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1. Az intézmény – alaptevékenységi körébe tartozó – fő 
feladatának, feladatainak bemutatása 

 

Az intézmény neve:     Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Az intézmény címe:     7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. 

OM azonosítója:     202289 

Elérhetősége: Telefon/fax:    06 74/465-315 

   E-mail:    szivarvanyovi@dombovar.hu  

   Honlap:    www.szivarvanyovidvar.hu 

 

A tagintézmény neve, címe:    Dombóvári Szivárvány Óvoda 

      Zöld Liget Tagóvodája 

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.                     

Az intézmény fenntartója:   Dombóvár Város Önkormányzata 

Az intézmény fenntartójának címe:   7200 Dombóvár Szabadság utca 18. 

Az intézmény felügyeleti szerve:  Dombóvár Város Képviselő-testülete 

Az intézmény alapításának időpontja:  2003. 08. 1. 

Az alapító okirat száma:   IV./52-3/2019. 

Az intézmény típusa:     óvoda 

Az intézmény jogállása:    önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 

Az intézmény képviseletére jogosult:  Földesi Nikoletta (intézményvezető) 

Az intézmény bankszámlaszáma:  11746043-15419150 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Az intézmény közfeladata: 

▪ óvodai ellátás 

Az intézmény köznevelési alapfeladatai:  

▪ óvodai nevelés, 

▪ a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, 

Óvodai nevelés alaptevékenysége: 

▪ Az óvodai ellátás keretében gondoskodik a gyermekek neveléséről a gyermek 

három éves korától a tankötelezettség kezdetéig. 

▪ Óvodai úszásoktatást biztosít saját tanuszoda fenntartásával a székhely 

intézményben. 

▪ Az óvodai nevelő munkát helyi pedagógiai programja szerint végzi. A szülők 

igényei alapján az óvoda, különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek 

tehetséggondozása terén (néptánc, zeneovi, origami) önkéntes foglalkozások 

formájában. 

▪ Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyerekkel együtt 

nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem-, illetve magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű 
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gyermekek óvodai nevelését, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását.  

▪ A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és 

fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program 

szerinti foglalkozást biztosít. 

▪ Kapospula község tekintetében is biztosítja az óvodai ellátás közfeladatot a 

székhely intézményben. 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot az Alapító okirat tartalmazza, melyet 

a fenntartó határoz meg: 

Tagintézmények 
Maximális 

gyermeklétszám 

Csoportok 

száma 

Székhely Óvoda 165 gy. 6 csoport 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 120 gy. 4 csoport 

 

Tagintézmények 

Alkalmazottak 

létszáma: 

Engedélyezett 

pedagógus 

létszám: 

Székhely Óvoda 23 fő 13 fő 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 13 fő 8 fő 

 

2. A feladatok tárgyévi alakulásának bemutatása 
(legfontosabb jellemzők, mennyiségi mutatók, illetve 
azok változásának ismertetésével) 

 

A GYERMEKEK ÖSSZETÉTELÉNEK JELLEMZŐI 

 

2018/2019. tanév 2019. 01.01. adatok 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Dombóvár 
Szivárvány Százszorszép 

Zöld 

Liget 

Összese

n 

2019. jan.01. jan.01. jan.01. jan.01. 

Alapító okirat szerinti 

maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 

165 140 120 275 

Csoportok száma 6 5 4 15 

Gyermek létszám 164 116 104 384 

Aktív jogviszonnyal 

rendelkezők száma 
164 114 102 380 

Ebből óvodai jogviszonya 

szünetel 
0 2 2 4 

A többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek száma 

0 7 2 9 

Bejáró gyermekek száma 6 6 3 15 
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HH gyermekek száma 5 3 12 20 

HHH gyermekek száma 1 1 0 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan 

beteg*) 

6 (5*) 5* 1* 12 (11*) 

Védelembe vett gyermekek száma 0 1 0 1 

Nevelésbe vételét rendelte el a 

gyámhatóság 
0 1 0 1 

Fejlesztésben részesülő gyerekek 

száma (BTM) 
3 10 2 15 

*tartósan beteg 

 

A bejáró gyermekek Kapospuláról (körzetileg a Szivárvány Óvodához tartozik) Mágocsról, 

Kaposszekcsőről, Szabadi és Kocsoláról érkeztek. A beóvodázási körzeten kívül élő 

gyermekek felvétele fenntartói engedéllyel történt. 

 

A 2018/2019. tanévben intézményátszervezés történt, 2019. augusztus 1-jétől két intézmény 

jött létre a Dombóvári Szivárvány Óvoda és a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde. 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  

2018/2019. tanév – 2019.augusztus 1-jei adatok 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  Szivárvány Zöld Liget Összesen 

2019. aug. 01. aug. 01. aug. 01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan 

felvehető gyermeklétszám 
165 120 275 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermek létszám 164 109 273 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 164 107 271 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 2 2 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma 
1 3 4 

Bejáró gyermekek száma 

(Kapospula 14 fő, Kaposszekcső 2 fő) 
12 4 16 

HH gyermekek száma 8 7 15 

HHH gyermekek száma 1 2 3 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
6 (5*) 1* 7(6*) 

Védelembe vett gyermekek száma 0 0 0 

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 2 2 
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Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTM) 
4 3 7 

*tartósan beteg 

2019/2020. tanév - 2019. október 1. adatok 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  Szivárvány Zöld Liget Összesen 

2019. okt. 01. okt. 01. okt. 01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan 

felvehető gyermeklétszám 
165 120 275 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermek létszám 162 98 260 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 162 97 259 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma 
2 2 4 

Bejáró gyermekek száma 

 (Kapospula 15 fő, Kaposszekcső 1 fő) 
13 3 16 

HH gyermekek száma 7 3 10 

HHH gyermekek száma 1 5 6 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
3* 3* 6* 

Védelembe vett gyermekek száma 0 0 0 

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 5 5 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTM) 
1 1 2 

*tartósan beteg 

 

2019/2020. tanév - 2019. december 31. adatok 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  Szivárvány Zöld Liget Összesen 

2019. dec.31. dec.31. dec.31. 

Alapító okirat szerinti maximálisan 

felvehető gyermeklétszám 
165 120 275 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermek létszám 164 104 268 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 164 103 267 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma 
2 3 5 

Bejáró gyermekek száma 

 (Kapospula 14 fő, Kaposszekcső 1 fő, 
14 3 17 



5 

 

Mágocs 2 fő) 

HH gyermekek száma 8 7 15 

HHH gyermekek száma 0 5 5 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
4* 3* 7* 

Védelembe vett gyermekek száma 0 0 0 

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 5 5 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTM) 
1 1 2 

*tartósan beteg 

 

A bejáró gyermekek számának növekedését lakcímváltozások eredményezik, több család is 

Mágocsra illetve Kapospulára költözött.  

 

 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA TANUSZODÁJÁNAK LÁTOGATOTTSÁGI ADATAI 2019. 

Turnusok 

Dombóvári 

óvodás 

gyermekek 

létszáma (fő) 

Dombóvár 

környéki óvodás 

gyermekek 

létszáma (fő) 

Összes 

létszám (fő) 

II.turnus – 2019. január- március 104 20 124 

III.turnus – 2019. április- június 99 80 179 

I.turnus – 2019. szeptember-

december 
166 56 222 

előrehozott II. turnus vidéki óvodás 

gyermekeknek – 2019. november-

december 

0 25 25 

Összesen 369 181 550 

 

A tanév folyamán óvodai úszás foglalkozásaink hétfőtől csütörtökig tartanak délelőttönként. 

A 2019. évben 34 alkalommal tartottuk meg péntekenként babaúszás foglalkozásainkat, 

melynek látogatottsága átlagosan 20-25 fő. 

 

3. Annak ismertetése, hogy a rendelkezésre álló 
költségvetési forrásokkal milyen szinten (színvonalon) 
tudta az intézmény szakmai feladatait teljesíteni 

A fenntartó által biztosított költségvetés alapján gazdálkodtak az intézmények. A költségvetés 

összességében kevés lehetőséget adott a szakmai tevékenységekhez szükséges anyagok, 

eszközök beszerzésére. 

A tanuszoda működési feltételei megfelelőek, de folyamatos karbantartást igényeltek a 

berendezések, melynek jelentős költsége volt. 
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A nagyobb karbantartási munkák a tagintézményekben a nyári zárás ideje alatt lettek 

elvégezve, a karbantartók által. Összehangoltan, egymást segítve, együttműködve végezték el 

a feladatokat. 

 

Az év során megvalósított fejlesztések: 

Dombóvári Szivárvány Óvoda: 

• uszoda homokcseréje 

• tornaterem burkolása 

• tornaterem vízelvezetésének kiépítése 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája: 

• egy gyermekmosdó felújítása 

 

A Zöld Liget Tagóvodában a betervezett folyosó burkolat cseréje sajnos nem valósult meg. 

 

4. A feladatellátás személyi feltételeinek összefoglaló 
bemutatása, értékelése 

Óvodáinkban az óvodapedagógusok felsőfokú végzettségűek, többen rendelkeznek 

szakirányú végzettséggel és szakvizsgával. A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak a 

törvényi előírásoknak megfelelően biztosítottak (dajkák, pedagógiai asszisztensek, 

óvodatitkár, úszómester). 

Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek 

segítik. A sokrétű szervezési, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat és a kapcsolattartást az 

óvodatitkár segíti. A Szivárvány Óvodai tanuszoda működtetésével és a gyermekek vízhez 

szoktatásával kapcsolatos feladatokat az úszómester látja el. 

Az óvodapedagógusok és a dajka munkatársak közül többen nagy szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek, ami kedvező a nevelőmunka szempontjából. 

 

A fenntartó az engedélyezett létszámkeret 2019. augusztus elsejétől 38 főben állapította meg. 

(1 fő óvodavezető, 21 fő pedagógus, 1 fő óvodatitkár, 1 fő úszómester, 10 fő dajka és 4 fő 

pedagógiai asszisztens alkalmazásával) A Szivárvány Óvodában tudtuk ezt tartani. 

Az engedélyezett létszámkeretet a Zöld Liget Tagóvodában nem tudtuk tartani. Az üres 

álláshelyek többször is meg lettek pályáztatva, sikertelenül. Így a zökkenőmentes óvodai 

nevelés biztosítása nehézséget jelentett. Nyugdíjas kolleganő alkalmazásával próbáltuk a 

hiányt megoldani. 

A 2019/2020-as tanévet 1 fő pedagógus hiánnyal kezdtük meg a tagóvodában, majd 2019. 

október 31-én távozott próbaidője végeztével a gyakornok kolléga.  

Újabb pályáztatás következett. Sikerült óvodapedagógus kolléganőket találni, de ők csak 

2020. január 1-jén álltak munkába. Egyikük végzett óvodapedagógus, a másik kolleganő 

jelenleg főiskolás. 

A karbantartási feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alkalmazásában 

álló karbantartók végezték. Egyikük tartós távolléte miatt folyamatos helyettesítési 

feladatokat is elláttak.  

Hosszabb idejű közfoglalkoztatottat a fenntartó által engedélyezett létszámban (takarító 

munkakörben) szerettünk volna alkalmazni, de sajnos jelentkező híján ezt nem tudtuk 

megvalósítani. 

A takarítási feladatokat két megváltozott munkaképességű (rehabos) kolléganő végezte a két 

tagintézményben, mindkettő napi 4 órában látta el feladatát. A Szivárvány tagóvodában, az 
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épület nagysága miatt a takarítónő 4 órában nem tudta megfelelően ellátni a takarítási 

munkálatokat. Valamint probléma volt, hogy betegség miatt sokszor kényszerült távollétre. 

Az óvoda épülete nagy, sok helyiséggel és tanuszodával kiegészülve. Szükségünk lenne egy 8 

órás takarítói státuszra a higiénés feltételek maradéktalan biztosításához. 

További probléma ezzel kapcsolatban az is, hogy a takarítónőt a gyakori távolléte alatt a 

dajkák helyettesítik. A csoportszobát gyermekek jelenlétében takarítani tilos. A délelőtti 

levegőztetés alkalmával tudnak takarítási feladatot pluszban végezni, de így a nevelő munkát 

közvetlenül segítő feladatukat nem tudják ellátni. Az intézményben nagy gyermeklétszámú 

csoportok vannak (27-28 fő), ebből sok a beszokó óvodás (2,5-3 éves), akik még több 

gondozási feladatot jelentenek a csoportban dolgozóknak, ezért szükséges a dajka állandó 

jelenléte és segítsége. 

 

5. Tárgyfeltételek rendelkezésre állásának megítélése, 
értékelése, a bekövetkezett esetleges változások 
feladatellátásra gyakorolt hatásának ismertetése 

Épületeink megfelelő komforttal és infrastruktúrával rendelkeznek, de felújításra szorulnak. A 

Szivárvány Tagóvodában a beázások miatt állandó probléma a penész. A Zöld Liget 

Tagóvodában nincs tornaszoba, ami nehezíti a mozgásfejlesztés megvalósítását. 

A tárgyi feltételeket a lehetőségek kihasználásával folyamatosan fejlesztettük. Aktívan és 

sikeresen pályáztunk, szponzori támogatásokat szereztünk. Óvodáink jól felszereltek, 

valamennyien rendelkeznek a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott nevelőmunkát segítő játékokkal és egyéb eszközökkel. 

A csoportszobák berendezése, bútorzata esztétikus, praktikus. A dekoráció igényessége, 

ötletessége a pedagógusokat dicséri. A fejlesztő szobák jó feltételeket biztosítanak az egyéni, 

a kiscsoportos fejlesztő munkához és a fogadóórákhoz. A tornaszoba a mozgásfejlesztéshez 

ad kiváló lehetőséget. 

Az óvodai udvarok sokféle mozgásra, játékra adnak lehetőséget minden évszakban, de 

fejlesztésre szorulnak. A Szivárvány Tagóvoda udvarának talaja nagyon rossz minőségű. Az 

elmúlt években, több próbálkozás ellenére sem maradt meg a gyep bizonyos részeken. A 

gyepmentes területen több cm vastagságban por található. A gyermekek ott játszanak 

mozgásos/futó játékokat és közben belélegzik a felkavart port. A porok jellemzően a tüdőt és 

a légutakat károsítják. 

A nevelőmunkát segítő informatikai eszközök fejlesztésre/bővítésre szorulnak mindkét 

tagóvodában. A Szivárvány Tagintézményben internet kiépítése szükséges lenne a hátsó két 

csoportban (Vackor, Cirmi). Mivel az Oktatási Hivatal Bázisintézménye a 

székhelyintézmény, így gyakran jönnek továbbképzésre és hospitálásra a környékbeli óvodák 

pedagógusai. 

Nevelőmunkánk sikeres megvalósításában a megfelelő tárgyi feltételek biztosításának nagy 

szerepe van.  

6. A tárgyévi szakmai feladatellátás leglényegesebb 
elemeinek összefoglaló értékelése 

 

• Nyitvatartás 

Mindkét tagintézmény 6:30 órától 17:30 óráig tart nyitva.  
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• Nemzetiségi nevelés 

A Százszorszép Tagóvoda egyik csoportjában valósult meg kétnyelvű német nemzetiségi 

nevelés. A gyermekek nevelését nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű pedagógusok 

látták el. 

 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

Az intézményben megvalósult az integrált nevelés, elláttuk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését-oktatását. 

 

• Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 

Az intézményben megvalósult a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelése. 

 

• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a hátrányos, a halmozottan hátrányos 

gyermekek nevelését-oktatását. 

 

• Működési feltételek alakulás 

A működéshez szükséges feltételeket a fenntartó biztosította.  

Közüzemi szolgáltatások: 

▪ fűtés, villany, víz 

▪ internet, telefon 

▪ biztonságtechnika 

▪ egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 

 

Bérjellegű juttatások: 

▪ munkabérek, járulékok 

▪ jutalmak 

▪ soros lépések 

▪ közlekedési költségek 

 

 

 

 

 

 

 

Dombóvár, 2020. február 24.        

 

 

 

 

......................................... 

Földesi Nikoletta 

óvodavezető 

 

 

 


