítésekkel járó pszichés feszültség, mind 

egyfajta bizonytalanságot eredményezett az óvodapedagógus társadalomban. Az 

előbbiekben említett külső hatások a belső, speciálisan kerületünket érintő szervezeti 

változásból adódó feladatokhoz kapcsolódó attitűdbeli jelenségeket felerősítették. Az 

érintetteknek (intézményi dolgozók, szülők, fenntartó) egyszerre kellett a külső és 

belső változások közepette helytállni, minőségi munkát végezni, több 

nevelőtestületből egy új, egy irányba tekintő alkalmazotti közösséget alkotni. 

4.3.2. Az óvodapedagógusi terület egyre inkább hiány szakmaként aposztrofálható. Az 

óvodapedagógus hiányt tetőzi a nyugdíjba vonulók jelentős száma. A gyermekek 

szakszerű ellátása óvodai csoportonként 2 fő felsőfokú szakképesítéssel bíró 

óvodapedagógussal - a mindennapokban - mind az óvodavezetőket, mind a 

nevelőtestületek tagjait nagy kihívás elé állítják. (A munkaszervezés embert-próbáló 

logisztikai feladattá vált.) A szakképzett nevelő munkát segítő dolgozók 

vonatkozásában is hiány tapasztalható. 

4.3.3. A megváltozott intézményi struktúrarendszer modernizáció megvalósítását igényli 

mind a szervezeti felépítésben, mind a vezetői szemléletben. A többszörösére 

növekedett dolgozói apparátushoz és gyermekszámhoz vezetői feladat és jogkör 

kijelölése/ tovább delegálása szükséges a vezetők részéről. Ez nehézséget okoz, hiszen 

eddigiekben, a mindennapokban helyi szinten folyamatosan jelenlévő, kapcsolattartó 

(akár azonnal reagáló), egy kézbe futó vezetési stratégiát gyakoroltak.  

 

A fenti problémafelvetések megoldása a következő időszakban feladatot jelent a fenntartó és 

az intézményvezetők számára is. 

 

4.3.4. A jogszabályi változásokhoz és az életpályamodell működtetéséhez kapcsolódó 

adminisztratív feladatok helyi könnyítésével a fenntartó segítheti a dolgozók idő és 

energia-felszabadulását. A megváltozott mennyiségi idő átalakulhat minőségi 

idővé/munkavégzéssé, mely kihat a dolgozók attitűdjére, a szervezeti klíma pozitív 

irányú változására. Ezt felismerve Újbuda Önkormányzata az óvodákat érintő 

szabályozó dokumentumok és egyéb szakmai anyagok elkészítésekor (pl.: 

Munkatervek, Éves beszámolók, Értékelési Szabályzat, stb.) kívánalomként tette az 

Önértékelési kézikönyv elvárásai szerinti szerkezeti és tartalmi felépítést. Így az 

intézményi, óvodavezetői és óvodapedagógusi belső és külső minősítések során a 
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dokumentumok - minden további átszerkesztés és többletmunka nélkül - rögtön 

feltölthetők az Oktatási Hivatal megfelelő elektronikus felületére.  

A dokumentációs terhek és a hatékony kommunikáció támogatására a fenntartó - a 

bevezetési év tapasztalataira adott válaszként - valamennyi óvoda számára biztosította 

az intézményi honlapok kialakításához szükséges anyagi és szakmai segítséget.  

Az adminisztráció területén további tehercsökkentést jelentene egy helyi, kerületi 

szintű egységes elektronikai rendszer kiépítése - megfelelő biztonsági eljárás mellett -, 

mely lehetővé tenné az intézményi adatbevitel fenntartói megtekintését, pontos 

vertikális elérését, ezzel kiiktatva az adatszolgáltatás egy részét. 

4.3.5. Az óvodapedagógusi álláshelyek vonzóvá tételét a fentieken túl, a pályakezdők 

szakmai (mentori hálózat, munkaközösségek, Szakmai Centrumok) és anyagi (kerületi 

cafetéria rendszer megtartása, lakhatási feltételek segítése) megtámogatásával 

érhetnénk el. 

Az eddigiekben alkalmazott munkaszervezési/műszakbeosztási rendszer átgondolása 

is releváns. 

4.3.6. Az intézmények szervezeti együttműködését, az óvoda eredményes működtetését az 

óvodavezetői feladatmegosztás, a függetlenített óvodavezető-helyettesi státusz 

véglegesítése hatékonnyá tenné. Bizonyos telephely/férőhelyszámon túl az 

óvodavezető és függetlenített óvodavezető-helyettes vezetői hatékonysága csorbul. A 

kerületben várható építési beruházások figyelembevételével - és majdani 

megvalósulásával - ajánlott volna a 4. telephely kialakítását követően, újabb 

függetlenített vezető-helyettesi státusz létrehozását. A minőségi szakmai feladatellátás 

(folyamatosan emelkedő SNI szám, emelkedő ortopédiai esetek száma, stb.) külső 

hatások nélküli (tudunk-e szerződni külső SNI szakemberekkel vagy sem, év közben 

születő újabb igények ellátása), önálló belső megoldásához további gyógypedagógiai 

szakemberek és fejlesztő pedagógusok alkalmazására lenne szükség. 

 

 

Készült, 2017 októberében. 

Készítette Gallerné Szondi Szilvia és Sütő Ludmilla anyagainak felhasználásával 

Győrffyné Molnár Ilona 


