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Néhány adat Ercsiről

• Ercsi Fejér megyében, a Duna partján, Budapesttől 
35 km távolságban helyezkedik el.

• Lakosainak száma közel 9000 fő.

• A lakosság összetételére jellemző, hogy horvát és 
roma nemzetiség is él a településen.

Mindkét kisebbség rendelkezik helyi 
önkormányzattal.



Helyi oktatási intézmények

• Ercsi Hétszínvirág Óvoda 150 férőhely

• Ercsi Napfény Óvoda 172 férőhely

székhely és egy telephely 

• Eötvös József Általános Iskola és AMI

• Kossuth Lajos Általános Iskola



Óvodánk szervezeti felépítése

• Szervezeti felépítése: székhely intézmény egy
telephellyel

• Férőhelyek száma: 172

• Csoportok száma: 7
• Alkalmazottak száma: 29 főállású alkalmazott
• 15 óvodapedagógus
• 2 pedagógiai asszisztens
• 7+2 dajka
• 2 konyhalány
• 1 óvodatitkár



A gyermekek összetétele

• Statisztikai létszám 2016.10.01.- én: 152 fő

• Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 38 fő

• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
száma: 53 fő.

• Veszélyeztetett gyermekek száma: 17.

• Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 9.

• BTM- es gyermekek száma: 6.



Pedagógiai munkánk jellemzői 

• 1999 óta saját helyi pedagógiai program alapján végezzük 
munkánkat, melynek címe: NAPFÉNY, cigány nyelven: 
Khámészki rázá.

• Bekapcsolódás a kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelésbe.

• 2009. Az IPR pályázaton való részvétel kapcsán az óvodai 
fejlesztő program alkalmazása.

• 2009. A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése az 
óvodában. TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvétel

• 2010. Az óvodai fejlesztő program további alkalmazása.
• 2011. Sikeres előminősítés a referencia intézménnyé váláshoz. 

(TÁMOP 3.1.7.)
• 2013- 2016 A pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó 

feladatok ellátása (önértékelés, minősítés, tanfelügyelet)
• 2017. Bázis intézménnyé válás



Pedagógiai munkánk jellemzői 

Folyamatos ön- és továbbképzések.
• A 6 szakvizsgázott óvodapedagógus közül hárman fejlesztő 

óvodapedagógus képzettséget  szereztek.
• Sikeres minősítési eljáráson vett részt 6 fő, közülük 5 fő Ped. 

II. fokozatba került, 1 fő mesterpedagógus besorolást 
kapott, óvodai szaktanácsadóként dolgozik.

Továbbképzések, amelyen az elmúlt években részt vettünk:
• drámapedagógia
• IPR képzések
• kooperatív technikák alkalmazása
• SNI képzés
• projektpedagógia
• mérés- értékelés



Bázis intézményi vállalások

• Több évtizedes tapasztalat átadása a 
hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 
kapcsán, különös tekintettel az inkluzív 
nevelés megvalósítására. „Hiányzol” című jó 
gyakorlat megismertetése.

• A szociális képességfejlesztés eszköztárának 
bemutatása, a hozzá kapcsolódó 
játékgyűjtemény továbbadása.



Köszönöm a figyelmet!


