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Tisztelt Képviselő-Testület! 

Az óvodai területen a nyár folyamán az alábbi változások történtek: 

Tárgyi feltételekben 

• Az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda telephelyeként került kialakításra 3 óvodai 
csoport a Széchenyi István Általános Iskola épületrészében, így szeptember l-jén 
fogadni tudta az új gyermekeket. 

• Az Ászok u. 1-3. sz. Napközi Otthonos Óvodában egy óvodai csoport újraindítása 
történt meg 2008. szeptember l-jétől. 

• Az Újhegyi sét- 17-19. sz. Napközi Otthonos Óvodában - a szomszédos bölcsődei 
férőhelyek növelése miatt - átadásra került az intézmény torna - és fejlesztőszobája. Itt 
a bölcsőde területén került kialakításra az óvoda fejlesztőszobája. A gyermekek 
mozgásfejlesztéshez szükséges tornaszobát jelenleg a szomszédos Fekete István 
Általános Iskola biztosítja. 

• A Gépmadár úti óvoda kivételével valamennyi óvodában megtörtént a „Szemünk 
fénye" program keretében a világítás korszerűsítése 

• A nyílászárók cseréjét az alábbi óvodákban kezdték meg: 
Aprók Háza, Ászok u., Halom u., Kada u., Kékvirág, Csodapók, Gyöngyike, Újh. sét. 
17-19., Zágrábi u. melynek befejezése október végére várható. 

A képviselő-testület az 1042 és az 1045/2008. (VI. 19.) sz. önkormányzati határozataival 
döntött a sajátos nevelési igényű gyermekek (továbbiakban SNI gyermekek) ellátásáról. 
Valamennyi óvoda alapító okiratába bekerült az SNI b gyermekek integrált nevelése. 
Az SNI a) gyermekek ellátását az alábbi intézmények biztosítják: 

Mádi u. 86/94. Óvoda Mozgás sérült 
Zsivaj Óvoda Hallás sérült 
Kékvirág Óvoda Beszéd fogyatékos 
Kőbányai u. 30. Látás, hallás, mozgás sérült 
Újhegyi sét. 17-19. Óvoda Látás csökkent 

Ehhez a feladathoz a tárgyi feltételek kialakítása folyamatosan történik, melynek elvégzésével 
a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT-t bízta meg a képviselő-testület. 
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Két fő utazó gyógypedagógusi álláshelyet biztosított a képviselő-testület a 1341 és a 
1342/2008. (IX. 18.) sz. határozatok alapján a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központban. 

Az óvodák a feladatbővüléshez kapcsolódva megkezdték a helyi nevelési programjaik 
felülvizsgálatát. A kompetencia alapú nevelés-oktatással és az SNI gyermekek integrációjával 
kapcsolatos feladatok meghatározásával egészítik ki programjaikat. A fenntartó szakértőket 
biztosított a feladat megvalósításához. A szakértők folyamatos konzultációs lehetőséget 
nyújtanak a módosításhoz. 

SNI gyermek integrált nevelése intézményenként: 

Intézmény SNI ,,A"(fő) típusa SNI„B" 
Aszok u. 1-3. 1 2 
Gépmadár u. 15 0 0 
Halom u. 7/b. 0 0 
Hárslevelű u. 5, 0 0 
Kada u. 27-29. 0 0 
Kékvirág 29 rö beszéd 0 
Kőbánvai u. 30. 2 fö mozgás 0 
Kőbánvai u. 38. 1 látás 0 
Maslódi u. 8. 0 0 
Kincskeresők 0 2 
Mádi u. 86/94. 0 0 
Csodapók 0 2 
Gyöngyike 1 beszédfogyatékos 0 
Aprók Háza 0 0 
Ujh. sét. 17-19. 2 fö. látás, beszéd 1 
Rece-fíce 0 1 
Zágrábi u. 13. 0 0 
Zsivai 0 0 
Összesen: 36 8 

Személyi feltételek alakulása: 

A tanév indítására 2008. augusztus 21-én került sor a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági 
Szabadidő Központban, egész napos értekezlet keretében. Az óvodák, általános iskolák és az 
egyéb intézmények vezetői kaptak tájékoztatást az oktatási törvény változásairól, a következő 
tanév ütemezett feladatairól, a TÁMOP - Esélyegyenlőség pályázatról és egyéb aktuális 
szervezési feladatokról. 

Az értekezletre az intézményvezetőkön kívül meghívást kaptak a polgármester, az 
alpolgármesterek, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke és tagjai, a jegyző, valamint a 
nyugdíjba vonuló intézményvezetők is. 

Több évtizedes vezetői munkáját köszönte meg és adta át a polgármester a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmeket: Borsodi Lászlónénak, Güntner Ottónénak és Bárdos Ferencnének. 

Az alábbi intézményekben - vezetőváltás miatt- átadás-átvételre került sor az Oktatási és 
Közművelődési Főosztály és a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály közreműködésével: 

• Ászok u. 1-3. alatti Napközi Otthonos Óvodában 
• Halom u. 7/b alatti Napközi Otthonos Óvodában . 
• Zágrábi u. 13/a alatti Napközi Otthonos Óvodában 
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A gyermeklétszámok alakulása 

intézmény 2007/2008. nevelési év (fő) 2008/2009. nevelési év(fő) Változás(fő) 
Aszok u. 1-3. 124 129+16 előjegyzett +21fö 
Gépmadár u. 15. 152 160+2 előjegyzett +10 
Halom u. 7/b. 134 144+ 5 előjegyzett +15 
Hárslevelű u. 5. 83 91+8 előjegyzett +16 
Kada u. 27-29. 94 92+2 előjegyzett 0 
Kékvirág 110 100+9 előjegyzett -1 
Kőbányai u. 30. 96 97+1 előjegyzett +2, SN1 
Kőbányai u. 38. 93 92+3 előjegyzett +3 
Maglódi u. 8. 89 89+2 előjegyzett +2 
Kincskeresők 114 118+2 előjegyzett +6 
Mádi u. 86/94. 166 170+10 előjegyzett +14 
Csodapók 100 98 *SNI 2 főnek 

számit 
Gyöngyike 85 86+7 előjegyzett +8 
Aprók Háza 187 249+1 előjegyzett +63 
Újh. sét. 17-19. 201 198+7 előjegyzett +4 
Rece-fice 97 93+ 3 előjegyzett -1 
Zágrábi u. 13. 87 84+13 előjegyzett +10 
Zsivaj 98 95+4 előjegyzett +1 
Összesen, kerületi 
változás 

2210 2185+85 előjegyzett, 
2270 fő 

+60 fő 

Kerületi szinten kimutatható, hogy a gyermeklétszám 60 fővel emelkedett a tavalyihoz képest. 
85 előjegyzett gyermek az 1993. évi LXXIX. tv. 24. §-a alapján csak a 3. életévük betöltése 
után vehető fel az óvodába, normatív támogatás csak ettől az időponttól igényelhető. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kimutatása : 

3H 2H létszám 2008. X.1. 
2H %■ 
ban 

3H %-
ban 

Ászok 1 64 129 49.61% 0.70% 
Gépmadár 0 25 160 15.62% 0.00% 

Halom 2 32 144 22.22% 1.38% 
Hárslevelű 0 2 91 2.19% 0,00% 

Kada 2 40 92 43.47% 2.17% 
Kékviráa 0 22 100 22.00% 0.00% 
Kőb.30. 0 5 97 5,15% 0,00% 
Kőb.38. 2 32 92 34.78% 2,17% 
Maglódi 12 24 89 26,96% 13,48% 

Kincskeresők 0 15 118 12.71% 0.00% 
Mádi 86/94. 0 22 170 31.42% 0.00% 
Csodapók 2 17 98 17.34% 2,04% 

Gvöngvike 7 45 86 52.32% 8.13% 
Aprók Háza 0 42 249 15.86% 0.00% 

Újh.sét.17-19. 6 39 198 39.79% 3,03% 
Rece-fice 1 17 93 18.27% 1,07% 
Zágrábi 0 37 84 40.04% 0,00% 
Zsivaj 0 18 95 18.94% 0,00% 

összesen: 35 498 2185 22,79% 1,60% 

A legmagasabb a hátrányos helyzetűek száma az alábbi óvodákban: 

Gyöngyike (52„32%), Ászok u. (49,61%) Kada u.(43,47%), Zágrábi u. (40,04%), Újhegyi 
sét. 17-19. (39,79%), Kőbányai u. 38. (34,78%), Mádi u. 86/94. (31,42%), Maglódi 
u.(26,96%), 
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Ebből a legmagasabb halmozottan hátrányos helyzetűek száma az alábbi óvodákban: 
Maglódi u. (13,48%), Gyöngyike (8,13%), Újhegyi sét. 17-19. (3,03%), Kada u. (2,17%), 
Kőbányai u. 38. (2,17%) 

További feladatok az SNI és a HH gyermekekkel való foglakozás során: 
• A fejlesztőpedagógusok, pszichológusok, logopédusok, gyógypedagógusok 

összehangolt munkájának erősítése, 
• A helyben történő fejlesztés a gyermek igényeinek, fejlettségének 

figyelembevételével, 
• A prevenciós tevékenység erősítése 
• A fejlesztőpedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása: különösen az írisz 

terápia, vagy a különböző mozgásfejlesztésekhez kapcsoló továbbképzések 
formájában, (a Nevelési Tanácsadó segítségével jelenleg felmérjük a kerületi 
igényeket, s erről a Bizottságot is tájékoztatjuk). 

• Az utazó gyógypedagógusok alkalmazása fedje le a teljes a kerületi igényt, 
• A fejlesztőpedagógusok számára biztosítani kell a tárgyi feltételeket: 

Kicsi a fejlesztőszobája: 
Aprók Háza és a Halom u. óvodákban 

• Az alábbi óvodákban nincs tornaszoba: Csodapók, Újh. sét. 17-19., Aprók Háza, 
Zsivaj, Kincskeresők, ezekben az intézményekben ütemezni szükséges a hiányzó 
helyiségek kialakítását. 

A Rózsaliget lakóparkból jelentkezők elhelyezése megoldódott az Aprók Háza Óvoda 
bővítésével, ugyanakkor az Újhegyi sét. 17-19. Óvodában - az óvodavezető tapasztalata 
alapján - a folyamatos ki- beköltözések miatt növekszik az igény az ellátásra, illetve az 
előjegyzések számának növekedése érzékelhető. 

Az Ászok utcai óvodában a szünetelő óvodai csoport újraindításával ebben a nevelési évben a 
városközponti óvodák gyermekeit sikerült elhelyezni. (Halom, Zsivaj, Kincskeresők) 

A kerületi védőnők bevonásával és a Népesség-nyilvántartó csoporttól begyűjtött adatok 
alapján, - ezeket összehasonlítva- lehet a kerületi születések adataiból következtetni egy 
esetleges várható létszámra. A pontos meghatározást azonban nehezíti a folyamatos 
beköltözés, valamint a kiköltözők számának változása. 

Gyermekszületések adatai Kőbányán a védőnői körzet szerint: (védőnőktől szolgáltatott 
adatok)  
Gvermek rendelők 2005. év 2006. év 2007. év 
Üllői út 35 46 45 
Salgótarjáni út 84 118 85 
Zsivaj út 209 290 297 
Kerepesi út 86 75 82 
Űiheevi út 194 219 227 
Összesen: 608 748 736 

A védőnői körzetek kialakítása nem azonos az óvodai körzetekkel, de a kerületi születési 
adatokból következtetni lehet a várható kiscsoportosok számának alakulására. 
Jelenleg az 5. életévüket, 2010-től a 3. életévüket betöltött gyermekeknek is kötelező az 
óvodai nevelést biztosítania a kerületi önkormányzatnak. 
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A népesség-nyilvántartó adatai alapján a várható 5. életévüket betöltött gyermek száma: 

5. életévüket betöltött gyermekek, 
akik kőbányai állandó lakóhellyel 
rendelkeznek 

2008/2009. év (fő) 2009/2010. év 
(fő) 

2010/2011. év (fő) 

607 575 644 

Az Építéshatósági Osztálytól kapott tájékoztatás szerint az alábbi óvodák körzetében 
adtak ki használatbavételi engedélyt 2007. június 4-étől 2008. május 6-áig: 

Óvoda körzete: Határozat dátuma: Kiadott használatbavételi 
engedély 

Zsivaj u. 2007. június 04. 51 lakás* 
Kőbányai u. 38. 2007. júniusi 1., jún. 15., 

ápr. 25. 
77 lakás* 

Kékvirág 2007. júl. 9. 78 lakás* 
Gépmadár 2007. szept. 6., 2008. 

jan. 31., 2008. ápr. 7. 
4 lakás 

Kada u. 2007. szept. 25. 12 lakás 
Kincskeresők 2007. október 2. 58 lakás* 
Aprók Háza 2007. nov. 26. 108 lakás* 
Hárslevelű 2007. nov. 28., 2008. 

jan. 23. 
13 lakás 

Halom u. 2008. febr. 13. 110 lakás* 
Maglódi u. 2008. áor. 15. 2 lakás 

A táblázat adataiból arra lehet következtetni, hogy a *-al jelölt óvodák esetében lehet 
számítani a gyermeklétszám növekedésére, esetleg túljelentkezésre. 

Az Aprók Háza Óvoda esetében a növekedés már a 2008-as előjegyzéskor jelentkezett, 
megtörtént az óvoda bővítése 3 csoporttal. 

A gyermeklétszám növekedése esetén az alábbi megoldási lehetőségek javasoljuk: 

intézménv meeoldási lehetőséé 
Zsivaj Óvoda A jelenlegi lapos tető fölé tetőszerkezet kialakítása, mellyel a hiányzó 

tornaszoba, és az ügyviteli helyiségek emeletre történő áthelyezésével 
lehetne bővíteni, illetve konténerekkel bővíteni az óvoda hiányzó 
helyiségeit (tornaszoba, mosléktároló, felnőtt öltöző) 
Körzetmódosítás a szomszédos Ászok utcai Óvodával, 
az Ászok utcai Óvodában a jelenlegi gondnoki (76m2) lakásból is 
kialakítható lenne eev óvodai csoport, vaev a hiányzó tornaszoba. 

Kőbányai u. 38. 
Óvoda 

Körzetmódosítás a Kőbányai u. 30-as Óvodával, 
A Kőbányai u. 38. óvodában egy óvodai csoport megnyitása a régi 
gondnoki lakás helyén,(szoba: 46,2 m2 , a konyha: 9,8m2 ) 
A Kőbányai u. 30-as óvodában újabb 2 óvodai csoport kialakítása 
lehetséges a megszűnt konyha, illetve megszűnt csoport helyén, 
Az éoület és a telek naevsága lehetővé tenné a bővítést is. 
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Kékvirág Óvoda Az intézmény eredetileg nyolc csoportos volt. Tornaszobával és 
fejlesztőszobával rendelkeznek, ezek terhére növelhető férőhelyek 
bővítése. 

Kincskeresők Óvoda Az intézmény kész tornatermi tervekkel rendelkezik, ami eddig nem 
valósult meg. Az óvoda épülete, területe alkalmas a csoport bővítésre 
is, illetve konténer óvodai helyiségek telepítése megoldhatja az 
elhelyezést. 

Aprók Háza Óvoda Az óvoda kész tornatermi tervekkel rendelkezik, a beruházás nem 
valósult meg, a kerület legnagyobb létszámú óvodája, nagy szüksége 
lenne a mozgásfejlesztéshez szükséges torna helyiség kialakítása, 
további létszámnövekedés esetén esetleg újabb tanterem 
igénybevételével növelhető az óvodai férőhelyek száma. 

Halom u. Óvoda Bővítés esetén a közeli Füzér utcai (régen óvodaként funkcionált) 
épületben történő elhelyezés lehetőségét kell megvizsgálni. 
Óvodai csoport bővítése a kialakított tornaszoba, és konténer óvodai 
csoport telepítésével lehetséges. 

Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők számának kimutatása: 

Intézmény 
o 
Q. 
n 
o 
■s 

! 

■D « 
CL W 
N 3. (A o> v> -o 

* B> ! I N 
V) 
? 0) 
JÉ 1 

o c ■a c o 
O) 1 

(A 
3 
O) o u> 

E -o 
<D 0 
C Q. 

</> 
<D 
N 
VI 
V> 

(0 

•a 
3 
> 

2007/2008. 
nevelési év 

204 18 222 93 35.5 14.75 18 2.75 0.5 164.5 386.5 

2008/2009. 
nevelési év 212 19 231 97 37,5 15.25 18,5 2.75 0,5 170,5 401.5 

Növekedés 
15 fő 

2008. szeptember l-jével 15 fővel növekedett az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát 
segítők száma. A növekedés az Ászok utcai (3 fő) és az Aprók Háza (12 fő) óvodák 
csoportbővítése indokolja. 

Valamennyi óvodában biztosított a csoportok ellátásához szükséges törvény által 
meghatározott óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők száma. 

A tanévnyitó értekezleten a 2008/2009. nevelési év feladatai közé az alábbiak kerültek 
kiemelésre: 

• A helyi nevelési programok módosítása, ütemezése, szakértők felkérése megtörtént, a 
Kompetencia alapú neveléssel-oktatással kapcsolatos feladatokkal kiegészítik a HOP-
okat, 

• Az SZMSZ-ek, házirendek módosítása, határidő: 2009. március 
• Alapító okiratok felülvizsgálata 2009. február 
• Óvodák körzethatárainak felülvizsgálata 2008. december 31. 
• Biztonságos Óvoda program folytatása. 
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Az előterjesztést a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület kulturális, Oktatási 
bizottsága november 13-ai ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság elnöke a 
képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 2008/2009-es 
nevelési év indításáról" szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 
Felelős 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

értelemszerű 
Szász Csaba alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Szabó Péterné főosztályvezető 

Budapest, 2008. november 4. 

taJtvk 
Szabó Petemé 

főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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