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Bevezetés
A Pályázat benyújtásának motivációja
„Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az,
hogy mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz.“
/Larry Wall/
Szakmai pályafutásom során betöltőt munkaköreimben szerzett széleskörű tapasztalatom és
tudásom a pályázati felhívásban leírt elvárásoknak megfelelő, és biztos alapot jelent a magas
színvonalú eredményes munkavégzéshez.
Az óvodai szervezetben fokozatosan egyre több területen (pedagógiai asszisztens,
óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős, fejlesztőpedagógus, köznevelési szakértő, vezető
helyettes, óvodavezető) próbálhattam ki magam, láthattam bele mélyebben egy-egy terület
tevékenységébe. A rám bízott és vállalt tisztségeimnek próbáltam, és próbálok most is
maximálisan eleget tenni. Munkatársaim számíthatnak szakmai tudásomra, felkészültségemre.
A saját szakmai fejlődésem és annak várható intézményi hozadéka érdekében folyamatosan
fejlesztettem tudásomat, szélesítettem szakmai látókörömet. Az intézmény fejlesztése
érdekében, folyamatosan figyelemmel kísértem a pályázati kiírásokat, és aktívan részt vettem
ezek megírásában.
Az új kihívásoktól sosem rettentem vissza, bátran vállaltam, illetve vállalom azokat. Ezt
bizonyítja, hogy 2014-ben köznevelési szakértői és mester pedagógusi minősítést, 2015
decemberében pedig a közoktatási vezetői szakvizsgát is megszereztem. A siker legtöbb
esetben erőt ad a következő feladatok, kihívások vállalásához.
Az elmúlt év folyamán óvodavezetőként sok olyan tapasztalatot szereztem, melyeket a rám
váró feladatok során jól hasznosíthatok, és ezzel hozzájárulhatok az intézmény sikeres
működéséhez.
Szeretek csapatban dolgozni a közös célok elérése érdekében. Jelenlegi óvodavezetői
munkakörömben 11 fős szakdolgozói és alkalmazotti csapat vezetése tartozik, a feladataim
közé. Illetve az intézmény vezetőjeként felelek az óvoda szakszerű és törvényes működéséért,
gazdálkodásért, és gyakorolom a munkáltatói jogokat munkatársaim felett.
Jó kommunikációs képességű, rugalmas, kitartó, kreatív embernek tartom magam, aki képes
motiválni munkatársait.
4

Hiszem, hogy szakmailag és emberileg képes vagyok arra, hogy a Mesevirág Óvoda és
Bölcsőde nevelőmunkájának irányítását átvegyem, az óvodában folyó pedagógiai munkát
rendszerében és folyamatában átlássam, az ott dolgozók munkáját összehangoljam.

Monostorapáti, 2019.06.28.

Tisztelettel:
Molnár Andrea
8296 Monostorapáti, Hegyalja u. 12.
Tel: 30/585 4228
E-mail: mmanda75@gmail.com
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Pályázat készítésének előzménye
A vezetői állás betöltésére külső pályázóként készülök.
Pályázatom elkészítésének előzményeként, szeretném megjegyezni, hogy a 1996 és 2017
között az óvoda óvodapedagógusaként, az utolsó 3 évben pedig óvodavezető-helyettesként
dolgoztam a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában. Az elmúlt évben
is ápoltam a kapcsolatom volt kolléganőimmel, illetve szakmai kapcsolatban maradtam volt
óvodavezetőmmel is, egészen addig, míg nyugdíjba nem vonult.
Az elmúlt időszakban megvalósításra került: „Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítése,
új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése” című projekt létrejöttében, mint
az óvoda akkori dolgozója aktívan vettem ki a részem.
Pályázatom megírása előtt alaposan áttanulmányoztam az intézmény hivatalos dokumentumait
/Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend/.
A hivatalos dokumentumok, és a személyes találkozások során szerzett információk szolgáltak
alapként és voltak segítségemre pályázatom megírásában.

Törvényi háttér- pályázat elkészítésének meghatározó dokumentumok
Eredményes óvoda működtetéséhez, illetve a fenntartói elvárásoknak való megfeleléshez
vezetőként szükséges a felsorolt dokumentumok, rendeletek és törvények ismerete:

Jogszabályi háttér


A 2011.évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről



A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról



A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



A 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról és módosításai

6



A 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról



A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról



A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról



2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről



A 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve
kiadásáról



A 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról



-A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



Magyarország Alaptörvénye



A 227/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről



A 1997. évi XXXI. Törvény a gyerekek védelméről



Az 1989. évi ENSZ egyezmény A gyermekek jogairól



A 17/2013 (III.01.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve



A 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai irányelvének a kiadásáról



A 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról a
pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről



A 15/2013.(Ii.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről

Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok:


Önértékelési kézikönyv óvodák számára



Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
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Intézményi dokumentumok:


Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata



„Kisdedóvó” Pedagógiai Program



Szervezeti és Működési Szabályzata



Az óvoda Házirendje
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Helyzetelemzés
Az intézményi működés jellemzői
Az intézmény jellemző adatai
Az intézmény hivatalos elnevezése:

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény címe és elérhetősége:

8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5.
Tel: 06-87-435-249
E-mail: ovi@mapatiovoda.t-online.hu

Az óvoda fenntartója, annak címe és Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása
székhelye:
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Tel: 06-87-435-055
E-mail: mapatik@.hu.inter.net
Társulás tagjai:
Monostorapáti Község Önkormányzata
Hegyesd Község Önkormányzata
Kapolcs Község Önkormányzata
Vigántpetend Község Önkormányzata
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
A helyi nevelési programot készítette:
nevelőtestülete
A köznevelési intézmény típusát tekintve: többcélú intézmény.
Az intézmény két óvodai csoportszobával, 60 gyermek befogadására alkalmas, illetve egy
bölcsődei csoporttal, mely 12 fő befogadására alkalmas. Az elmúlt évek viszont szükségessé
tették, hogy az óvodai csoportok a törvényességi háttér betartása mellett több mint 100%-os
kihasználtsággal működjenek. Monostorapáti folyamatosan bővülő, fejlődő település, amely
szerencsére elmondhatja magáról, hogy a fiatalok nem elvágyódnak a környező városokba,
hanem itt telepednek le.
A település kedvező lehetőségeket nyújt azon kisgyermekes családok számára, akik szeretnék
gyermekeiket falusi környezetben, ám a környező városok, akár a megyeszékhelyhez elérhető
közelségében felnevelni. Ennek köszönhetően, az óvodás korú gyermekek száma folyamatosan
emelkedő tendenciát mutat. Ebből is adódik az intézmény több mint 100%-os kihasználtsága.
Szerencsére elmondhatjuk, hogy egy fejlődő településen élünk ahol évről-évre egyre magasabb
a gyermeklétszám. Egyre több szülő jelzi, hogy igényük lenne az óvodás korosztálynál kisebb
gyermekek napközbeni bölcsődei elhelyezésére, ellátására, ami most már az idei évtől
megoldható lesz.
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Az óvoda a társulási települések, egyetlen olyan köznevelési intézménye, ahol óvodai nevelés
folyik, így amíg az intézmény befogadóképessége engedi, fogadja mai napig, a bölcsőde
elindulásáig a körzetéhez tartozó azon két és fél éves gyermekeket is, akinek szülei a
munkaerőpiacon állást találnak, illetve visszatérnek korábbi munkahelyükre, ezzel is
hozzájárulva a családok mindennapi könnyebb megélhetéséhez.
Az óvodai életet befejezve szerencsés helyzetben vannak a családok, mert a településen
folytathatják tanulmányaikat gyermekeik a 8 osztályos Művészetek Völgye Általános Iskola
tanulójaként.
A nevelőtestület tagjainak kreativitását tükrözi, az intézmény saját készítésű dekorációkkal való
díszítése, otthonossá tétele mely teljesen gyermekközpontú, esztétikus, barátságos és otthonos
benyomást kelt már a belépés első pillanatában. Az óvoda külső megjelenésével, környezetével
a hozzá tartozó füves udvarral és játszókerttel beilleszkedik az őt körülvevő falusi környezetbe.
Az óvoda udvarának alapterülete megfelelő, a kinti játékok sokféle mozgásos játék
megéléséhez biztosítanak lehetőséget. Az intézménybe járó gyermekek szerencsésnek
mondhatják magukat, hisz az óvoda épülete tornateremmel bővült, biztosítva a mozgás
fontosságának megfelelő feltételét.
Az óvoda tárgyi felszereltsége megfelelő.
Az intézményben található, egy főző konyha is.
Az óvodába járó gyermeklétszám alapján az óvoda kihasználtsága megfelelő.

Szakmai helyzetelemzés
Többéves szakmai, és vezető helyettesi tapasztalatomat ebben az óvodában szereztem meg.
Majd 2 éves vezetői tapasztalatot egy hasonló nagyságú és kaliberű óvodában szereztem ahol a
mai napig is dolgozom.
A vezetői célokat és alapelveket nagymértékben befolyásolják az intézmény szolgáltatását
igénybe vevő családok szociokulturális háttere, a személyi feltételek, környezeti tényezők,
tárgyi feltételek, kapcsolat a szülőkkel, a pedagógiai program, a fenntartói elvárások.
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Szociokulturális háttér
Nevelési elveim alapköveit a szeretet, elfogadás, tisztelet, kreativitás és a következetesség
alkotják, ezeket egészítik ki azok a nevelési és vezetői stratégiák, amelyeket az intézménybe
járó és újonnan érkező gyermekek szociokulturális háttere alapján válogatok össze. Ezért
fontosnak tartom, hogy tanév elején felmérjük pontosan az intézménybe járó gyermekek családi
hátterét, a szülők elvárásait, igényeit.
Elsődleges célomnak tekintem, hogy a csoportokban megvalósuljon a személyre szabott,
differenciált fejlesztés, egyéni figyelem, és a tehetségfejlesztés.
Az intézmény házirendjében olvasott gondolatokkal egyetértve, kiemelten fontosnak tartom,
hogy a gyermekek az óvoda biztonságos, egészséges környezetében, életkoruknak megfelelő
nevelésben részesüljenek.

Személyi feltételek
Az intézmény alkalmazotti közössége 10 főből áll, akiknek a munkáját külsős szakemberek
/logopédus, háziorvos, védőnő és családgondozó/ segíti.
Az óvoda jelenlegi személyi ellátottsága:
Az intézményben három intézményi rész különül el, a következő munkakörök betöltésével.
Óvoda:

intézményvezető
intézményvezető-helyettes
óvodapedagógusok
dajkák

Bölcsőde:

szakmai vezető
gondozónő
bölcsődei dajka
konyhai kisegítő

Konyha:

élelmezésvezető
konyhafőnök
11

szakács
konyhai kisegítő
Az intézmény szakmai életét meghatározó dokumentumok:
 Az Alapító Okirat
 „Kisdedóvó” Pedagógiai Program
 Szervezeti Működési Szabályzat
 Házirend
 Óvodavezetői munkaterv a Nevelési évre vonatkozóan,
 Intézményi év végi beszámoló,
 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja – 363/2012. (XII:17.) Kormányrendelet I.
melléklete
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet.

Környezeti tényezők, tárgyi feltételek
Az intézményben jelenleg működő két óvodai csoport rendelkezik a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tárgyi feltételekkel. A település barátságos légköre lehetővé teszi a nyugodt
környezet biztosítását. A csoportszobák berendezése esztétikus, és praktikus, elősegíti a
gyermekek elmélyült játékát, tevékenységét
Az óvoda udvarán biztosított az önfeledt játék és a nagymozgások fejlesztésének lehetősége,
sáros időben pedig a fedett terasz nyújt levegőzési lehetőségeket. A tornaterem megléte
biztosítja a mindennapi mozgás megélhetését.

Kapcsolat a szülőkkel
Lényeges feladatomnak tekintem, hogy folyamatosan kapcsolatban álljunk a szülőkkel,
keressük az együttműködés formáit, megteremtsük az „együttnevelés” lehetőségét, biztosítsuk
az esélyegyenlőséget gyermekeik számára.
Természetesen elengedhetetlen a szoros együttműködés érdekében a szokásos kapcsolattartási
formák révén történő információ megosztás – szülői értekezlet, fogadóóra, esetleges
12

családlátogatás – és a bizalomra épülő kapcsolatrendszer elmélyítését szolgáló közös
élményforrások – családi napok, közös ünnepélyek, kirándulások.

Pedagógiai program
Az intézmény pedagógiai programjának címe: „Kisdedóvó” Pedagógiai Program
Az óvoda oktató-nevelő munkájának jellemzője a testi,- lelki szükségletek kielégítése: a teljes
körű egészségfejlesztés és prevenció, az egészséges életmód alakítása, érzelmi, erkölcsi,
közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, a tevékenység
alapú nevelés, a környezettudatos magatartás erősítése.
Egyediségét eddigi hagyományaink, helyi és környezeti adottságaink, lehetőségeink és az
általunk választott módszerek adják.
Hagyományaink ápolásánál nagyon fontos, és magam is vallom, amit Illés Sándor
Monostorapáti plébánosától hallottam, miszerint a hagyományainkról nem elég beszélni,
hanem azokat meg kell élni. Magam is úgy gondolom, hogy Monostorapáti abban a szerencsés
helyzetben van, ahol élnek és éltetik a község lakói a hagyományainkat, de nagyon fontos, hogy
ebben az óvoda, mint intézmény is közvetítő szerepet vállaljon.
Célja: a helyi sajátosságok megismerése kapcsán olyan élmények, tapasztalatok szerzése,
melyek elősegítik gyermekeink megismerő-, megfigyelőképességének kialakítását, fejlesztését.
A természet szeretete, a környezet élő és élettelen értékeinek megóvása beépül. Mindezt
előreviszi a közvetlen tapasztalatszerzés, a szeretetteljes légkör, a gyermeki személyiség
tiszteletben tartása, önállóságuk és különbözőségük figyelembevétele, valamint annak szem
előtt tartása, hogy minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda! Életkoruknak
megfelelő módon játékosan, biztonságot nyújtó légkörben, a mese feszültségoldó bűvöletében
juthassanak minél több sikerélményhez a természet adta páratlan hangulatú környezetben.
Az óvoda pedagógiai programjában kiemelten helyen szerepel a környezeti nevelés a játék és a
mese, valamint a nyugodt, biztonságot adó légkör megteremtése. Figyelembe veszi a szülők
igényeit, igyekszik minél több közös programot szervezni, hogy bevonja őket az óvodai nevelés
folyamatába, hiszen a gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, és ezt minden
intézménynek mindig szem előtt kell tartania. A pedagógia program alkalmazkodik a
környezeti, és tárgyi feltételekhez.
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Vezetési Program
Vezetői hitvallásom

„Ami az ember lehet, annak kell lennie.
Hű kell, hogy legyen természetéhez,
de csak az érdemes a vezető névre,
aki elkötelezetten vezeti csapatát az általa látott cél felé. Az
első feltétel, hogy higgyen a célban,
a második, hogy elkötelezetten vezessen a célhoz.”
(A. Maslow)

Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását
tartom, mely elveket óvópedagógusként is vallom.
Eredményes és sikeres vezetői tevékenységemet a fenntartó igényeire és partneri elvárásokra
kívánom alapozni, melyhez a jól felkészült nevelőtestület és a munkájukat segítő technikai
személyzet ebben partnerem.
Olyan vezető szeretnék lenni, aki a mai kor elvárásait és a jövő lehetőségeit ötvözve végzi
irányító tevékenységét.
Hivatásomban alapvető belső késztetés a nevelés igénye, a többé, jobbá, színvonalasabbá tétel.
Bízom abban, hogy a több mint húsz év alatt megszerzett, hivatástudattal végzett
óvodapedagógusi hivatás, és az elmúlt években megszerzett elméleti – és széleskörű gyakorlati
vezető helyettesi, és vezetői tapasztalat segítenek e nemes feladat teljesítésében, további
folytatásában.
A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjeként olyan értékeket szeretnék teremteni és tovább
vinni, ahol az igényesség, tolerancia, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető emberi
magatartás, és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi
kapcsolatainkban egyaránt.
Azért döntöttem a vezetői pályázat benyújtása mellett, hogy a fenti elveknek megfelelve, a
nevelőtestülettel közösen olyan gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodjam,
amelyben alkalmazkodva a körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, valódi csapatként
tudjunk részt venni a célok megfogalmazásában és megvalósításában.
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Hiszek abban, hogy szeretetteljes odafigyeléssel, neveléssel már óvodás korban megtaníthatjuk
a szeretet fogalmát, megalapozhatjuk az érzelmi kötődést a társakkal és a felnőttekkel szemben.
Olyan módon szervezzük a nevelési feltételeket, hogy lehetővé váljon számukra a sikeres
iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, szociális-és értelmi érettség kialakítása.
Hiszek a gyermekben, és abban, hogy szükség van a munkánkra! Azt szeretném, hogy az
általam vezetett intézmény olyan hely legyen, ami örömforrás a gyermeknek, a szülőnek, a
benne dolgozónak egyaránt, ahol felelősséget kell vállalni a gyermekért, önmagunkért,
másokért.
Elsősorban a gyermeket szeretnénk szolgálni, hiszen minden miatta és vele történik az
óvodában.

Szeretnénk

biztosítani

a

családi

nevelés

folyamatosságát

a

családdal

együttműködve.
Hiszem, hogy az a vezető, aki birtokában van a korszerű vezetési ismereteknek, az új célokat,
új stratégiákat keres, koncepciókat kezel, rugalmas, egyidejűleg több folyamatot lát át, tud
kézben tartani, hatékonyan gazdálkodik az idővel és a rábízott erőforrásokkal. A szűkös és
egyre inkább szűkülő erőforrásokat hatékony vezetéstechnikai és motivációs eszközökkel
pótolhatjuk. A tartalékokat feltárni már csak az emberi erőforrások racionális felhasználásában
lehet, ezért hangsúlyos a csapatban való együttműködés, a jó légkör harmonikusabbá tétele.
Hiszek abban, hogy csak akkor lehet eredményes és hatékony nevelési - oktatási intézményt
működtetni, ha az óvoda alkalmazotti közössége magáénak érzi a közösen megfogalmazott
értékeket és kitűzött célokat, ezért legfontosabb vezetői feladatomnak tekintem mindazon
értékek megőrzését és fenntartását, amelyeket az óvoda pedagógiai programjában megfogalmaz
és sikeresen meg is valósított.
Feladatomnak tekintem, hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, hogy
mindig megfelelő információval rendelkezzem és elnyerjem az óvoda szélesebb körű
megismertségét, elismertségét.
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Pedagógiai hitvallásom
Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, feladatunk: számukra kinyitni a világot
elindítani őket a felfedezés útján, biztosítani számukra a testi, lelki fejlődést.
”Isten minden kis tücskének
akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas.
Megint másik hangosan ciripel
a telefondróton,
és aki csak tapsolni tud
olyan is akad. „
/Margaret Martle/

Vallom, hogy


a magas fokú hivatástudat, a gyermekek feltétel nélküli szeretete elengedhetetlen;



a nevelés folyamatában a pedagógiai felelősség, tudatosság, tervszerűség alapfeltétel;



a gyermeki érdeklődésre épülő óvodai élet természetes módon biztosítja a testi-lelkiszellemi fejlődés lehetőségét.

A Pedagógiai Programban megfogalmazott értékek:


gyermekközpontúság,



érzelmi biztonság és szeretet nyújtása,



a gyermeki személyiség elfogadása,



különleges bánásmód, védelem



személyiség sokoldalú fejlesztése,



minden gyermek önmagához képest maximálisan fejlődjön,



nyitottság a partnerek felé.

Meggyőződésem, hogy a pedagógushivatást gyakorlóknak fokozott felelősségtudattal kell
rendelkezniük, hiszen egészséges, boldog, kreatív gyermekek nevelésében az óvodában töltött
éveknek meghatározó szerepe van.
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Küldetésnyilatkozat
Cél: A belső és külső partnereink rövid és hosszú távú elvárásainak és igényeinek való
megfelelés. a fenntartói községek életében az intézmény továbbra is kiemelt helyet foglaljon
el.
Hitvallás: Az intézmény használói érezzék, hogy fontosak számunkra. Célunk a reális és
megvalósítható igényeiknek és elvárásaiknak való megfelelés az intézmény arculatának,
autonómiájának megőrzése mellett, gyermekközpontú, tudatos, szakszerű, innovációra képes
szervezetként működjön.

Vezetői célkitűzésem
Vezetői koncepcióm alapját a gyermeki jogok tiszteletben tartása és a gyermeki szükségletek
kielégítése képezi, ennek alapján fogalmaztam meg, vezetői célomat, a feladataimat.



Célom az intézmény hatékony és törvényes működtetése az alkalmazotti közösség
támogatásával, amely egyaránt megfelel a köznevelési rendszer előtt álló kihívásoknak,
a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak valamint a fenntartói és partneri
igényeknek.



Célom egységes, jó szakmai színvonalú intézményi működtetés, ahol a gyermekek
lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére és kibontakoztatására.



Célom, hogy az alkalmazotti közösség jó munkatársi közösségként tudjon
együttműködni a gyermekek érdekében. Fontosnak tartom, hogy a vezetőváltás után is
minden a megszokott rendben, a helyi sajátosságoknak megfelelően, nyugodt légkörben
működjön tovább.



Célom a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer és erőforrások
optimalizálása.



Célom az intézmény fenntartójával szakmai alapokon nyugvó, harmonikus
kapcsolat kialakítása. Minden tevékenységemben igyekszem majd jogszerűen eljárni,
döntéseimben elvárásait figyelembe venni.
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Az eredményes, sikeres munka érdekébe vezetői tevékenységem során fontosnak tartom, hogy
az Óvodában létrehozott eredményekre és értékekre a továbbiakban is építsek és minden eddigi
pozitív folyamatot megerősítsek és továbbfejlesszek.

A célommal összefüggő általános feladataim:


A gyermekek jogai és mindenek felett álló érdekeinek képviselete.



Világos célokkal, tervekkel rendelkező, a nevelési ránt elkötelezett, szakmailag képzett
közösség irányítása, vezetése.



A munkatársak közötti jó kapcsolat és az egyes csoportok közötti információátadás, a
rendszeres tájékozódás, tájékoztatás még jobb megvalósítása.



Fenntartói elvárásoknak való folyamatos megfelelés.



A belső és külső partnerigények és elvárások és az elégedettség rendszeres mérése és
az eredmények alapján erősségek és fejlesztendő területek meghatározása.



Az óvoda és a családok közötti kommunikáció minőségének fejlesztése.
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Az elkövetkező 5 év feladatainak ütemezése – az intézmény minőségelvű
működésének terve

Rövid távú célokfeladatok
2019-2020.

Középtávú célokfeladatok
2019-2022

Hosszú távú célokfeladatok
2019-2024

A törvényes működés feltételeinek megteremtése és biztosítása
Intézményi dokumentumok
SZMSZ, HÁZIREND, PP,
Továbbképzési terv
áttanulmányozása,
aktualizálása, kibővítése az
Alapító okiratnak megfelelően.
Jogharmonizáció ellenőrzése.
Szabályozó dokumentumok

A köznevelés működését
meghatározó
törvényeknek,
jogszabályoknak való
megfelelés,
jogharmonizáció követése.

5 évre szóló önértékelési
program és az éves önértékelési
terv elkészítése/ aktualizásáa

Vezetői értékelés
elkészítése a megbízás 2.
évében

A köznevelést és az
intézmény működését
meghatározó törvényi,
jogszabályi elvárásoknak
Pedagógiai Program való
megfelelés.
Vezetői értékelés elkészítése
a megbízás 4. évében.
Intézményi önértékelés
elvégzése.

Tanügyigazgatási
dokumentumok törvényhez
A törvényes tartalmi és formai elemek folyamatos
igazítása; csoportnapló, fejlődési biztosítása.
napló.
A megjelenő jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése: Óvodai Jogfutár, közlönyök online
letöltése a lehetőségek függvényében a területet érintő konferenciákon és továbbképzéseken
történő részvétel.

Gazdálkodás, működési; tárgyi és eszközbeli feltételek biztosítása


Udvari játékok
karbantartása, épületek
állagmegóvása.



Tiszta, esztétikus,
rendezett környezet
kialakítása.



Intézményi dekorációk
frissítése.



Hirdetőtábla esztétikus
megjelenése.



Eszközök és
felszerelések
szükség szerinti
bővítése, javítása



Takarékos
gazdálkodás, egyéb
külső források
felkutatása a
megtervezett
eszközpótlás
eléréséhez



Pályázatokon való
részvétel
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Eszköznorma szerinti
feltételek biztosítása.



Hatékony gazdálkodás
mellett a tárgyi
feltételek folyamatos
bővítése.



Nyári tervezett
karbantartási, felújítási
munkák koordinálása.
Az együttműködés, az
együttgondolkodás a kölcsönös
bizalom és a nyílt őszinte
kommunikáció erősítése.
Hatékony kommunikáció
kialakítása az óvodák és az és a
fenntartó között.
Szakmai
információáramlás
további finomítása: a
szakmai munkához
szükséges
információhiányok
feltérképezése.



Támogatók
keresése

Az intézménnyel
kapcsolatos elvárások
figyelemmel kísérése.

Szakmai információáramlás megfelelő működtetése.
/Megjegyzés: A szakmai munkához szükséges
információhiányok feltérképezése - módszere: ötletbörze
nevelés nélküli munkanapon./
Honlap folyamatos
működtetése és
tartalmi elemeinek
bővítése.

Intézményi „honlap”
aktualizálása.

A fenntartó minőségpolitika
elvárásainak figyelemmel
kísérése és annak beépítése
az intézmény működésébe.

Igény szerint a csoportok
honlapjainak vagy
közösségi oldalainak
kialakítása, működtetése.

A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése
Fluktuáció esetén a humán
erőforrás minőségi szinten
történő biztosítása.
Helyi
továbbképzések,
szakmai napokon
való részvétel, házi
bemutatók,
hospitálások
szervezése
.
Jó gyakorlatok
megismertetése
Önértékelési folyamatra történő
felkészülés; a bevezetésre
kerülő tanfelügyeleti rendszer,
Pedagógus Életpálya Modell és
szaktanácsadói rendszer
eljárásrendjeinek és
eszközrendszereinek
megismerése.

Új dolgozók
felvételi
eljárásrendjének
kidolgozása.
A továbbképzési terv
folyamatos
felülvizsgálata – új
belépő kollégák
végzettsége alapján és
az intézmény
Pedagógiai Programára
fókuszálva.

Nyugdíjba vonuló
alkalmazottak megfelelő
utánpótlásának biztosítása.

A nevelőtestület és az
alkalmazotti közösség
folyamatos szakmai
fejlesztése az 5 éves
továbbképzési terv
figyelembe vételével.

A külső szakmai értékelés és minősítés nyilvános
szempontjainak beépítése a működés folyamataiba.
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Az intézményben dolgozók szakmai elismertségének megtartása.
Egyéni igény szerint: portfóliók elkészítésének segítése.

Digitális kultúra
továbbfejlesztése

IKT eszközök használata
(pl. csoportnapló,
gyermeki egyéni
fejlődést nyomon követő
dokumentáció…)




Óvodapedagógusok
módszertani
szabadságának növelése.



Munkamorál erősítése.



Tettek, szavak
összhangjának
megteremtése.



Akkreditált
képzéseken minél
többen vegyenek
részt, legyenek
motiváltak erre az
óvodapedagógusok.
Csapatépítő
programokon széles
körben vegyen részt
mindenki, az
intézményi klíma
érdekében.

Pedagógusok informatikai
kompetenciáinak bővítése,
napi
tevékenységekben az IKT
eszközök megjelenése, az
óvodapedagógusok
felkészülésénél az internet
napi szintű használata

Stabil nevelőközösség,
képzett
óvodapedagógusok,
dajkák, kompetencia
határok betartásával
fejlesszék a rájuk bízott
gyerekeket.



Személyi anyagok felülvizsgálata

Intézményi
kommunikáció
fejlődjön,
finomodjon.
Személyi anyagok folyamatos „karbantartása”. Oktatási
Hivatal portálon a pedagógusok egyéni
„profiljának” kialakításához segítségnyújtás

Pedagógiai célkitűzések és feladatok – Szolgáltatások

Szülők bevonása az óvodai
életbe.

Az átdolgozott, aktualizált
Pedagógiai Program

Nevelőmunkánk
megismerésével a
szülők
együttműködésének,
felelősségérzésének
fokozása. A szülőkkel
történő kommunikáció
minőségének
fejlesztése.
A bevezetés
tapasztalatainak
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Család-óvoda kapcsolatának
erősítése, minőségi változása.

A programbeválás vizsgálatok
eredményei, a törvényi

bevezetése, tartalmainak
elméleti és gyakorlati
szinteken történő feldolgozása.

folyamatos megvitatása, a
hangsúlyos területek
kijelölése és megfelelő
kezelése
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja hangsúlyos
elemeinek csoportszintű átgondolása és beépítése a nevelési
folyamatba; egészségnevelés, erkölcsi nevelés,
környezettudatos magatartás megalapozása, mindennapos
fejlesztő testmozgás.
Az önálló arculat és
a Pedagógiai
Az óvoda önálló arculatának,
Program specifikus
kialakítása megjelenítése.
elemeinek
folyamatos bővítése.
 A tehetségígéretes
gyermekek
kreativitásra
ösztönzése, a
szülők segítése a
tehetséges
 A különleges
gyermekek
bánásmódot igénylő
nevelésében.
gyermekek felismerése,
gondozása.
 A hátrányos
helyzetű és a
 Felzárkóztató,
problémás
gazdagító
gyermekek
tevékenységek
nevelőmunkába történő
inkluzív
nevelésének
beépítése.
feltételeinek
megteremtése,
folyamatos
fejlesztése.

változások és a partneri igények
alapján, az intézmény
pedagógiai jövőképének
felülvizsgálata, szükség szerinti
korrekciója.



A tehetséges,
kiemelkedő képességű
gyermekek speciális
szükségleteinek,
foglalkoztatásuk
feltételeinek
megteremtése külső
tehetségműhelyek
felkutatásával.



A hátrányos
gyermekek körében a
differenciált egyéni
foglalkoztatás
pedagógiai
módszereinek
folyamatos bővítése.

Kapcsolatok kiépítése és továbbfejlesztése, ápolása


Az SZMSZ-ben szabályozott,
és a Pedagógiai Program
megvalósítását szolgáló
kapcsolatok megfelelő
ápolása.


Az óvoda
közvetlen és
közvetett
partnereivel
történő
kapcsolattartás
folyamatos
megerősítése.
A feladatok
egyenlő arányú
elosztása a
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Az óvoda külső
kapcsolatrendszerének
kibővítése, új
kapcsolatok kiépítése.



Kialakult jó szakmai
kapcsolatok
megtartása.



Az intézmény
menedzselése.

nevelőtestület és
az alkalmazottak
között.
Külső szakmai kapcsolatrendszer fenntartása fejlesztése.
/Hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése
speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek
(pszichológus, logopédus gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésének biztosítása./
A közösségen belüli
információáramlás erősítése, a
kapcsolattartási formák
tartalmi fejlesztése
(programok, tréningek)

Nyílt, őszinte kommunikáció, az együttműködés, a kritikai
gondolkodás és a bizalom erősítése
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A minőségelvű intézmény működési garanciái
Fejlesztési lehetőségek- az öt vezetői kompetencia területének figyelembe
vételével
Az óvodai nevelés, fejlesztés és a tanulás támogatásának stratégiai vezetési
koncepciója - Pedagógiai munka irányítása
A nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat eredményességének, a gyermekek fejlődésének
biztosítása
Terület
1.

Szabad játék fejlesztő hatása, a szabad játék
biztosítása

Pedagógiai Program
Alapelvei
Az óvodapedagógus
vegye figyelembe a
gyermekek egyéni,
egymástól eltérő
fejlettségi szintjét,
aktivitását,
érdeklődésük
különbözőségeit.

Lehetőleg indirekt
módon irányítsa a
játékot.
Fokozza a
játékkedvet, segítse a
szabad játék
kibontakozását
korcsoportonként és
egyénenként
differenciáltan.

Buzdítsa, bátorítsa a
gyerekeket arra,
hogy a felmerülő
problémák
megoldását maguk
találják meg.
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Vezetői koncepció
Figyelemmel kísérem és
elvárom, hogy az
óvodapedagógusok a
gyermekek egyéni fejlettségi
szintjének, érdeklődésének
megfelelően biztosítsák a
különböző játéktípusokhoz
szükséges eszközöket,
anyagokat, megfelelő helyet,
elegendő időt, nyugodt légkört.
Elvárom, hogy szükség és
igény szerinti
együttjátszással, támogató,
ösztönző magatartással,
indirekt reakcióval
irányítsák a játékot.
Fontosnak tartom, hogy az
óvodapedagógusok
ötleteikkel, élményszerzési
lehetőségekkel, helyzetek
teremtésével segítsék elő a
gyermeki fantázia,
hangulatok, érzelmek
megnyilvánulását.
Elvárom, hogy az
óvodapedagógus, adjon
ötleteket, mutassa meg a
gyermekeknek, hogy a
felmerülő konfliktusokat
hogyan tudják egymás közt
megoldani.

2.

Cselevő-felfedező tevékenységek/foglalkozások
szervezése

A pedagógus a szervezésnél vegye figyelembe, hogy valamennyi
tevékenységi forma
kiindulópontja a játék.
A játék és a verselés,
mesélés áthatja
az egész óvodai életünket. A gyerekek érdeklődésére, kíváncsiságára,
építve, az aktualitásnak
megfelelően a tanulás
spontán vagy szervezett
módon folyamatosan
történik. A tevékenységeket nem elkülönülten, hanem egymáshoz kapcsolódva
komplex módon
szervezzük.

Nyomon követem és ellenőrzöm, hogy a pedagógiai programnak megfelelően a tervezés, szervezés, megvalósítás
szintjén a játék legyen a kiindulópontja valamennyi tevékenységi formának. Figyelemmel kísérem az érdeklődés felkeltésével, változatos
motivációs módszerrel a játék
elsődleges szerepének
betartását és a komplexitás
megvalósulását. Az
óvodapedagógusok segítsék elő
a spontán és a tervezett
tapasztalatok, ismeretek
természetes élethelyzetben való
elmélyítését, bővítését,
rendszerezését.
Elvárom, hogy az
óvodapedagógusok az óvodai
nevelés tevékenységi
formáinak megvalósítása
érdekében a gyermekek
fejlettségének, előzetes
ismereteinek, motiváltságának
megfelelő írásbeli terveket
készítsenek és azt a
gyakorlatban meg is valósítsák.

A munka jellegű tevékenységeket folyamatosan, önkéntesen végzik a
gyermekek a felnőttekkel
együttműködve.

Figyelemmel kísérem, hogy a
gyermekek valamennyi tevékenységben való önkéntes
részvételének biztosítása
érdekében, az
óvodapedagógusok ne
feledkezzenek meg, a
megfelelő motiválásukról, a
foglalkozásokba való minél
szélesebb körű bevonásukról.
A kevésbé érdeklődő
gyermekek számára a kevésbé
kedvelt tevékenységeket
gazdag motivációs eszköztárral
tegyék vonzóbbá

A tevékenység megszervezése az óvónőkre
nézve kötelező, a gyermekek részvétele önkéntes.
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3.

Pedagógiai Programunk
specifikuma:
- anyanyelvi nevelés

Az óvodapedagógusok
széles körben,
használjanak, alkalmazzanak mondókákat,
verseket. Körültekintően
válasszanak mesét a
vegyes csoportoknak
megfelelően.

4.

Hagyomány ápolásunk

Hagyományaink
ápolásával elősegítjük,
hogy szülőföldjüket
szerető, tisztelő emberré
váljanak gyermekeink.
Az ünnepek előkészülete
során megtanulják az
alkalomhoz illő
mondókákat, verseket,
rigmusokat, dalokat,
hangulatkeltő zenei
darabokat hallgatnak
meg.

5.

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

Az óvodapedagógus
biztosítsa, az érzelmi
biztonságot, az állandó
értékrendet, a derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört.
A személyek közti kapcsolatokat /óvoda alkalmazottai és a gyermekek/ pozitív érzelmi
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Nyomon követem, hogy az
óvodapedagógusok, a nevelés
folyamatában, az egész napos
óvodai élet során alkalmazzák
a mondókázást, verselést, az
anyanyelv, a helyes beszéd
fejlesztése érdekében.
Alkalmazzanak változatos
anyanyelvi játékokat is.
Törekedjenek a színes,
megragadó, gyermeki
érdeklődést felkeltő
mesélésre, bábozásra,
dramatikus játékok
játszására.
Pedagógiai programunkban
közösen határoztuk meg
kiemelt nevelési területünket.
Fontosnak tartom, hogy a
községben még ma is élő,
gyerekeknek való, énekes
hagyományokat és a hozzájuk
tartozó játékokat már az
óvodában megtanítjuk a
gyermekeknek, így szívesen
vesznek részt a falu közös
ünnepein. Óvodásainkkal,
szüleikkel, rendszeresen ott
vagyunk a település
hagyományőrző alkalmain,
egyéb ünnepein.
Az óvodapedagógusok
ismertessék meg a gyerekeket
az évszakokhoz kapcsolódó
jeles napokkal,
népszokásokkal, régi
tárgyakkal, eszközökkel,
mesterségekkel.
Figyelemmel kísérem és elvárom, hogy az óvodapedagógusok biztonságot nyújtó,
szeretetteljes, elfogadó légkört teremtsenek. Személyes
példával kölcsönös tiszteletre,
egymás elfogadására, az
egyéni sajátosságok
tiszteletben tartására neveljék
a gyermekeket.

töltés jellemezze.
Kedvező érzelmi hatások érjék a gyermekeket az óvodai élet alatt.
Az óvodapedagógusok
segítsék a gyermek énképének kialakulását.

6.

Egészséges életmódra nevelés

Az óvónő vegye
figyelembe az egyéni
szokások sajátos
eltéréseit.
Az óvónő segítse a
gyermekeket abban,
hogy ismerjék fel saját
szükségleteiket. Tegyen
meg mindent annak
érdekében, hogy a
személyi higiénia iránti
igényüket felkeltse.
Törekedjen minden
gyermekkel az érzelmi
kapcsolatfelvételre. Az
óvónő alakítsa ki az
egészségmegőrzésre
irányuló igényt, a hozzá
kapcsolódó alapvető
szokásokat.
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A gyermekcsoportban
felmerülő konfliktusok
feloldására
kompromiszszumos
megoldásra ösztönözzék a
gyermekeket. Nyomon
követem, hogy kialakították-e
az egyértelmű, következetes
közösségi szabály-, és
szokásrendszert.

Elvárom, hogy az
óvodapedagógusok a
lehetőségek figyelembe
vételével biztosítsák a tárgyi
feltételek megfelelő,
biztonságos elrendezését.
Törekedjenek a betegségek
megelőzésére, ha
rendellenességet
tapasztalnak, azonnal
jelezzék. Ellenőrzöm a
balesetveszély megelőzésére
való törekvést. Nyomon
követem az egészséges,
kulturált táplálkozási
szokások kialakítását, a
megfelelő
folyadékmennyiség
biztosítását, testápolási
szokások kialakítását,
levegőzés és a mindennapos mozgás biztosítását.
Nyomon követem a
gyermekek
mozgásigényének
kielégítésére irányuló
kezdeményezéseket.

7.

Környezettudatosság

Az óvónők tudatosítsák, hogy milyen nagy
az emberek
felelőssége, mit
tehetnek a gyerekek a
környezet megóvásáért.
Segítség a szelektív
hulladék gyűjtés
szokásainak
kialakítását.
Alapozzák meg a természet szeretetét, láttassák meg szépségeit.
Mutassanak példát,
becsüljék, óvják a természetet.

Nyomon követem a
környezettudatos életvitel
megalapozásához szükséges,
a gyermekek életkorának
megfelelő szokásrendszer
kialakítását. Az óvónők
törekedjenek a természetes
és az ember által létrehozott
környezettel való
harmonikus kapcsolat, a
környezeti problémák iránti
érzékenységre való
nevelésre és a helyes
értékrendszer kialakítására.
Elvárom, hogy az
óvodapedagógus ismertesse
és szerettesse meg a szűkebb
és tágabb környezetet. Alakítsa ki a környezethez való
pozitív viszonyt. Neveljen a
természet szeretetére, tisztán
tartására, megóvására.
“Madárbarát Óvoda”,” Zöld
Óvoda” cím megpályázása.

8.

Sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése

A befogadó óvodapedagógusok legyenek
kompetens, rugalmas,
nyitott
személyiségűek.

Figyelemmel kísérem a
sajátos nevelési igényű
gyermekek, speciális
szakemberekkel való,
konzultáción alapuló,
differenciált óvodai nevelését,
a fejlődés segítését.
Elvárom, hogy az óvodapedagógusok időben jelezzék,
ha a gyermekek fejlődésében
lemaradást, eltérést
tapasztalnak, hogy minél
korábban részesülhessenek
speciális fejlesztésben,
terápiában.

A gyermekek
fejlődését
folyamatosan
kövessék nyomon,
működjenek együtt a
különböző
szakemberekkel, a
családdal.
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9. Tehetséggondozás

10. Az IKT /infokommunikációs
eszközök/ alkalmazása

Az óvónők biztosítsák a
gyermekek számára a
képességeik kibontakoztatásához szükséges
tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit.
Folyamatos megfigyelés útján alkossanak
tiszta képet a gyermek
meglévő képességeiről.
Ennek ismeretében törekedjenek a képességek fejlesztésére.
A gyermek képességét
önmagához – a saját
lehetőségeihez viszonyítva fejlesszék.
Keressenek és kínáljanak lehetőséget az
egyéni képességek fejlesztésére, differenciált
gyakorlásra, a gyermekek egyéni kéréseinek
teljesítésére.
Biztosítsunk megfelelő
tárgyi feltételeket a
tehetség kibontakoztatásához.
Hívjuk fel a szülő figyelmét a gyermek kiemelkedő képességére

Elvárom, hogy a kiemelkedő
képességű gyermekek egyéni
bánásmódban részesüljenek,
személyre szabott,
differenciált feladatadással
fejlesszék képességeiket,
biztosítsák a tárgyi
feltételeket.
Biztosítsák a megmérettetést
(rajzpályázat, vers és mesemondó verseny,
sportvetélkedők,
énekverseny).

Az óvodapedagógusok
nyitottak az IKT
eszközök használatára,
pl. tervező,
anyaggyűjtő
munkájukhoz,
zenehallgatáshoz, egyegy ismeretanyag
szemléltetéséhez,
közvetítéséhez
felhasználják az
infokommunikációs
eszközöket.

Segítse elő az óvodapedagógus, hogy minél több
élményt gyűjtsenek, biztosítson elegendő alkalmat, időt,
helyet, eszközöket a spontán
és szervezett tapasztalat és
ismeretszerzésre.
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A szülő kapjon tájékoztatást,
segítő ajánlást gyermeke
tehetségének további
fejlesztéséhez.

A csoportban is elérhető
internet az ismeretnyújtás
lehetőségeit növelné, a
kivetítő alkalmazása
élményszerűbbé tenné a
tevékenységeket, az
ismeretszerzést.

11. Hátránykompenzációs
feladatok

Segítsék elő a prevenciót az óvodába lépés
pillanatától.
Az óvodapedagógus
messzemenően építsen
a gyermek érzelmi,
belső motivációjára.
Kapcsolódjon a gyermek spontán és tervezett tevékenységeihez.
Nyújtson lehetőséget az
egyes területeken lemaradást mutató, felzárkózást igénylő fejlesztésre.

Figyelemmel kísérem, hogy
az óvodapedagógusok a
gyermekek
fejlődésének
nyomon követését, a mérések
eredményét figyelembe véve
megfelelően kompenzálják a
felmerült hátrányt.
A fejlesztést igazítsák a fejlesztendő gyermek érési folyamatához. Súlyos esetben
kérjék szakember segítségét,
illetve a gyermeket irányítsák
hozzá.

Az óvodásgyermekek megfigyelésének és a mérési eredmények beépítése a nevelési (tanulási)
folyamatba a fejlesztés biztosítása érdekében
Terület
1.

A gyermek fejlődésének
nyomon követése

2.

Dokumentációs rendszer, a
nevelő munka tervezése,
csoportnapló

Pedagógiai Program
Alapelvei
A gyermek fejlődését
nyomon követő dokumentáció tartalmazza, a
gyermek fejlődésének
ütemét, amennyiben
szükséges a fejlesztés
irányának megjelölését.

Pedagógiai programunknak megfelelően
csoportnaplót vezetünk
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Vezetői koncepció
A fejlődés nyomon
követésének eredményeit
figyelembe veszem a tervező
munkámban. Nyomon
követem és ellenőrzöm
vezetését. A gyermeki fejlődés
nyomonkövetését és a
tankötelesek mérésének
elemzését kérem
csoportonként, egyénenként.
Elvárom és ellenőrzöm a
jogszerű, Pedagógiai
Programunk céljainak
elérésére irányuló, logikusan
felépített éves és időszakos
terveket.
Tervezéskor vegyék figyelembe az egyéni és életkori
sajátosságokból, motiváltságukból adódó előzetes
ismereteket, szükségleteket.

3.

Szülők tájékoztatása és bevonása a tanulás támogatásának folyamatába

Óvodánk pedagógiai programjának módosításakor a
szülői igényeket
figyelembe vesszük.
A szülők rendelkezésére
bocsátjuk az óvoda pedagógiai programját.
Az óvodai nevelésünk a
családi nevelésre épül,
folyamatosan együttműködünk a szülőkkel, a
gyermekek harmonikus
fejlődése érdekében.
Az együttműködés formái
változatosak, a személyes
kapcsolattól a különböző
rendezvényekig magába
foglalja azokat a lehetőségeket, amelyek az óvoda,
illetve a család teremt
meg.

Elvárom, hogy az óvodapedagógusok tájékoztassák a
szülőket gyermekük
fejlődéséről, annak üteméről.
A gyermekek fejlődéséről
vezetett dokumentációt
ismertessék meg a szülőkkel.
Vonják be a családokat,
szorgalmazzák az
együttműködést a gyermekek
fejlődésének támogatása
érdekében.
Segítsék a szülőket a nevelési
eljárásaik, módszereik
kiválasztásában, alkalmazásban. Vegyék figyelembe a
szülői igényeket (pl.
kirándulások, óvodai rendezvények szervezése,
hagyományápolás, sport
rendezvények szervezésekor)

A fejlesztő célú értékelés, a visszajelzés, a reflektivitás a napi gyakorlatba való beépítése
Terület
1.

A fejlesztő értékelés gyakorlata

2.

A gyermekek önértékelésének fejlesztése

Pedagógiai Program
Alapelvei
Az óvodapedagógus értékelése legyen konkrét, segítő, a gyermek egyéni
fejlődésének megfelelő és
reális.

Vezetői koncepció

Az óvónő személyes példájával, bátorítással segítse
elő, hogy legyenek képesek
önálló véleményalkotásra és
őszinteségre, önmaguk
megítélésére.

Megfigyelem és elvárom a
gyermekek önértékelési
képességeinek személyes
példamutatás és bátorítás általi
fejlesztését.
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Ellenőrzöm az óvodapedagógusok módszereit, elvárom
az egyéni fejlettségnek
megfelelő, segítő szándékú,
pozitív megerősítést, értékelést.

Intézményi innovációs tevékenység
Terület

Pedagógiai
Vezetői koncepció
Programunk Elvei
A természeti környezet A programban való részvétel feltételeinek
megismerése részének biztosítása, koordinálása:
tekintjük, hogy télen - mesterséges madárodú kihelyezése,
madáreleséget teszünk - itató folyamatos működtetése
ki a kertbe,
- téli madáretetés
megfigyeljük a
- madárbarát kertészkedés
csipegető madarakat. A jelentőlap beküldése a Magyarországi
Madárbarát Egyesületnek az elvégzett
madárvédelmi munkáról.

1.

“Madárbarát Kert”
programban
részvétel, célunk a
“Madárbarát
Óvoda”
elismerő tábla
megszerzése

2.

Pályázat a“Zöld
Óvoda” címért

Feladatunk a gyermek A „Zöld Óvoda” cím megpályázása, a célok
fejlődéséhez szükséges elérését szolgáló feladatok, tevékenységek
egészséges környezet megvalósítása:
biztosítása és az
-közvetlen környezeti értékeink
egészséges életmód
megismerése, természetvédelmi
alakítása,
feladatokkal való ismerkedés
megszervezése.
- ismerkedés a környezettudatos életmód
Elősegítjük testi
elemeivel (szelektív hulladékgyűjtés)
képességeik fejlődését - lakó és óvoda környezet közös megóvása
és hozzájárulunk az
- személyes higiéné elsajátíttatása
egészséges életvezetési
- az egészséget befolyásoló környezeti
és egészségmegőrzési
tényezők felismertetése,
szokások
- egészséges étkezés biztosítása
kialakításához.
- energiatakarékos óvodaüzemeltetés és a
Óvodánk alapozó
feladatának tekinti az pedagógusok példamutatása.
egészséges életvitelre,
a környezettudatos
magatartás
megalapozására
nevelést

3.

Óvodapedagógusok
szakmai, módszertani fejlődésének
mentorálása.

Pályakezdők mentorálásának
támogatása.
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Biztosítom a gyakornok mentorálását.
Nyomon követem a mentorálással járó
dokumentációt, a gyakorlati pedagógiai
felkészítést. Biztosítom, hogy a mentor a
gyakornoki vizsgára való felkészítés
mellett segíthesse az önértékelést és a
minősítési eljárásban részt vevők
felkészülését.

A differenciált és az adaptív nevelés az intézmény gyakorlatában
Pedagógiai Program
Alapelvei
Differenciáló, egyéni Fontos a támogató,
fejlesztés támogatása segítő, egyéni
bánásmód
alkalmazása.
Terület
1.

2.

A kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek
(tehetséggondozás,
felzárkóztatást
igénylők) támogatása

A 3-6,7 éves
gyermekek esetében
megmutatkozó
„tehetségcsírákat”
felismerve, segítjük
különleges
képességeik
kibontakozását. A
felzárkóztatáshoz
szakember segítségét
vesszük igénybe.

Vezetői koncepció
Szorgalmazom a hatékony gyermek
megismerési technikák elsajátítását,
alkalmazását /pl. szociometria/, az egyéni
bánásmód elvének gyakorlati
megvalósítását. A gyermek megfigyelések
alapján készüljön fejlesztési irányvonal
kijelölése, valamint szükség esetén egyéni
fejlesztési terv.
Figyelemmel kísérem, hogy a valamiben
tehetségígéretet, „tehetségcsírát” mutató
gyermekek megkapják a tovább
fejlődésükhöz szükséges segítséget.
A felzárkóztatást igénylők számára a
Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő
pedagógusának támogatásával biztosítjuk a
fejlesztést.

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézmény jövőképének kialakítása
Az intézmény közösen vállalt értékekeinek figyelembevételével, azok megvalósítására irányuló
célok, tevékenységek kijelölésével valósulhat meg az intézmény jövőképéhez vezető út. A belső
elvárások mellett, nagyon fontos a külső elvárásoknak való megfelelés, és a környezeti
változások figyelembe vétele.
Külső elvárások:

Környezeti változások:

- Köznevelési Törvény (oktatáspolitikai elvárás)
- Fenntartónk által szervezett közösségi programokban, hagyományok
ápolásában, ünnepek megünneplésében való aktív részvétel
óvodásainkkal együtt.
- Óvodásaink szülei különfoglalkozásokra, hitoktatásra iratják be
gyermekeiket.
- teljes körű óvoda felújítás folyamatban, tárgyi környezetünk teljes
megújulása, korszerűsítése várható.
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1.

Terület

Pedagógiai Program
Alapelvei

Vezetői koncepció

Az intézményi jövőkép kialakítása

A jövőkép
kialakítása előtt
figyelembe veszem a
belső, külső
elvárásokat.

Az eddigi gyakorlat és erősségeink
megőrzésével olyan óvodát szeretnék,
ahol a gyermekek továbbra is:

Intézményi jövőkép
A mi óvodánk
legyen olyan óvoda,
ahol:
- mindenki
igyekszik az
anyanyelvi nevelés
hatékony
megvalósítására.

- az anyanyelvi neveléssel,
- hagyományápolásunkkal,
- esélyegyenlőség biztosításával,
felzárkóztatás, tehetséggondozás
által
- érzelmi nevelés, szocializáció által

megfelelő tudással és képességekkel
- mindenki törekszik lépjenek majd iskolába.
a szép, tiszta,
kifejező beszéddel
Az eddigieken túl:
példát mutatni.
- Hagyományaink
ápolásával
segítséget kapunk
ahhoz, hogy
szülőföldjüket
szerető, tisztelő
emberré váljanak
gyermekeink.
- Biztosítjuk az
óvodai nevelésben
részt vevő
gyermek számára
az
esélyegyenlőséget
felzárkóztatással,
tehetséggondozáss
al
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Vallom, hogy a gyermek összes
képessége a mozgás útján rendkívül jól
fejleszthető, ezért olyan óvodát szeretnék,
ahol a gyermekek a felszabadult, örömteli
mozgás által egészségesebbek,
edzettebbek és könnyedebben eljutnak
képességeik maximumára.
Pl. néptánc iránti igény felmérése

Az intézmény közös értékeken alapuló vezetői jövőképe, kommunikációja:
Vezetői koncepció

Terület

Olyan óvodát szeretnék, ahol:
Közös jövőkép meg-

Az óvoda valamennyi dolgozója olyan értékeket közvetít a
gyermekek felé, melyek biztosítják személyiségük sokoldalú,
differenciált fejlődését, iskolai tanuláshoz szükséges
kompetenciáik kialakulását.

határozása

Vallom, hogy csak türelemmel, szeretettel, személyes példamutatással tudjuk segíteni óvodásaink pozitív személyiségjegyeinek kialakulását.
Az óvodai nevelésben részt vevő valamennyi gyermek számára
biztosítjuk az esélyegyenlőséget a felzárkóztatással, tehetséggondozással.
Az érzelmi nevelés, szocializáció eredményes megvalósítására
törekszünk.
Tudjuk, hogy folyamatosan vizsgálnunk kell nyitottságunkat
partnereink, illetve a társadalmi, oktatáspolitikai változások felé.
Felelősnek érezzük magunkat a gyermekek biztonságáért,
egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, tanulási,
kommunikatív képességre való neveléséért.
Intézményünk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, folyamatos intézményfejlesztés, partnerközpontú működés iránt.

Az intézmény képzési struktúrája

1.

Terület

Pedagógiai Program
Alapelve

Vezetői koncepció

Pedagógiai szakmai
szolgáltatáok igénybevétele (akkreditált,
nem akkreditált képzések)

Továbbképzési
Program,
Továbbképzési terv
szerint történik, a
Pedagógiai Program
és az egyéni
érdeklődés
figyelembe vételével

A Továbbképzési Program, a
Beiskolázási terv elkészítése, a
Pedagógiai Program és az egyéni
irányultság figyelembe vételével történik.
A beiskolázásnál figyelembe veszem a
belső önértékelés és a tanfelügyelet által
feltárt fejlesztést kívánó területeket is.
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Szorgalmazom a továbbképzéseken, konferenciákon, műhelymunkákon való
részvételt.

2.

Belső tudásmegosztás fórumai

Nevelőtestületi értekezletek.

A belső tudásmegosztást, önképzést az
aktuális éves munkatervben
konkretizálom, ütemezem:
Nevelőtestületi értekezletek.
Óvodalátogatás más intézményekbe.
Szakirodalom beszerzése,
Internet hozzáférés

36

Az intézményt érő kihívásokra, változásokra való reagálás

Terület

Elvárás

Vezetői koncepció

1.
Az intézményt érő
kihívások, változásokra
való reagálás

Folyamatosan
vizsgálnunk kell
nyitottságunkat
partnereink, illetve a
társadalmi, oktatáspolitikai változások felé.
Felelősnek érezzük
magunkat a
gyermekek
biztonságáért,
egészséges életmódra,
társas együttélésre,
kreativitásra, tanulási,
kommunikatív
képességre való
neveléséért.

Intézményünk
dolgozói
elkötelezettek a
minőségi munka,
folyamatos
intézmény-fejlesztés,
partnerköz- pontú
működés iránt.

A változásokat kellő
nyitottsággal
fogadjuk.
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Az intézményi célok megvalósulása
érdekében különös figyelmet fordítok a
változások nyomon követésére.
Fontosnak tartom az erősségek,
gyengeségek azonosítását a
továbbfejlődés érdekében.

A hosszú távú célok elérése érdekében
szükséges pontosan meghatározni
kinek mi a feladata.

Elengedhetetlen a
változások/változtatások
szükségességének elfogadtatása a
dolgozókkal.

Folyamatos informálással, a
nevelőtestület aktív bevonásával,
együtt valósítható meg minden
szükséges változás.

Szívesen fogadom a
nevelés/tanulás/fejlesztés
eredményesebbé tételére irányuló
kezdeményezéseket, újításokat.

Stratégiai lépések az óvoda céljainak elérése érdekében:




Humánerőforrás gazdálkodás
Gazdálkodás, tárgyi eszközfejlesztés
Karbantartás, felújítás

Az óvoda hosszú távú céljainak elérése érdekében a legfontosabb stratégiai lépések

1.

Terület

Elvárás

Vezetői koncepció

Humánerőforrás
gazdálkodás

A személyi feltételeket a Köznevelési
törvény és a fenntartó
rendeletei alapján
biztosítom.

Óvodapedagógus álláshely körültekintő
betöltése, a pályázók közül előnyben
részesítem a szakmai rátermettséget
bizonyító, a szakmailag legfelkészültebb, a
legjobb emberi tulajdonságokkal
rendelkező jelentkezőt. Pályakezdő,
gyakornok foglalkoztásásra való nyitottság.
Fontosnak tartom az új dolgozó mielőbbi
beilleszkedésének elősegítését.

A nevelő munkát
segítő dolgozóknál
figyelembe veszem a
munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, rátermettséget, alkalmazkodó
képességet.

Tartós hiányzások (betegség) esetén
gondoskodom helyettesítő alkalmazásáról.
A pedagógus életpálya-modell alapján a
minősítési rendszerben való előrelépéshez
szakmai segítségnyújtás minden
óvodapedagógus számára.

2.

Felújítás, karbantartás

Állagmegóvás
folyamatos

Célom az állagmegóvás:
- udvari játékok,
- csoportszobai és az egyéb bútorzat
folyamatos karbantartása, óvása.
Udvari játszó eszközök rendszeres festése.
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A környezete felé és a változásokra nyitott szervezet megteremtése
Az óvoda kapcsolatrendszere

1.

Terület

Eddigi gyakorlat

Vezetői koncepció

Fenntartó

A fenntartóval
kialakult korrekt, jó
kapcsolat
fenntartása, az
elvárások szerinti
pontos
munkavégzés.

Célom az eddigi gyakorlat megőrzése,
megerősítése, pontos, precíz
munkavégzés, folyamatos konzultáció,
törvényes működés biztosítása,
elvárásoknak való megfelelés.

A törvényes
működés biztosítása,
helyi rendeletek,
határidők betartása.
2.

Szülők közössége

Óvodánkban
„Szülők Közössége”
néven /Kt.59.§ /1/
szerint, az
SZMSZ-ben meghatározott döntési,
véleményezési,
javaslat tételi jogait
érvényesítő szülői
szervezet működik.
Támogatom és
biztosítom a
jogszerű együttműködést.

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre
épül. Egyenrangú partnerként közös
felelősséggel tartozunk óvodásaink
fejlődéséért. Elengedhetetlenül fontosnak
tartom a szoros együttműködést, az
azonos elvek, módszerek alkalmazására
való törekvést. Szorgalmazni fogom
továbbra is, hogy óvónőink szülői
értekezletek, rendezvények szervezésével
segítsék a családi nevelést.

Biztosítani szeretném a mindenre
kiterjedő pontos információáramlást.
A szülői igényeknek megfelelően, a helyi
óvodai nevelési programunkban
meghatározott feltételek szerint lehetőség
van a térítéses (terápiás mese) és
térítésmentes (fejlesztő pedagógusi,
hittan) szolgáltatások igénybe vételét.
Igény felmérés alapján egyéb szolgáltatás
biztosítása /néptánc, úszásoktatás/
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Óvodánk nyitottságának megfelelően,
előzetes egyeztetéssel, illetve nyitott
ünnepeink alkalmával, biztosítom a
csoportok mindennapi életébe való
betekintést óvodába járó gyermekeink
szülei és az újonnan érdeklődő szülők
részére.
Segítem a kisgyermekek óvodai
beilleszkedését, óvodába lépéskor, igény
szerint, néhány napon át délelőttönként a
szüleikkel együtt látogathatják az óvodát.

Közös rendezvények, ünnepélyek, kirándulások szervezésével kívánom
továbbra is segíteni a családokkal való
szoros együttműködést. Rendezvényeink
lebonyolításához szülői segítséget kérek.

3

Pedagógiai
Szakszolgálat

A pedagógiai
fejlesztés helyben
megoldott, a
logopédiai
fejlesztésre az
óvodában van
lehetőség

Célom az eddigi gyakorlat megerősítése.
A továbbiakban is igénybe vesszük a
fejlesztő pedagógusok által történő,
iskolakészültségi szűrést, logopédiai,
pedagógiai fejlesztést.

4

Iskola

A település
iskolájával továbbra
is jó kapcsolat
fenntartására, közös
programok
szervezésére,
kölcsönös
intézménylátogatás,
véleménycsere
biztosítására
törekszem.

Célom az eddigi gyakorlat megerősítése.
Óvodából iskolába való átmenet
zökkenőmentességének segítése.
Intézménylátogatások, nyílt napok, közös
programok szervezése. Szülői
értekezleten bemutatkozási lehetőség
biztosítása az iskola és a leendő tanító
néni számára.

5.

Gyermekjóléti,
Családsegítő
szolgálat

A jövőben is
együttműködünk,
kapcsolatot tartunk a
Gyermekjóléti,
Családsegítő
Szolgálattal

Célom az eddigi gyakorlat megerősítése,
pontos adatszolgáltatás, jelentések
küldése, kapcsolatfelvétel, ha szükséges.
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6.

Közművelődési
intézmények

Szorgalmazom a
Monostorapátii
Művelődési házzal
való
együttműködést,
támogatom a
programjaikon való
részvételt.
Biztosítom és
támogatom az egyéb
közművelődési
intézmények
látogatását (tapolcai
Tamási Áron Műv.
Közp., Könyvtár stb)
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Célom az eddigi gyakorlat megerősítése.
Biztosítom és szorgalmazom az élményt
nyújtó, színvonalas rendezvényeken való
részvételt.

Csapatmunka, intézményi demokrácia megteremtése
Terület
1.

Nevelőtestület

Az intézmény jelenlegi gyakorlata
A nevelőtestület
jogállását, döntési,
véleményezési és
javaslattételi jogkörét a Nkt. 70.§-a
és az 20/2012.
EMMI rendelet
117.§-a határozza
meg.

Vezetői koncepció

A nevelőmunkát
segítők magas
színvonalon segítik az
óvodapedagógusok
nevelő munkáját,
biztosítják az
intézmény zavartalan működését.

Továbbra is szorgalmazom, hogy a jól
képzett, gyermekszerető, kellő empátiával rendelkező nevelőmunkát segítő alkalmazottak magas színvonalon segítsék
az óvónők nevelő munkáját, lelkiismeretesen végezzék a gondozási feladatokat.

2.

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak/
Dajkák

4.

Intézményi csoportok Belső önértékelést
segítő munkacsoport
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Célom az eddigi gyakorlat megtartása,
az Nkt. és az SZMSZ szerinti szabályok
betartása és betartatása.
Az egymást segítő, egymás sikereinek
és eredményeinek örülni tudó,
összetartó közösségi szellem
megóvására törekszem. Szorgalmazom
a felelősségérzettel végzett közös,
egyenletes feladatvállalást.
Támogatom az önálló véleményalkotást, a szakmai eszmecseréket, az óvoda
érdekeit szolgáló egyéni
kezdeményezéseket. Biztosítom az
intézményi demokrácia érvényesülését.

Biztosítom, hogy a belső önértékelést
segítő munkacsoport részt vegyen az
önértékelések lebonyolításában:
- az intézményi elvárásrendszer
meghatározásában, szükség
szerinti aktualizálásában;
- az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk)
kiegészítésében,összeállításában
- az aktuálisan érintett kollégák és
szülők tájékoztatásában;
- az értékelésbe bevont kollégák
felkészítésében,
feladatmegosztásában;
- az OH önértékelést támogató
informatikai felületének
kezelésében.

Önmagam stratégiai vezetése és operatív irányítása
Intézményvezetői önreflexió, erősségek és fejleszthető területek meghatározása

1.

Terület

Elvárás

Vezetői koncepció

Önreflexió,
erősségek,
fejleszthető területek

Önértékelésem
alapján állapítom
meg a fejlesztendő
kompetenciákat;
célokat,

Az önértékelés és a tanfelügyeleti
ellenőrzés elvárásai alapján önreflexiót
végzek. Ellenőrzöm, hogy a kitűzött
célokat milyen ütemben sikerült
megvalósítani.

ahová szeretnék
eljutni; konkrét
feladatokat
megjelölve.

Dokumentációk elemzésével vizsgálom
tervező és ellenőrző munkámat, a
törvényességet, vezetői döntéseimet.

Intézményi
elvárásnak való
megfelelés az
intézményvezetői
kompetenciák szerint

A jelenlegi gyakorlatnak és elvárás rendszernek megfelelően az önértékelés
szabályai szerint fogom elemezni és
értékelni, saját szakmai
felkészültségemet, vezetői
képességeimet.

2.
Intézményvezetői
önképzés, naprakész
szakmai tudás,
vezetői
kompetenciák
biztosítása a
szervezeti célok
elérése érdekében

Elemzem és értékelem vezetői
munkámat, meghatározom az önfejlesztő
utakat és feladatokat.
Szakmai önképzéssel, konferenciákon,
továbbképzésen való részvétellel
biztosítom óvodapedagógusi szakmai és
az intézményvezetés területén is a
fejlődésemet.
A vezetési programomban kitűzött célok
megvalósítása érdekében határozom meg
a nevelési évekre lebontott a feladatokat.
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Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A pedagógusok ellenőrzése és értékelése
Terület

Az intézmény jelen- Vezetői koncepció
legi gyakorlata

1.

Dokumentumelemzés

Pedagógiai program,
Munkaterv szerint

Dokumentumok elemzése. Az összegző
értékelésnél kiemelt figyelmet fordítok a
kiemelkedő és a fejleszthető
területekre.

2.

Kérdőívek

Intézményi
Tervezem a kérdőíves felmérést:
önértékelési program önértékelő kérdőív, nevelőtestületi és
szerint
szülői kérdőívezés formájában.

3.

Interjúk

Intézményi
Az önértékelés során az
önértékelési program óvodapedagógusokkal és az intézmény
szerint
vezetővel készül interjú.

4.

Foglalkozáslátogatás

Intézményi
Napirend szerinti 2 egymást követő
önértékelési program tevékenység, megfigyelési szempontsor
szerint
szerinti látogatása. Pedagógus
kompetenciák megfigyelése.

5.

Gyakornok

Intézményi
önértékelési program
és gyakornoki
program szerint
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Napirend szerinti, 2 egymást követő
tevékenység, megfigyelési szempontsor
szerinti látogatása. Pedagógus
kompetenciák megfigyelése.

Az intézményi motiváló környezet megteremtése
Terület

Az intézmény jelen-

Vezetői koncepció

legi gyakorlata
1.

Munkahelyi légkör

A pozitív
munkahelyi klíma
fenntartására való
törekvés. A nyugodt
körülmények,
munkatársaim
képességeinek megfelelő minőségi
munkavégzés feltételeinek biztosítása.

A jelenlegi gyakorlat megtartása mellett
tervezem a munkakörülmények
folyamatos javítását, az újonnan
felvételre kerülő munkatársak
beilleszkedésének segítését. Továbbra is
az egymást segítő, egymás sikereinek és
eredményeinek örülni tudó, összetartó
közösségi szellem megóvására
törekszem. Szorgalmazom a
felelősségérzettel végzett közös,
egyenletes feladat- vállalást.
Támogatom az önálló véleményalkotást,
a szakmai eszmecseréket, az óvoda
érdekeit szolgáló egyéni
kezdeményezéseket.

2.

Reflektív értékelés

Önértékelési szempontok,
pedagógusokra
megállapított elvárás
rendszernek való
megfelelés
vizsgálata.

Az önértékelési elvárás rendszerben az
óvodapedagógusok felé támasztott
elvárások alapján értékelem a
nevelőmunkát. Gyermekközpontú,
reálisan magas követelmények
felállításával igyekszem elérni, hogy
elvárásaim szakmai kihívást jelentsenek.
Az erősségekre és fejleszthető területekre
helyezem a hangsúlyt.

3.

A nevelő testület
inspirálása,
motiválása
önképzésük, szakmai
fejlődésük érdekében

A korszerű
pedagógiai és
nevelési-oktatási
irányzat iránti
érdeklődés
motiválása.

A továbbképzési tervben
meghatározottak szerint lehetőséget
biztosítok az óvodapedagógusok
önképzésére, továbbképzéseken,
műhelymunkákon való részvételre. A
térítésmentes továbbképzések preferálása.
Továbbá szakmai folyóiratok,
szakkönyvek folyamatos beszerzésével
segítem szakmai munkájukat.
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Az intézményen belüli együttműködés, hatékony csapatmunka kialakítása és az együttműködések
koordinálása
Terület

Az intézmény jelenlegi

Vezetői koncepció

gyakorlata
1.

Együttműködés
segítése, alakítása

Jól meghatározott feladat
és hatáskörök az
intézmény
dokumentumaiban,
munkaköri leírásokban.

Az eddigi gyakorlat megtartására
törekszem. Célom a jól működő,
meghatározott feladatkörök szerinti
munka és feladatmegosztás a
hatékony csapatmunka kialakítása.

Feladatom annak elősegítése, hogy az
intézmény dolgozóit – az
intézményhez és az egymáshoz való
viszonyban egyaránt- az önálló
kezdeményezésen és személyes
felelősségvállaláson nyugvó
együttműködés, csapatmunka
jellemezze.

Terveim:
- lehetőség biztosítása az
óvodapedagógusok szakmai
terveinek, céljainak megvalósítására;
- munkaköri leírások együttes
értelmezése
-csapatépítés, a közösen vállalt
feladatok teljesítésével, az egymás
iránti bizalom megerősítésével,
szakmai nyitással egymás munkája
felé.
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Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása:


Folyamatosan figyelemmel kísérem az intézmény működését befolyásoló
jogszabályok változásait.



Az óvodapedagógusokat és egyéb alkalmazottakat tájékoztatom az őket érintő,
munkájukhoz szükséges jogszabályváltozásokról (verbális, vagy nyomtatott,
vagy elektronikus úton).



Az értekezletek vezetésénél a hatékony, szakszerű kommunikációra törekszem.



Figyelembe veszem a hatékony idő és emberi erőforrás egyensúlyát (egyenletes
terhelés, túlterhelés elkerülése).



Nyomon követem és biztosítom az intézmény eszközeinek biztonságos
működését (gépek, berendezések, tartozékok, udvari játékok, fejlesztő játékok,
informatikai eszközök stb).



Az óvoda dokumentumait a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra
hozom.



Az intézmény partnereivel személyes kapcsolattartásra törekszem.



Célom a hatékony együttműködés a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi
erőforrások biztosítása érdekében.
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Az intézmény kapcsolatrendszere
Az óvoda külső és belső kapcsolatrendszert működtet. Fontos feladat, hogy a partnereinkkel jó
kapcsolat alakuljon ki. A gyermekek érdekében meg kell teremteni az intézmények közötti
szakmai párbeszédet.

Belső kapcsolatrendszer
 Az intézményben dolgozókkal a kapcsolattartásnak folyamatosnak kell lennie. A
munkafolyamatok nem, vagy csak nagyon ritkán teszik lehetővé a teljes közösséggel
való találkozást. Szükség van arra, hogy az adott feladatokat megbeszéljük, az elkészült
munkát értékeljük, az esetleges hibákat kijavítsuk. Mindenkinek éreznie kell, hogy
munkánk egymásra épül, mindenki egy fontos láncszem, nélküle csak nagyon nehezen
működik a rendszer.
 Nevelőtestülettel – fontosnak tartom, hogy a megfelelő információáramlás és a
folyamatos feladatok miatt a nevelőtestület kéthetente megvitassa a tennivalókat. A
pedagógiai szabadság tiszteletben tartásával mindannyian az intézményi érdekek
előtérbe helyezésével a közös célért kell, hogy dolgozzunk. Mindenkinek tudatosítani
kell, hogy a munkánk két részből áll, a csoportban végzett és ahhoz kapcsolódó
tevékenységből, valamint az intézmény közös feladataiból. Akkor tudunk igazán
eredményes pedagógiai munkát végezni, ha nyíltan meg tudjuk beszélni problémáinkat
és egymást támogatva, közösen meg tudjuk azokat oldani.

Külső kapcsolatok
Nagyon fontosnak tartom a kapcsolatok ápolását, hiszen ezen keresztül ítélik meg az
intézmény működését. Ezzel állítjuk ki magunkról azt a képet, amiről megítélnek bennünket.
 Kapcsolat a fenntartókkal pozitív kapcsolat kiépítésre törekszem. Az óvoda
működésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő információcsere és a jó partneri
viszony ápolása a polgármesterrel, a képviselő-testület tagjaival, valamint a
körjegyzőség dolgozóival.
Kitűzött célom, hogy az intézmény működése hatékony, gazdaságos, partnerközpontú
legyen.
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 Kapcsolat a szülőkkel: Meggyőződésem, hogy csak a kölcsönös tiszteleten,
elfogadáson alapuló, a szülőt partnerként kezelő szemlélet hozhat eredményt az
együttnevelésben. Érezniük kell, hogy munkánk csak akkor lesz hatékony, ha
gyermekük nevelésében elveink közelítenek egymáshoz. Nagyon fontos, hogy a
gyermekekkel kapcsolatos problémákat, a neveléshez szükséges információkat mindig
megvitassák a gyermekükkel foglalkozó szakemberekkel. Merjenek segítséget kérni, ha
ezt szükségesnek tartják. Fontos, hogy partnerként számíthassunk rájuk. A családdal
való kapcsolat alapja az óvoda házirendje. A szülői jogok és kötelességek gyakorlásának
lehetőségét biztosítani kívánom, és az óvoda valamennyi dolgozójától is ezt várom el.
A meglévő jó kapcsolat továbbfejlesztése közös programok szervezésével a
leghatékonyabb.
A kapcsolattartás lehetséges módjait, és az együttnevelés lehetséges tartalmi formáit az
intézmény pedagógiai programja foglalja össze.
A Szülői Szervezettel való együttműködés a jó partneri viszony alapja. Érezniük kell,
hogy minden esetben figyelembe vesszük véleményüket és a problémáikra is keressük
a megoldást minden esetben, amikor az a gyermek érdekeit szolgálja, visszajelzéseivel,
tevékenységeivel segítséget nyújt az óvodai nevelőmunka minőségi fejlesztésében.
Szeretnék építeni továbbra is a munkájukra.
 Kapcsolat az iskolával: a jó viszony elmélyítése a célom. Az óvoda és az iskola
programjainak összehangolásával, illetve a már hagyományokká vált programok
megtartásával és új kapcsolódási pontok keresésével. A megfelelő információ-cserével
a hátránnyal küzdő gyermekek iskolai beilleszkedése zökkenő mentesebbé válhat.
A jó kapcsolat alapja a két intézmény vezetőjének kapcsolattartásán is múlik. Ehhez
mind két fél együttműködési hajlamára is szükség van.
 Családsegítő – Gyermekjóléti szolgálat: A gyermekvédelmi feladatok terén a
kapcsolattartás a jövőben is nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A kapcsolattartóval
megfelelő partneri viszony kialakítása.
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További kapcsolataink:


Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóság / MÁK /



Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményével, valamint a
Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsággal



Az egészségügyi szolgálattal (gyermekorvos, védőnő, gyermekfogászat)



Közművelődési intézményekkel



Más óvodákkal (térségben található óvodákkal)



az Oktatási Hivatallal, a Pedagógiai Oktatási Központ székesfehérvári irodájával
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Zárógondolat
A több éves óvodapedagógusi tapasztalatom, az eddig végzett gyakorlati munkám alapján
kellően felkészültnek és elkötelezettnek érzem magamat az intézményvezetői feladatok
ellátására.
A gyermeki, szülői, fenntartói, munkatársi igényeket, elvárásokat figyelembe véve szeretném a
kitűzött feladatokat teljesíteni. Ugyanakkor vallom, hogy egy sikeres intézmény vezetése nem
egyszemélyes vállalás, ezért a vezetői pályázatomban összegzetteket valamennyi leendő
munkatársam segítségével, a szülői szervezet és a fenntartó önkormányzat támogatásával
kívánom megvalósítani.
Elméleti,

és

szakmai

ismereteimet,

tudásomat,

jó

kommunikációs

képességemet,

szolgálatkészségemet, közoktatási szakértőként kialakított szakmai kapcsolatrendszeremet,
munkabírásomat

ajánlom

az

általam

felvázolt

program

megvalósításához.

Az eddig létrehozott értékekre és eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív
folyamatot megerősíteni és továbbfejleszteni kívánok.
Záró gondolataimat szépen összefoglalja a lent olvasható Weöres Sándor idézet.
Hiszem, ha tudjuk. hogy honnét indultunk, és tisztában vagyunk képességeinkkel, akkor mi
magunk vagyunk, a létra mely a céljaink megvalósításához vezet.

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
(Weöres Sándor)

50

MELLÉKLET

I.

Melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok
Név:

Molnár Andrea

Születési hely, idő: Tapolca, 1975.03.21.
Állampolgárság:

Magyar

Anyja neve:

Takács Piroska

Lakcím:

8296 Monostorapáti, Hegyalja utca 12.

Email cím:

mmanda75@gmail.com

Telefon:

30/585 4228

Végzettség
2015 Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Társadalomtudományi Kar
Közoktatási vezető – pedagógus szakvizsga

Egyetem

Gazdaság-

és

2010 Eszterházy Károly Főiskola TKTK
Fejlesztő-differenciáló szakpedagógus – pedagógus szakvizsga
2004 Eszterházy Károly Főiskola
Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája – szakvizsgázott
pedagógus
2001 Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Sopron
Óvodapedagógus
Továbbképzések

Megnevezés
Fejlődés-lélektana
tehetségfejlesztés
vonatkozásában
Óvodavezetői hatáskörök,
jogkörök, döntési
kompetenciák
A
munkajog
aktuális
kérdései
a
köznevelési
intézményekben, jogszerű
munkáltatói intézkedések
„Tehetségazonosítás,
tehetséggondozás
lehetőségei
hátrányos
helyzetű gyermekek nevelő
óvodában,
a
fejlesztés
beépítése
a
pedagógiai
programba”
Intézményvezetők
felkészítése az intézményi
önértékeléshez,
a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez
és a pedagógusminősítéshez
kapcsolódó
intézményvezetői feladatok
ellátására
"Szakértők felkészítése a
pedagógusminősítésre
blended továbbképzés"
"Tanfelügyeleti
szakértők
felkészítése
pedagógiaiszakmai
ellenőrzésreblended továbbképzés"
Tevékenység
és
személyiségfejlődés
Számítástechnikai szoftverüzemeltetői végzettség
Sindelar-Zsoldos program I.

Oklevél szám

Megszerzés dátuma

E012_004/2019

2019

PSZF/1388-9/2019

2019

K/0177/2018

2018

OH-PSZF/T66/2018

2018

OH-INT/4585/2015

2015

OH-PÉM/1134/2014

2014.

OH-MES-600/2014.

2014

2008/753

2008

PT K 153001

2006

10/T-76/2005.6/41

2005

Munkahelyek
1996-2017 Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
2017- jelenleg is Visszhang Óvoda Tihany
Szakmai tapasztalat
Szakmai tapasztalataim a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában
 1996-1998 Pedagógiai asszisztens

Óvodapedagógus



1998-2017



2000-2010 Gyermek és Ifjúságvédelmi felelős



2004-2017



2014-2017Intézményvezető-helyettes



2015-2017Belső Önértékelési Csoport vezetője

Fejlesztőpedagógus

Szakmai tapasztalataim a tihanyi Visszhang Óvodában


2017- jelenleg is óvodapedagógus



2017- jelenleg is óvodavezető

Szakértői feladatok:

2014 óta szerepelek az Országos Szakértői Névjegyzéken, mint Mesterpedagógus, pedagógiaiszakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés területtel.
Az Oktatási Hivatal megbízásaként feladatom részt venni:
- a pedagógusminősítésben: minősítő vizsga, minősítési eljárás folyamatában,
- tanfelügyeleti ellenőrzésben: pedagógus, vezető, intézmény szintjén.

Szakmai tapasztalatok átadása:

- Óvóképzős főiskolai hallgatók, dajka szakképzőt végzők, pedagógiai asszisztens
képzésen részt vevők gyakorlatának vezetése, mentori feladatok ellátása

- Gyakornok óvodapedagógus mentorálása, segítése minősítő vizsgára való
felkészülésben

Egyéni készségek és kompetenciák
Anyanyelv:

Magyar

Készségek és kompetenciák: kreativitás, empátia, tolerancia, felelősségtudat csapatszervezés
csapatvezetés, jó motiváló képesség, rendszeresség, jó együtt
működő képesség, tanulékonyság, logikus gondolkodás, jó
problémamegoldó képesség, rugalmasság, jó szervezőképesség,
célorientáltság, döntőképesség, koordinálás képessége
Járművezetői engedély:

„B” kategóriás jogosítvány

