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Bevezető 

 

 

Harmadik vezetői ciklusom végéhez értem, s visszatekintve eddigi pályámra, el kellett 

döntenem, hogyan tovább. Számot vetettem elért vezetői eredményeimmel, sikereimmel, a 

nehézségekkel, s a jövőt nézve arra az elhatározásra jutottam, hogy vezetőként nem 

hagyhatom még magára a ránk bízott gyermekeket, s azt a jól működő, sikeres intézményt, 

összetartó, magas pedagógiai kultúrával rendelkező csapatot, akik az elmúlt tizenöt év alatt a 

második családomat alkották. 

 

A fenntartói célokkal továbbra is azonosulni tudok, terveimmel, elképzeléseimmel. A sikeres 

jövőképet látva, szilárd elhatározásom, hogy városom érdekeit szolgáljam új vezetői 

programommal. Kellően felkészültnek érzem magam ahhoz, hogy csapatomat 

továbbsegítsem, s irányt mutassak a korszerű óvodapedagógiai kihívások megvalósításához, 

megszilárdításához. 

 

 

1.Vezetői hitvallás 
 

A „minőség filozófia” iránti elkötelezettségem szilárd alapokra helyezi vezetői 

célkitűzéseimet. 

Pályafutásomat végigkíséri a gyermekek érdekeinek mindenek feletti képviselete, mely örök 

érték számomra. Elhivatottsággal, empátiával, személyes példamutatással segítséget nyújtok 

abban, hogy a nevelőtestület továbbra is készen álljon az alkotó együttműködésre. 

A vezetésemmel összekovácsolódott közösséget úgy szeretném alakítani, gazdagítani, hogy 

megerősödjön a tudás iránti vágy, a belső késztetés, az elhivatottság, a módszertani 

tudatosság, a gyermekek fejlődésébe vetett bizalom, s a családokkal való kapcsolat 

harmóniája. 

Biztosítom kollégáim számára az emberi értékek tiszteletét, ösztönzöm őket egymás 

elfogadására, megbecsülésére, az etikus magatartás követésére. 

 

Támogatom azt az elvet, mely mentén megteremtődik a gyermekek tisztelete, szeretete, 

feltétel nélküli elfogadása, egy olyan érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú, 

befogadó nevelő környezetben, ahol biztosított a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatása, az értékek megszilárdítása, az esélyegyenlőség, valamint a kompetenciák 

megalapozása.  

 

Fontos számomra a szülői elégedettség kivívása, a fejlesztő együttműködés erősítése, a 

gyermekközpontúság jegyében. 

 

Innovatív, támogató vezetési attitűddel, célokkal, folyamatszabályozással, fejlesztőleg 

kívánok hatni a pedagógiai munkára, miközben fel kívánom tárni a szunnyadó emberi 

erőforrásokat.  

Színvonalas pedagógiai környezetet kívánok teremteni, építve az elért eredményekre, a 

kreatív tudás bázisra, az új pedagógiai szemléletmód beépítésével.  
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2. Személyi adatok, szakmai önéletrajz 
 

 

 

 

 

Személyi adatok 

Név Neubauer Jánosné (lánykori név: Kugler Erika) 

Cím  8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 1. 10/30. 

Telefon  06-70-2000-867 

E-mail csiperkeri@gmail.com 

Állampolgárság magyar 

Születési hely, idő Nagykanizsa, 1958. 04.04. 

 

Végzettség 

Budapesti Tanítóképző Főiskola - „Óvodai menedzser” szakosító továbbképzés (1997) – 

óvodai menedzser szakvizsga 

Zsámbéki Tanítóképző Főiskola – Pedagógusok intenzív továbbképzése - intenzív óvónői 

szak (1989) 

Kecskeméti Óvónőképző Intézet – okleveles óvónő (1978) 

 

 

Szakmai tapasztalat 

Árpád Úti Óvoda 2012. augusztus 18-tól 

Tevékenység típusa óvodai nevelés 

Beosztás óvodaigazgató 

Vízivárosi Óvoda  

Tevékenység típusa óvodai nevelés 

 2002. 08. 01. – 2012. 07. 31. 

Beosztás óvodavezető 

 1978. 09. 01. – 2002. 07. 31. 

Beosztás óvodapedagógus,  

óvodavezető helyettes (1992-2002) 

Velinszky lakótelepi Óvoda 1977. 08. 23. – 1978. 08. 31. 

Tevékenység típusa óvodai nevelés 

Beosztás óvodapedagógus 
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Szakmai képzés, továbbképzés 

 

 TEHETSÉG kibontakoztatásának lehetőségei korszerű módszerekkel – az 

azonosítástól a komplex tehetségfejlesztő programokig – Fehérvári Projekt KFT. 

(2016) 30 óra 

 ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés -NAV KEKI (2015) 

 Óvodapedagógiai napok - Az óvoda és a család együtt gondolkodása a gyermekek 

legjobb adottságairól, érdeklődéséről – TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

(2015) 30 óra 

 ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – NAV KEKI (2013) 

 Óvodapedagógiai Nyári Egyetem – Motivált gyermek, motivált pedagógus – TIT 

Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (2011) 30 óra 

 ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdaságvezetői részére 
– NAV KEKI (2011) 

 Professzionális vezetés és hatékony intézmény a gyakorlatban- MIOK Pedagógiai 

Szakmai Szolgáltató Intézet (2008) 30 óra 

 Pályázatírás alapismereteinek elsajátítása - EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

(2007) 30 óra 

 ECDL Start - Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedadógus-Továbbképzési Kht. 

(2004) 70 óra 

 Minőségirányítás-HACCP – Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával 

Fejér Megyei Kereskedelmi Iparkamara szervezésében (2004) 

 Minőségbiztosítás-minőségfejlesztés – Officina Humán Szolgáltató (2002) 60 óra 

 Minőségirányítási alapismeretek – T&T Quality Engineering Kft (2001) 30 óra 

 Számítógép alapfokú használata – Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

(1999) 60 óra 

 Dyslexia prevenció az óvodában – Logopédia az Anyanyelvért Alapítvány (1997) 

120 óra 

 Egyéni képességfejlesztés óvodás és kisiskolás korban - Fejér Megyei Pedagógiai 

Szolgáltató Intézet (1995) 

 Iskolatitkári és munkaügyekkel foglalkozók tanfolyama - Fejér Megyei 

Pedagógiai Szolgáltató Intézet (1994) 

 Hatékonyságfejlesztő tréning - Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet (1992) 

24 óra 

 Báb - Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet (1992) 

 

 

 

Bennem él a pedagógus pálya tisztelete, a tudás iránti vágy, s a tudás átadásának képessége. 

Az önképzés számomra elengedhetetlen, szükséges folyamat, hivatásom kísérője. 

Tudatossággal választom a szakirányú továbbképzéseket, igazodva a modern pedagógia 

újdonságaihoz, intézményünk elvárás rendszeréhez, innovatív törekvéseihez. 

Érdeklődéssel kutatom fel, s veszek részt az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet, a Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai tagozatának konferenciáin, tájékozódom a 

köznevelési rendszer előtt álló kihívásokról, új kormányzati elképzelésekről, az óvodát 

érintő fejlesztésekről. 
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Az intézményben a működési hálózat kialakítására nagy gondot fordítottam, ennek hatására 

egymásra épül, összekapcsolódik az elméleti tudás a gyakorlati tapasztalattal, az elért 

eredmények, a bevált gyakorlat sikerei visszaköszönnek a méréseinkben bizonyítható 

gyermeki, szülői, fenntartói munkatársi elégedettségben.  

 

Fontos számomra, a gyermekekkel kialakított bensőséges, szeretetteljes kapcsolat 

megteremtése. Igyekszem megismerni a gyermekeket, tevékeny részese vagyok nyílt 

napoknak, bemutatóknak, hagyományos ünnepi rendezvényeknek. 

A szülők személyiségének, elképzeléseiknek, elvárásaiknak megismerése elengedhetetlen, 

végigkíséri vezetői gyakorlatom, hiszen a kölcsönös bizalom, tisztelet, alkalmazkodás 

kialakítása alappillére a jó együttműködésnek. Időt, fáradságot nem kímélve lehetőséget 

teremtek személyes beszélgetésekre, az esetleges problémás helyzetek eredményes 

kezelésére. 

Munkatársaimmal elfogadó, előremutató, gyümölcsöző munkakapcsolatot alakítok ki, 

támogatom, bátorítom a módszertani, újító elképzelések megvalósítását.  

 

3. Helyzetelemzés, erőforrás bemutatás 
 

Az óvoda 13 csoporttal működik. Ebből 7 csoport az Árpád úti székhelyintézményben, 6 

csoport a Vízivárosi Tagóvodában található. Az intézmény 314 gyermek befogadására 

alkalmas. Az elmúlt időszakban az éves kihasználtság adatai 90-100 % közötti eredményeket 

mutattak. A körzetben felmerülő igényeket általában ki tudjuk szolgálni. Amennyiben egy-

egy évben túljelentkezést tapasztalunk, - bevált gyakorlat, hogy a férőhely miatt elutasított 

gyermekek az óvodáinkhoz legközelebbi óvodába kerülnek elhelyezésre. 

 

Alapító okiratunk tartalmazza az ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését. Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján: érzékszervi fogyatékos, 

nagyothalló; beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek 

fogadása biztosított. Az SNI gyermekek fejlesztését logopédus, utazó gyógypedagógusok 

segítik. A csoportokban a pedagógiai asszisztensek jelenléte hozzájárul az 

óvodapedagógusok integráló, egyénre szabott, nyugodt, kiegyensúlyozott fejlesztő 

munkájához. 

 

Az óvodai nevelés keretében a diétás étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása is biztosított. 

 

Mindkét intézmény lakótelepi környezetben fekszik, azonban kertvárosi részek is tartoznak 

vonzáskörzetükbe. A két épület udvara barátságos, füves, díszcserjés területekkel parkosított, 

növényvilágával biztosítja a gyermekek számára a védett, egészséges játszókörnyezetet. Az 

épületek földrajzilag sincsenek távol egymástól, s társadalmi környezetük is hasonló.  

Az óvodákba érkező gyermekek többsége közvetlen környezetünkből, saját körzetünkből 

kerülnek ki, generációk adják át egymásnak a kilincset, hiszen gyermekeink szüleinek jó része 

itt kezdte gyermekéveit. A körülöttünk lévő lakóközösség többnyire állandó, a szülői 

közösség tagjai jól ismerik egymást, nyitottak, érdeklődőek, s szívügyüknek tekintik az 

óvodák sorsát. Népszerűségünket alátámasztja, hogy más körzetekből is nagy az érdeklődés 

szakmai, módszertani munkánk iránt. 

 

Tornaterem egyik épületben sincs, azonban az udvarok és az épületek adottságainak 

figyelembevételével, a mozgásfejlesztő eszközök felhasználásával, az úszásoktatás 
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lehetőségével, valamint a közeli iskola tornatermének használatával biztosított a gyermekek 

mozgáskultúrájának fejlesztése. 

A csoportszobák tágasak, világosak, esztétikusan berendezettek, megfelelő teret 

biztosítanak a változatos tevékenységformákhoz. 

 

A partnerközpontú működés kiemelt stratégiánk. Elsősorban a szülők részesei az óvodai 

„nyitás” lehetőségének, a jó információáramlás, s programjainkban való nagyarányú részvétel 

által. Úgy gondolom, ez egy kialakult, jó gyakorlat, mely továbbvitele megerősíti, egységesíti 

kialakuló szervezetünket. 

 

Pedagógiai programunkat folyamatosan, közösen gondolkodva továbbfejlesztjük, hiszen 

meg kell felelnünk a modern módszertani eljárásoknak, az új kihívásoknak és a pedagógus 

elvárásoknak egyaránt. Az alapfeladatokon túl, kiemelt szerepet kap a néphagyományok 

tisztelete, őrzése, az egyéni képességfejlesztés, melyet a jövőben is erősíteni kívánok. 

 

Sikerült megalkotnom a stratégiai dokumentumok egységes hálózatát. A törvényi 

változásokat figyelembe véve valamennyi fontos szabályzat modern szellemben került 

kidolgozásra. 

Az óvodapedagógusok dokumentációiban is, már hangsúlyosan megjelenik a koherencia, a 

nyilvántartások pontossága, az egységes pedagógiai szemléletmód (csoportnapló, egyéni 

fejlődési lap, projekttervezés, reflexiók).  

 

Munkaközösségeink (hagyományőrző, ének-zene, vizuális) mindkét intézményben jól 

működnek. A munkaközösség vezetők figyelembe veszik a vezetői munkatervben kitűzött 

feladatokat. Biztosított a munkaközösségi foglalkozásokon az átjárhatóság, meghívjuk 

egymást kölcsönösen a programokra, rendezvényekre, műhelymunkákra, megosztva a tudást, 

ismereteket.  

 

Állami normatíva nem áll rendelkezésre, így a költségvetésünkből elkülönített 

továbbképzési keret segíti az óvodapedagógusokat továbbképzési kötelezettségük 

teljesítésében. Ezen túl, megragadunk minden ingyenes képzési lehetőséget, mely találkozik 

az óvodapedagógusok érdeklődésével, s szervesen illeszkedik intézményünk pedagógiai 

programjához. A pedagógusok közül sokan saját erőből is vállalják, hogy gazdagítsák 

tudásukat, s mindez megtérül a gyermekek nevelésében, oktatásában. Az új ismeretek 

serkentőleg hatnak a kollektívára.  

 

Évek óta ismerkedünk az „Így tedd rá”- népi játék- néptáncmódszertani programmal, 

mely szervesen illeszkedik hagyományőrző programunkhoz. 12 óvodapedagógus sikeresen 

elvégezte az ezzel kapcsolatos továbbképzést. Az idei nevelési év májusában a tagóvoda 

referencia intézménnyé válik. Mindkét óvodában támogatom a pedagógusokat módszertani 

kultúrájuk gazdagításában, az új módszer beépítésében. 

 

Óvodavezető helyettesi megbízatásának minél szakszerűbb ellátása érdekében, támogattam a 

székhelyóvodában vezetőtársam, „Közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga”képzését. 

 

Szívügyemnek tekintem az óvodapedagógusok minősítésre való jelentkezését, s az azt követő 

szakmai odafigyelést, segítségadást, bátorítást, megerősítést. A minősítések során 4 kollégám 

teljesítette sikeresen, magas színvonalon a követelményeket.  

2017. március 31-ig egy kollégám mesterpedagógusi minősítésre jelentkezett, 

megelégedéssel, örömmel támogatom szakmai kiteljesedését. Sajnos, - bár többen is 
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alkalmasak lennének-, bíztatásom ellenére még kivárnak, nem vállalták e megmérettetést. A 

fiatal kollégák lelkesek, azonban még nem felelnek meg a jelentkezés feltételeinek. 

  

A technikai dolgozókkal sikeres, jól működő kapcsolatot ápolok. Pozitív hozzállásukkal, 

odafigyelésükkel aktívan segítik pedagógiai munkánkat. Fontos számomra, hogy részesei 

legyenek azoknak az értekezleteknek, megbeszéléseknek, amelyeken pedagógiai, nevelési 

elvekkel, újdonságokkal, ismerkedhetnek meg. A csapatépítő összejövetelek rendszeres 

résztvevői. Lelkesíteni tudtam a dajkákat, hogy első alkalommal vezetőkkel együtt, majd a 

további években a folyamatos megújulás érdekében önállóan, részt vegyenek országos 

dajkakonferencián. Gazdagították tudásukat, érezték, hogy fontos, megbecsült személyek az 

óvodapedagógiában. Elkülönített költségvetési keretből támogatjuk részvételüket, az 

alkalmazotti közösség egyetértésével. 

Meghatározónak tartom a dajkák képzését, hiszen az óvodapedagógusok önértékelésének, 

külső szakmai ellenőrzésének és minősítésének ők a segítői, s szükséges, hogy csak óvodán 

belüli megbeszéléseken, hanem külső szakmai fórumokon is halljanak a folyamatról, a 

dajkakompetenciákról. 

 

Intézményünk elkötelezett a pedagógusképzés támogatásában. Évi rendszerességgel töltik 

óvodapedagógus hallgatók szakmai gyakorlatukat óvodáinkban. 

Együttműködési megállapodás keretében gyógypedagógiai segítő munkatárs, valamint 

dajkaképzésben résztvevőket is szívesen támogatunk gyakorlati kötelezettségük 

teljesítésében. 

 

Intézményeinkben a pedagógusok kreativitását bizonyítják, azok a kezdeményezések s a már 

évek óta jól működő projektek, melyek emelik pozitív megítélésünket: Víz Világnapi 

rendezvények; 2013-as emlékévben a város óvodái számára meghirdetett középkori játékok 

délelőttje. Vízivárosi Advent ünnepségsorozatának megrendezése, majd a későbbiekben 

intenzív részvétel. Vörösmarty M. Művelődési Ház "Utazz velünk a mesék, a zene és a 

kézművesség világába" projekt; a Fonódás Kulturális Egyesület "Fehérvári fonódások" 

projekt. 

 

Munkatársaim támogatják vezetési elképzeléseimet, melynek mentén kialakult egy jól 

működő közösség. Természetesen voltak, vannak vitás kérdéseink, de a közös célok, 

feladatok, érdekek összefonódása kialakította az érintkezési pontokat, melyek továbbvitele 

során felülemelkedett a tolerancia, a pedagógiai tudatosság.  

 

A nevelőtestület kellő pedagógiai felkészültséggel rendelkezik a szakmai, innovatív 

fejlesztések megvalósításához. 
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Árpád Úti Óvoda 

 

Óvodapedagógus Technikai dolgozó 

14 fő 12 fő 

ebből ebből 

  1 fő közoktatási vezető  

 1 fő szociálpedagógus 

                  1 fő logopédus 

           2 fő nyelv-és beszédfejlesztő 

          2 fő pedagógiai asszisztens 

          7 fő dajka 

          1 fő óvodatitkár 

          1 fő félállású takarító 

          1 fő udvaros  

Végzettség szerint 

Óvodapedagógus Technikai dolgozó 

                    3 fő szakvizsga            8 fő szakképesítés 

                    4 fő másoddiploma            3 fő középfokú végzettség 

Besorolás szerint  

                  11 fő Pedagógus I.  

                    3 fő Pedagógus II.  

 

 

Óvodapedagógusok egyéb végzettségei 

 

Fő Év 

 Alapszintű számítástechnikai ismeretek óvodapedagógusoknak 

„Így tedd rá!” Népi játék, néptáncmódszertan az óvodában és az általános 

iskola alsó tagozatában 

 Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak 

 

1 

4 

 

1 

2017 

TEHETSÉG kibontakoztatásának lehetőségei korszerű módszerekkel – az 

azonosítástól a komplex tehetségfejlesztő programokig 

A hátrányos helyzet kezelése és leküzdése 

 

14 

 

 

1 

2016 

Hatékony kommunikáció, önérvényesítés és együttműködés hatalmi 

játszmák és erőszak nélkül 

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás korban 

Pozitív fegyelmezés 

Tevékenység és személyiségfejlődés 

Az ökológiai szemlélet és fenntarthatóság 

2 

 

3 

1 

1 

1 

2015 

És Veled ki törődik?- A pedagógus lelki egészsége  

 

2 2014 

Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak 

Fejlesztőpedagógiai szakmódszertan 

Drámapedagógia 

Óvodai szervezet sajátosságai, a jól működő szervezet ismérvei- 

az információáramlás módszerei, csapatépítő játékok. 

3 

1 

1 

        11 

2013 

Tevékenység és személyiségfejlődés (környezeti játékok) 

Korszerű módszerek, technikák, eszközök a vizuális nevelésben 

1  

1 

2012 

Kompetencia alapú oktatás programcsomag alkalmazása  

Mestersége óvodapedagógus 

Mit mérjünk, hogyan mérjünk, mivel mérjünk? 

Jogszabályi változások, a kormányhivatal szerepe 

Tevékenység és személyiségfejlődés 

11 

1 

1 

1 

1 

 

2011 
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Vízivárosi Tagóvoda 

 

Óvodapedagógus Technikai dolgozó 

13 fő 9 fő 

ebből ebből 

                  2 fő óvodai menedzser 

  1 fő közoktatási vezető 

    1 fő fejlesztő pedagógus 

                  1 fő gyógytestnevelő  

          6 fő dajka 

          1 fő pedagógiai asszisztens 

          1 fő félállású takarító 

          1 fő félállású udvaros  

Végzettség szerint 

Óvodapedagógus Technikai dolgozó 

                    5 fő szakvizsga            6 fő szakképesítés 

                    1 fő másoddiploma             3 fő középfokú végzettség 

Besorolás szerint  

8 fő Pedagógus I.  

 5 fő Pedagógus II.  

 

 

Óvodapedagógusok egyéb végzettségei Fő Év 

 „Így tedd rá!” Népi játék, néptáncmódszertan az óvodában és az általános 

iskola alsó tagozatában 

 Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak 

 

8 

 

2 

2017 

TEHETSÉG kibontakoztatásának lehetőségei korszerű módszerekkel – az 

azonosítástól a komplex tehetségfejlesztő programokig 

Kisgyermekkori játékos mozgásfejlesztés 

„Így tedd rá!” Népi játék, néptáncmódszertan az óvodában és az általános 

iskolában 

Komplex fejlesztőpedagógia népi játékkal, néptánccal 

Intézményi önértékelés gyakorlati megvalósítása 

13 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

2016 

Az óvodai nevelés eszközkészlete a papírtól az IKT-ig 

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás korban 

Az óvoda és a család együttgondolkodása a gyermekek legjobb 

adottságairól, érdeklődéseiről 

Pedagógus kompetenciák az óvodapedagógiai munka gyakorlatában 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

Hatékony kommunikáció, önérvényesítés és együttműködés hatalmi 

játszmák és erőszak nélkül 

Készüljünk együtt a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre! – Különös 

tekintettel a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek integrációjára 

Az alapkészségek fejlődésének támogatása a DIFER programcsomag 

használatával 

 

1 

2 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

2015 

És Veled ki törődik?- A pedagógus lelki egészsége  

Tevékenység és személyiségfejlesztés. Képességfejlesztő társasjátékok 

elemzése és készítése 

 

2 

1 

2014 

 

 

 

Óvodai szervezet sajátosságai, a jól működő szervezet ismérvei, 

az információáramlás módszerei, csapatépítő játékok. 

10 2013 

„Segítő kéz” a drámapedagógia módszertanának alkalmazásához 

Oktatási és kulturális projektciklus menedzsment 

2 

1 

2012 
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Elmetorna 

A drámapedagógia, mint módszer szerepe a 3-8 éves gyermek komplex 

személyiségfejlesztésében, a közösség építésében 

Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak 

Hatékony kommunikáció, önérvényesítés és együttműködés, hatalmi 

játszmák erőszak nélkül 

„Segítő kéz” a drámapedagógia módszertanának alkalmazásához  

Tehetség kibontakoztatásának lehetőségei drámapedagógiai 

módszerekkel, kooperatív struktúrák és a projektoktatás alkalmazásával 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2011 

 

Erőforrás elemzés: 

 Az óvodák épületei, teljes mértékben alkalmasak óvodai nevelésre. Fő hiányosság, 

hogy nem rendelkezünk tornatermekkel.  

 Az elmúlt 5 év fejlesztései:  

Székhely: Három csoportszoba teljes körű felújítása, két csoportszoba 

bútorzatának jelentős mértékű cseréje, két gyermekmosdó teljes körű, további 

kettő részleges felújítása; új udvari játékok; bejárati ajtók cseréje, udvar 

parkosítása, „Magyar Mozgáskotta” mozgásfejlesztő készlet beszerzése, kazán 

felújítási, karbantartási munkálatok több évben folyamatosan; villamoshálózat 

bővítés, számítástechnikai eszközök, háztartási gépek, homokozó feletti 

árnyékoló 

„Árpád Úti Óvoda a játékkal nevelésért”Alapítvány: fejlesztő játékeszköztár 

bővítése, új udvari játékok, szakkönyvek 

Tagóvoda: mosókonyha, 6 gyermekmosdó teljes körű felújítása; folyosókon 

PVC burkolat cseréje, felnőtt asztalok, székek beszerzése, bejárati ajtók, 

beépített szekrények cseréje, légkondicionáló berendezések, beltéri ajtók 

festési-mázolási munkálatai, számítástechnikai eszközök, kisgépek, udvar 

parkosítása 

A „Vízivárosi Óvodáért Alapítvány”: fejlesztőeszköztár bővítése, projektor, 

homokozó feletti árnyékoló, párakapu 

 Az épületek állaga jelenleg megfelelő, azonban a jövőben folyamatos 

állagmegőrzés, felújítás szükséges. (fűtéskorszerűsítés, külső vakolat, nyílászárók, 

felnőtt mosdók, betonfelületek) 

 A berendezési tárgyak az esztétikai és funkcionális igényeknek megfelelnek. 

Mindkét épületben rendelkezésre állnak a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez 

szükséges eszközök, melyekkel megvalósul a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.  

 A nevelőtestület alapvető feladatnak tekinti a korszerű foglalkozási eszközök és 

képességfejlesztő játékok folyamatos beszerzését. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátásához vannak ugyan speciális eszközök az óvodákban, azonban 

további bővítést igényelne az eszközkészlet az érzékszervi fogyatékos, valamint az 

autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek vonatkozásában. 

 Az óvodapedagógusok mindkét óvodában lelkesen beviszik a fejlesztés folyamatába 

saját készítésű fejlesztő eszközeiket, melyek esztétikusak, gyermekközpontúak, 

segítik az egy-egy témában történő megértést, elmélyülést.  

 A meglévő nevelőtestületi értékek adottak, mégis elengedhetetlennek tartom, hogy 

inspiráljam kollégáimat, megszerzett tudásuk, tapasztalatuk egymásnak történő 

átadására, szakmai bemutatók, munkaközösségi bemutatók, értekezletek 

szervezésével. Az egymás közötti hospitálások, bemutatók által, alaposan 

megismerik egymás szakmaiságát, ötletet merítenek a látottakból, fejlődik értékelési 

technikájuk.  
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 Az óvónők szeretettel, figyelemmel, odafigyeléssel, szép szóval nevelik a 

gyermekeket, mely örök érték, amit meg kell őrizni. 

 Szakmailag jól képzettek, nyitottak, érdeklődők, keresik a módszertani megújulás 

lehetőségét.  

 Sajnos országos tendencia, hogy az óvodapedagógusok egyre többen elmennek 

nyugdíjba és az utánpótlásban hiányosságokat tapasztalok. Óvodáinkból is az elmúlt 

pár évben hárman mentek nyugdíjba, s nagy kihívás volt számomra pótolni a jól 

képzett, tapasztalt kollégákat. Az újonnan érkező kollégákat nagy odafigyeléssel 

mentoráltuk, s elmondhatom, hogy zökkenőmentes volt beilleszkedésük  

 A nevelőmunkát segítő dolgozók aktív részesei a belső intézményi környezet 

alakításának, a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósításának. 

Hozzáállásukkal, segítőkészségükkel kinyilvánítják, hogy számukra is fontosak a 

megoldásra váró problémák, a célkitűzések, a jó eredmények. 

 A pedagógiai asszisztensek jelenléte – hatalmas segítség a lassabban haladó, egyéni 

megsegítést igénylő, nehezen kezelhető, magatartás problémás gyermekeknél 

szocializációban, másság elfogadásában; párhuzamosan végezhető tevékenységek 

megszervezésében, lebonyolításában. 

 A nevelőközösséget és az alkalmazotti közösséget képesnek tartom arra, hogy 

sikeres vezetői stratégiával megfeleljenek az elkövetkezendő időszak 

kihívásainak. 

 A gyermekek összetétele lehetővé teszi közös programunk továbbvitelét, fejlesztési 

elképzeléseink megvalósítását. 

 A csoportközi tevékenységek színesítik (nyelvoktatás, úszásoktatás, sakkoktatás) 

egész tevékenységrendszerünket. Mindezt a gyermeki személyiség tiszteletben 

tartásával, elfogadásával, szeretettel és megbecsüléssel valósítjuk meg. 

 Gazdagítottuk technikai felszereltségünket, mely már a kor kívánalmainak 

megfelelő. Segítségül szolgál a nevelőmunka még színvonalasabb végzéséhez, a 

minősítések, önértékelési feladatok teendőinek ellátásához, valamint hozzásegít a 

nyilvántartás és az ügyvitel számítógépen történő feldolgozásához. A folyamatos 

megújuláshoz további fejlesztés szükséges. (Pl.: projektor beszerzése, Wifi hálózat 

kiépítése az egész épületet átfogóan.)  

 A csoportszobák berendezése, bútorzata cserélődött, megújult az elmúlt 

időszakban. Óvónői ötletességnek, leleményességnek köszönhetően esztétikus, 

dekoratív környezet fogadja a gyermekeket. 

 Az udvari játszóeszközök felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

rendszeres, a szükséges javítások mindig prioritást élveznek. 

 A gazdasági feladatok ellátásában nagy segítséget nyújt a Humán Szolgáltató 

Intézet, akikkel kapcsolatunk eredményes és hatékony.  

 A közelben találhatóak társ-és művelődési intézmények, melyekkel jól kialakított 

kapcsolatunk van. Sajnos a lakótelepi létformának vannak hátrányai, mint a 

beszűkült mozgástér, a természeti környezet hiánya, melyre programunk több 

megvalósítási lehetőséget kínál.  

 A szülők többségében nyitottak, jó partnerek a gyermekek nevelésében, mely 

csak a szülői ház segítségével lehet igazán hatékony. 

 A szülők és az óvoda közötti információ áramlás módjait és módszereit 

modernizáltuk, pedagógusaim egyre többet használják az infokommunikációs 

eszközöket és online csatornákat, melyek eredményesek, s hatásukra javult az 

együttműködés.  
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4. Tanfelügyeleti ellenőrzés, szaktanácsadás, pedagógus önértékelés 
 

4.1 Vezető tanfelügyelet 

 

2016 áprilisában a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés során az öt vezetői kompetencia mentén 

történő értékelésben nagy hangsúlyt kaptak a kiemelkedő területek. Az értékelés eredményei 

összecsengtek önértékelési eredményeimmel. Saját magamnak több fejlesztendő területet 

jelöltem meg, azonban a tanfelügyelők csupán egy területet emeltek ki, a tehetséggondozást, 

mely számomra is további tennivalókat, új kihívásokat rejt magában. 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A nevelőmunka során a tehetségfejlesztés a hátránykompenzáció mellett kevésbé hangsúlyos. 

Kiemelkedő területek: 
Az irányítása alatt álló intézményben a gyermeki eredmények javítására való törekvés a 

dokumentumokban jól követhetően, hangsúlyosan jelenik meg. A gyermeki kompetenciák 

fejlesztése az intézményi dokumentáció különböző szintjein, tervezetten, a közösen kialakított 

értékrendre épülve került kidolgozásra. Az intézményi dokumentumok alaposak, jól 

kidolgozottak, és egymással, valamint az alapdokumentumokkal koherensek. A gyermekek, 

valamint a pedagógusok értékelése jól kidolgozott, transzparens. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs ilyen 

Kiemelkedő területek: 
Az intézményben a feladatmegosztás tervezetten, átláthatóan működik. A közösen 

meghatározott jövőkép, az ennek megvalósulását szolgáló cél-, és feladat meghatározás, a 

csoportszintig nyomon követhető. A különböző szintű tervek erre épülnek. A vezetői munkát 

jellemzi a szakmai megújulásra, fejlődésre való nyitottság. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs ilyen 

Kiemelkedő területek: 
A vezető munkáját a felkészültség, a hivatása iránti elkötelezettség jellemzi. Az intézményben 

demokratikus légkör uralkodik, a mindennapok során is nagy hangsúlyt kap a 

szervezetfejlesztés. Az intézményi sajátosságokat figyelembe véve teret biztosít kollégái 

számára a szakmai fejlődésre. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs ilyen 

Kiemelkedő területek: 
Az intézményben kialakította a belső önértékelés feltételeit. A partneri igénymérést is 

rendszeresen elvégzik. Az eredményekből a vezető következtetéseket von le. A szakmai 

munkaközösségek aktívan működnek. Tudásmegosztó fórumokat, ad hoc munkacsoportokat 

működtet, munkájukat támogatja. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincs ilyen 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény érdekében hatékonyan kommunikál, kihasználja a kommunikációs csatornákat. 

Törekszik a pozitív intézményi arculat kialakítása. 

 
(Forrás: https://www.oktatas.hu/tanfel_ertekelo/!/#/eljaras/T736050801292016AVez/ertekeles) 

 

2016 áprilisában vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésen esett át a tagóvoda vezetői is, értékelése 

szintén kiváló eredménnyel zárult. 

Büszkeséggel tölt el, e szép eredmény, hiszen ezzel is megerősítést kaptam abban, hogy a 

tagóvoda jó kezekben van. A közös értékrend, az elvárások, a módszertani attitűd, a 

személyes, jól működő munkakapcsolat, biztos záloga a gyümölcsöző együttműködésnek, 

melynek értékei megjelennek a munkatársak, s a szülők véleményében is. 

 

4. 2 Szaktanácsadás 

 

Az elmúlt években kiépülőben lévő ellenőrzési-értékelési rendszer megismerésére tudatosan 

készítettem fel a nevelőtestületet. Ösztönöztem kollégáimat, hogy részesei legyenek 

szakmaiságukat megerősítő szaktanácsadói látogatásnak. Nyolc pedagógus vállalta a 

megmérettetést. Hasznosnak, segítőnek éreztük a szaktanácsadásokat, felkészülhettünk a 

minősítési eljárásokra, s a tapasztalatokat átadva oldódott a pedagógusok szorongása a 

hasonló megmérettetésektől. Sokat segített abban, hogy reálisan, tudatosabban lássák 

kompetenciáikat, fejlődött kommunikációs készségük, önértékelésük, gyakorlatot szereztek a 

dokumentumok új elvárásoknak való elkészítésében, a reflektálás technikájában. 

Megtapasztalhatták a segítő szándékot, az odafigyelést, az emberi, pedagógusi értékek 

elismerését külső szakemberek által is. A teljesítményértékelési rendszer működtetésében 

szintén segítettek a szaktanácsadás során szerzett információk.  

Elindult egy újfajta tudásvágyra épülő szemlélet, melyet a jövőben erősíteni kívánok.  
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4.3 Pedagógus önértékelés 

 

Az idei nevelési évben megindult a pedagógus önértékelés folyamata, melyben nyolc 

pedagógus értékeltként, tizennégy értékelőként vett részt. Újszerű volt számukra, hogy 

önértékelésükön kívül óvodai dokumentumaikat, foglalkozásukat, személyiségüket, saját 

kollégáik is értékelték, mely megjelent az Oktatási Hivatal informatikai felületén. Sokat 

tanultunk az újfajta értékelés módszereiről, mely beépíthető a közelgő intézményi önértékelés 

rendszerébe. Az elkövetkezendő években kollégáimat arra sarkallom, hogy minél 

tudatosabban készüljenek az az értékelési folyamatban való részvételre. 

 

5. Vezetési program 
 

A két intézmény összevonását követve, sikerült kiépíteni az egymást segítő, szakmailag 

együttműködő szervezetet. Előző vezetési programomban megfogalmazott célokat, 

feladatokat megvalósítottam, s erre kívánom építeni a következő évek vezetési elképzeléseit. 

Továbbra is kiemelkedően fontos számomra az együttgondolkodás, az elszántság, a 

kihívásoknak való megfelelés, a módszertani kultúra, a nyitottság, az elfogadó-befogadó 

szemlélet.  

 

Megteremtem azokat a feltételeket, amelyekkel Pedagógiai Programunk az eredeti értékeket 

megtartva, megőrizve folyamatosan fejlődhet, gazdagodhat, az új elvárások, a modern 

módszerek beépülésével. Programunk fő alappillére marad a hagyományőrzés, az egyéni 

képességfejlesztés, azonban mindkét terület kibővül, gazdagodik. Hagyományőrző program 

kiteljesedik az „Így tedd rá” népi játék – néptáncmódszertani programmal, mely a 

pedagógusok számára szabadon választható, egyénileg beépíthető a fejlesztésekbe. Terveim 

között szerepel, hogy a program adaptálásával, gyakorlati alkalmazásával közösségünk újabb 

jó gyakorlatot hozzon létre. Az egyéni képességfejlesztés terén előtérbe kerül a 

tehetséggondozás, hiszen a tehetség azonosítását fontos feladatunknak tekintjük, mert a 

tehetség korai felismerése, a fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása segíti elő annak 

kibontakoztatását. Meg kívánom szilárdítani a számomra oly fontos értéket, mely egymás 

szakmaiságának tiszteletben tartásában, a sajátosságok, hagyományok megtartásában 

rejlik. 

  

A digitális világ egyre inkább része életünknek. Szeretném megismertetni kollégáimat és a 

gyermekeket a rendkívül sikeres, különleges, magyar fejlesztésű innovációval, a DIOO-val, 

mely a klasszikus óvodai nevelési módszerek kiváló kiegészítője. Volt szerencsém kipróbálni 

az eszközt és a programot, mely a képességfejlesztés tárházát tartalmazza. Több mint 2000 

játékos kihívás vár a gyermekekre, miközben képességeik „észrevétlenül” fejlődnek a 

számukra legoptimálisabb ütemben. A Digitális OkosJáték Óvodásoknak interaktív, 

egyszerű, látványos, izgalmas és játszva fejleszt. Óriási szerepe van az SNI gyermekek 

fejlődési folyamataiban is, sőt kielégíti az egyéni fejlesztés igényeit, szükségleteit is. Kiemelt 

szerepet kapnak a pozitív visszajelzések, nincs rontás, hibás teljesítés, - a játék egyszerűen 

megismétli a szintet, illetve visszatér a könnyebbekhez a gyakorlást segítve. Az 

óvodapedagógusok számára, munkájukat segítő és kiegészítő ideális gyakorlókörnyezet, 

pontos képet ad a gyermekek fejlődéséről, az eredményeket folyamatosan tárolja és 

visszakereshetővé teszi, méréseket biztosít. A szülők is folyamatosan pontos képet kapnak 

gyermekük tudásszintjéről, fejlődési üteméről.  
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Vezetői attitűdöm továbbra is szilárd, a nyílt, őszinte, demokratikus vezetési stílus 

érvényesítésére épül. Hiszek a feladatok képességek, tudás, rátermettség szerinti 

megosztásában, a bizalmi kapcsolat megerősítésében. 

Elengedhetetlenül fontos számomra a korrekt tájékozódás, tájékoztatás, a felelősség-és 

hatáskörök betartása. Elvárom kollégáimtól, hogy éljenek a szabad véleménynyilvánítás 

lehetőségével oly módon, hogy abban helyet kapjon a tisztelet, a megbecsülés, s egymás 

személyiségének tiszteletben tartása. Híve vagyok az érthető, konkrét szabályok, elvárások 

tisztázásának, a nyílt párbeszédnek. 

 

Fontos szerepet szánok munkám során a vezetőség tagjainak (óvodavezető helyettesek, 

tagóvoda vezető, belsőellenőrzési csoportvezetők, Közalkalmazotti Tanács, érdekképviseleti 

szervek képviselője, munkaközösség vezetők) a döntési előkészületekben, azok 

meghozatalában, a kollégák értékelésében, a hiteles információáramlás segítésében, a korrekt 

tájékoztatásban. 

Hiteles mentorként felkészítem jövőbeni lehetséges utódomat, tapasztalataim átadásával, a 

vezetői feladatokba való intenzívebb bevonással. 

 

Előző pályázatomban egyenrangú odafigyelést ígértem mindkét óvodai közösség számára, 

azonban az Árpád Úti Óvodában dolgozókra az első években nagyobb figyelmet fordítottam, 

hiszen kölcsönösen meg kellett ismernünk egymást. Az egységes és egyenértékű odafigyelés 

működtetését kiemelt kötelességemnek tekintem. 

 

Szervezetfejlesztés céljai:  

 

 A szervezet egészére kiterjedő tudatos tervezéssel kívánom a produktivitást és az 

alkalmazkodni tudást növelni. 

 Hatékony, jól működő, sikeres közösség kialakítására, megőrzésére törekszem, 

melynek érdekében feladataim: 

- közös stratégiák felállítását, konszenzuson alapuló együttműködést, a 

kompromisszumos megoldásokat szorgalmazom  

- döntéseim meghozatala előtt számítok a javaslattételi, véleményezési, és 

egyetértési jogkörök gyakorlóinak együttműködésére 

- továbbra is bevonom a tervezésbe, szervezésbe, döntésekbe a kollégákat, 

ötleteiket, javaslataikat figyelembe veszem, beépítem az óvoda fejlesztésébe, 

ezáltal alkotó munkára ösztönözve őket 

- tiszta, egyértelmű feladathelyzeteket teremtve pontosítom, a feladat-és 

hatásköröket, megtalálva a feladatokhoz kompetens személyeket; ellenőrzöm a 

megvalósítás menetét és értékelem az elvégzett feladatok minőségét  

- biztosítom a rendszeres, korrekt tájékozódást, tájékoztatást megbeszélésekkel, 

egyeztetésekkel, informatikai csatornák széles körű felhasználásával; a 

digitális kultúra fejlesztésével 

- a módszertani szabadságot tiszteletben tartva, a meglévő értékekre alapozva, 

megőrző, továbbvivő szándékkal  irányítom a rám bízott intézményt 

- elvárom, hogy felelősségvállalásukkal erősítsék az összetartozás egységét; 

megkívánom és segítem, hogy munkatársaim a szervezeti struktúrában találják 

meg helyüket, s ebben a szerepben vállalják fel önmaguk képességeit, 

legyőzve azokat a visszatartó erőket, melyek eddig gátolták teljesítményeik, 

értékeik felszínre hozását 

- építek a képzett, folyamatos fejlődésre képes, megmérettetést vállalni tudó 

munkatársakra, a csapatmunka közösségépítő élményeire  
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- szívügyem a nyugodt, biztosságot nyújtó légkör megteremtése, folyamatos 

javítása; az érték és normarendszer, a nyílt őszinte kommunikáció, a kritikai 

gondolkodás, a bizalom erősítése; az egymást segítő, egymásra odafigyelő 

emberi kapcsolatok alakítása 

 

5.1. Vezetési céljaim 

 

 Az eddigi eredményeket, értékeket megtartva, törvényes és magas színvonalú óvodát 

működtessek, közös együttműködéssel, a szakmai önállóság meghagyása mellett. 

 A fenntartó önkormányzattal szakmai alapokon nyugvó, harmonikus kapcsolat 

megőrzése 

 Az Árpád Úti Óvoda és Vízivárosi Tagóvodája továbbra is befogadó, elfogadó, 

gyermekközpontú, gyermekszerető intézmény maradjon, ahol legfőbb érték a 

gyermek. 

 Magas színvonalú, a partnerek elismert intézményi működtetés, ahol a gyermekek 

lehetőséget kapnak képességeik, tehetségük fejlesztésére, kibontakoztatására, a 

felzárkóztatásra. 

 Jól működő szervezeti struktúra támogatása, a két intézmény összhangjának 

megszilárdítás, humánus és hatékony működtetéssel, mely magában foglalja a 

problémamegoldó és megújulási folyamatok fejlesztését. 

 Eddigi eredményekre építve, pozitív folyamatok megerősítése, továbbfejlesztése 

 Pedagógus életpálya kiteljesedésének segítése,  
 A sikeres intézményi önértékelés, a tanfelügyeleti ellenőrzés, pedagógus minősítés-

jogszabályoknak, valamint a belső szabályozóknak megfelelő működtetése.   

 Folyamatos szakmai önképzés, hatékony, korrekt vezetői munka. 

 A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek optimalizálása 

 A nevelőtestület ösztönzése innovációs célok megvalósítására. 

 Új kihívásoknak való megfelelés, oly módon, hogy meglévő értékeinket, 

eredményeinket megőrizve józan megfontolással reagálunk a változásokra.  

 

 

5.2. Vezetési feladataim, fejlesztési terveim 

 

 Fejlesztési – feladat terv 

Humán erőforrás: 

 

 

Bizalom, szakmai megbecsülés, demokratikus vezetői magatartás 

megteremtése. 

Minél több óvodapedagógus vegyen részt továbbképzéseken, melyek 

fejlesztik szakmai-módszertani kompetenciáikat. 

Ingyenes továbbképzési lehetőségek felkutatása, önképzés igényének 

erősítése, további szakvizsgák megszerzésének támogatása. 

Egymás szakmai-módszertani kultúrájának megismerése, a pozitívumok 

beépítése, értékelési technikák kiteljesítése. 

A külső szakmai értékelés és minősítés nyilvános szempontjainak               

beépítése a működés folyamataiba. 

Egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülése. 

Új munkatársak kiválasztása pedagógiai programunk irányelveit 

figyelembe véve, közösségbe illeszkedésük segítése, mentorálásuk. 

Munkamorál folyamatos javítása. 

Dajkák, pedagógiai asszisztensek számára szervezett továbbképzéseken 

való részvétel támogatása. 

Szakmai munkaközösségek munkájában való kölcsönös részvétel, az 



19 

átjárhatóság biztosítása, a gyermekek érdekében végzett kimagasló értéket 

teremtő, pedagógiai munka beépítése a gyakorlatba. 

Tárgyi erőforrás: 

 

 

 

Költségtakarékos, hatékony gazdálkodás, fejlesztések, felújítások 

intézményi költségvetésből. A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások 

egyenletes felhasználása a székhely és a tagóvoda között. 

Az épületek állagának megőrzése, lehetőség szerinti felújítások 

véghezvitele. Székhely: folyosók, gyermeköltöző teljes körű felújítása; 

három csoportszobában padozat cseréje, bejárati járdák, udvar 

betonfelületének balesetmentesítése, homlokzat, vezetői iroda parketta 

csere, fűtéskorszerűsítés, udvari játékok telepítése) Tagóvoda: felnőtt 

mosdók, ablakcsere csoportszobákban, a közösségi térként funkcionáló 

aulában; fűtéskorszerűsítés, külső szigetelés, lapostető felújítás; 

betonfelületek balesetmentesítése bejáratoknál, udvaron 

A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges optimális tárgyi 

környezet biztosítása. 

A munkaközösségek munkájához szükséges tárgyi felszereltség bővítése. 

Megragadom azokat a fejlesztési, forrásbővítési lehetőségeket, amelyeket 

mint vezető meg tudok szerezni, meg tudok nyerni. Ezzel is az 

önkormányzat partnerévé kívánom tenni intézményünket. 

Pályázati lehetőségek felkutatása. A forrásbővítést közös erőfeszítéseken 

alapuló együttes csapatmunkává kívánom tenni.  

Alapítványi programok nyitottabbá tételével támogatói kör megnyerése, 

szélesítése. 

„Így tedd rá”  eszköztár gazdagítása. 

DIOO játékgépek beszerzése mindkét intézményben. 

Technikai eszközök számítógépek fejlesztése, internet sebesség növelése, 

Wifi elérhetőség kiterjesztése az egész intézményre. 

A csoportszobák berendezésének, bútorzatának folyamatos felújítása 

esetleges cseréje.  

Az udvari játékok állagmegóvása, szükség esetén cseréje; új udvari játékok 

telepítése a székhely intézményben. 

Csoportszobai játékeszközök folyamatos bővítése. 

Szakmai-pedagógiai 

tevékenység: 

 

 

A kollégák ösztönzése, hogy intézményünk céljait, feladatait, kialakított 

folyamatait a jelen és a jövő kívánalmainak megfelelően valósítsák meg.  

Összhangot teremtek a szabályozó dokumentumokkal, melyek 

objektivitása, áttekinthetősége, gyakorlatiassága átfogja az intézmény 

egészét.  

A nevelőtestület tagjaitól elvárom a naprakész felkészültséget, a megújuló 

szakmai kultúráltságot, s a gyakorlati tevékenységben a módszertani 

tájékozottságon alapuló gyermekközpontú nevelést.   

A felkészültség, az igényes fejlesztés, a követelményrendszer, az értékelési 

gyakorlat kulturáltsága, s a pozitív pedagógus tulajdonságok váljanak 

szerepértékűvé. 

Szabad játék szerepe, hangsúlyozása. 

 

Sokszínű, színvonalas nevelő munka. Nevelés minőségének folyamatos 

fejlesztése, mindennapi gyakorlat megfigyelése, erősségek, fejlesztendő 

területek. 

Minden gyermeket érintő egyéni képességeihez igazított fejlesztés, 

kiterjesztve a fejlesztésre szoruló, valamint a tehetséges gyermekek körére. 

SNI, BTM, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztensek, tanácsadás, 

esetmegbeszélések. 

Előtérbe helyezem, hogy az óvónők továbbiakban is az óvoda profiljához 

igazodó továbbképzéseken vegyenek részt. 
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Szolgáltatási színvonal növelése. Az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 

„Kisgyermekkori nevelés támogatása” kiemelt uniós projekt keretében, 

korszerű szakmai tartalmat közvetítő továbbképzésekben, minél nagyobb 

arányú részvétel támogatása. 

Belső tudásmegosztó fórumok működtetése. 

A meglévő, jól működő munkaközösségek munkájának segítése. Önálló 

témajavaslatok, módszerek, felelősök, határidők kidolgozása, 

meghatározása. Tartalmi megújulás. 

Jó gyakorlatok további segítése. 

Alkotó együttműködés, egyéni felelősségvállalás erősítése. 

Pedagógus életpálya modell kiteljesedésének segítése.  

Pedagógus önértékelés, átfogó intézményi önértékelés végig vitele. 

Vezetőként a tanfelügyeleti ellenőrzésekben való részvétel. 

„Így tedd rá” - referencia intézmény feladatainak folyamatos támogatása. 

Informatikai kompetenciák fejlesztése. 

Publikálásra, bemutatókra, pályázatok írására motiválás. 

Minőségirányítás: 

 

 

A minőségfejlesztési folyamat irányítása, támogatása, mely által 

megfelelünk az új kihívásoknak szakmailag-módszertanilag.  

A minőségfejlesztési program zavartalan működtetése, nyomon követése, 

beválásának elemzése. Támogatom továbbra is a meglévő, minőségi 

környezetre alapozva a hatékonyabb csapatmunka továbbfejlesztését. 

Közösen megfogalmazott elvek és mérőeszközök alkalmazása. 

Gyermekek mérése, értékelése, következtetések levonása. 

Az eredményesen működő folyamatok fenntarthatóságának biztosítása, 

szervezeti kultúra erősítése, fenntartása. 

A szülők tájékoztatása a minőségfejlesztési program kitűzött feladatainak 

megvalósításáról, az elért eredményekről. 

A belső és külső partneri igények és elvárások, elégedettség rendszeres 

mérése, erősségek, fejlesztendő területek meghatározása. 

Erősítem óvodáink pozitív társadalmi megítélését, minél szélesebb körű 

ismertségét.   

Esélyteremtés, 

gyermekvédelem: 

 

 

Az esélyegyenlőség mutatkozzék meg a mindennapokban: beiratkozásnál, 

csoportokba sorolásnál, a gyermekek egyéni fejlesztésében, az 

ismeretközvetítés gyakorlatában, az óvodai programok kiválasztásában, 

humán erőforrás fejlesztésben, pedagógusok, alkalmazottak szakmai 

továbbképzésében, a partnerség építésében. 

Sokoldalú, önkifejezésre lehetőséget adó tevékenységek, önbizalom 

fokozása, önkontroll, önismeret erősítése, folyamatos egyéni motiváció 

fenntartása – társas közösségi játékokkal, mozgással. 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 

gyermekek és családok kiszűrése, segítése, nyomon követése, mely 

minden óvodapedagógus feladata, vezetői koordinálás mellett. 

Hátrányok enyhítésének elősegítése, helyi sajátosságainkhoz igazodva. 

Prevenció, korrekció, gondozás. 

Tapintatos, szakmai alázattal való közeledés azokhoz a családokhoz, akik 

segítséget kérnek, vagy feltehetően segítségre szorulnak. 

Inkluzív pedagógiai szemlélet- a kiemelt figyelmet igénylő és többségi 

gyermekek együtt nevelésének megteremtése, folyamatos fejlesztése. 

A befogadó, toleráns, diszkriminációmentes nevelés hangsúlyozásával, 

gyakorlati bemutatásával, a szülői szemlélet formálása. 

Kapcsolatrendszer: 

 

 

Biztosítom a szabad információáramlást a  székhelyintézmény, s a 

tagóvoda között. A jövő feladatait, célkitűzéseit mindenki időben 

megismerheti.  
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 Munkatársak közötti jó kapcsolat, az egyes csoportok közötti 

információátadás, a rendszeres tájékozódás, tájékoztatás még hatékonyabb 

megvalósítása. 

Nevelőtestület egységének megtartása, közös szakmai programok, 

továbbképzések szervezésével.  

 

Az érdekképviseleti szervekkel alkotó együttműködés szorgalmazása, a 

döntések előtti véleményezési jog tiszteletben tartása. 

Szülői szakmai fórumok, családi napok szervezése. 

A szülőkkel a jövőben is közös együttműködésre, jó kapcsolattartásra 

törekvés szorosabb együttműködés. Az együttműködés során lehetőség 

biztosítása arra, hogy partnereink hagyományt teremtve továbbra is teret 

kapjanak pedagógiai munkánkba való betekintésre.  

A kapcsolattartási formái a napi találkozások, családlátogatások, szülői 

értekezletek, pedagógiai előadások, fogadó órák, személyes 

megbeszélések, nyílt napok, óvodai ünnepségek, munkadélutánok, ünnepi 

vásárok, kirándulások, közhasznú munkák.  

Az óvoda és a családok közötti kommunikáció minőségének fejlesztése. 

Az információáramlás hatékonyságának növelése, infokommunikációs 

eszközök bevonásával.  

A rendszeres kapcsolattartás továbbfejlesztése a fenntartóval, 

önkormányzati képviselőkkel, társintézményekkel.  

A kapcsolattartás terén több lehetőség biztosítása arra, hogy a partnerek 

megtapasztalják a intézményben folyó fejlesztő tevékenységet. A 

kölcsönös látogatást továbbra is szorgalmazom. 

 

Pedagógiai munkánkat segítő intézményekkel rendszeres, folyamatos, 

építő jellegű kapcsolattartás továbbvitele a gyermekek érdekében.  

 Gazdálkodó szervezetünkkel, a Humán Szolgáltató Intézettel való 

harmonikus, jó kapcsolat fenntartása, ápolása, bővítése.  

 

Befejezés 

 

A harmadik vezető ciklus lejárta előtt számot vetettem az elmúlt évek eredményeivel, a 

sikerekkel, eredményekkel, az emberi kapcsolatok alakulásával. Nem tagadom, erősen 

befolyásolta döntésemet kollégáim biztatása, s a vezető tanfelügyeleti ellenőrzés kiváló 

eredménye. A rám bízott intézmények népszerűsége, a szülői elégedettség nagy aránya, a 

külső pedagógiai támogatottság hozzájárult ahhoz a döntésemhez, hogy a következő vezetői 

ciklust dinamizmussal, elhivatottsággal, a megújulás képességével végig vigyem. 

Bízom abban, hogy vezetői programom megvalósításában munkatársaim, a szülői közösség 

mellettem áll, s számíthatok fenntartó önkormányzatunk támogatására! 

 

Tisztelettel megpályázom az Árpád Úti Óvoda óvodaigazgatói álláshelyét. Megválasztásom 

esetén az önkormányzat segítő támogatását kérem, és köszönöm. 

 

 

 


