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Alulírott Forintos Ilona hozzáj árulok, hogy az elbírálásban résztvevők az Adatvédelmi
Törvény figyelembevételével hetekinthetnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Mászóka Óvoda 1105. Ászok utca 1-3. óvodavezetői álláshelyre benyújtott
pál yázatomba.

Alulírott Forintos Ilona nyilatkozom, hogy

óvodavezetői

megválasztásom esetén, a

jogszabályi előírásoknak megfelelően, vagyontételi kötelezettségemnek eleget teszek.

Alulírott Forintos Ilona nyilatkozom, hogy nem kérem a Képviselő-testület zárt ülésének
tartását az óvodavezetői álláshely

betöltéséről

szóló döntés meghozatala során.
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l.SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Személyi adataim
Név: Forintos Ilona
Születési hely, idő: Budapest, 1967. április 27
Édesanya neve: Pongrácz Ilona
Lakcím: 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 13 IX.55
1990-től kisebb megszakításokkal Kőbányán élek.
Gyermekeim:
1991
Kozma Orsolya
Kozma Beatrix
1997
Kozma Tas Bence 2004

Végzettségeim:
2010. Apor Vilmos Katolikus Főiskola l Vezető óvodapedagógus
1987. Budapesti Tanítóképző Főiskola l Óvodapedagógus
1985. Bem József Óvónőképző Szakközépiskola l Óvodapedagógus

Munkahelyeim:
2012-2017 óvodavezető -Kőbányai Mászóka Óvoda
1999-2012 óvodapedagógus-Kőbányai Mászóka Óvoda
1994-1997 óvodapedagógus -XIV. Erzsébet királyné útja BM. Óvoda
1987-1994 óvodapedagógus -VI. Lendvay u BM. Óvoda

Szakmai életutam
30 éve vagyok óvodapedagógus. 1987-ben helyezkedtem el pályakezdőként a VI. Lendvay u.
24 szám alatti BM óvodában, majd annak megszűnésekor 1994-ben egy zuglói BM óvodában
folytattam nevelői pályámat. Sajnos mindkét intézményből azok bezárása miatt kellett
távoznom. 1999 nyarán helyezkedtem el óvodapedagógusként a Mászóka óvodában. Jelenleg
vezetői megbízatásom első ciklusát fejezem be.
Társaságszerető , közösségi ember vagyok, aki nem riad vissza a feladatok vállalásától és
teljesítésétől. Képes vagyok a megfelelő helyzetfelismerésre, a felelősségvállalásra és a
döntéshozatalra.
Az életben való eligazodásban a reális önértékelést tartom a legfontosabbnak ezt alkalmazam
a vezetői munkám során is.
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Elvégzett továbbképzések, tanfolyamok:

-, Egészséges életmódra nevelés I-II.

22/2001

"Ötszínvirág"- kinesztikus pedagógia

--

2001.05.02. 1

-

2001.12.05.

5.
"

r
j

Tervezés,értékelés,szervezeti változások a
közoktatásban

2007/256

2007.05.04.

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok
alkalmazása

668./Ó./8

2008.05.22.

Alapfokú számítástechnikai ismeretek és
szövegszerkesztés

5.20 09

--2009.02.26. 1

Kreativitás és tehetséggondozás

TA-O 10722/2011

2011.03.05.

·i--

Tanévkezdés a törvényi változások küszöbén

2012.08.31

-

·-

2013.11.25.

l

ÁBPE l. a költségvetési szervek vezetöi és
gazdasági vezetöi részére

T-13 IBUDKGE03/25/2013

Pedagógus Portfólió készítése

2013.11.13. 1
r---2014.01.18. ,_
TA-0 06433/2014

i

2006/2013

A tehetséges pedagógus:pedagógus tehetség?

--

Menedzsment feladatok a Tehetségpontok
munkájában

TA-O 05821 /2014

2014.03.01.

Tehetségek viselkedési problémái és kezelési
lehetősége intézményi közegben

TA-0 09310/2015

2015.01.23.

-t-

'
-

---~-

20/2015

2015.04.10.

Intézményvezetők

felkészítése az intézményi
önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez

OH- INT/76/2015

2015.07.17.

ÁBPE- továbbképzés II.- Teljesítményellenőrzés

T-15 IIBUDTEE01/1 9962/2015

Fővárosi

óvodapedagógiai napok

-

6

'

----l 2015.10.30.
'
l

2017.09

ÁBPE- továbbképzés II- Informatika

l
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2. BEVEZETŐ
2.1. 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/
Óvodavezetői pályázatom elkészítésére az a 18 év motivált, amit ebben az óvodában
töltöttem, valamint a közösségünk, akikkel együtt képesek vagyunk óvodánkat a színvonalas
munkát végző intézmények sorában tartani. Az óvoda megnövekedett önállósága mind a
pedagógiai, mind a vezetés gyakorlata felől új kihívásokkal jár együtt.

2012 tavaszán első pályázatom megírásánál a kollégák szimpátiája és biztatása nagy
segítséget nyújtott. A pályázati időszak megpróbáltatásaival szemben a vezető váltás
emberileg és szakmailag is zökkenőmentes volt azzal együtt,hogy nem történt "betanítás"és
az intézmény dokumentumait elektronikus formában nem kaptam meg , de kollégáim
segítségével megoldottam,hogy az üres laptop megteljen.
Vezetői pályázatom

motivációja a csapatszellem kialakítása, olyan légkör megteremtése volt,
amelyben aminőségi munka megtartásamellett jó hangulatban, közös célt kitűzve tudtunk
együtt dolgozni. A későbbiekben a 2013-ban felülvizsgált és módosított Pedagógiai
Programunkban
megfogalmazott
célok,
elvek,
feladatok
megvalósítását,
az
értékek,hagyományok átörökítését,a szervezet fejlesztését tartottam elsődleges célomnak.

Az elmúlt években új kihívások sorával találtuk magunkat szemben, amelyek
működésünk folyamatos felülvizsgálatát, az új helyzetekhez való alkalmazkodását kívánta
meg szervezetünktől annak érdekében, hogy intézményünk megfeleljen a törvényi
előírásoknak, valamint a partnereink igényeinek és elvárásainak.
Az elmúlt évek vezetői tevékenységének célja volt egy hatékony alkalmazotti közösség
kialakítása, amely folyamatosan fejlődik, megújul,ezért ez folyamatos állandó feladat a
számomra.
Létrejött egy kiegyensúlyozott, motivált cél- és feladatorientált munkahelyi légkör, ahol:
. a nevelőtestület innovációja, kreativitása a gyermekek érdekét szolgálja,
. az önfejlesztő közösség együttműködésben végzi feladatait
. az intézmény magas szinten működteti partnerkapcsolatait.
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Az öt év alatt megkérdezett partnereink elégedettek voltak a munkánkkal, melyet a négy éves
beszámolámban bemutatott adatok is bizonyítanak.
Az öt év alatt két fővárosi és három kerületijó gyakorlat bemutatására jelentkeztünk. Ezek az
alkalmak intézményünk dolgozóinak, és nekem is szakmai önbizalmat adtak és energiát,
motivációt a folytatáshoz.
2012-ben elkészített vezetői pályázatomban az előttem álló esztendők legfőbb feladatának a
Pedagógiai Programban kitűzött feladatok-, célok rnegvalósítását, a pedagógiai munka
színvonalának megtartását, a nevelőtestület egységes szemléletét, a rendelkezésre álló
eszközök állagának megóvását, a tárgyi eszközök fejlesztését jelöltem ki célul. Ezek
megvalósítása,az eredményesség az alkalmazotti közösséggel, közös érdemünk.
A fentiek alapján a Kőbányai Mászóka Óvoda óvodavezetői állását abban a hitben pályázern
meg továbbra is, hogy a megkezdett utat folytatom. Az eddig elért eredményeket
felhasznáihatom további fejlődésünkhöz. A megszerzett ismereteimet, tapasztalataimat,
tudásomat kamatoztatni tudom továbbra is, az óvodába járó gyermekek, szüleik, a kerület
óvodái, pedagógusai, és a fenntartó érdekében.

2.2 Az óvodavezetői pályázat törvényi háttere
. Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény)
. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény
. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
. A közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)
. Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 11.(XII.31 .) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII .28) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Nkt.vr.)
. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési
igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet)
. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Alapprogram)
. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013 . Korm. rendelet)
. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 45/2014.(X.27.)
valamint a 22/2015. (IV.21.) módosítása (a továbbiakban: EMMI rendelet)
. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)
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2.3 Az óvodavezetői pályázat elkészítéséhez figyelembe vett további
dokumentumok:
. Vezetői pályázatom 2012 .
. Négy éves értékelésem 2016 .
. Nevelőtestületi jegyzőkönyvek
Ellenőrzés - értékelés dokumentumai
Önértékelési kézikönyv óvodák számáraiharmadik kiadás
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez l negyedik kiadás
Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015 .
. A Kőbányai Mászóka Óvoda Alapító Okirata 2016 március.31
. A Kőbányai Mászóka Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 .
. A Kőbányai Mászóka Óvoda Házirendje 2016 .
. A Kőbányai Mászóka Óvoda Pedagógiai Programja 2013 .
. A Kőbányai Mászóka Óvoda éves Munkatervei és Munkatervi beszámolói 2012-2016.
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3. HELYZETELEMZÉS
3.1.

Működési

feltételek

Óvodánk alapítási éve: 1974.
Fenntartója: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Alapító okirat szerinti feladat:

Intézményünk hat csoportos óvoda. 160 férőhellyel rendelkezik, feltöltöttségünk
jelenleg 130 fő (számított létszámunk: 141 fő) ez 88% kihasználtságotjelent.
Egy kiscsoporttal, egy nagycsoporttal és négy vegyes csoporttal üzemelünk.
A csoportok létszáma változó: 19-26 fő közötti.
Sok család költözött az anyagiak miatt vidékre,így a létszámunk ingadozó, havonta változik.
A gyermekek száma várhatóan szeptemberben újra emelkedni fog, mert a leendő két nagy
csoportunk teljes 27 fős létszámmal kezd, és az új szülők folyamatosan érdeklődnek óvodánk
iránt.
Intézményünk feltöltöttsége nevelési évekre lebontva:

számított létszám

2016-17

2015-16

2014-15

• számított létszám
2013-14
2012-13

160
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Ebben a nevelési évben 57 tanköteles gyermek jár hozzánk,ebből előre láthatólag 30
gyermek kezdi meg az iskolát. Ez abból adódik,hogy a jelenlegi nagycsoportos gyermekeknél
több a nyári születésű valamint a Nevelési Tanácsadó által felmentett gyermekek
létszáma,mint eddig
Nevelési év

Tankötelesek
száma

Iskolába
megy

Ovodavezető

felmentette

Nevelési T.
felmentette

64
67
76
58
57

47
47
53
36
30

10
8
ll
ll
12

6
12
10
9
14

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

Szakértői

Bizottság
mentette fel

l

o
2
2
l

3.1.1. Az intézmény mikrokörnyezete
A gyermekek eltérő szociokulturális családi környezetből érkeznek, ami jellemző
Az alacsony jövedelmű, a munkanélküli családok, s a középosztálybeli szülők is
választják óvodánkat. Intézményünkbe a környékbéli lakótelepekről érkezik a gyermekek
60%-a, körzeten kívülről 40% jár.
Az elmúlt években jellemző, hogy egyre nagyobb számban, csoportonként 3-4 gyermek
érkezik más országból, ezért nevelő munkánkban helyet kap a migráns gyermekek
kultúrájának elfogadása és tiszteletben tartása, illetve annak megismertetése a többi
gyermekkel.
Nagy felelősség hárul óvodánkra a gyermekek szociális fejlődésében tapasztalható
nagyfokú szélsőségek kezelésében. A gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésük
elősegítését, a hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség mérséklését, az SNI gyermekek
támogató nevelését, a tehetségek kibontakoztatását kiemeit feladatunknak tekintjük.
Ebben a nevelési évben nagyon megugrott a Kiemeit figyelmet igénylő gyermekek száma.
Ennek alárendelve szervezzük a szakmai-pedagógiai munkát és a fejlesztő foglalkozásokat.
Kőbányára.

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17
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személyi feltételei

"Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha
munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon
leszek, hogy az emberekjátékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös
életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségél szegik, megszűnjenek. "
(József Attila)

A szervezetünk felépítését,
Szabályzata határozza meg.

működésének belső

rendjét óvodánk Szervezeti-és

Működési

Engedélyezett alkalmazotti álláshelyünk: 26 (létszámunk 27 fő)
Ebből: l fő óvodavezető, 12 fő óvodapedagógus,l fő fejlesztőpedagógus, 0.5 fő
óvodapszichológus 2 fő pedagógiai asszisztens, l fő óvodatitkár, 6 fő dajka, l fő konyhás, l fő
kertész-karbantartó, 0.5 fő takarító kisegítő.
Nevelőmunkánkat heti két nap logopédus segíti, a Sajátos nevelési igényű gyermekekhez 3
utazó gyógypedagógus jár.
Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusaink száma összesen: 4 fő
Másoddiplomával rendelkezők száma: 5 fő
Minden óvodapedagógusunk a jogszabály által előírt végzettséggel rendelkezik.
A pedagógiai asszisztenseink is, és 4 dajkánk szakképzettek

A 2016-17. nevelési évig minden évben a technikai és a pedagógiai álláshely is betöltött
volt. Ebben a nevelési évben nagy hátránnyal kezdtük a nevelőmunkát. Augusztus végén két
kolléga munkakör változtatással ment el az intézményből,így az óvodapedagógus álláshelyek
közül szeptembertől 2, októbertől márciusig 3 hely volt jelentkezők hiányában üresen. Ezt a
nagyfokú hiányt helyettesítéssei és állandó műszakokkal és a pedagógiai asszisztensek
segítségével tudtuk csak megoldani. Jelenleg már csak egy óvodapedagógus hiányzik,aki
október óta van betegállományban. Technikai dolgozók közül l dajka ment nyugdíjba,akinek
a helyét azóta pótolni tudtuk.
Átgondolt műszakszervezéssel oldjuk meg a feladatokat, hiszen a gyermekcsoportok kísérése,
a dajkák és segítők széleskörű feladatai (a gyermekek gondozásától a tálalás-mosogatáson át a
takarításig, mosásig), s a betegségek miatti hiányzások naponkénti szervezési feladatokat
igényelnek. Ez pedig gyors reagáló képességet, döntéseket, szervezőkészséget követel a
vezetőtől, a dolgozók részéről pedig rugalmasságot és elkötelezettséget igényel.
2017 nyarán újabb változásoknak nézünk elébe: nyáron nyugdíj előtti felmentését kezdi a
konyhásunk és egy óvodapedagógusunk.
Óvodánkban a részletes, személyre szóló munkaköri leírások, a kialakult szokásrendszer
eredményeként többnyire mindenki a kialakított rend szerint teszi a dolgát, kellő öntudattal
bírnak kollégáink.
Nincs probléma a munkamorállal, tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy egy negatív
minősítés kihat az egész szervezet megítélésére. Elkötelezettek és lojálisak az intézmény iránt.
Általában jó hangulatban telnek a nevelői és a technikai megbeszélések. Időnként azonban
lehet érzékelni némi fáradtságot, ingerültséget és fásultságot egy-egy kolléganőn, de mindig
van olyan is köztünk, aki át tudja fordítani a hangulatot pozitív szemléletével és
hozzáállásávaL Az újszerű kihívások együttműködésre ösztönzik őket, a módszerek kölcsönös
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átbeszélése, az ötletadás mindig továbblendíti a csüggedést. Jelen időben fáradtak a kollégák,
ugyanakkor kiegyensúlyozott a légkör.
Nevelőtestületünk folyamatosan törekszik a megújulásra külső és belső továbbképzések,
önképzés illetve szakvizsga formájában, és a közeljövőben három kollégám is szeretné
mélyíteni tudását különböző területeken.

3.1.3.

Működés

tárgyi feltételei

Intézményünk tárgyi feltételei biztosítottak a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott
célok eléréséhez, munkánk eredményes végzéséhez.
Tágas udvarunk egész évben segítséget jelent nevelőmunkánk céljainak
megvalósításához.
5 év alatt költségvetési és alapítványi forrásokból, önkormányzati támogatásból sikerült újra
mozgásfejlesztő játékokat telepítenünk. A csoportonkénti játszóterületeken a szülők és a
kollégák bevonásával folyamatos felújítások,festések történtek és történnek jelenleg is. Az
udvari szabad játék tartalmasabbá tétele érdekében 2014 évben több játszóterületet
biztosítottunk úgy,hogy két feleslegessé vált homokozót elbontottunk aszülők segítségéveL
Az udvarunk jelenleg játékkal megfelelően ellátott, nem tervezünk új abb játszótéri eszközt,a,
füvesítés,homokozó befedés,műfüves nyitott pálya kialakítása a cél. Forráshiányból meg nem
valósuló fejlesztések: homok cseréje,homokozó széleinek biztonságossá tétele,homokozók
befedése
Nyáron a kevertvizű pancsoló medencében zuhanyozhatnak a gyermekek, sa fák árnyékában
asztali játékkal, vizuális munkákkal is tudnak kényelmesen tevékenykedni Szeretnénk
párakapuval is gazdagítani a frissülés lehetőségeit.
Az udvar,kömyezetünk fejlesztésére,megóvására fordított összegek a költségvetési és
alapítványi finanszírozással
2013 évben

615.000 .-Ft

2014 évben

622.000 .-Ft

2015

évben

416.000 .-Ft + Önkormányzati eszközfejlesztés

2016

évben

250.000.-Ft + Önkormányzati tereprendezés

2017

év elején

65.000.- Ft

Az udvarunk jelenleg játékkal megfelelően ellátott, nem tervezünk új abb játszótéri eszközt,a,
füvesítés,homokozó befedés,műfüves nyitott területek kialakítása a cél.
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Csoportszobáink az utcazajtól elzártan helyezkednek el. Világos termeinkben
óvodásainkat A
fabútorokkal berendezetten, fejlesztő játékokkal felszerelten várjuk
csoportok asztalainak, székeinek felújítása folyamatos. Külön mosdó és új bútorral felszerelt
öltöző biztosított a csoportok számára. A csoportszobák kifestése kollegiális segítséggel és
szülői összefogással valósítható meg.
A nagymozgást igénylő tevékenységekre a földszinten és az emeleten található zsibongó
illetve az udvar szolgál. Sporteszközeink gazdag kínálata biztosítja a gyermekek sokoldalú
fejlesztését,de a szülők reggeli érkezése-átjárása zavarja a munkát Hiányzik egy külön
tornaszoba, amely szülői megbeszélések, fórumok zavartalan megtartásához is megfelelő
lenne.
négyszemközti beszélgetések
Esztétikus könyvtárszobánk alkalmas fogadóórák,
lebonyolítására is.
A fejlesztőpedagógusunk, utazó gyógypedagógusaink és logopédusunk részére a külön
foglalkoztatói helység általában biztosított.
Költségvetésből

az intézmény
következők vásárlására:

működtetéséhez

1s

jelentős

összeget használtunk fel a

gyermekszékek (30 db)
öltöző szekrények l csoportba (30 férőhelyes)
gyermek paplanok 6 csoportra (180 db)
frottír törölközők (360 db)
háztartási gépek (hűtő,mosógép,kávéfőző,6 db porszívó),
tálaló edények,tányérok,poharak folyamatosan
tisztítószerek
elektromos és manuális kerti szerszámok,
informatikai eszközök (laptop,multi funkciós fénymásoló,projektor)
irodaszerek beszerzésére, melyeket rendszeresen az éves beszámolókban
ismertettem

lS

A rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokból tervszerűen, ütemezetten valósítottuk és
valósítjuk meg a beszerzéseket Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai munka minőségének
meglétére és fenntartására, tehetség műhelyek működésére aminek a feltétele a változatos
tevékenységekhez elegendő alapanyag biztosítása
Költségvetésből

évi rendszerességgel támogatom a pedagógiai munkát:

400.000.-Ft/ év kézműves és vizuális tevékenységek eszközeire fordítunk
350.000 Ft/ év csoportban lévő fejlesztőeszközökre,játékokra
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Pályázati aktivitásunk

Egész évben folyamatos rajz pályázatokon vettünk részt, ezen kívül a mozgást, az
identitás programot és a tehetséggondazéi tevékenységet támogatva továbbképzésekre és
eszközökre pályáztunk:

2012-13 évben
• Identitás program fenntartása 50.000.-Ft eszközbeszerzésre

2013-14 évben
• TÁMOP 3.4.5-12 Tehetséghidak program fejlesztő játékok és eszközök beszerzésére
500.000.- Ft elnyerése
• Identitás program fenntartása 50.000.-Ft eszközbeszerzésre
• Bozsik Program támogatása: 50.000.- Ft felszerelésre
• Pedagógus tehetség c.GÉNIUSZ kihelyezett Tehetséggondazéi képzés 950.000.elnyerése
• TÁMOP Gazdagító Programpárok szülő-diák-pedagógus 500.000.- elnyerése

2014-15 évben
• Bozsik Program támogatása: 50.000.- Ft felszerelésre
• Identitás program fenntartása 50.000.-Ft eszközbeszerzésre
• Tehetségesek viselkedési problémái c. GÉNIUSZ kihelyezett Tehetséggondazéi
képzés 650.000.- elnyerése
2015-16 évben
• Xixo gyermeknapi támogatás 8.600.- értékű tea
• Identitás program fenntartása 50.000.- eszköz beszerzés
• Bozsik Program 50.000.-felszerelés
• On-line - Legkreatívabb óvónő 50.000.• Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása 80.000.2016-17 évben
• Biztonságos óvoda programban "Hogyan hasznosítanék egy KRESZ pályát?"c.
pályázat 100.000.-Ft értékben folyamatban. (Ebben az évben budapesti viszonylatban
a l O óvoda egyike vagyunk,akik megkapták ennek lehetőségét)
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3.2.Szakmai munkánk
Az elmúlt öt évben nagymértékű innováció indult el szakmai életünkben, amelynek
kiteljesedésére fókuszáltunk. Jelentős méctékben részt vettünk a X. kerület
által szervezett továbbképzéseken, bemutatókon, valamint a környezettudatos nevelés is
előtérbe került. A Tehetség-, és az Identitás program folytatása újabb szeletet jelent szakmai
életünk színesebbé tételére.
megerősítésére,

3.2.1. Pedagógiai Programunk a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, a módosított
Országos alapprogram figyelembe vételével készült.
Testileg - lelkileg egészséges, edzett, nyitott, érdeklődő , kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket
szeretnénk nevelni, akik ismerik és tisztelik a természeti és társadalmi környezetüket, annak
hagyományait, s ezzel minket nevelőket is boldogabb,sikeresebb emberekké tesznek.

"Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annakfénye a te arcodat is ne ragyogja be!"
(Böjte Csaba)

A megváltozott körülményeknek, a társadalmi elvárásoknak csak a magasan kvalifikált, jól
összeszokott, csapatmunkára képes nevelőtestület képes megfelelni. Az óvodás gyermekek
felnőtté válásának kulcsa részben a mi kezünkben van, hiszen az óvoda köznevelési
rendszerünk első láncszeme. Ezért elsődleges célul kell kitűznünk, hogy óvodánk egy olyan
biztonságos hely legyen a gyermekek számára, ahol életük nagy részét örömmel,
felszabadultan tölthetik. Ami dolgunk, hogy biztosítsuk számukra a nyugalmat, a természetes
életteret, minél több gondoskodással.
A vezetői munkám lényegét az elkövetkezőkben is, mint eddigi munkámban is a bizalomból
táplálkozó emberi kapcsolatokon alapuló együttmunkálkodásban látom.
E hivatás gyakorlása során, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, egy olyan
gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodunk, amelyben alkalmazkodva a
körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, csapatként veszünk részt a célok
megfogalmazásában és megvalósításában.
·
Ennek érdekében az óvodai élet szervezésében fő szerepet kell biztosítani a játéknak, a mozgás
örömének, a cselekvésvágy kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó
megismerésnek, amikor a gyermek érdeklődése, tevékenysége ezt megkívánja.
Meggyőződésem , hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével lehet csak megvalósítani, a gyermeki személyiség
tiszteletben tartásával és elfogadásávaL
A " Sok kicsi sokra megy"c. Programunkban kiemelten kezeljük az intézmény nevelő és
személyiségfejlesztő funkcióját, a kompetenciák kialakítását, fejlesztését. Nevelésünk
vezérfonalát a testi-, szociális-, és kognitív kompetenciák alakítása jelenti tevékenykedtetésbe
ágyazva.
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főbb

feladatok megvalósítása során a

következő

Egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása, az
egészségfejlesztési program működtetése

Egész napi nevelőmunkánk során szem előtt tartjuk az egészséges életmódra nevelés
és egészség fejlesztés szakásainak megalapozását,az erőszakmentes viselkedést, a lelki
egészséget.
2014-ben Mosolygó óvoda lettünk, amely a pozitív gondolkodást helyezi előtérbe így
elősegítve a derűs, kiegyensúlyozott légkört
Az óvodapedagógusok - dajkák, pedagógiai asszisztens között összehangolt munka
folyik (nevelési elvek, feladatok rendszeres egyezetése).
Biztosítjuk a mozgásos tevékenységek elsődlegességét a tanulási zavarok
megelőzésében (fejlesztő óvodapedagógus, óvodapedagógusok), melyhez korszerű
eszközök állnak rendelkezésre
Óvodásaink tervszerű mozgásos fejlesztőjátékokat játszanak az óvodai napirendbe
illesztve bent és az udvaron egyaránt.
Részt vállalunk a családok egészségnevelő feladatainak megerősítésében, a
szemléletének formálásban (közös hétvégi programok, kihívás napja, kirándulás)

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés megvalósítása

A játék a személyiségfejlesztés legfőbb színtere (szabadjáték, irányított játék) A
gyermeki tapasztalatszerzést, ismeretbővítést elsődlegesen a játékban valósítjuk meg
Gátékba ágyazott tanulás).
Változatos óvodai és óvadán kívüli tevékenységek szervezésével biztosítjuk az óvodai
élet élményszerűségét Gáték, tanulás, munka, ünnepségek, óvodai hagyományok,
kirándulások, kulturális prograrnak stb.).
Óvodába lépéskor komplex megfigyelés történik
A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő , valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekekkel és szüleikkel türelmes problémafeltárást, segítő együttműködést
valósítunk meg (teammunka, eset megbeszélés)
Fejlesztőpedagógus és a pszichológus közösen mikro-csoportos foglalkozásokat
szerveznek a viselkedési-és beilleszkedési zavaros gyermekek feszültéségének
oldására. (szorongó csoport)
Anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósítása

2013 óta óvodapedagógusainkból saját színjátszó társulatot működtetünk, népmese
világnapján, gyermeknapon, állatok világnapján színvonalas előadással készülnek ami
vetekszik egy hivatásos előadó csoportévaL
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A felnöttek közötti kommunikáció példaértékű kell hogy legyen a gyermekek számára
erre nagy hangsúlyt fektetünk
Változatos fejlesztőeszközökkel rendelkezünk. A logikus gondolkodást fejlesztő táblás
játékok megjelennek amindennapi játék tevékenységben is
A gyermekek motivációs bázisára épül a fejlesztés (mozgás, játék).
Megteremtettük a nevelési tervek óvodai csoportok közötti összhangját
A gyermekek egyéni képességeinek, aktuális fejlettségi szintjüknek
megfelelően
történik
a
fejlesztés,
változatos
módszerekkel
korban.).
(megfigyelések, 6 évesek tesztje,MSSST a fejle sztőpedagógus által 5 éves
A megfigyelések és a pedagógiai vizsgálatok eredményeit, tapasztalatait az egyéni
fejlődési lapokon rögzítik az óvodapedagógusok és fejlesztési naplóban a fejlesztő
óvodapedagógus.
A fejlesztés folyamatáról és az elért eredményekről folyamatosan konzultálnak a
szakemberek (hospitálás, konzultáció).
Óvodánkban megvalósult az a minőségi cél, hogy a hátrányokból adódó lemaradások
kompenzálása a 6 - 7 éves korú gyermekek l 00%-nál megtörténjen, egyéni és mikro
csoportos differenciált fejlesztés formájában.
Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését utazó gyógypedagógusok segítik.
Óvodánk ünnepei, hagyományai színesítik a gyermekek mindennapjait, lehetőséget adnak
az intézmény egyedi arculatának kialakítására.
Az ünnepi előkészületek a csoportban zajlanak, változatos tevékenységekkel, dalos
játékokkal, versekkel, játékkal hangolódunk az ünnep tartalmára. Fontosnak tartjuk, hogy az
ünnep jó hangulatú együttlét legyen a gyermekek számára.
Óvodánkra jellemző hagyományok:
Mászóka-napon csoportok csapatépítő főzése az udvaron a szülőkkel.
Májusfa állításával az udvaron közösen a tavasz hangulatának átélése
Kihívás napja "Mozogjunk együtt"- reggeli gimnasztika és futás a szülőkkel , délelőtt
az éves versenyeken résztvevő gyermekek megünneplése
Köszöntő a Halom utcai Idősotthonban évente 3 alkalommal.
Karácsonyi köszöntő a Fenntartónál
Betlehemezés a kerületi Jászolnál
Felnőtt rendezvények: Újévi köszöntő, év végi kirándulás, melyen közelebb kerülünk
egymáshoz,s elhívjuk a nyugdíjas kollégákat is.
Kapcsolatépítő , ünnepet váró kézműves délutánok.
Kerületi és Főváros által szervezett 2013,2014,2015,2016 évi sportversenyeken való
eredményes részvétel;összetett 1-2 hely,20 15-ben ismét elnyertük a kerületi
vándorserleg megtartásának jogát.
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A meglévő 18 hagyomány mellet újonnan teremtett jeles napjaink,hagyományaink
2012 óta
Népmese világnapja, Mese Múzeum
Csillagászati világnap, Planetárium
Színtársulat előadásai

A Körösi Csoma Sándor KKK. támogatásával megvalósuló (2011-2017) a fenntartás
utolsó évében lévő Identitás prograrnon a nagycsoportosok egy része (20-25 fő) vesz részt,
amely hozzájárul Kőbánya történetének, nevezetességeinek, környező utcáinak jobb
megismeréséhez, s ezáltal az itt élő gyermekek identitástudatának fejlesztéséhez. Tavalyi
évben Verbai Lajos tartott foglalkozást a Halom utcai Gyűjteménytár és a kerületi neves
épületek bemutatásával. Idén szintén Veres Ákos segítségével két óvodapedagógusunk
közreműködésével valósul meg.

Színes programkínálatunk miatt óvodánk kedvelt a szülők körében. A beiratkozás előtt
tájékozódom a lehetséges létszámokról,a védőnőkkel szoros kapcsolatban kölcsönösen
segítjük egymás munkáját ebben is. Nagyon jól használható és nagy segítséget jelent a
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály által összegyűjtött
adatbázis.
Többen keresik óvodánkat a nem körzetes, kerületi gyermekek szülei is. A felvételt nyert
gyermekek szülei számára tájékoztatót tartunk, (házirend, szokások, programok), az óvodai
életrenddel kapcsolatosan. Augusztus vége folyamán a leendő kiscsoportos óvónők
családlátogatásra mennek, majd beszoktatás kezdéseként ismerkedési játszó délelőttre hívjuk
a családokat. Így megkönnyítjük a gyermekek számára az új helyzet elfogadását,
megalapozzuk a jó kapcsolat kialakulását.
Rendszeressé vált, hogy áprilisban nyílt nap szervezésével mutatjuk meg magunkat az
érdeklődő gyermekek szülei számára. A célunk az, hogy a szülőknek bemutassuk óvodánkat,
feltehessék kérdéseiket, közvetlen tapasztalatokat szerezzenek. Közben lehetőség adódik az
óvodai csoportok megismerésére és a pedagógusokkal való párbeszédre is.
Rövid, színes kiadvánnyal is kedveskedünk a szülőknek, melyben összefoglaljuk szakmai
tevékenységünket,házirendünket.

Rendszeresen fogadunk közösségi munkára jelentkező Középiskolás diákokat , valamint
Óvónőképző Főiskolákból, Egyeternről 4 pedagógusjelölt töltötte itt gyakorlati idejét és
záró vizsgáját.
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3.2.2 Tehetséggondozó programunk
2013-ban óvodánk megkapta az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, melyet
idén 2017 márciusában megvédtünk a MA TEHETSZ által kiírt pályázaton.
Ezzel egy időben lettünk tagjai a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak (MTT) is.

A 2014-15 évben megalakult Tehetséggondozó Munkaközösség 4 fővel a jelenben is
eredményesen működik. Ez azért volt fontos, mert ez a szervezeti forma szükséges a
koordinált és összehangolt mentori munkához és a kompetenciák kihasználásához.
Akkreditált Tehetségpontként feladatköreink:
Tehetségazonosítás, melynek célja a tehetség- ígéretek megtalálása.
Tehetséggondozás, mely a teljesítmények kibontakoztatását segítő beavatkozás.
Tehetség-tanácsadás.
Tehetségnap megtartása évenként
Hálózatépítés
Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás:
Együttműködési megállapodásaink betartása, folyamatos ápolása partnereinkkel
Glückné Márton Gyöngyi tehetségszakértővel ,
Tehetségpontok közül:
- Janikovszky Éva Általános Iskolával,
- Kroó György Zeneiskolával,
- Kékvirág óvodával
Szándékunk szerint bővíteni szeretnénk az együttműködések körét!

Tehetségprogramunk lényege a megfigyelésen alapuló motiválás, bátorítás, a gyermekek
érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőség szerinti biztosítása, "tehetség- ígéretek"
kiszűrése , gondozása, fejlődésük adminisztrálása.
Hatodik éve működnek óvodánkban tehetséggondozó műhelyeink:
- Csilingel ők zeneműhely 20 ll őszétől
- Perpetuum- Mobile mozgás műhely2011 őszétől
- Varázsműhely művészeti tevékenység 20 l O-től
- Furfangosok 2012 ősztől _bevezetett műhelyünk a stratégiai és logikai játékoknak biztosít
teret.
Tehetséggondozó műhelyeinket mentor óvodap edagógusok vezetik, közülük került ki a
koordinátor szerepét betöltő pedagógusunk is, aki egyben a Munkaközösség vezetője is.
Műhelyeink előre felépített terv alapján működnek, az állandó résztvevők létszáma általában
l 0-12 fő , akikről amentorok minden foglalkozás után feljegyzéseket készítenek.
Az év eleje mindig szülői fórummal kezdődik, és tehetségnappal zárul,melyre tavaly a
környező iskolák igazgatói, tanítói jöttek el, valamint meghívtuk már iskolás volt
óvodásainkat akik bemutatták tehetségüket a közönségnek.
Belső elemzés történt a tehetséggondozás szervezési és technikai lehetőségeiről
tapasztalatcsere igényével részünkről.
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3.2.3. Minőségi elvárások

A vezetői beszámoló és az éves munkaterv alapján Az óvoda stratégiai célkitűzése a
gyerekek és szüleik igényeit kielégítő, minden területen az óvodás korosztály érdekeit
szolgáló minőségi szinten való működés . A nevelés a Pedagógiai Programnak megfelelően
folyik az óvodában.
Az Óvodai Önértékelési Csoport tartalmi feladatai a dokumentum elemzések mellett a
minőséget biztosító folyamatok koordinálása,intézményi-, vezetői- és pedagóguskritériumok
elvárás rendszerbe foglalása.
A rendszer alapjául a vezetői dokumentumok és a partneri igény és elégedettség mérése
szolgál. Ezek eredményei befolyásolják a nevelő munka és minőségcélok alakulását és
alapjául szelgálnak a következő nevelési év intézkedési tervének megalkotásához.
A teljesítményértékelés és az önértékelés alapján az Önértékelési team tagjai a vezetővel
összhangban készítik el a sorosan fokozatot váltó kollégák minősítését.
Minden gyermek fejlődésének nyomon követését az óvodapedagógusok végzik a
megfigyelési lapon évente kétszer, illetve a változásoknak megfelelő időben adminisztrálva.

A gyermekek mérése óvodánkban a kezdeti megfigyelés és a kimeneti mérés összevetésén
alapul. A hozzáadott pedagógiai értéket nem lehet egyértelműen kimutatni, hiszen a
gyermek maga is érik, fejlődik önmaga és a környezete által.
A gyermekek
•
•
•
•
•
•
•

mérésének, a fejlődés nyomon követésének területei:
Bemeneti megfigyelés, beszoktatás tapasztalatainak rögzítése.
Egyéni fejlődési lap vezetése.
Családlátogatás, fogadóóra tartalmának rögzítése.
Szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek segítése,fejlesztése.
Tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése l tulajdonság listák/.
MSSST szűrés az 5 éveseknéL
Tanulási illetve viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek Nevelési
Tanácsadóba küldése szükség esetén.

Végig kell gondolnunk, hogyan tudunk egymásnak még jobban segíteni, hogyan lehet
szarosabbá tenni az együttműködést a gyermekek hatékonyabb fejlesztése érdekében. Az
óvodai munka sikerességében a kölcsönösség és a bizalom meghatározó.
A személyes egyeztetéseknek és a csoportok közötti megbeszéléseknek az elkövetkezendő
időben nagyobb jelentőséget szánok, hiszen minden csoportban vannak egyéni sajátosságok
és a kollégák is mások. Az azonos elvek tisztázása után a feladat az operatív megvalósítás,
ebben az összmunka, az együttműködés elengedhetetlen.
A változások szükségszerű velejárói a minőségi , újító munkának.
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4. VEZETŐI PROGRAMOM

4.1 Szakmai hitvallásom
Napjainkban a minőségelvű és partnerközpontú gondolkodás az óvoda működésének
alapkérdésévé
vált.
Az
elmúlt években a minőséget
intézményi
szinten
alakítottuk,fejlesztettük, értékeltük. Ennek megvalósítására az elkövetkező években a 2011.
Köznevelési Törvény alapján központi külső ellenőrző rendszerek kaptak felhatalmazást. Az
óvoda belső rendszerének sajátos nevelési koncepciójának kialakítása mindenkire kiterjedő
következetes és tudatos munkát igényel.
Vezetői

elképzelésem megfogalmazásakor számba vettem a vezetővel szemben támasztott
követelményeket, a menedzser szemléletmóddal kapcsolatos elvárásokat. Azt gondolom, hogy
a minőségi munkavégzés más szemléletmódot kíván az óvoda valamennyi dolgozójától. A
hatékony működés megvalósítása érdekében a vezető elkötelezettsége alapvető, de nem
elegendő. A kitűzött célokat a teljes munkatársi kör, segítő támogatásával valósíthatarn meg.
A rendszerben meghatározó a szülők szerepe, hiszen ők választják gyermekeik számára az
óvodát. Befolyásoló tényező továbbá a makro (szakmai irányítók, fenntartó) és
mikrokömyezet (szaktanácsadó, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász,
bölcsőde, iskola, orvos, védőnő, kulturális intézmények stb.) közvetett illetve közvetlen
hatása.
Elengedhetetlen, hogy a rendszerben valamennyi
egymással összehangoltan végezze a munkáját.

4.2

Vezetői

résztvevő

a gyermekek érdekében

céljaim,feladataim

A megváltozott körülményeknek, a társadalmi elvárásoknak csak a képzett, jól összeszokott,
csapaírnunkára képes nevelőtestület képes megfelelni, célom ennek elérése ..
Vezetői

munkám lényegét továbbra is, a bizalomból táplálkozó emberi kapcsolatokon alapuló
szakmai együttmunkálkodásban látom.

Az előbbi gondolatok tükrében elsődleges
•
•
•
•

óvodavezetői

feladatomnak tartom:

Pedagógiai Programunk eredményes megvalósítását.
A gyermekek nyitott, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai nevelésben részesülését
Az óvoda törvényes működését a változó jogszabályi háttérhez történő igazodást.
Hatékony, elkötelezett pedagógusok alkalmazását, lehetőség szerint stabil
nevelőtestület kialakítását.
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4.2.1.Hosszú- közép és rövid távú stratégiai céljaim
Hosszú távú céljaim
•
•
•
•
•
•

A nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás
Esélyegyenlőség biztosítása.
Hátránykompenzáció, hátránycsökkentés, inkluzív pedagógiai szemlélet.
Az egészségtudatos életszemlélet erősítése, egészségmegőrzés.
Korszeru, hatékony, partnerközpontú intézményi működtetés.
Informatikai kompetenciák fejlesztése a pedagógusok körében

Középtávú céljaim
•
•
•

Az Országos Tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása.
Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás gyakorlatának

megőrzése,

elmélyítése

nevelőmunkánkban

•
•
•
•
•
•
•

A gyermekek mérési, szűrési eredményeinek intenzívebb visszacsatolása
Egészséges életmód igényének alakítása: mozgásfejlesztés.
Környezetvédelem, környezettudatos magatartás megtartása
A nevelés minőségének folyamatos fejlesztése.
A humánerőforrás fejlesztése,viszonylagos stabilitás megteremtése
A pályázati lehetőségek kihasználása, erőforrások bövítése.
Informatikai eszközök alkalmazása az óvodapedagógusok munkájában.

Rövidtávú céljaim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az intézményi önértékelés előkészítése, folyamatának kiépítése.
Pedagógus minősítések előkészítése, .
Felkészülés az Országos Tanfelügyeleti ellenőrzésre.
Intézményi kommunikáció fejlesztése,közös belső levelezési rendszer létrehozása.
Számítástechnikai ismeretek bövítése.
A pedagógiai dokumentáció digitális formában történő rögzítése, tárolása az
adatvédelmi törvény figyelembevételével.
Partneri kapcsolatok formáinak elmélyítése
Nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása.
Az óvoda honlapjának folyamatosan aktualizált működtetés
Belső és külső szakmai továbbképzések támogatása.
Szervezetfej lesztés (csapatépítő, közös programok szervezése)
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4.2.2 Elsődleges vezetői feladataim
Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik.
Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy az óvodánkba járó gyermekeket otthonosság, derűs
légkör, érzelmi biztonság és szeretetteljes bizalmon alapuló kapcsolat vegye körül.
Minden óvodai alkalmazott legyen tisztában modellszerepével, és ennek
közvetítsen pozitív mintát, mind a gyermekek, mind a szülők felé.
Vezetői elsődleges

feladatom a Pedagógiai Programunk
megtartásával a feladatok megvalósításávaL

működtetése,

megfelelően

szellemiségének

Ezek részletesen a következők:
A játék: öröm és aktivitás. Folyamatos, spontán cselekvés, amelyben a gyermek
feldolgozza élményeit és levezeti feszültségeit. A játék minden esetben örömérzést fejez ki.
A szabad játékban a gyermek önként vállalt részvétele során megismeri önmaga lehetőségeit,
határait, miközben megismerkedik a környező világgal, kielégíti kíváncsiságát, vágyait, társas
kapcsolatokat létesít.
Ragadjunk meg minden lehetőséget a szülők tájékoztatására annak irányában, hogy a játéknál
nincs fontosabb és fejlesztöbb tevékenység az óvodáskorban. Ezt tehetjük modellnyújtással
nyílt napokon, játszódélutánokon, és tájékoztatással szülői értekezleteken, fogadóórákon,
beszélgetések során. Nyújtsunk segítséget az otthoni játékeszközök kiválasztásában,
játszódélután keretében teremtsük meg a kereteket az együttes játék átélésének élményére.
Az egészséges életmód területén, melynek célja a megfelelő életvitel, a sport,az
egészséges
életmód iránti igény kialakítása.
Az egészséges életmód magában foglalja az óvodában zajló összes tevékenységet, melyben a
gyermek részt vesz az óvodába lépés pillanatától kezdődően. Kiterjed az óvodában eltöltött
időn túlra is a családi szokások, aszülők nevelési attitűdjének befolyásolásávaL
megóvására vonatkozik, hanem a lelki egészségvédelemre is. Állandóan szem előtt kell
tartani, hogy minden gyermek más-más egyéniség, s minden gyermeknek önmagának kell jól
éreznie magát a saját bőrében. Ennek megfelelően kiemelten kell figyelni a sajátos nevelési
igényű gyermekekre, a velük való egyéni bánásmódra, a differenciált fejlesztésre.
A mozgás fejlesztésének területén, melynek célja, hogy a mozgás minden életkorban
váljon a gyermekek igényévé, egészítse ki az egészséges életmódra nevelés hatásait, az
életkori sajátosságoknak megfelelően fejlessze komplex formában a gyermekek képességeit.
A mozgásfejlesztés a természetes mozgásokra alapozott gyermeki tevékenységekre, a
gyermekek eltérő mozgásigényének kielégítésére épül. A mozgás fejlesztésében is figyelembe
kell venni a gyermekek aktuális egyéni állapotát, fizikai teljesítőképességét. A játéknak,
játékosságnak ezen a területen is elsődlegességet kell biztosítani.
Ehhez, olyan feltételeket kell biztosítani (hely, eszköz, idő, óvodai élettér, biztonság) a
gyermeki tevékenységeken keresztül (játék, tanulás, munka, torna, játékos mozgás), amely a
nagymozgáson keresztül a testséma, percepció, finommotorika fejlesztését a
legoptimálisabban szolgálja.
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Célunk, hogy a mozgás, mely egyaránt hat az összes érzékszervre, agyi funkciókra, társas
kapcsolatokra, egymással kölcsönhatásban fejlessze a gyermekeket. Tartsuk meg azon
hagyományainkat, amikor megteremtjük annak lehetöségeit(pl.Kihívás napja, Gyermek nap),
hogy a szülők és gyermekek közös mozgásos óvodai programokon vehessenek részt.
Az érzelmi nevelés területén, ahol alapvető feladat az oldott, szeretetteljes légkör
kialakítása, az érzelmi biztonság megalapozása, mely pozitívan hat a gyermekek optimális
fejlődésére, segíti szocializációjukat, megalapozza az együttéléshez szükséges alapvető
erkölcsi normák és tulajdonságok kialakulását.
Mindennek a feltétele a csoportban dolgozó felnőttek empátiája, elfogadó személyisége, a
gyermekekkel való pozitív kapcsolatának kialakítása. Az óvónővel való első találkozás, az
óvodába lépés körülményei alapvetően befolyásolják a gyermek-óvónő kapcsolatát.
Az iskolába történő átmenet folyamatjellegét a szülőkkel közösen kell megvalósítani. A
pedagógusok továbbra is támaszkodjanak a gyermekekben meglévő pozitívumokra.
Fontosaszülők meggyőzése, mert hatékony fejlesztést, csak együttes ráhatással érhetünk el.
Kiemel t feladatunk, hogy mintát nyújtsunk (kommunikáció, metakommunikáció) a kulturált
viselkedés elsajátítására.
Az óvodapszichológus továbbra is segítsen az érzelmi élet zavaraival küzdő gyermek
problémáinak feltárásában, megoldási -kezelési lehetőségek megmutatásában, tapasztalatait,
következtetéseit ossza meg az óvónőkkeL
Az anyanyelvi nevelés területén, melynek célja, hogy a gyermek megfelelő székinccsel
rendelkezzen, gondolatait, érzéseit összefüggően mondja el, mondatszerkesztésével képessé
váljon az önkifejezésre.
Feltétele, hogy olyan oldott légkör legyen a nap folyamán, ahol a gyermek bátran
megnyilatkozik kezdetben csak kötetlen, majd egyre inkább kötött helyzetekben is. A verbális
megnyilvánulások mellett kiemeit szerepe van a nonverbális, metakommunikatív jelzéseknek
is, mint legfőbb jelzőfunkciónak. A gyermekekkel foglalkozó felnőtteknek munkakörtől
fuggetlenül példát kell mutatniuk a helyes, udvarias beszédre, kommunikációra.
Anyanyelvi nevelésünk során figyelembe kell vennünk gyermekeink eltérő szociokulturális
szakásaiból adódó nyelvi kifejezőkészségbeli különbségeit. Folytatnunk kell továbbra is a jó
gyakorlatként bevált rendszeres együttműködést óvodapedagógusok és a logopédus között az
eredményes fejlesztés érdekében. (szakszolgáltatói megbeszélések, esetmegbeszélések).
A logopédus a szülők felé felajánlott változatos kapcsolattartási formák működtetésével tegye
továbbra is nyitottá munkáját, amely segíti a partneri kapcsolat kiépítését, erősítését.
A gyermekek fejlődésének nyomon követése minden óvodapedagógus kötelessége és
egyben alapja a tudatos, célirányos fejlesztésnek. Az elmúlt évben módosítottuk egyéni
lapjainkat. Az egyéni fejlesztési lapokat kiegészítettük az erősség- fejlesztendő terület
lapokkal,illetve a HH,HHH, BTM, SNI gyermekeknél az egyéni fejlesztési tervvel .
A szülőkkel való együttműködés területén további kölcsönös, partneri együttműködés
fenntartása és fejlesztése a cél a gyermekek összehangolt nevelése érdekében. A kölcsönös
bizalom, segítségnyújtás, a szülők tisztelete, másságának elfogadása, különbözőségének
értékként kezelése az együttműködés feltétele. A kapcsolatok alakításában a pedagógusnak
irányító szerepet kell betöltenie.
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A jövőben is kiemelten kell figyelnünk arra, hogy a szülőket rendszeresen tájékoztass uk a
gyermekükkel kapcsolatos óvodai eseményekről, történésekről. Különösen arra való
tekintettel, hogy munkahelyi elfoglaltságuk miatt többen nem tudnak rendszeresen részt venni
az óvodai eseményeken.
A kapcsolat folyamatában a pozitívumokra való támaszkodás elvének érvényesülésével
informálni kell a szülőket a napi óvodai életről. csakúgy, mint a gyermek fejlődésének
folyamatáról. Az óvónők legyenek birtokában olyan pedagógiai kommunikációs
módszereknek, amelyek célra vezetőek a szülők megnyerésében, meggyőzésében.
Rátermettségükkel, hivatásbeli elkötelezettségükkel, nagyfokú szakmai hozzáértésükkel
vívják ki aszülők tiszteletét.
Minden óvodai dolgozó kötelessége a titoktartás érvényesítése.
A család-óvoda együttműködésének fejlesztésében az eddigi hagyományoknak megfelelően
továbbra is tartunk szülői értekezleteket, fogadóórákat, nyílt napokat, játszó-és
munkadélutánokat. A szervezési formák továbbra is óvónői kompetenciába tartoznak, azaz
minden óvónő maga választja meg a módszereket, az összejövetelek foglalkoztatási formáit,
szem előtt tartva a hatékonyságot és az aktív szülői közreműködést.
Az igények és elvárások meghatározásában továbbra is számítok a Szülői Szervezetre,
Szeretném, ha a Szülői Szervezet a jövőben is az óvoda aktív partnere lenne, s megtartanánk a
hatékony együttműködés munkaformáit.( évente 2 megbeszélést, Tanügyi Értékelésben való
részvétel igényét)
A differenciált bánásmód óvodánkban a nevelés valamennyi területére vonatkoztatva azt
jelenti, hogy minden gyermeket egyéni adottságaihoz, képességeihez, saját lehetőségeihez,
aktuális fejlettségéhez mérten nevelünk, fejlesztünk. Az óvodai szakszolgáltatókkal közösen a
megfigyelések után a gyermek viselkedésének elemzésével fel kell tárni a lehetséges okokat, s
ebbe a folyamatba a szülőt is be kell vonni! El kell fogadtatni a szülővel is a
gyermekmásságát, be kell láttatni, hogy a gyermeknek segítségre van szüksége. Ez a folyamat
időigényes, igen nagy pedagógiai tapintatot követel a pedagógustóL A gyermekek
fejlesztésében a Szakszolgálat/Szakértői Bizottság véleménye alapján szorosan együtt kell
működni az óvónőknek az óvodai szakszolgáltatókkal (fejlesztőpedagógus, logopédus,
pszichológus), illetve a megjelölt gyógypedagógussal, s természetesen a szülővel.
Esélyegyenlőség

megteremtése a kiemeit figyelmet igénylő, valamint a hátrányos
veszélyeztetett gyermekek esetében. Minden óvodai dolgozó kötelessége az egyéni
bánásmód szem előtt tartása, amely nemcsak külső elvárás, hanem az inkluzív szemléletmód
érvényesítésével belső késztetésünk is. A gyermekek védelme minden óvodapedagógus és
óvodai alkalmazott kötelessége.

helyzetű,

A Köznevelési Törvényben meghatározottaknak megfelelően a gyermekek személyiségét,
emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számukra biztosítani a
fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Pedagógiai munkánkban továbbra is ez az elsődleges szempontunk.
Mindezen céljaink megvalósítása során törekednünk kell a szülőkkel és a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központtal az együttműködő partneri kapcsolatok erősítésére
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Az óvoda dokumentumainak felülvizsgálata

A törvényi változások folyamatos nyomon követésével hajtom végre az óvoda működését
meghatározó dokumentumok felülvizsgálatát és módosítását, melyek nyilvánossá és
hozzáférhetövé tételéről gondoskodom. Ebben segítségünkre van a 2012-ben megújított
óvodai honlapunk.

4.2.2 Pedagógus továbbképzési,előmeneteli
intézményi önértékelés megvalósítása

rendszer,

minősítés,

tanfelügyelet,

Továbbképzési rendszer: Nevelőtestületünk tagjai nyitottak és fogékonyak az új
törekvések iránt. Aktívan kapcsolódtak be a szervezett továbbképzésekbe, melyek speciális
ismereteket adnak mindennapi nevelőmunkájukhoz.
A továbbképzések megszervezésének elveit, konkrét ütemezését, óvodánk Továbbképzési
Programja és az évenkénti beiskolázási terve tartalmazza, melyet a nevelőtestület javaslatai
alapján készítek el.
Az utóbbi 5 évben saját költségen illetve támogatással az alábbi témájú iskolarendszerű és
akkreditált képzéseken vettünk részt:
• Tehetség szaktanácsadó - szakvizsga EL TE
• Sakk oktatás 4 fő
• Oktatási Szakértő 2 fő
• SNI gyermekek fejlesztése- SzG Népfőiskola l fő
• Drámapedagógia l fő
• Mozgásterápia l fő
• Géniusz képzések tehetséggondozás 35 fő
• Felkészítés Tanügyi ellenőrzésre 3 fő
• Szakvélemény készítés
• Testkultúra- vitamintorna 5 fő
• Közoktatás vezető és szakértő szakvizsga- Vezető helyettes 2016-ban
végzett a BME közoktatás vezetői szakán
Ezeken kívűl:
• Fővárosi Pedagógiai napok
• Kőbányai Pedagógiai napok
• POK által szervezett továbbképzések
Célom, hogy a nevelőtestület, a pedagógusok továbbtanulási terveit továbbra
támogassam a Köznevelési Törvényben megfogalmazottak figyelembe vételéveL
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2013. szeptember 1-jétőllépett életbe az Nkt. 64-65.§-a által meghatározott pedagógus
előmeneteli rendszer.
Célom, hogy a nevelőtestület minden tagja lehetőség szerint mielőbb rész vegyen
minősítő eljáráson. Fontosnak tartom, hogy az óvoda dolgozói a pedagógus előmeneteli
rendszer jogszabályi változásait folyamatosan figyelemmel kísérjék, minden információt,
segítséget megadjak számukra a felkészüléshez.

A pedagógusaink minősítési besorolása :

•
•
•

Gyakornok l fő
Pedagógus l. 9 fő
Pedagógus II. 5 fő

eljárásban részt vesz 4 fő - ezzel 2018 december 31-ig minden
minősítésre kötelezhető kolléga megszerzi a minősítését Intézményünkben
2018 évi

Minősítési

Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint
pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013.
szeptember l-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregseg1
nyugdíjkorhatárt [Nkt. 97.§ (21) bekezdés]. Intézményünkben ez 2 óvodapedagógust érint
Vezetői tanfelügyeletern és pedagógusi
értékeléssel zárult.

minősítésem

is a tavalyi évben nagyon pozitív

Célom, hogy nevelőtestület minden tagja felkészüljön az önértékelésre, a 2017
szeptemberre várható intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre.
Ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezésére, a csoportlátogatási,
dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat folyamatos megújítására törekszem. Az
intézményben dolgozó pedagógusok felelőssége abban áll, hogy nevelési tevékenység és
tevékenység látogatás és az azt követő interjú, valamint dokumentum ellenőrzés során úgy a
belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, kompetenciájukat, hivatásszeretetüket
bizonyítsák.
Fontos feladatomnak tartom, hogy a pedagógusok önértékelése továbbra is épüljön be a
gyakorlatba és járuljon hozzá a teljesítményükfejlődéséhez.
Ennek érdekében folytatni kell az önértékelési szempontsarok kidolgozását, felülvizsgálatát,
közös értelmezését.
Az önértékelés segíti azonosítani szervezetünk erős és gyenge pontjait, kijelöli a legfontosabb
fejlesztési területeket, meghatározza a továbbfejlődés irányát. A pedagógus minősítésekre
való felkészülést figyelemmel kísérem, és segítséget nyújtok a pedagógusoknak a leírtak
megvalósításában.
Elengedhetetlenül fontos, hogy az intézményi működés folyamatai szabályozottak legyenek
és azok végrehajtása a szabályzatoknak megfelelően történjen. Fontos feladatomnak tartom az
abban megfogalmazottak megismertetését, gyakorlatba történő beépítését és azok
betartásának ellenőrzését.
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4.3 Kiemeit vezetői, fejlesztési feladataim
4.3.1. Szervezeti kultúra fejlesztése terén
Pedagógusainkra egyre nagyobb teher nehezedik. Meg kellett birkózni az integráció adta
feladatokkal, a pedagógus életpálya új kihívásaival. Továbbra is törekszem az
esélyegyenlőség elvének érvényesülésére, a megközelítően egyenletes terhelésre, a
megfelelő munkamegosztásra, a feladatok képesség szerinti elosztására,
az egyem es
csoportcélok összeegyeztetésére, a munkavégzés hatékonysága érdekében, a jó munkahelyi
légkör biztosítására, a családi és munkahelyi érdekek összeegyeztetésére, hogy az intézmény
iránt elkötelezett munkatársainkat megtartsuk.
Igyekszem olyan alapot megteremteni az optimális
dolgozója megtalálja helyét és szerepét.

működéshez,

melyben az óvoda minden

Ezért tudatosulni kell a közösség minden tagjában, hogy:
a jelen társadalmi helyzetben a változás minden szervezetben bekövetkezik;
a változások, változtatások a hatékonyabb és színvonalasabb pedagógiai munka
érdekében kell, hogy megtörténjenek;
a konfliktusok természetes velejárói a változásnak, azonban a személyeskedések nem
vezetnek eredményre;
a vitáknak, véleménykülönbségeknek gondolkodást serkentő, ösztönző hatásúaknak
kell
lenniük.
a legnagyobb vezetői tudással, tudatossággal sem lehet kielégíteni minden
érdekcsoport szükségletét;
Szeretném, ha a gazdálkodás, a költségvetési források felhasználása során, több figyelmet,
pénzösszeget fordíthatnék arra is, hogy intézményünk dolgozóinak esztétikus, gondozott,
egészséges és biztonságos munkahelyi környezetet,(pl. modemebb öltöző szekrényt) jó
munkafeltételeket biztosíts ak, amelyben jól érzik magukat.
A kollégák munkájának önmagához mért értékelésére, a minőségi munka differenciált
értékelésére, a teljesítményük ösztönzésére, a kimagasló teljesítmények elismerésére továbbra
is figyelmet fordítok.
A Közalkalmazotti Tanács megválasztása és működése biztosíték arra nézve, hogy a dolgozók
részt vegyenek az őket érintő döntésekben.
Véleményern szerint a leghatékonyabb humánerőforrás felhasználása az, amikor az adott
személyt képessége szerinti legmagasabb teljesítményre bírjuk. Ezért kollégáim szakmai
erőfeszítéseit támogatom, karrierjüket segítem.
A nevelési év elején és végén folytatott személyes megbeszélések alkalmával
körvonalazódnak a kollégák céljai, személyes ambíciói, szakmai elképzelései, önképzésük
igénye.
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Az új dolgozók felkutatása, beilleszkedésének segítése a közösségbe

Az elkövetkező időszakban két, több évtizede az intézményben dolgozó pedagógus megy
nyugdíjba. Nagy teher hárul rám a már többször is említett pedagógus hiány miatt, hogy
megtaláljam azt a pedagógust,és technikai dolgozót aki elfogadja értékeinket, és megfelel az
elvárásoknak. Fontosnak tartom az új dolgozó befogadását, "betanítását" a kollégák
közreműködésével. Ebben is, mint számos más területen számítok a vezetőség problémamegoldására,segítségére.
munkárnnak a nevelőtestülettel való szoros, bizalmon alapuló, elfogadó
együttműködés. A partnerek elvárásai, a pedagógus szerep megváltozása, a dolgozók nehéz
anyagi helyzete komoly nehézséget jelent az egyénnek és a közösségnek egyaránt. A
közoktatásban végbemenő változások újabb és újabb feladatokat rónak a testület tagjaira és a
vezetőre, amelyet rengeteg idő és energia ráfordítással tudunk csak elvégezni.
Az alapja

vezetői

A megvalósításban a szervezetfejlesztést, az egységes nevelői szemlélet formálását, a
közösségi érzés fokozását tartom fontosnak. Tapasztalatom szerint a felhalmozott pedagógiai
tudás úgy tud optimálisan érvényesülni, ha az alkalmazotti testület minden tagja jól érzi magát
a közösségben, nyíltan véleményt alkotnak, de nemcsak kritizálnak, hanem tesznek is a
közösségért.

Az óvoda közösség formáló

•
•
•
•
•
•
•

erői

:

Értékelési és ösztönző rendszer működtetése.
Az önképzés.
A továbbtanulás, továbbképzés.
Az együtt gondolkodás.
A közös szakmai viták.
Egymás munkájának ismerete, megbecsülése és segítése.
A dajkák,pedagógiai asszisztensek és óvodapedagógusok konstruktív

együttműködése.

Legfontosabb feladataink a megvalósulás útján:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A megfelelő , jó, együttműködő hangulat megtartása.
A demokratikus légkör megőrzése.
A problémák nyílt, őszinte megbeszélése
Az egész alkalmazotti közösség véleménynyilvánításának figyelembe vétele.
Több szakmai konzultáció.
A munkatársak jogainak érvényesítése, kötelezettségeik ismerete és betartása.
A megfelelő információáramlás és kommunikáció biztosítása.
A döntések előkészítésében az érdekeltek teljes körű bevonása.
A megfelelő feladat és munkamegosztás, a képességek figyelembevételével.
A különböző nevelési feladatok elvégzéséhez, feladatorientált csoportok, teamek
létrehozása.
A célok, feladatok, prioritások megfogalmazása.
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•
•
•
•
•
•
•

Az értékek felismerése, megőrzése, továbbfejlesztése és továbbadása.
Az érdekek egyeztetése és koordinálása.
Az önelemző készségek erősítése.
A munkatársak aktivizálása, elismerése, megbecsülése, jutalmazása.
A feladatok elvégzésénél a határidők pontos betartása, betartatása.
Az óvoda optimális működéséhez a humán és anyagi erőforrások biztosítása.
A balesetmentes, biztonságos környezet kialakítása.

4.3.2 Az intézményi kommunikáció
A kommunikáció a szervezeti kultúra fejlesztésének szerves részét képezi, amely akkor
hatékony, ha nyitott, kiegyensúlyozott és kétirányú. A kollégák, illetve az azonos csoportban
tevékenykedő
óvodapedagógusok és dajkák között rendszeresnek mondható az
információcseremind a gyermekek, mind a nevelő-fejlesztő munka tekintetében.
A szervezeten belüli kommunikáció állandóan fejlesztésre szorul, előfordul, hogy a
problémák nem mindig kerülnek őszintén, nyíltan felszínre. Ilyenkor, fel kell tárnunk az
okokat és helyes megoldást kell találnunk arra nézve, hogy a jövőben a problémák őszintén
megbeszélésre kerüljenek.
A hatékony és szervezett munka érdekében továbbra is mindkét irányba működő
információáramlás megerősítésére van szükség. Fontos, hogy mindenki pontosan tudja, mit
várnak tőle egy-egy feladat elvégzésekor, az ő tevékenysége hogyan illeszkedik az óvoda
munkafolyamatába. Mikor és kitől kérhet segítséget és ki fogja ellenőrizni a munkáját.
Mindezek tisztázása érdekében megerősítést igényelnek azok a fórumok, dokumentumok,
melyek elősegítik a tisztánlátást:
•
•
•
•
•
•

Nevelői

értekezletek
Munkatársi értekezletek
Dajkamegbeszélések
Csoportok közötti munkamegbeszélés
Munkaközösség koordináló megbeszélése
Írásos dokumentumok, tájékoztaték megismerése (szabályzatok, vezetői utasítások,
emlékeztetők, körlevelek, munkaköri leírások)

Napi szinten elárasztanak minket az információk, melyek sok esetben rövid határidejű
szervezést igényelnek. Rendszeres megbeszéléseket szervezek havonta, vagy szükség szerint
A ránk zúduló információk közvetítése a vezetőtől illetve a megbízott kollegától sok időt vesz
el, s a több műszak miatt időben is korlátozott az átadás. Az információs rendszer
elengedhetetlen kelléke a korrekt, objektív tájékoztatás szervezett és spontán formában is.
Pillanatnyi állapotunk, érzelmi érintettségünk miatt esetenként szubjektív elemeket is
közvetítünk kollegánknak, amely a későbbiekben félreértések sorozatát eredményezi, s
következményeként kellemetlen hangulat alakulhat ki. Pontos, jól elhatárolt
kompetencia határokra van szükség minden érintett részéről a korrekt kommunikáció
eléréséhez.
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4.4. Feladataim a pedagógiai fejlesztések terén
4.4.1. Szakmai önállóság biztosítása

Kollégáim
szakmai
önállóságának
érdekében
támogatom
az
innovatív
kezdeményezéseket, ösztönzöm azon újszerű pedagógiai eljárások, módszerek, elképzelések
megvalósítását, melyek nevelési programunk szemléletéhez igazodóak. Ugyanakkor elvárom,
hogy minden kollega tudásának és képességének megfelelően felelősségteljesen vegyen rész
az óvodai csoport és az óvodai közösség munkájában.
Az óvónőktől sok időt és energiát vesz el a pedagógiai adatkezelés,
csoportdokumentációk vezetése. Jogos igény a dokumentációs rendszer vezetésének
korszerűsítése. Tudomásul kell azonban venni, hogy a korszerűsítés nem jelenti a feladatok
számának csökkentését, hiszen annak köre törvényben szabályozott. Korszerűsítésen a
feladatok számítógépen történő vezetését tekintem, amely által a csoportok adatbázisaikat
bármikor frissíteni, aktualizálni tudják, így az óvónők mentesülnek a kézzel történő,
ismétlődő tartalmú írásoktóL Ennek megvalósulásában segít, hogy majdnem minden kollega
rendelkezik alapfokú számítógép- felhasználói ismerettel. Többnyire mindenki a saját gépén
otthon végzi el a szükséges feladatokat, de a műhelyszobában egy számítógép áll a
pedagógusok a fejlesztőpedagógus rendelkezésére, amely intemet használatukat illetve
adminisztrációjukat segíti
Pedagógiai asszisztenseink, dajkáink szakmai önállóságát- a gyermek érdekeinek
elsődleges biztosításával- a jövőben is biztosítani kívánom. A gondozásban-nevelésben az
óvónővel történő megállapodás, s az óvónő útmutatásai szerint oldják meg a nevelést segítők
a feladataikat.
Az egyéb, üzemeltetéshez kapcsolódó résztevékenységük végzésének sorrendjét az adott
helyzetnek megfelelően döntik el, amelyben továbbra is számítok segítő együttműködésükre.
Nagyban támaszkodom a titkári-gazdasági feladatokat ellátó kollégám önállóságára, hiszen
a feladatok sokrétűsége, mennyisége miatt csak önálló, felelősségteljes munkavégzés mellett
tudjuk ellátni a tanügyi, gazdasági feladatainkat.

Minden munkakörben dolgozó kolléga önállóságát, a munkaköri leírásban megfogalmazottak
teljesítésével, felelősségteljes munkavégzés elvárásamellett biztosítom.
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Az alkalmazotti közösség alakulását

•
•
•
•
•
•

Tei:OG-1-262-9171

segítő

fontos elveim:

toleráns, megértö és a másokat elfogadó együttműködő magatartás,
egymás tiszteletben tartása,
nyílt, őszinte kommunikáció,
egymás munkájának megbecsülése, segítése,
felelősséggel való részvétel az óvodát érintő kérdésekben, közös határozatok, döntések
meghozatalában,
legjobb tudása és képessége szerinti munkavégzés

4.4.2. A

nevelőtestület

szakmai értékeinek megtartása, fokozása

A szakmai fejlődés területén egymás munkájának megismerését fontosnak tartom, és a
jövőben fokozottabb munkaformaként jelölöm meg a hospitálást. Az óvoda belső szakmai
fejlődését elősegíti az előző nevelési években elindított hospitálási rendszer, ahol a kollegák
szervezett formában ismerkednek meg egymás munkájával adott célterületen. A hospitálás
által a kollegák pedagógiai elemző, értékelő tevékenysége is fejlődik, az egységes szakmai
szemlélet és értékrendszer alakulására is pozitívan hat a folyamat.
Az évenkénti feladatok végzésében a feladat tartalmától fiiggően a műhelymunkát tartom a
leghatékonyabbnak, azzal a kritériumrnal, hogy abban mindenki közelítően azonos arányban
vegye ki a részét, a beállítódásának és ráhangoltságának megfelelően elsősorban önálló
feladatvállalás alapján.
A szakmai fejlődés érdekében továbbra is minden dolgozó vegyen részt önképzésben és
szervezett továbbképzésben. A pedagógusok az éves továbbképzési terv előkészítésekor
jelezzék, hogy mely területen szeretnék képezni magukat. A terület megjelölése akár a kollega
erősségeinek fokozását, akár esetleges gyengébb szakmai területének fejlesztését szelgálhatja
a jövőben is. A továbbképzési terv rugalmas megvalósítását ezután is érvényesíteni kívánom.
Továbbképzési rendszerünk megvalósításánál elsődlegességet biztosítunk az Pedagógiai
Program kiemeit feladataihoz igazodó képzéseknek A folyamatos megújuláshoz, a széleskörű
ismeretekhez azonban egyéb jellegű szakmai képzések is szükségesek.
Biztatom kollegáimat a szakvizsgával záruló továbbképzések elvégzésére, hiszen a jövő útja
és lehetősége az élethosszig tartó tanulás, a magas szintű szakmai képzettség.
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S.A VEZETŐI PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK
Vezetői munkámat szakszerű, törvényes, gazdaságos működést biztosító irányítói,
vezetési, döntési és döntésvégrehajtói tevékenységgel kívánom megvalósítani.

Az eredményes intézményvezetéshez megalapozott döntések sora szükséges. Döntéseim
meghozatala előtt számítok a javaslattételi, véleményezési, és egyetértési jogkörök
gyakorlóinak együttműködésére (nevelőtestület, vezetői feladatokat ellátók)
Fontos az átruházható döntésijogkörök átadása. Afelelősi rendszer működése segíti a
munkamegosztást. Döntéseim meghozatala előtt változatlanul támaszkodom a
nevelőtestületre, alkalmazotti közösségre, az óvodavezető helyettes, a Közalkalmazotti
Tanács és a Szülői Szervezet véleményére, egyszemélyi vezetőként vállalva a döntések
felelősségét. Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy álláspontjukat hiteles információk
birtokában tudják képviselni. A hatáskörök és felelősség megosztása jól elkülönített, ez
megkönnyíti a közösségen belüli informálódást. A nevelőtestület stabilizálásával, az egyénre
szabott feladatokkal, a képességek
felszínre hozatalával a munkamegosztás arányosságára a jövőben még fokozottan kell
ügyelni.
A folyamatos, széleskörű információírn meglétét fontosnak tartom abból a szempontból is,
hogy az azonnali szükségletű döntéseim helytállóak legyenek. Ezzel párhuzamosan elvárom
kollegáimtól, hogy az óvodában történt eseményekről minden esetben tájékoztassanak, s ezt a
tájékoztatást én is megadom számukra. Elengedhetetlen ez a korrekt információcsere a vitás
esetek rendezésében, a szülők által jelzett panaszok kezelésében.
Az óvoda egészét érintő, megosztott véleményt mutató kérdésekben továbbra is fontosnak
tartom személyenkénti nyílt véleményezést, a szavazást.
A megvalósítás időbeli ütemezése pedagógiai jellegű célkitűzéseim megvalósítása
egymással összefüggő és egymásra épülő feladatsorokban valósíthatóak meg,
folyamatjelleggel az elkövetkező időszakban. A feladatokat az Éves Munkatervben kívánom
alábontani részfeladatokká határidő és felelősök konkrét meghatározásával.
Pályázati programom megvalósítását folyamatosan kell
évben záró-értékelés formájában.
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A munkamegosztás a vezetés szerkezetében dominál. Az óvoda működésének
rendszerében továbbra is a műhelymunkát és a felelősi rendszert kívánom érvényesíteni. A
vezető és vezető helyettes feladatkörei jól elhatároltak, a folyamatos információcsere és az
együttes feladatvégzés lehetőségét is biztosítják. Továbbra is fenn kívánom tartani a team
munkát és a felelősi rendszert.

Csapatban megsokszorozódik az együtt gondolkodás képessége, az egyének tudása
jobb megoldások születhetnek, nagyobb lesz a felelősségérzet és javulnak az
emberi kapcsolatok.
A munkamegosztás alapján kívánom fejleszteni a partnerkapcsolataink ápolását Úgy
gondolom, hogy az óvodapedagógusok közötti munkamegosztással a feladat megvalósulása
teljesebb, s egyúttalminden pedagógus nagyobb rálátással bír a társintézmények munkájára, s
az együttműködés minősége is fokozódhat.
összegződik,

A pedagógiai ellenőrzési rendszert, amely teljes körűen érint minden dolgozót,
összefüggésben az óvoda belső továbbképzési rendszeréveL Célja az óvodában folyó
pedagógiai folyamatok rendszeres időközökben történő összevetése a Pedagógiai
Programmal, az Éves Munkatervvel, a csoportok nevelési és tanítási terveinek, valamint az
egyéni fejlesztési tervek tartalmi elemeivel. A belső pedagógiai ellenőrzés kiterjed az óvoda
alkalmazotti közösségének minden tagjára. Felelősei :az Óvodavezető, Óvodavezető
helyettes, Munkaközösség-vezető, a nevelőtestület által megbízott óvodapedagógus. Az
ellenőrzés helye, időpontja és célja az Óvodai Munkaterv szerint történik a jövőben is. A
vezető és helyettes ellenőrzési feladatait megtartva, erősíteni kívánom a csoportos ellenőrzést
egy-egy konkrét feladatra, amelyben a dajkák nevelést segítő tevékenységének ellenőrzésére a
jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni . Továbbra is fenn kívánom tartani a dajkák
munkájának az ellenőrzéshez kapcsolt értékelését. Ezzel a módszerrel szeretném a dajkákat
ösztönözni az önértékelésre, s megvalósítani a visszacsatolást munkavégzésükről.
Minden pedagógusnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie gyermekvédelmi feladatok
tekintetében a családok helyzetét;A szociokulturális adottságokból adódóan az óvoda
gyermekvédelmi munkája kiemelten fontos tevékenység. Az alapvető gyermek- és
családvédelmi feladatok ellátása minden pedagógus feladata. A gyermekvédelmi felelősök
átfogják és koordinálják, segítik a megoldáskeresést az óvodavezetővel közösen.
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6. A MEGVALÓSÍTÁS SZEMÉLVI ÉS
TÁRGYI FELTÉTELEI
A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó felnőttek közül csoportonként 2-2
óvodapedagógus, neveli az óvodásokat, fejleszti őket. A gyermekek gondozását, nevelését
segítik pedagógiai asszisztenseink, csoportonként 1-1 dajka. Intézményi szinten l
fejlesztőpedagógus és félállású pszichológus. Így tudjuk biztosítani, hogy minden műszakban
legyen a főbb gondozási időszakokra (étkezések, öltözködés, pihenés) elegendő felnőtt a
gyermekek ellátásához. Az óvodatitkár önálló munkájára és elképzeléseire, számítógép
kezelői profizmusára a jövőben is erőteljesen kívánok támaszkodni.
Óvodapedagógus munkakörben dolgozó kollégákkal szemben elvárásom:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szakmai igényesség,
a megváltozott jogszabályi környezet ismerete, és gyakorlatban történő alkalmazása,
gyermeki jogok és szabadság tiszteletben tartása,
kreatív alkotóképesség,
folyamatos önképzés,
jó kapcsolat gyermekkel, szülővel ; intervenciós pedagógiai szemlélet és gyakorlat
érvényesítése,
gyermeki képességek kibontakoztatása; különleges bánásmódot igénylő gyermekek
ellátása,
együttműködési képesség,
adminisztráció pontos végzése,
pozitív érzelmeket közvetítő , elfogadó magatartás,
intézmény jó hírének öregbítése,
kulturált viselkedés, megjelenés,
tolerancia, alkalmazkodóképesség.

Nevelőmunkát segítő

•
•
•

dolgozókkal szembeni elvárásaim:

Ismerjék az adott időszak nevelési célkitűzéseit, ezzel segítve megvalósulásukat
Mint eddig, legyen továbbra is jellemző rájuk az empatikus készség, alkalmazkodás,
tolerancia, szeretetteljes kommunikáció a csoportokban.
Továbbra is lelkiismeretesen végezzék a feltételek megteremtését (tisztaság, otthonos
családias szemlélet).

Az Alapprogram értelmében az elvárások, követelmények nem csak az óvodai
pedagógiával,pedagógusokkal szemben változtak meg, hanem a pedagógiai munkát
segítőkkel szemben is. Az Alapprogram így fogalmaz: ".. . az óvoda működését segítő nem
pedagógus alkalmazott munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés
eredményességéhez." A dajkáknak ezért meg kell teremteniük azt az egészséges, tiszta,
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rendezett környezetet, melyben a gyermekek a mindennapjaikat töltik, valamint az
óvodapedagógus irányítása, útmutatásamellett aktívan részt kell venniük a gyermekcsoportok
mindennapi életében.
Ennek az összhangnak a megteremtéséhez szükségesnek tartom a csoportos óvónők és a
dajka mindennapi kommunikációját, a feladatok megbeszélését, értékelését.
Elvárásaim kollégáim felé:
•
•
•
•
•
•

önálló, igényes munkavégzés,
a megváltozott jogszabályi környezet ismerete és gyakorlatban történő alkalmazása,
gyermeki jogok és szabadság tiszteletben tartása,
együttműködési készség óvodapedagógusokkal, technikai dolgozókkal,
jó kapcsolat a gyermekekkel, szülőkkel ,
kulturált viselkedés, megjelenés.

Szeretném, ha minden munkatársam azonosulni tudna a kitűzött célokkal, és e szerint
végezné munkáját.
Szeretném, ha munkájának sikere inkább a saját elhatározásától, erőfeszítésétől,
motiváltságától függne, mint az utasításoktóL
Szeretném, ha hasznosnak, fontosnak tartaná munkáját, melyben érzi, hogy tevékenységével
hozzájárul az intézmény eredményeihez.
A tárgyi feltételeinket részletesen feltártam a helyzetelemzés fejezetben, ezek megléte
biztosítja óvodánk színvonalas működését.
Célom a tárgyi felszereltségben az 1/1998. (VII.24.) OM rendeletben meghatározott
helyiségnorma megvalósítása a fenntartó támogatásával, esetleges beruházást célzó pályázat
keretében.
A meglévő felszerelések, tárgyak állapotának megóvása közös feladatunk.
Beruházási, fejlesztési-, karbantartási igények,tervezések
Karbantartás
Az
udvar
játékainak
folyamatos
kezelése,
javítása .
Biztonsági okokból az udvar
kerítésének karbantartása .

Felújítás
Az
udvaron
levő
üres
területek újrafüvesítése.

Beruházás
Higiéniai okokból az udvar
homokcseréje.

Közlekedő

folyosók, zsibongó
tisztasági festése

pálya
építése
Füves
segítséggel az
fenntartói
udvaron .
az
okokból
Biztonsági
udvaron lévő homokozák
széleinek gumitéglával való
befedése,homokcsere
Sz oba bútorok folyamatos
cseréje

Csoportban levő játékok,
fejlesztési
eszközök
folyamatos javítása.

A tálaló helységek, átjárák
tisztasági festése fenntartói
segítséggel

Vizes
blokkok
javítása,
szükség szerinti felújítása.

Csoportok parkettáinak
csiszolása.
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7. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
FELADATAIM
A fenntartói elvárásoknak
működésének biztosítása.

megfelelően

célom az intézmény

jogszerű

és eredményes

Ennek érdekében kiemeit feladataim a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Nemzeti Köznevelési törvény rendelkezéseinek betartása.
Éves munkaterv elkészítése.
Az intézményi dokumentumok érvényességének biztosítása.
Intézményi költségvetés felhasználásának irányítása.
A munkaköri leírások áttekintése, szükség szerinti módosítása.
Külső és belső partnerekkel való jó kapcsolat kialakítása és megőrzése.
Az alkalmazotti közösség tájékoztatása az esetleges jogszabályi változásokról.
Adatok szolgáltatása a Fenntartó kérésének megfelelően.
Nevelőmunka feladatkörének megfelelő ellenőrzés-értékelés.
Külső és belső partnerekkel való jó kapcsolat kialakítása és megőrzése.
Biztonságos munka feltételeinek folyamatos biztosítása, gyermekbalesetek
megelőzése .

•

Ingó és ingatlan vagyon védelme.

Ú gy gondolom a gazdálkodás területén élnünk kell az óvodát körülvevő, az óvodához
kapcsolódó, fellelhető humán erőforrásokkaL Így bevontuk az óvoda,az utcai kerítés,az
óvodaudvarunk szépítésébe, festésébe a dolgozókat, szülőket.
A bértervezésben a törvényi kereteken belül a fenntartó határozza meg a tervezhető
bérelemeket A közalkalmazottak jelenlegi bérezése az államilag garantált illetményen felül, a
nem kötelező juttatásokat is tartalmazza (béren kívüli juttatások), amely a dolgozók
megbecsülését mutatja Kőbányán. A törvényi kötelezettségek megtartásával takarékos
bérfelhasználásra törekszem.
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8. PARTNER KAPCSOLATAINK
Fontosnak tartom a nyitottságot és az intézmény képviseletét
a kerületben és kerületen kívül is.

Feladatunknak tartjuk óvodánk partnerközpontú működtetését és továbbfejlesztését.
Intézményünkben gazdag együttműködési formák alakultak ki a partnereinkkel való
kapcsolatépítés-kapcsolattartás folyamatában. Ezek fenntartása az elsődleges célunk.
Minőségi

munkánk alapja a rendszeres kapcsolattartás óvodánk partnereivel:

SzülőkkeL

Fenntartóval
Más óvodákkal
Társintézményekkel
Nevelési TanácsadóvaL
BÁRKA Családsegítő és Gyermekjóléti központtaL
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális KözponttaL
Egészségügyi intézményekkeL
KÖSZI uszodávaL
Ihász u. jégpályával és a Kőbányai Sportszövetséggel
Kapcsolatunk a

szülőkkel

Nevelésünk eredményességét nagymértékben befolyásolja az óvoda és a családok
együttműködése. Ehhez a szülők bizalmát el kell nyernünk, és nem szabad megfeledkezni
arról, hogy az együttnevelés érdekében az óvodapedagógusnak kell a kezdeményező szerepet
vállalnia. Az óvodapedagógusnak figyelembe kell vennie a családok sajátosságait, szokásait,
az együttműködés során érvényesíteni szükséges az intervenciós gyakorlatot, azaz, a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Lehetőséget biztosítunk, hogy óvodakezdés
előtt megismerkedjenek az intézménnyel, az itt dolgozókkal.
Főbb

feladataink:
A szülők közvetlen bevonása az óvodai életbe.
A szülők tájékoztatása gyermeke fejlődéséről,
tevékenységekrőL

Programok, rendezvények megszervezése.
Partnerkapcsolatunk alapelvei:
Kölcsönös bizalom és tisztelet.
Elsődleges a gyermek érdeke.
Objektivitás.
Diszkréció és tapintat.
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Helyi nevelési programunk megfogalmazza minden tevékenység területen a szülők
bevonásának lehetőségeit, építve együttműködésükre. Fontosnak tartjuk, hogy aszülők a nyílt
napokon tapasztaltak által legyenek tájékozottak a csoportban folyó szakmai munkával és
gyermekük képességeivel kapcsolatosan.
Az együttműködés formái a kapcsolatépítést és a gyermekneveléshez nyújtott segítséget
szolgálják. Rendszeresen lehetőséget biztosítunk esztétikus környezetben a nyugodt, bizalmas
beszélgetésre, aszülők tájékoztatására.
A szülőkkel való közös programjainkon továbbra is célunk a szülők és gyermekek
kapcsolatának mélyítése, a közösség alakítása, egymás szakásainak értékrendjének
megismerése a szemlélet formálás és ötletek nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére.
Kapcsolattartás formái:
Leendő

óvodások nyílt napja,
Családlátogatás, szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, szülői fórumok
Óvodai ünnepségek,hagyomány teremtő napok,
Évente 2 alkalommal családi játszó- és munka délutánok,
Felújítás közösen(udvar, csoportszoba)
Kihívás napja,mozgás közösen
Bográcsozással egybekötött őszi szülői csapatépítő Mászóka nap,
Évente 2 alkalommal Szülői Szervezet értekezletein beszélgetés a szülők igényeiről,
elvárásáról ,ötleteiről , véleményérő

Kapcsolat a kerületi óvodákkal
Az óvodapedagógusok minden ,pedagógiai napokon ellátogatnak az óvodák meghirdetett
szakmai bemutatóira, rendezvényeire. A szakmai tapasztalatcserék jó alkalmat nyújtanak a
kitekintésre, az ötletek gyűjtésére, a kapcsolatok további ápolására, amely jól szolgálja
szakmai fejlődésüket.
Kékvirág óvoda éves sakk találkozóján 2013 óta rendszeresen részt veszünk. Szerosabb
együttműködést szeretnénk kialakítani más Tehetségpontokkal is,egymás tehetségnapján való
részvétellel, együttműködési megállapodássaL A jó szakmai színvonalú továbbképzések
elérése érdekében célunk alkalmanként előadókat meghívni más óvodákkal közösen.

Kapcsolat a társintézményekkel (bölcsőde, iskola)
A bölcsődék közül a Szent László bölcsödével szerosabb a kapcsolatunk, a kisgyermekek
nagy része onnan jön hozzánk. A társintézményekkel való kapcsolattarás nagy jelentőséggel
bír óvodánk életében. Segíti a pedagógiai célok elérését, támogatják, ösztönzik a szakmai
információk cseréjét, az ismeretek bővítését, kiszélesítik a gyermekek számára biztosítható
élmény-és tapasztaltszerzési lehetőségeket.
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Óvodánk iskolákkal való kapcsolatát partneri együttműködés jellemzi, amit szeretnénk
továbbra is megtartani. Különösen szoros a kapcsolatunk a környező Szent László Általános
iskolával , a Kroó György Zeneiskolával, a Szervátiusz Jenő, valamint a Janikovszky Éva
Általános iskolával.
Együttműködési

•
•
•
•
•
•
•

formáink:

tehetségnapra meghívás
óvodapedagógusok meghívása az őszi óralátogatásokra, információ cserék a
tanítókkal a gyermekek haladási üteméről, fejlődéséről
információk átadása az iskolába kerülő óvodásokkal kapcsolatban
nagycsoportos gyermekek óralátogatása ,
ismerkedés a hangszerekkel a Kroó György Zeneiskolában
közös rendezvényeken való részvétel (KÖMAZSIK bábcsoport meghívása,Szívvers szavalóverseny, rajz kiállítás, Mikulás kupa)
az intézmények vezetőivel kerek-asztal beszélgetés az óvoda-iskola átmenet
tapasztalatairól.

Az iskolák óvodák közötti kapcsolatot a kerületi PSZK megszűnése kicsit gyengítette.
Az elkövetkezőkben a közös párbeszéd fenntartása érdekében még inkább az
intézményvezetők feladata lesz a kapcsolatok ápolása és fejlesztése.
A Pedagógiai Oktatási Központ képviselőivel fenntartjuk a kapcsolatot akik nyitottak
mindenfajta segítségre, viszont a túl nagy körzet miatt kapcsolatunk nem közeli.
A Nevelési tanácsadóval, szakszolgálat és szakértői bizottsággal szakmai kapcsolatunk
megfelelő.
A
gyermekek
fejlesztésének,
iskolaérettségének
elbírálásában
az
óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus szükség szerint kapcsolatot
kezdeményeznek és tartanak fent. A vizsgálatra irányított gyermekek pedagógiai
szakvéleményeiben törekszünk a lehető legteljesebb objektív képet adni a gyermekek
fejlettségérőL A szakszolgálatokban
dolgozó szakemberekkel a közvetlen kapcsolatot a
logopédus, az utazó gyógypedagógus által tartjuk, illetve a Szakszolgálat vezetőjével vezetői
értekezleteken informálódunk a változásokról.
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ családgondozóival a jó kapcsolatot
továbbra is fenntartjuk. A kerület gyermekvédelmi munkaközösségének vezetője a m1
óvodapedagógusunk, így a legfrissebb információk első kézből kerülnek hozzánk.
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálattal (orvos, védőn ő) való kapcsolattartásunk minimálisra
csökkent ,jelenleg a fejtisztaság ellenőrzése és a körzetes gyerekek keresése a kapcsolatunk.
Az ÁNTSZ-szel, a védőnővel kiváló kapcsolatot ápolunk amit igyekszünk fenntartani.
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatallal való kapcsolattartást a
Munkamegosztási Megállapodás és az önkormányzati rendeletek határozzák meg. Óvodánk
fenntartóval való kapcsolatát a kölcsönösség és a rendszeresség jellemzi. A fenntartó
intézkedéseiben törekszik az igényeinket, elvárásainkat megismerve - a lehetőségeket
figyelembe véve - meghozni döntéseit, így megteremti annak feltételeit, hogy jó színvonalú
eredményes nevelés történhessen intézményünkben.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn továbbra is az aktív sport tevékenységek miatt a
Kőbányai Sportszövetséggel,a Kocsis Sándor Sportközponttal,a KÖSZI uszodával, az Ihász u.
jégpályával és focipályávaL
A fenti kapcsolattartási rendszerünk hűen tükrözi nyitottságunkat, kezdeményező
készségünket, amely intézményünk partnerkapcsolatát jellemzi és a jövőben lS
elengedhetetlenül fontos .
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9. ZÁRÓ GONDOLATOK, ÖSSZEGZÉS
Úgy érzem, összességében sikeres öt évet tudhatunk magunk mögött. Sok munka, siker és
néha kudarc is kísérte ezt az időszakot.

Tudom, hogy az előttünk álló idő szak sem lesz könnyebb, de bízom abban, hogy kollégáim
segítségével továbbra is helyt tudok állni, és közösen megbirkózunk az új abb feladatokkal.
Elképzelésem szerint, akkor tudunk eredményesen együtt dolgozni, ha mindenki képességei
szerint hozzájárul a sikerek eléréséhez és személyes felelő sséggel tartozik vállalt és kapott
feladatainak teljesítéséért. Ennek során biztos vagyok abban, hogy építeni lehet munkatársaim
pozitív értékeire, melyek érvényesülésekor a szándék elsődlegeserr fontos, a tettek, pedig
magukért beszélnek. Bízom abban, hogy elkötelezve a közös célok iránt, tiszteletben tartva
egymás véleményét, kölcsönösen törekszünk a folyamatos megújulásra, a fejlődésre.
Partnerközpontú óvodát kívánok működtetni , ahol nyugodt családias légkörben,
esztétikusan, jól felszerelt környezetben, magasan képzett szakemberek irányításával folyik a
gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése a közvetlen és közvetett partnereink
legnagyobb megelégedésére.

A feladatok elvégzésében fontosnak tartom, hogy a határidőket betartva pontos, igényes, a
további munkát elősegítő adatokat, információkat szolgáltassak. Javaslataimmal a jövőben a
hatékony, eredményes együttműködést kívánom erősíteni.
Az előző években mindvégig éreztem a kollégáim elfogadását, támogatását. Sokat segítettek
abban, hogy jó vezetövé válhassak. Együttműködésük elengedhetetlen ahhoz, hogy ebben a
nehéz, változásokkal teli időszakban, a továbbiakban is helytállhassak.
Továbbra is célom, hogy mind emberileg, mind szakmailag megfeleljek a vezetői
követelményeknek. Feladatomnak tartom, hogy az óvoda egyszemélyi felelős vezetőjeként
vállaljam a döntésekkel járó felelősséget.
Vezetői koncepcióm megvalósítása, csak úgy lehetséges, ha a nevelőtestület és az
alkalmazotti közösség ezt a programot elfogadja és megvalósításában aktív közreműködő.

Kívánom, hogy óvodánk hosszú távorr maradjon vonzó az itt élők számára és színesítse
kerületünk színvonalas óvodahálózatát

A magányos bérctetőn álló fát a vihar sokkal könnyebben kicsavarja, de ha

az erdőben egymás me/lett vannak, egymást védik, óvják, közösen a
legnagyobb orkánnal is sokkal könnyebben fel tudják venni a harcot.
( Böjte Csaba)
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Mellékletek :
l. számú melléklet: Nyilatkozatok ( a pályázat elején)

2. számú melléklet: Munkaviszony igazolása
3. számú melléklet: Erkölcsi bizonyítvány
4. szám ú melléklet: Végzettséget igazoló dokumentumok

Budapest, 2017 április 27.

Forintos Ilona
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1999.09.0 l.

kezdete:
megszünése:

közalkalmazotti jog v iszony, határozatlan idej ű

típusa:
Munkaidő

adatok:

heti 40 óra

Egyéb információk:

Kelt.: BUDAPEST X.KER., 2017. év április hó 5. nap
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Ezt az oklevelet

FORINTOS ILONA
számára állítottuk ki,

aki 1967. év április hó 27. napján Magyarország Budapest településén Forintos Ilona néven
született, és a(z) Budapesti Tanítóképző Főiskola nevű felsőoktatási intézményben szerzett
1987. év június hó 12. napján kelt 12/1987. számon kiállított oklevéllel igazolt alapfokozat és
óvodapedagógus szakképzettsége alapján a(z)

Apor Vilmos Katolikos

Főiskola

nevű felsőoktatási intézmény vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési · szak
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

A záróvizsga-bizottság 2010. év december hó 14. napján kelt határozata alapján nevezett
vezető

óvodapedagógus
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·
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szakkepze
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Látta: Oktatási Hivatal B. L. 2009. XI. 25.

