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MOTIVÁCIÓS LEVÉL
Debrecen Megyei Jogú Város
Ö n k o r má n y z a t a K ö z g y ű l é s e
T i s z t e l t K é p v i s el ő te s t ü l e t !

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján meghirdetett OKT -68176/2019.
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számú Tócóskerti Óvoda (4031 Debrecen Margit
tér 18.) óvodavezetői beosztás ellátását megpályázom.
2008. augusztus 01. óta egy év megbízás után, immár két ötéves cikluson keresztül látom
el az intézmény vezetői feladatait.
Úgy érzem, kellő óvodapedagógusi, vezetői tapasztalattal, szakmai kompetenciával
rendelkezem, ahhoz, hogy a feladatot a következő öt évben is felvállaljam.
Kiváló

szervezőkészséggel,

jó

kommunikációs-

és

konfliktuskezelő

készséggel

rendelkezem.
Érték számomra az életen át tartó tanulás, szakmai megújulás, ennek érdekében
folyamatosan képeztem és képzem magamat.
Önmagammal szemben is igényes, szakmailag elkötelezett embernek tartom magam,
szeretem a kihívásokat, nyitott vagyok új módszerek, lehetőségek iránt, képes vagyok
kezdeményezni, befogadni az újat és vezetni a kollégákat a cél elérése érdekében.
A minőségi munkavégzésre, minőségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetek.
Úgy érzem, az évek során, az intézmény élén elért eredmények is bizonyíthatják a feladatra
való rátermettségemet.
A pedagógusok, alkalmazottak együttműködése és támogatása, a szülők segítőkész,
partneri hozzáállására mellett, bízva a Fenntartó Önkormányzat támogatásában, és
abban, hogy számítanak a vezetői munkámra, a vezetői teendőket felvállalnám.
Debrecen, 2019. április 20.
Tisztelettel:
.................................................
Báthory Csabáné
pályázó
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A Vezetői Pályázat törvényi háttere
Jogszabályi háttér
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról,

valamint

a

továbbképzésben

részt

vevők

juttatásairól

és

kedvezményeiről
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
3

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Óvodai alapdokumentumok áttekintése
 A Tócóskerti Óvoda Alapító okirata
 A Tócóskerti Óvoda Pedagógiai Programja
 A Tócóskerti Óvoda Szervezeti, Működési Szabályzata
 A Tócóskerti Óvoda Házirendje
 A Tócóskerti Óvoda Továbbképzési programja
 A Tócóskerti Óvoda Önértékelési Programja
 A Tócóskerti Óvoda Éves munkaterve
 Tócóskerti Óvoda Közoktatási Esélyegyenlőségi terve
Jogi kötőerővel nem rendelkező dokumentumok
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II.
fokozatba lépéshez
 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c.
dokumentumhoz. Óvodai nevelés
 Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz
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Szakmai, vezető i hitvallás

" Én azt hiszem, gyermeket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy
Szabó Magda

komolyan veszi."

 Munkám alapja az emberek, gyermekek tisztelete, szeretete, feltétel nélküli elfogadása
 Az óvoda legfontosabb tevékenysége a gyermekek nevelése, fejlesztése ennek
érdekében irányítom, ellenőrzöm és segítem a közösen kidolgozott "Szeressük, így
vezessük!" pedagógiai programunk magas színvonalú megvalósítását
 A különleges bánásmódot igénylő tehetségígéretek vagy hátrányokkal küzdő
gyermekek befogadását, integrációját segítem a gyermeki jogok figyelembe vételével
 Személyes odafigyeléssel, példamutatással elősegítem, hogy az intézmény minden
munkatársa kellő motiváltsággal és hatékonysággal vegyen részt a mindennapi nevelőoktató munkában
 Elismerem munkatársaim személyes értékeit, képességeiket, fejlődni akarásukat
 Munkatársaimnak biztosítom a lehető legnagyobb önállóságot, mert az ebből fakadó
önbecsülés táplálja majd a munka irányába történő maximális odaadást
 Inspirálom kollégáimat a minőségi teljesítmény elérésére
 Hitelességre,

objektivitásra,

következetességre,

törekszem

az

értékelések,

véleménynyilvánosságok során
 Az óvoda jó légkörének biztosítása érdekében fontosnak tekintem a toleranciát, az
egymásra figyelést, a bizalmat, az őszinteséget, a csapatmunkát
 A partneri igényekhez igazodó, magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó
készséggel, tudatos szervezéssel biztosítom a szakmai, emberi, intézményi
szempontból is a változásokra reagáló szervezet működését
Célmeghatározás
 A rendelkezésemre álló személyi és tárgyi feltételekkel biztosítani kívánom az
intézmény törvényes működését, a költségtakarékos gazdálkodást, és ezzel
párhuzamosan a magas szintű szakmai színvonal további emelését
 A pedagógus életpálya-modell figyelembevételével a pedagógusok szakmai
előmeneteli lehetőségeinek biztosítása, önértékelési rendszer működtetése
 A partneri együttműködés biztosítása
5

"Ahhoz, hogy megváltoztassuk az embereket, szeretni kell őket. Csak oda érkezik el
befolyásunk, ahová elérkezik a szeretetünk"

Heinrich Pestalozzi

A kitűzött célokat és feladatokat akkor tudjuk sikeresen megvalósítani, ha mindenki
szeretettel, lelkesen, odaadással végzi a rábízott feladatokat.
Óvodánkban az egész testület állandó együttműködésére építek, mely közös értékeken,
célokon, önismereten, összehangolt módszereken alapul.
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Személyi adatok
Név: Báthory Csabáné
Születési név:
Születési hely:
Születési idő:
Állampolgárság: magyar
Anyja neve:
Lakcím:
Munkahely: Tócóskerti Óvoda
Cím: 4031 Debrecen, Margit tér 18.
Beosztás: óvodavezető
Telefon: (52) 498-622
E-mail cím: tocoskerti@ovoda.debrecen.hu
Lakás telefon:
Mobil:
E-mail cím:

Tanulmányok
 2009-2011. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
 2003-2005. Pedagógus szakvizsga (Tanügyigazgatási, nevelési-oktatási, intézményi
ismeretek kiemelt terület) Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai
Főiskola
 1997. + 1 év kiegészítő képzés főiskolai szintű diploma megszerzéséhez
Hajdúböszörményi Wargha István pedagógiai Főiskola
 1987-1989. Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség DTKF Hajdúböszörményi
Óvóképző Intézet
 1981-1985 Budai Nagy Antal Óvónői Szakközépiskola Nagykálló
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Tanfolyamok, továbbképzések
 2018. Fejlettségállapot mérése az óvodában - Mérési eredmények dokumentálása
egyéni, csoport és intézményi szinten (6,5 óra)
 2017. ÁBPE-továbbképzés II. - Rendszerellenőrzés a költségvetési szervek vezetői
és gazdasági vezetői részére
 2017. Játékra fel! A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben. 277/1997 (XII.
22.) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus továbbképzés. (60
óra)
 2016. "Mesterpedagógus szeretnék lenni!" Felkészítés a Mesterpedagógusi fokozat
elérésére (10 óra)
 2016. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására (10 óra)
 2015. ÁBPE-továbbképzés II. - Teljesítményellenőrzés
 2015. Az intézményi adatfeltöltési felelősök az intézményekben informatikai jellegű
képzés (10 óra)
 2015. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti
ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői
feladatok ellátására 277/1997 (XII. 22.) sz. Kormányrendelet szerint
akkreditált pedagógus továbbképzés. (30 óra)
 2015. A pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése (6,5 óra)
 2014. Pedagógus portfólió készítése, felkészülés a sikeres reflektálásra és portfólió
védésre (8 óra)
 2012. A köznevelés és oktatás intézményeit szabályozó alapdokumentumok
módosítása (6 óra)
 2011. ÁBPE-továbbképzés I. A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői
részére
 2009. Marketing, reklám- és kommunikációs menedzser (42 óra)
 2006. ECDL (Európai Számítógép használói bizonyítvány)
 2001. Minőségbiztosítási alapkurzus 277/1997 (XII. 22.) sz. Kormányrendelet
szerint akkreditált pedagógus továbbképzés. (30 óra)
 1999. Középszintű számítástechnika (60 órás) Hajdú-Bihar Megyei
Pedagógiai Intézet
 1999. Alapfokú számítástechnika (40 órás) Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
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Egyéb ismeretek
Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek: Windows 7; 10; Microsoft Office 2003;
2007; Microsoft Outlook; Microsoft Word Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint

Szakmai elismerés
 2002. Szakmai munkám elismeréséül Tanácsosi címet kaptam

Szakmai tevékenységem:
 2018. 01. 01-től Mesterpedagógus. Mesterprofil: intézményvezetői tevékenység
 2015. 01. 01-től Pedagógus II.
 2008. augusztus 01-től napjainkig a Tócóskerti Óvoda óvodavezetője
 2004. szeptember 01-től – 2008. július 31-ig a Napsugár Óvoda óvodavezető
helyettese
 1993-tól 2008. július 31-ig a Napsugár Óvodában dolgoztam. (2008. augusztus 01-től
a Napsugár óvoda jogutóddal megszűnt, ettől a naptól a dolgozókat a Tócóskerti
Óvoda foglalkoztatja)
 2001-től 2008. július 31-ig a Napsugár Óvoda minőségfejlesztési teamjének vezetője
 2000. szeptember 01- től – 2004. augusztus 31-ig Művészeti munkaközösség vezető

Munkahelyek
 1985. 09. 01 - 1986. 06. 30 Létavértes Napköziotthonos Óvoda
 1986. 07. 01 - 1989. 08. 31 Napköziotthonos Óvoda Debrecen Széchenyi u. 65.
 1993. 08. 16 - 2008. 07. 31 Napsugár Óvoda Debrecen Margit tér 7. (2008. augusztus
01-től a Napsugár óvoda jogutóddal megszűnt, ettől a naptól a dolgozókat a Tócóskerti
Óvoda foglalkoztatja)
 2008. 08. 01 - napjainkig Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18.

9

Szakmai életút bemutatása
A

pedagógus

pálya

iránti

érdeklődésem,

elkötelezettségem,

korai

tudatos

pályaválasztásomban is megnyilvánult.
1985. szeptember 1-én a Budai Nagy Antal Óvónői szakközépiskola elvégzését
követően

a

Létavértesi

Napköziotthonos

Óvodában

kezdtem

el

dolgozni

óvodapedagógusként. Friss módszertani tudással nagy izgalommal láttam hozzá a munkához.
1986. július 01-től- 1989. augusztus 31-ig Debrecenben a Széchenyi u 65. alatt található
Napköziotthonos Óvodában dolgoztam határozott idejű szerződéssel. Az itt eltöltött évek
számomra meghatározó jelentőségűek. Új módszereket, eljárásokat ismertem meg. A
megszerzett szakmai tapasztalatokat beépítettem a nevelőmunkámba, ezáltal nagyon
sokat fejlődtem.
Pályakezdő éveim megerősítettek abban, hogy a legszebb hivatást választottam,
melyet nagyon szeretek és további szakmai fejlődésem érdekében elvégezzem az
óvodapedagógusi főiskolát.
1989-ben a DTKF Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben levelező tagozaton
óvodapedagógusi diplomát szereztem. Két gyermekem megszületése után GYED-ről
visszamentem dolgozni és szükségét éreztem annak, hogy a szakmai ismereteimet tovább
gyarapítsam, így 1997-ben a Wargha István Pedagógiai Főiskolán + 1 év szakmai megújító
képzésben vettem részt főiskolai diploma megszerzése céljából.
A főiskolai tanulmányaim során jöttem rá az informatikai ismereteim hiányára már ekkor
elhatároztam, hogy ebben az irányban is szeretnék fejlődni. 1999-ben egy 40 órás alap és egy
60 órás középfokú számítástechnikai tanfolyamot is elvégeztem, informatikai tudásom
bővítése, fejlesztése érdekében. Megszerzett tudásomat folyamatosan kamatoztattam,
óvodaújságokat okleveleket, meghívókat szerkesztettem, a szülők felé a tájékoztatást a
faliújságra számítógéppel készítettem el. Munkaközösségi szinten részt vettem a mozgásos és
zenehallgatási anyaggyűjtemény összeállításában és a dokumentumok szövegszerkesztését én
végeztem el. A szakma és az óvodaügy iránti elkötelezettségem, első jelei a közösségért
vállalt feladatokban, a vezetői feladatvállalásban mutatkoznak meg.
Szakmai hivatásom a Napsugár Óvodában teljesedett ki. 2000-2004-ig a művészeti
munkaközösség vezetője lettem. Mint munkaközösség vezető a betervezett feladatok
megvalósításában nagyon jól együtt tudtam működni a kolléganőimmel, motiválni tudtam
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őket a feladatok elvégzésére. A munkaközösségünk szakmai munkája nagyban segítette a
pedagógiai programunk megvalósítását. Szinte minden évben belső szakmai kiadványt
(zenehallgatási

anyaggyűjtemény,

mozgásos

anyaggyűjtemény,

anyanyelvi

játékok

gyűjteménye) állítottunk össze, melyet a nevelőtestület minden tagja megkapott, ezáltal
segítettük az egész testület szakmai munkáját.
2002-ben a nevelőtestületünk kidolgozott egy tematikus tervet az Óvodai "Környezetegészségügyi" Programokhoz. A tematikus terv kidolgozásában részt vettem és a
szövegszerkesztését én készítettem. A kiadvány a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
által könyv formájában megjelent 2003-ban.
2001. tavaszán a minőségbiztosítás iránti érdeklődésem céljából elvégeztem egy
Minőségbiztosítási alapkurzust. A tanfolyamon hallottak, teljesen magával ragadtak,
lelkesedéssel még 2001. tavaszán beszámoltam a nevelőtestületnek a hallottakról. 2001.
szeptemberében önként jelentkezés alapján megalakítottuk a minőségfejlesztési team-ot,
melynek a vezetője lettem 2008-ig. Nevelőtestületünk és vezetőnk is felismerte, hogy a
minőségnek jelen kell lennie az intézményépületen belül és kívül, a nevelő-oktató munkában,
az eredményekben, az emberi kapcsolatokban. A rendszer kiépítésében szaktanácsadók is
segítették a munkánkat és kiépítettük a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési
Program alapú minőségirányítási rendszert és ezzel egy időben a Belső Gondozói rendszert. A
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézettől 2006-ban ünnepélyes keretek között vehettük át az
okleveleket.
Az én szakmai fejlődésem szempontjából

jelentős volt a minőségfejlesztési

tevékenységben, (minőségi team vezető voltam 7 évig) való aktív közreműködés. 2001. óta
napjainkig is elkötelezett vagyok a minőségfejlesztés iránt. A minőségnek jelen kell
lennie az intézményépületen belül és kívül, a nevelő-oktató munkában, az
eredményekben, az emberi kapcsolatokban. Nem elegendő egyszer teljesíteni, a
színvonalas teljesítményt folyamatosan garantálni kell.
Mindezek eredményeképpen az intézmény a céljait magasabb szinten tudja teljesíteni,
ami hozzájárul a tanítás-nevelés eredményességének a növeléséhez.
2002-ben kiemelkedő szakmai munkám elismeréséül intézményvezetőm tanácsosi címet
adományozott a részemre, mely további szakmai fejlődésre, tanulásra ösztönzött.
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2004-ben a Napsugár Óvodában vezető-helyettesi megbízást kaptam. Minőségfejlesztési
vezetőként és mint óvodavezető helyettes részt vettem az intézményi minőségirányítási
program kidolgozásában.
2003. szeptember 01-én Tanügyigazgatási, nevelési-oktatási, intézményi ismeretek
kiemelt területen szakvizsgát adó képzésbe kezdtem, melyet 2005. június 18-án sikeresen
befejeztem.
Informatikai kompetenciám további fejlesztése érdekében önműveléssel 2005-ben az
ELO levelező oktatás keretében további ismeretekre tettem szert. Ez a megszerzett tudás
ösztönzött arra, hogy 2006-ban az ECDL vizsgamoduljait (IT alapismeretek, operációs
rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, információ és
kommunikáció) is elvégezzem. Megszerzett informatikai felhasználói ismereteimet
önműveléssel és folyamatos használattal továbbra is biztosítom.
Nagy kihívás és izgalom volt számomra amikor 2007-ben a minőségfejlesztéssel
kapcsolatosan kétszer tartottam a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére
előadást. Előadásom témája az általam kidolgozott Vállalt funkciók mátrixának a
bemutatása volt. A vállalt funkciók mátrixát mind a mai napig alkalmazzuk, mely biztosítja az
intézményünkben az egyenletes feladatelosztást.
A Napsugár Óvoda jogutóddal történő megszűnése miatt 2008. augusztus 01-től a 11
csoportos Tócóskerti Óvoda megbízott óvodavezetője lettem. Vezetői megbízatásomkor
tudtam, hogy a telephelyen folyamatosan megszüntetésre kerülnek a csoportok, mert a
telephely épületében bölcsődei férőhelyek kialakítására kerül sor. A telephely megszűnése óta
intézményünk 8 csoporttal működik.
A két óvoda pedagógiai programjának az összedolgozása nem kis feladatot jelentett. A
Pedagógiai Program összedolgozásába bevontam a kollégákat. A Pedagógiai Programunkhoz
közösen összeállítottuk a Személyiségfejlődési naplót. Saját készítésű csoportnaplót
készítettem a "Szeressük, így vezessük!" Pedagógiai Programunkhoz. A Pedagógiai
Programot, Fejlődési naplót, Csoportnaplót a törvényi változásoknak, a gyakorlati
tapasztalatoknak,

megfigyeléseknek,

méréseknek,

elemzéseknek

megfelelően

folyamatosan felülvizsgálom, szükség esetén módosítom. A Pedagógiai Programot,
Fejlődési naplót, szövegszerkesztő programmal én készítettem el.
Kezdő vezetőként nagy hangsúlyt fektettem a partnerekkel való jó partneri viszony, a
stabil kapcsolatrendszer kialakítására. Nevelőmunkánk eredményeként óvodánk a város egyik
legnépszerűbb, legkeresettebb óvodája lett, melyet azóta is megtartottunk.
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2009-ben Marketing, reklám - és kommunikációs menedzser képzést végeztem. E
témában az ismereteim hiányosak voltak, és mint óvodavezető szükségességét láttam, hogy
elvégezzem ezt a tanfolyamot. A képzés során alkalmazott gyakorlati feladatokat a
mindennapi munkám során alkalmazni tudom (erős, gyenge pontok kijelölése, hatékony
kommunikáció, kommunikációs terv, meghívó írása, szerkesztése, bemutatkozó anyag írása
szerkesztése, eseménynaptár)
2009-ben vezetői munkámhoz szükséges képességek, attitűdök elsajátítása, meglévők
kiegészítése céljából a BME közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát adó képzésére
jelentkeztem, 2011-ben sikeres záróvizsgát tettem kiváló eredménnyel. A képzés felkészítést
nyújtott az intézményvezetői feladatok szakszerű ellátásához, a pedagógus szakvizsga
letételéhez. A szakvizsga megszerzése alatti tudásomat a mindennapi vezetői munkám során
alkalmazom. A képzés elvégzése óta tudatosabbá váltam, a vezetői tevékenységemet
folyamatosan

felülvizsgálom,

elemzek

egy-egy

tevékenységemet,

módszeremet,

intézkedésemet és azok eredményességeit látva szükség esetén változtatok.
A Kjt. alapján 2011-ben a munkáltatóm Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere
minősítette vezetői és óvodapedagógusi munkámat, minősítésem eredménye kiválóan
alkalmas.
Tanulásom folyamatos volt, mely biztosította a változások kezelését, az új készségek
elsajátítását, új szerepek, feladatkörök felvállalását, fejlesztették pedagógiai módszereimet.
Érték számomra az életen át tartó tanulás, szakmai megújulás, munkatársaimat is
ösztönzöm a tanulásra, önképzésre.
Nagyon fontosnak tartottam a kolléganők informatikai képességének további
fejlesztését, az IKT gyermekek általi alkalmazását az óvodai csoportokban, hiszen ez korunk
elengedhetetlen követelménye. Ebben a témában intézményvezetői tevékenység profilú
mesterprogramot készítettem és 2018. január 01. óta a mesterprogramom megvalósítása
az óvodánkban folyamatban van.
Az intézményben a teljes alkalmazotti közösség részére több alkalommal szerveztem
külső előadó közreműködésével tréningeket, melyeken én is részt vettem. (csapatépítő,
konfliktuskezelő, önismereti, kommunikációs, mentálhigiénés tréningek). Saját óvodánkban
és a város más óvodáiban szervezett bemutató foglalkozásokon évente több alkalommal
vettem részt, hiszen egymástól mindig lehet tanulni.
2014. februárjában az elmúlt öt évről szakmai önértékelést végeztem a saját és az
intézményem munkájáról, a második ciklusú vezetői kinevezésem előtt.
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Aktív résztvevője vagyok a szakmai megbeszéléseknek, értekezleteknek, átlátom a
szervezet működését. Az intézmény vezetője és vezetői szakmai munkaközösség aktív tagja
vagyok,

részt veszek az óvoda pedagógiai és

módszertani

fejlesztéseinek a

megvalósításában. Kommunikációmat minden partnerrel az együttműködésre való törekvés,
a kölcsönös megbecsülés jellemzi. Nyitott vagyok a partnerek visszajelzéseire, melyeket
felhasználok

a

szakmai

fejlődésem

érdekében.

A

gyermek

fejlődése

érdekében

együttműködést kezdeményezek a szülőkkel, kollégáimmal, pedagógiai munkát segítő
szakemberekkel. Tevékenységek során a kommunikációmmal támogatom a gyermekek
egymás közti kommunikációját és kommunikációjuk fejlődését.
Állandó szakmai fejlődésre törekszem. Felkutatom a fejlesztési eredményeket,
folyamatosan részt veszek szakmai konferenciákon, előadásokon, továbbképzéseken.
Fontosnak tartom a továbbképzésen szerzett ismeretek átadását, mert szükséges az
egymástól való tanulás, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásával növeljük
nevelőmunkánk színvonalát, eredményességét. Az intézményi önértékelési feladatok
elvégzéséhez,

az

intézményi

elvárások

kigyűjtéséhez,

a

pedagógus

minősítéshez

kapcsolódóan az akkor hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően segítséget tudtam
nyújtani a kolléganőknek. A jogszabályok gyorsan változnak, ezeket folyamatosan nyomon
követem és a változásokról tájékoztatom a nevelőtestületet.
Több alkalommal részt vettem óvodai innovációban, fejlesztésben, pályázatban.
Innovációk, fejlesztések:
Óvodahívogató óvodai jelentkezés előtt leendő óvodások gyermekeinek és szüleinek
szervezem, ahol betekintést nyerhetnek a csoportok mindennapi életébe,

pedagógiai

programunk megírása, intézményi minőségirányítási program elkészítése, vállalt
funkciók mátrixa, saját készítésű csoportnapló, óvodaújság szerkesztés, 2008-ban vezetői
tevékenységem kezdetekor folyamatos napirend bevezetése, elégedettségmérésekhez
kérdőívek kidolgozása, éves munkatervem, beszámolóm megújítása 2016-ban, melybe
beépítettem az önértékelési kézikönyvben az intézmény önértékelésének /7 terület/ évente
értékelendő szempontjait.
Pályázatok:


Szakmai, informatikai pályázatot írtam (két alkalommal nyertünk 1 000 000 Ft-ot,
melyből az informatikai eszköztárunkat bővítettük)



Generali balesetmentes intézmény pályázat megírása ( új játékkal gazdagodott az
intézményünk)
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2 alkalommal a Zöld óvoda pályázatot elkészítettem, a Zöld óvoda címet kétszer
elnyertük és viseljük



Tiszta udvar rendes ház cím elnyerése (3 alkalommal kaptunk táblát ebből egy
alkalommal 3. helyezést értünk el, egy alkalommal pedig különdíjasok lettünk)



TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0666 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
program című pályázat aktív szervezője, beszerzések lebonyolítója voltam. A
pályázatmegírásában egy pályázatíró cég segített, mellyel 10 000 000 Ft-ot nyertünk
az óvodának. Gyermekeknek, felnőtteknek szóló programok (játszóházak, túrák,
főzőnapok, táncházak, sportversenyek, bohóc műsor, zenés együttes, ugrálóvárak,
orvosi tanácsadások, állapotfelmérések, felnőtteknek szóló előadások finanszírozása,
eszközök vásárlása 1 000 000 Ft értékben (asztalok, székek, konyhai eszközök,
függönyök, sporteszközök, multifunkciós gép, laptop, DVD, CD-és rádió, TV) A
pályázat fenntarthatóságát mind a mai napig biztosítjuk.

További pályafutásom szakmai terveim
Pedagógusi pályám során mindig törekedtem arra, hogy szakmailag felkészült legyek,
naprakész ismeretekkel rendelkezzek. Éppen ezért célom továbbra is a folyamatos
önfejlesztés, olyan ismeretek elsajátítása, amely hozzásegít ahhoz, hogy eredményes
minőségi munkát végezzek. Nagyon fontosnak tartom a vezetői képességeimet,
kompetenciáimat vezetői képzésekkel folyamatosan fejleszteni, hogy hatékonyan tudjam
továbbra is vezetni az intézményünket.
Fontosnak tartom, új technikai eszközök használatának a bevezetését az óvodámban és
ezzel együtt az informatika gyors fejlődése miatt lépést kell tartanom a fejlődéssel. Ennek
érdekében az elkövetkezendő időszakban önképzéssel, tanfolyamon való részvétellel az
informatikai, kommunikációs kompetenciám további fejlesztését tervezem.
Úgy gondolom, hogy eddigi pályám során eredményesen helyt álltam, meg tudtam újulni
és a jövőben is arra törekszem, hogy szakmailag megfeleljek az elvárásoknak.
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1. HELYZETELEMZÉS
1.1. Intézmény bemutatása
Óvodánk a város legnagyobb lakótelepén a Tócóskertben található, egyik oldalról parkkal
körülvett csendes környezetben, a másik

oldalon egy bölcsőde és

egy iskola

szomszédságában.
Óvodánk nyolc csoporttal működik, egyaránt megtalálhatóak benne vegyes és homogén
csoportok. 2011. óta óvodánk nem rendelkezik tornaszobával, a magas gyermeklétszám
miatta tornaszobából lett kialakítva a 8. csoportunk.
Óvodánk udvara EU játékkal jól felszerelt, minden játékeszközünk megfelel a törvényi
előírásoknak.
Nevelői szobánk többfunkciós, az óvodánk fejlesztőszobájaként is működik.
Alapító okirat szerinti feladatellátás, intézményi adatok
OM azonosítója: 030911
Az óvoda elérhetősége: (52) 498-622
Az intézményvezető neve: Báthory Csabáné
Az alapító okirat száma: OKT-91116-3/2017.
A Költségvetési szerv megnevezése: Tócóskerti Óvoda
A költségvetési szerv székhelye: 4031 Debrecen Margit tér 18.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1989. 01. 02.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac
u. 20.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1.

megnevezése
Napsugár Óvoda

székhelye
4031 Debrecen Margit tér 7.

A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20.
A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20.
A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.
§ 1. pontjának a) alpontja szerinti óvodai nevelés
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása
1.

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés
16

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése,
ellátása, szakmai feladatait, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek óvodai nevelését, valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján

egyéb

pszichés

fejlődési

zavarral

(súlyos

tanulási,

figyelem-,

vagy

magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1.
2.

kormányzati funkció szám
091110
091120

3.
4.
5.

091140
096015
096025

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos
nevelési
igényű
gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város
közigazgatási területe.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezető megbízásáról
nyilvános pályázat útján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A
megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre adható. Az intézmény magasabb vezetője felett
az egyéb munkáltatói jogokat Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése, székhelye: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20.
A köznevelési intézmény típusa: óvoda
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Személyi juttatások, munkaadót terhelő
járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett
jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető
Központ(továbbiakban DIM) látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét,
valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás
rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
Felvehető maximális gyermeklétszám: Tócóskerti Óvoda székhely 240 fő
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A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1.

ingatlan
helyrajzi
száma

4031 Debrecen 15855/59
Margit tér 18.

ingatlan
hasznos vagyon
feletti az ingatlan
2
alapterülete (m )
rendelkezés joga funkciója,
vagy a vagyon célja
használati joga
5386 m2 területű
ingatlan, kivéve a
felülépítmény
közétkeztetési feladat
ellátását szolgáló
46,74 m2 nagyságú
ingatlanrésze

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat
ellátása

Gyermekek
A gyermeklétszámunk évek óta magas (29-30 fő), maximális létszámmal működnek
csoportjaink mind a nyolc csoportra engedélyt kellett kérni a maximális létszámtól való
felfelé történő eltérés miatt. 2014-től bevezetésre kerülő, 3 éves kortól kötelező óvodáztatás
bevezetésével nem történt jelentős változás az óvodánk feltöltöttségében. A szülők nagy része
addig is szívesen hozta óvodába három éves gyermekét, éves szinten 1-2 gyermek számára
kérték az óvodáztatás alóli felmentést. Csoportszervezésnél a szülők véleményét figyelembe
véve a helyi adottságok és az óvodapedagógusok attitűdje alapján homogén és vegyes
életkorú csoportokat szervezünk. A homogén csoportok kialakítását megnehezíti az óvodás
korú gyermekek életkorának kiszélesedése (2 és fél évestől, 7 vagy néhány SNI gyermek 8
éves korig járhat óvodába). Lehetőség szerint arra törekszünk, hogy a 3 illetve 4 évig óvodába
járó gyermekek az óvodába kerüléskor szerveződött csoportban töltsék óvodás éveiket.
Óvodás gyermekek létszámmutatói

TÖRZSKÖNYVI ADATOK
8 csoport

8 csoport

8 csoport

8 csoport

8 csoport

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Okt 1.

Máj.
31.

Okt 1.

Máj.
31.

Okt 1.

Máj.
31.

2-3 éves
3-4 éves
4-5 éves
5-6-7 éves
Vegyes
életkorú

46
60
59

60
60
58

25
60
59

49

58

Összesen

214

236

28
60
59

47

54

90

83

89

227

236
18

Okt 1.

Máj.
31.

Okt 1.

Márc.
31.

89

26
60
26

30
60
27

58
59
60

62
59
60

84

87

114

117

57

57

221

230

226

234

234

238

TÖRZSKÖNYVI ADATOK
8 csoport

8 csoport

8 csoport

8 csoport

8 csoport

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Okt 1.

SNI
HH
HHH
BTM

39
1

Máj.
31.

Okt 1.

1
4

35

Máj.
31.

Okt 1.

1
2
1

1
1
1

Máj.
31.

Okt 1.

Máj.
31.

2
3

2
1

3
1

9

3

4

Okt 1.

Márc.
31.

1
1

1
1

Óvodai előjegyzés
Magas színvonalú szakmai munkánknak köszönhetően szívesen választják az
óvodánkat nemcsak a körzetes gyermekek, hanem a körzeten kívüliek is. Az óvodai
jelentkezések előtt január és február hónapban 5 héten keresztül minden szerdán nyílt napokat
tartunk a leendő óvodások és szüleik részére, ahol betekintést nyerhetnek az óvodai életbe,
megismerkedhetnek leendő nevelőikkel, óvodás társaikkal, az óvodai környezettel. Emellett
az óvodánk mindennapjait figyelemmel kísérhetik az óvoda honlapján is.
Nagyon sok új szülőnek ajánlják az óvodánkat az óvodánkba járó gyermekek szülei és
az új leendő szülők a felkínált nyílt napjainkon meggyőződhettek a szakmai munkánkról is.
Eddig minden (kivéve a 2015/2016 nevelési évet ahol 75 férőhellyel rendelkeztünk) évben
túljelentkezés volt az óvodánkba.
2011-ben óvodánk a National Instrumentssel (NI) együttműködési megállapodás írt alá,
melyet Polgármester Úr is támogatott. Azóta fogadjuk az együttműködési megállapodásban
rögzítettek alapján az NI munkavállalók gyermekeit.

ELŐJEGYZÉS MUTATÓI
8 csoport
2014/2015

1. helyen
jelentkezettek
adatai
A
jelentkezőkből
NI
munkavállaló
gyermeke

Jelentkezés

Felvétel

70

29
ebből
2 fő
SNI

7

7

8 csoport

8 csoport

2015/2016
Jelentkezés

75

8

Felvétel

75

8

2016/2017
Jelentkezés

78

14

19

Felvétel

58

14

8 csoport
2017/2018
Jelentkezés

78

7

Felvétel

62

7

8 csoport
2018/2019
Jelentkezés

Felvétel

62

37
ebből
1 fő
SNI

16

16
ebből
1 fő
SNI

Szociokulturális háttér
A családok szociális helyzete a jelenlegi magyar átlagnak megfelelő. Gazdasági, szociális és
nevelési funkciójukat a fentiek függvényében teljesítik.
Az óvoda és család kapcsolata szoros és sokrétű, a szülők aktív résztvevői a
rendezvényeinknek, ünnepeinknek, közös kirándulásainknak, nyílt napjainknak.
Figyelemmel kísérjük a gyermekek hiányzásait, igazolatlan hiányzás egyetlen esetben sem
fordult elő.
ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐK
Gyermekek létszáma május 31.
/2018/2019. évben március 31./

236

236

230

234

238

Nevelési év

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

35

20

10

5

5

24

30

35

39

8

11

13

9

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő (RGYV)
3 vagy több gyermeket nevelő családban élők
Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek
Normatív diétás
Rászorultsági normatív + 50 %-os
Tartósan beteg 50 %-os étkezési kedvezm.
Szülői nyilatkozat alapján térítésmentesen
étkező
KEDVEZMÉNYESEN ÉTKEZŐ
ÖSSZESEN:

2
27
7

69

121

137

141

132

173

188

194

187

1.2. Humán erőforrás
Egy szervezet életében, hatékony tevékenységében az emberek jelentik a legfontosabb
erőforrást. A képzett és a feladat ellátására felkészült munkaerő adja a hozzáadott értéket és a
különbözőségeket. Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel.
ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM
Nevelési év
Pedagógus
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Dajka
Konyhai kisegítő
Udvaros-eljáró
ÖSSZESEN:

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

18
1
1
8
2
1
31

18
1
1
8
2
1
31

18
2
1
8
2
1
32

18
2
1
8
2
1
32

18
2
1
8
2
1
32

20

A nevelőtestület képzettségi mutatói, jellemzői
Az

óvodapedagógusok

megfogalmazottak

a

"Szeressük,

így vezessük!"

pedagógiai

programunkban

alapján dolgoznak, módszereikben és egyéniségükben azonban

sokszínűek. A nevelőtestület tagjai valamennyien felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
Az óvodapedagógusok
 aktív részesei az óvoda életének, munkájuk iránt elkötelezettek, munkájukat önállóan,
felelősségteljesen, a kitűzött céloknak megfelelően végzik, mellyel elősegítik a
nevelőmunka színvonalának az emelését,
 új iránti fogékonyság, szakmai igényesség jellemzi őket
 az élethosszig tartó tanulást, a folyamatos megújulást szem előtt tartva végzik
munkájukat
 a gyermek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva, egyéni igényeikre rugalmasan
reagálva valósítják meg az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő-személyiségfejlesztő
funkcióját
 fontos számukra a gyermek tisztelete, szeretete védelme, a gyermek egyéni
képességeinek kibontakoztatása és

derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben az

életkornak megfelelő következetes szabályrendszer kialakítása
A nevelőtestület szakirányú végzettsége
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MEGNEVEZÉSE
Játék és szabadidő szervező
Gyermek ifjúság és családvédelem pedagógiája
Tanügyigazgatási nevelési-oktatási, intézményi ismeretek
Közoktatási vezető
Differenciáló fejlesztőpedagógiai ismeretek
Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában

RÉSZT VETTEK
SZÁMA (FŐ)
1
2
1
4
2
1
1 (folyamatban II.
féléves hallgató)

A pedagógus életpálya modell bevezetésével új elvárások, kihívások érték az
óvodapedagógusokat. Az életpályamodell bevezetésének kezdetén az óvodapedagógusok több
alkalommal vettek igénybe külső szaktanácsadói segítséget. Az óvodavezető segítsége
támogató szerepet játszott a szaktanácsadói látogatáson, önértékelésen és minősítésen.
Tanfelügyeleti ellenőrzésre két alkalommal került sor (vezetői, intézményi)
Intézményi szinten team (önértékelést segítő team) munkában végezzük az önértékelés
különböző fázisait. A tervezést, megvalósítást és az eredmények vizsgálatát saját
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intézményünkre átdolgozott önértékelési dokumentumok alapján végezzük, azonos elvek
mentén elemezzük. Az elvárásokat a pedagógiai programunk mentén közösen alakítottuk ki.
Mindegyik megmérettetés alkalmával magas színvonalú, tudatosan tervezett és
kivitelezett munkavégzést láthattak a szakértők. Az eredmények tükrözték

az

óvodapedagógusok elhivatottságát, pedagógiai szaktudását. Tudásuk, gyakorlati tapasztalataik
megosztása hozzájárul a magas színvonalú nevelőmunkához.
Önértékelés, tanfelügyelet, életpálya modell szerinti besorolás (pedagógusok)
Év

Önértékelés

2014
2015
2016
2017

Tanfelügyelet

PED I.
besorolás

PED II.
besorolás

8
8

2018
2019

Mesterpedagógusok
létszáma

8
Vezetői
Intézményi
1

5

1

2

2019. évben 1 óvodapedagógus jelentkezett minősítő vizsgára a Pedagógus I. fokozat
elérésére, és 3 óvodapedagógus a Pedagógus II. fokozat elérésére.
2014 óta a minősítésen részt vett pedagógusok száma is folyamatosan változik, (a besoroltak
közül már több kolléganő nyugdíjba vonult) jelenleg 1 óvodapedagógus gyakornok, 6
óvodapedagógus Pedagógus II. és 1 óvodavezető mesterpedagógus besorolású. A
nevelőtestület többi tagja Pedagógus I. besorolásban van.
A magas szintű elvárásoknak azok tudnak megfelelni, akik nagy hangsúlyt fektetnek a
folyamatos tanulásra, önképzésre. Óvodapedagógusaink nyitottak a tanulásra, szívesen
vesznek részt tanfolyamokon,

és az elsajátított ismereteket alkalmazzák a mindennapi

munkájuk során, tudásukat, tapasztalataikat hospitálások, bemutatók során megosztják a
kolléganőikkel.
A továbbképzési tervben azokra törekszem, amelyek alkalmazásával gazdagítani tudjuk
a gyermek személyiségfejlődését, összhangban vannak a Pedagógiai Programunkkal,
hozzájárulnak azok magasabb szinten történő megvalósításához.
A pedagógus szakvizsga, 120 óra elvégzésére ösztönzöm az óvodapedagógusokat. Az
óvodavezető helyettesek (2 fő) és egy óvodapedagógus közoktatási vezető szakképzettséget
szerzett

és

egy óvodapedagógusnak folyamatban van

gyógytestnevelés kiemelt területen.
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a

szakvizsga megszerzése

A továbbképzés alól a törvény által koránál fogva mentességet élvező kolléganők
továbbképzését is támogatom.
Belső továbbképzések hatékonyságának növelése érdekében szorgalmazom a
továbbképzésen szerzett ismeretek átadását, mert szükséges az egymástól való tanulás, a
megszerzett

tudás

gyakorlati

alkalmazásával

növeljük

nevelőmunkánk

színvonalát,

eredményességét.
Részvétel tanfolyamokon, továbbképzéseken 2014-2019-ig
Résztvevők
száma
(fő)
11

TOVÁBBKÉPZÉSEK; IRÁNYULTSÁG, TÉMA
Óvodapedagógusok szakmai megújító képzése
Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus minősítéshez kapcsolódó
intézményvezetői feladatok ellátására
Mit? Miért Hogyan? Kisgyermekek testnevelése
Pedagógusok és Szakszolgálatok együttműködése a BTM-es gyermekek
érdekében. A hozzáadott érték. Mit és miért mérünk?
"Mesterpedagógus szeretnék lenni!"
Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására
"Önállóan használom az informatikai eszközömet"
Játékra fel!
Eszközös táncok, népi gyermekjátékok, játékfűzések
Az egyéni bánásmód és a hátránycsökkentés speciális módszertana az
óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba
A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, az óvodai
hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba
Fejlettségállapot mérése az óvodában. Mérési eredmények
dokumentálása, egyéni, csoport és intézményi szinten
Matematikai és logikai játékok. Képességfejlesztő játékok elemzése és
játékgyűjtemény készítése (tevékenység és személyiségfejlődés,
tehetséggondozás a gyakorlatban)
(60 óra)
Egyéni bánásmód és közösségfejlesztés az óvodában mentálhigiénés
módszerekkel

1
6
1
1
1
1
2
1
3
1
3

1

2

A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak jellemzői
A

nevelőmunkát

közvetlenül

segítő

pedagógiai

asszisztensek

és

dajkák

az

óvodapedagógusokkal együttműködve dolgoznak, az intézmény működésében fontos szerepet
töltenek be. Munkájukat tolerancia, empátia, türelem jellemzi.
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A pedagógiai asszisztensek magas szintű együttműködési készséggel, tudatosan vesznek
részt a csoport tevékenységeiben, hatékony segítséget nyújtanak az óvodát kezdő
kiscsoportokban, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavarokkal küzdő gyermekek mindennapi nevelésében. Segítik az óvodapedagógusok nevelőoktató munkáját.
A dajkák munkájának megszervezése, napi koordinálása fontos feladat ahhoz, hogy az
óvodapedagógusok által tervezett aktuális tevékenységekhez igazodva vegyenek részt a
csoportjuk életében. Jelenlétük az egyéni bánásmód fokozott érvényesítésében, a gyermeki
szükségletek

kielégítésében,

a

gondozáshoz

elengedhetetlen

higiéniai

feltételek

megteremtésében vitathatatlan. Valamennyi dajka dajkai szakképesítéssel rendelkezik.
Az óvodatitkár óvodapedagógusi szakképzettséggel, és számítástechnikai ismeretekkel
rendelkezik. Nagy segítség a vezetőnek az adminisztratív feladatokban, a térítési díj
beszedésében és az ezekkel kapcsolatos adminisztrációkban, valamint egyéb ügyviteli
feladatokban. Munkája bizalmi állás, mind a felnőtt, mind a gyermekközösség tekintetében.
A magas színvonalú pedagógiai munka, a gyermekek nevelése, csak az elkötelezett, jól
képzett nevelőmunkát segítő munkatársakkal szorosan együttműködve valósulhat meg.
Kiemelt feladatnak tartom, hogy jó munkatársi viszony legyen közöttük és
rendszeresen tájékoztatást kapjanak. Részükre is minden hónapban egyszer munkatársi
értekezletet tartunk.
Támogatom az ő továbbképzési szándékukat, őket is próbálom ösztönözni a tanulásra.
Az elmúlt öt évben a következő képzéseken vettek részt:
 egy gondozónő és egy dajka pedagógiai asszisztensi,
 egy konyhai alkalmazott csecsemő és kisgyermekgondozó szakképzettséget szerzett
Fontosnak tartom a pedagógiai munkát segítők belső továbbképzését, bevonásukat
a szervezett tréningekbe. Ezek a képzések a Pedagógiai Programunk magasabb szintű
megvalósítását célozzák, illetve a szervezeti kultúra fejlesztését.
Egyéb alkalmazottak
A gondozott, rendezett udvar biztosításához 1 fő udvaros biztosított. Az óvodában ő végzi
az eljárói feladatokat is. Az udvarunk tiszta, ápolt, és gondozott.
A tálaló-mosogató munkát 2 fő konyhai kisegítő személyzet látja el. A közel 240
gyermeknek és 32 felnőttnek az étkezéséhez látják el körültekintően a tálaló, mosogató
munkát. A továbbképzés igénye a konyhai dolgozóknál is jelen van, az egyik konyhai
alkalmazottunk érettségivel rendelkezik.
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Alkalmazottak végzettség szerinti megoszlása (2019. március 31. adatok)
VÉGZETTSÉG SZERINT
Óvoda
alkalmazottai

Fő

Főiskola

Pedagógus
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Dajka
Konyhai kisegítő
Udvaros-eljáró

17
2
1
8
2
1

18

ÖSSZESEN:

31

19

Gimnáziumi,
/szakközépiskolai
érettségi

Szakmunkásképző

8 általános
végzettség

3
1
1

4

1
1

7

4

2

2
1

Megjegyzés: * 1 fő óvodapedagógusi állás 2019. február 28-tól betöltetlen

Alkalmazottak életkor szerinti összetétele (2019. március 31. adatok)
ÓVODA
ALKALMAZOTTAI
Pedagógus

ÉLETKOR
21-24

25-29

30-34

35-39

1 fő

1 fő

3 fő

40-44

Pedagógiai asszisztens

50-54

55-59

3 fő

6 fő

3 fő

1 fő
1 fő

Dajka

1 fő

Óvodatitkár

1 fő

Konyhai kisegítő

1 fő

Udvaros-eljáró

1 fő

ÖSSZESEN (fő):

45-49

1 fő

2 fő

7 fő

3 fő

1 fő
1 fő

1 fő

1 fő

4 fő

7 fő

5 fő

1 fő

5 fő

Megjegyzés: * 1 fő óvodapedagógusi állás 2019. február 28-tól betöltetlen

Az óvodapedagógusok körében magas az 50-54 évesek aránya (23 %) és az 55-59 évesek
aránya (16%).
A 34 év alatti fiatal munkaerő aránya rendkívül alacsony (10 %).
Várhatóan néhány éven belül a munkatársak nagy része az óvodapedagógusok közül él a
hatályos korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségével, amire fel kell készülni.
Az elmúlt 5 évben 6 pedagógus, 4 nevelő-oktató munkát segítő lett nyugdíjas.
Intézményi szinten az idei évben először már

problémaként jelent meg a képzett

óvodapedagógusok hiánya. (1 óvodapedagógusi álláshely jelenleg betöltetlen)
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Optimális megoldás gyakornokok, fiatal munkaerő alkalmazása lehet. Ennek megoldására
végzős óvodapedagógus hallgatókat (4 fő) fogadunk 8 hetes gyakorlatra és bízunk benne,
hogy a hivatást megszerettetve velük, a diplomát megszerezve jelentkeznek hozzánk
óvodapedagógusnak. Arra is fel kell készülni, hogy a várhatóan megnövekedő pályakezdő
kolléganők mellé segítőkre, mentorokra lesz szükség, akik a gyakornoki program szerint
segítik, támogatják fiatal kollégáikat.
Már a 2019/2020 nevelési évben 2 óvodapedagógus és 1 dajka él a korkedvezményes
nyugdíjazás lehetőségével.

1. 3. Pedagógiai munka
Programunk neve: „Szeressük, így vezessük!”, melynek alapja a szeretet,
szeretetkapcsolat. Programunkban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a környezet
megismerésének, megszerettetésének és óvásának, az egészséges életmód kialakításának.
Pedagógiai programunk a családokkal való együttműködésre, a családok bevonására a
nyitottságra épít, a családokkal való szoros együttműködésben szeretni, tisztelni, bátorítani
kívánja a gyermeket az optimális környezet biztosításával.
A programunk az elmúlt évek alatt a törvényi változásokból, a személyi, tárgyi
feltételek alakulásából adódóan többször módosításra került. A pedagógiai program
módosításába, átdolgozásába mindig bevontam a nevelőtestületet, team munkákban
dolgoztunk, így a nevelőtestület is magáénak érzi a pedagógiai programunkat.
ALAPVETŐ CÉLOK
 Szülői házzal való kapcsolattartás erősítése, az együttműködés lehetőségeinek bővítése
 Egészséges és esztétikus környezetben a gyermekek testi-lelki egészségének ápolása,
egészséges életvitel-igényének alakítása.
 Pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt.
 Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés
segítése, felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás, egyéni fejlesztéssel, a hátrányos
helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése, a szakmai szolgáltató szervezetek
speciális szakembereinek közreműködésével
Az egész napi óvodai élet keretében a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelően
szervezzük az óvodában töltött éveket.
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Derűs, barátságos, gyermeket szerető, tisztelő légkörben, a gyermekek jogait
tiszteletben tartva, biztonságos körülményeket teremtve végeztük a munkánkat a
mindennapokban.
Óvodapedagógusaink és az óvoda minden dolgozója valamennyi gyermek egyéni
képességét elfogadó neveléssel fejlesztették óvodásainkat, a társas kapcsolatok jelentőségét
is figyelembe véve.
A folyamatos napirend adottságaihoz jól illeszthető tevékenységi rendszerünk.
Tevékenységi rendszerünket a gyermek egyéni fejlettségét figyelembe vevő, játékos
tanulással, mikrocsoportos foglalkoztatási formával valósítottuk meg.
A gyermeket segítettük abban, hogy önmagához képest folyamatosan érjen, fejlődjön!
Óvodánkban felvállaltuk a magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő és sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a felzárkóztatást, illetve a
tehetséggondozást.
Óvodánkban folyó tehetséggondozást mutatja:
 a gyermekeink óvodán kívüli rajzpályázatokon való részvétele
2014/2015

2015/2016

2016/2017

8 pályázat
82 pályázó

4 pályázat
45 pályázó

13 pályázat
112 pályázó

4 pályázat ért
el helyezéseket

2 pályázat ért el
helyezéseket

5 pályázat ért
el helyezéseket

1. 2. helyezés
és különdíjak

2017/2018
9 pályázat
166 pályázó

2018/2019
5 pályázat
48 pályázó

5 pályázat ért el (2019.
helyezéseket
március
31-ig)
több alkalommal 1. 2. helyezés
1. 2. helyezés és Folyamata Vojtina
és
színházbelépők,
ban vannak
Bábszínház által színházbelépők ajándékcsomagok,
a rajzpályáfelajánlott
voltak a
játékok voltak a zatok
belépők voltak a gyermekek
gyermekek jutalmai elbírálásai
gyermekek
jutalmai
Anyáknapi
jutalmai
rajzpályázat 80 000
Ft nyeremény a
margaréta
csoport
közös alkotásával
HBM-i
Önkormányzat által
kiírt "Az éghajlat
megóvása
a
klímaváltozás
hatásai"
rajzpályázaton
óvodánk 50 000 Ft
nyert.
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A gyermekhéten a Tehetséggondozó munkaközösség minden évben megszervezi az
óvodánkba járó gyermekek részére a rajzversenyt. Minden résztvevő kisgyermek értékes
rajzeszközt, oklevelet, emléklapot kap ajándékba.
 vers-mesemondó verseny
Óvodánkban minden évben hagyomány a vers és mesemondó verseny megrendezése,
melyet a tehetséggondozó munkaközösség szervez. Minden korcsoportból részt vesznek a
versenyen a tehetséges gyermekek. A zsűri (tanítónő, bölcsőde vezető, óvodavezető) értékeli
a gyermekek szereplését. 1-3 helyezést minden korcsoportból kiválasztja a zsűri, de ajándékot
(mesekönyvet) minden kisgyermek kap, a helyezést elért gyermekek oklevelet, a többiek
pedig emléklapot kapnak.
 sportversenyeken való részvétel
Az óvodánkban hagyomány, hogy a Kihívás Napján és a Nárcisz futás napján minden
csoport aktívan részt vesz különböző mozgásos feladatok elvégzésében. A Nárcisz
futófesztiválon a Nagyerdei Labdarugó Stadionnál a nagycsoportos gyermekeink vesznek
részt. A tehetséges gyermekeink az MLSZ által szervezett Ovi-foci programokon is részt
vesznek és fesztiváli rendezvényekre járnak. Az óvodánk már több éve 50 000 Ft értékben
sporteszközöket választhat a megadott listából ezekkel az eszközökkel gazdagítjuk óvodánk
sport eszköz készletét.
 iskolai programokon való részvétel (ovi-olimpia, sport versenyek)
Minden évben részt veszünk a nagycsoportos gyermekeinkkel a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola által szervezett Ovi-Olimpián, több alkalommal a III. helyezést értük el.
Szintén minden

évben

részt

veszünk

a Veled

Kerek

a

Világ

városi

sportrendezvényen. 2015-ben 5., 2016-ban 1., 2017-ben 6. helyezést értünk el. A rendezvény
támogatói által sportszereket kaptunk minden évben.
2017-től a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI által szervezett Zsinórlabda
bajnokságon is részt veszünk. (2017-ben 7. helyezést értünk el)
Egy fő függetlenített fejlesztőpedagógusunk van, aki a felzárkóztatást (prevenciós és
korrekciós fejlesztést), tehetséggondozást egyéni és kiscsoportos formában végezi. Minden
BTM-es HH és HHH és tehetséges gyermek részt vesz az egyéni vagy kiscsoportos
fejlesztéseken.
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Gyermekvédelmi felelősünk a Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatait a
nevelőközösségben, a szülők körében és a társintézményekkel kapcsolatosan a gyermeki
jogok maximális tiszteletben tartását figyelembe véve hatékonyan képviseli.

Óvodánkban két munkaközösség működik:
 Tehetséggondozó munkaközösség
 „Ép testben, ép lélek” munkaközösség
Minden pedagógus tagja az egyik munkaközösségnek, aktívan részt vesznek az elméleti
és gyakorlati ismeretek bővítésére irányuló tevékenységükben. A munkaközösségek segítik
a Pedagógiai Program céljainak a megvalósítását. A munkaközösség vezetőket bevontam a
szakmai

ellenőrzésekbe.

Mindkét

munkaközösségben

minden

évben

tartanak

az

óvodapedagógusok egymásnak bemutató foglalkozásokat, hiszen egymástól mindig lehet
tanulni.
Óvodánkban évek óta működik óvodapedagógusokból álló bábcsoport. Minden évben két
bábelőadással kedveskednek a gyermekeknek.
Zöld Óvoda pályázatban /két alkalommal nyertük meg a Zöld Óvoda címet/
megfogalmazott feladatainkat is folyamatosan valósítjuk meg. (növények, virágok ültetése,
gondozása tapasztalatok szerzése, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés,
elemgyűjtés, őszi kirándulások erdőbe, almáskertbe stb.) A szelektív hulladékgyűjtéssel a
célunk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása:
környezettudatos gondolkodás, és életforma a felnövekvő nemzedékben.
A "Fejlesztés a gyermekre figyelve" alapítványunk által megnyert TÁMOP Egészségre
nevelő és szemléletformáló pályázat fenntarthatóságát biztosítjuk már 4. éve, táncházak,
sportversenyek, túrázás megvalósításával.
Nevelőtestületünk támogatja

és részt vesz az általam megírt mesterprogram

megvalósításában, melyet 2018. január 01. óta végzünk.
Mesterprogram célja az óvodai nevelésünk IKT eszközök segítségével történő
megújítása, IKT eszközök pedagógusok és gyermekek általi alkalmazása, mely
hozzájárul a nevelés-oktatás eredményességének növeléséhez.
A

mesterprogram

megvalósítása

során

a

pedagógiai

programunk

tevékenységrendszeréhez a pedagógusok tapasztalata alapján az IKT alkalmazási
lehetőségeiből a pedagógusoknak egy segítő gyűjtemény összeállítása.
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A gyermekek fejlődését egyéni fejlődéskövetéssel kísérjük, óvodába érkezésüktől, iskolába
lépésükig. „FEJLŐDÉSI NAPLÓ A TÓCÓSKERTI ÓVODA GYERMEKEI SZÁMÁRA” a
fejlődést nyomon követő dokumentumunk elnevezése. A gyermekek eredményeiről
fejlesztő

céllal

folyamatosan

visszacsatoltunk

szüleinek/gondviselőjének

és

az

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek is.
2016/2017-es nevelési évtől a nevelőtestület által 2016-ban a javaslatok által módosított,
átdolgozott és a nevelőtestület által elfogadott fejlődési naplót használjuk. A fejlődési napló
készítésénél és módosításánál figyelembe vettük a törvényi előírásokat. A fejlődési napló
pontozórendszerének finomítása, pontosítása még mindig folyamatban van, a módosításnál
figyelembe vesszük és beépítjük az óvodapedagógusok tapasztalatait.
Nagycsoportos gyermekeinknél iskolaérettségi mérést is végzünk október hónapban,
illetve január hónapban van a

visszamérés azokon a területeken ahol hiányosságot

állapítottunk meg. Nevelőmunkánk eredményeként nagycsoportos gyermekeink óvodáskor
végére rendelkeznek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szinttel.
Hagyományok, rendezvények megvalósítása
 Óvoda születésnapjának a megünneplése: októberben
 Egészséghét
 Mesemondóverseny
 Mikulás: december 6.
 Karácsony
 Farsang közösen a szülőkkel
 Nyílt napok a leendő óvodásoknak és szüleiknek
 Anyáknapja
 Évzáró műsorok, ballagások
 Gyermekhét, majális
Évek óta visszatérő vendégszereplői rendezvényeinknek a Zenebona Társulat, Vidám
Vándorok, Tom- Peti együttes, Muzsikás Péter és Fekete Dávid, Diridongó együttes.
Nagycsoportos gyermekeink a Vojtina Bábszínház előadásait és a szomszédos Kazinczy
Ferenc Általános Iskola és AMI moziját látogatják.
Hagyományainkkal

arra

törekszünk,

hogy

színesebbé,

örömtelibbé

tegyük

gyermekeink életét. Hagyományainkat a Pedagógiai Programunk alapján ápoljuk.
A www.tocoskertiovoda.hu weblapon keresztül a szülőket és a leendő új szülőket
folyamatosan tájékoztatjuk az aktuális eseményekről, a rendezvényeinkről.
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2014/2015 nevelési évben az NI Hungary Kft. sajtótájékoztatót tartott az óvodánkban.
Óvodánk több újságban, TV-ben is szerepelt.
Az óvodánkban folyó eseményekről, rendezvényekről az óvodaújságban tájékoztatjuk a
szülőket, és a gyermekekre is gondolunk, nekik is vannak benne mesék, kifestők, játékos
feladatok.

1. 4. Szervezeti kultúra, munkahelyi klíma
Az általam levezetett és irányított nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleteken,
figyeltem arra, hogy a közösségért végzett munkát elismerjem, minden alkalmat kihasználjak
a dolgozók jó közérzetének, hangulatának javítására, fokozására.
Megismertem a dolgozók érdeklődési körét, képességét és ennek megfelelően vontam
be őket az óvoda különböző tevékenységeibe, aktivitásukat, motiváltságukat fokozva ezzel.
Nagyon

fontosnak

tartom

a

belső

továbbképzéseket,

a

csapatépítő,

szervezetfejlesztő tréningeket. Az elmúlt 5 évben a munkatársak közel egy harmada
nyugdíjazás miatt kicserélődött. A csapatépítést az intézmény életében azért tartom fontosnak,
hogy az intézményben már korábban is itt dolgozó és újonnan bekerülő munkatársak
megismerjék egymást, jó hangulatú, oldott segítőkész légkör vegye körül a kollektívát.
Következő tréningeket tartottunk az óvodában külső szakemberek bevonásával:
 Szervezetfejlesztés (5 alkalommal)
 Mentálhigiénés lelki gyakorlatok
Vezetőként arra törekedtem, hogy ünnepek is legyenek a közösség életében:
 Névnapokról, születésnapokról való megemlékezés
 Felnőtt karácsony: nevelőtestületünk közös karácsonyi ünnepséget tart
 Közös rendezvények szervezése (egészséghét, óvodába hívogató, gyermekhét)
 Alkalmazotti közösségi kirándulás
 Óvodánk születésnapjának a megünneplése minden évben
Szervezeti kultúra fejlesztése során olyan szervezet kialakítását ösztönöztem,
 amely képes az önmegújításra, az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szervezeti
megoldások alkalmazására
 amelynek légkörét magas fokú együttműködés jellemzi
 amelynek célja az adódó konfliktusok feltárása és megoldása
 amelyben a döntések a legideálisabb szinten hozhatók meg.
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1. 5. Intézményi infrastruktúra, működési feltételek
Intézményünk 1982-ben kezdte meg működését.
Óvodánkban nyolc csoport vegyes, és homogén csoport működik. Csoportszobáink
tiszták, esztétikusak, tágasak, a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő minden terem,
öltöző,

mosdó,

folyamatosan

folyosó.
cseréltük

öltözőszekrényeket,

Felszereltségük
ki

a

régi

gyermekágyakat

kiválónak
bútorokat,

újakra.

A

mondható,

minden

csoportban

gyermekasztalokat,
csoportszobák

székeket,

játékeszközökkel,

gyermekkönyvekkel jól ellátottak. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek
használnak számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel
helyezzük el. Minden csoportnak felújított elkülönített mosdója és öltözője van.
A nevelőszoba új fenyő bútorokkal jól felszerelt. A nevelői szoba többfunkciós, a
fejlesztőpedagógus itt végzi délelőttönként a gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztését,
tehetségek gondozását, délután nevelőtestületi, munkaközösségi, önértékelést segítő csoport
megbeszélések és szülői fogadóórák színhelye is.
Szakmai folyóiratokkal, megfelelő számú számítógépekkel, nyomtatókkal, internet
hozzáféréssel rendelkezünk. Biztosított a pedagógusok részére a számítógép, nyomtató és az
internethasználat a nevelői szobában is.
2018. óta az épület valamennyi csoportszobájában és helyiségében elérhető a WIFI-rendszer.
Több számítógéppel, laptopokkal rendelkezik az intézmény (minden csoportnak külön
laptopja van és a csoportszobákban pavilononként /2 csoportszoba/ egy-egy multifunkciós
nyomtató is található)
Az óvodatitkár, óvodavezető helyettesek és az óvodavezető külön számítógéppel és
multifunkciós nyomtatóval rendelkezik.
Óvodánk projektorral és két fényképezőgéppel is felszerelt. A nevelőmunkájukban is
használják a pedagógusok a laptopot, nyomtatót, fényképezőt az óvodai élet megörökítése
céljából a tanulás támogatására. A pedagógusok egyre nagyobb gyakorlattal rendelkeznek a
szövegszerkesztés, prezentáció készítés terén.
Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja
a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteinek, biztosítsa egészségük
megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi mozgás-és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket
harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal veszi körül.
Udvarunkat az EU szabványnak megfelelő gyermek fejlődését segítő, biztonságos
udvari játékokkal szereltük fel. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt a játékok állapota
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folyamatos felújítást, javítást és cserét igényel, pedig minden nyáron lefestjük a játékokat.
2018. nyarán az udvari játékok időszakos ellenőrzése újra megtörtént, 34 db EU szabványnak
megfelelő udvari játékkal rendelkezik az óvodánk. Két alkalommal ellenőrizte a
Fogyasztóvédelem az óvodánkban az udvari játékokat és mind a kétszer rendben találta.
Az óvoda udvara a nevelési feladatok megvalósításában fontos szerepet tölt be, szervezett
mozgásos

tevékenységek,

tapasztalat

és

ismeretgyűjtési

lehetőségek,

ünnepek,

sportesemények, közös programok szervezése, családi programok helyszíne, munka jellegű
tevékenységek.
A nyári árnyékolást az udvarunkra ültetet fák és napernyők biztosítják. Nyáron az
alapítványunkból vásárolt párakapu segíti a gyermekek felfrissülését. A gyermekek részére
az ivóvizet az udvaron található 4 állásos ivókút biztosítja.
Az udvarunk szépen parkosított, gondozott. Az elmúlt évek alatt látványosan folyamatosan
fejlődött az óvodánk. A közösen elültetett növények, bokrok, virágok esztétikailag is szebbé
tették az óvodánkat, gyermekek, felnőttek egyaránt gyönyörködnek bennük.
A szülők is hozzájárulnak óvodánk udvarának szépítéséhez. Hagyományként minden
évben a

Föld Napja alkalmából minden

kisgyermek egy tő muskátlit hoz, melyet a

gyermekekkel közösen ültetünk el. Megtanítjuk a gyermekeket óvni, vigyázni a növényekre,
tárgyi eszközökre, rácsodálkozni a szépre, mellyel esztétikai élményhez juttatjuk őket.
Gyermekeink örömmel segítenek a növények gondozásában is. Ősszel árvácskával ültetjük be
a virágládáinkat és a kertünket, így tavasszal amikor a hó elolvad már virágoznak is a kis
árvácskáink.
2018. tavaszától minden csoport részére kialakítottuk a balkonkerteket. A gyermekek az
általuk ültetett és

gondozott magok fejlődését közvetlenül naponta megfigyelik,

tapasztalatokat szereznek és közösen fogyasztják el a megtermelt zöldségeket.
A tálalókonyhában a gyermekek ellátásához szükséges eszközök, gépek és
berendezések, valamint a felnőtt étkezőben a dolgozók kényelmét is szolgáló berendezések mikrohullámú sütő, hűtő - rendelkezésre állnak.
Minden csoport rendelkezik mikrohullámú sütővel, amiben a speciális étrendet igénylő
gyermekek ételét fel tudják melegíteni.
Mosáshoz két újonnan vásárolt mosógép áll a rendelkezésre. Minden csoport
porszívóval felszerelt és egy száraz-nedves porszívó is segíti a takarítási feladatok elvégzését.
A munkatársak részére felnőtt öltöző és zuhanyzó biztosított.
A pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak,
kivéve a tornaszobát, melyben a magas gyermeklétszám miatt 7 éve egy csoport működik.
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A Tócóvölgyben megépülő új Napsugár tagóvoda az óvodánk tagóvodája lesz. A tervezéstől
kezdődően több alkalommal vettem részt megbeszéléseken, a TOP -6.2.1-15 "Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése" pályázathoz (Projekt
azonosító száma: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009) óvodánk pedagógiai tevékenységét
bemutató szakmai összefoglaló dokumentumot, adatközlő táblázatokat és eszközlistákat
készítettem a fenntartó részére.
A Tócóvölgyben megépülő új óvoda talán lehetővé tenné óvodánkban is a
gyermeklétszám csökkenését, így itt a székhelyen is lehetőség lenne a tornaszoba
visszaállítására, és az új tagintézményben is kialakításra kerülhetne egy tornaszoba. A
tornaszoba kialakításával a gyermekek mozgásfejlesztése magasabb színvonalon tudna
megvalósulni.
Az óvoda épülete, kerítése átfestésre került. A nyílászáróink nagyon rossz állapotban
vannak, nem nyithatóak, rosszul zárnak, amit folyamatosan jelzek a fenntartó felé. Az
udvarunk kerítésének fa elemei több helyen is korhadnak, a jövőben szükséges lesz a kerítés
faléceinek a cseréje.

Óvodánk udvara
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Virágültetés a Föld Napja alkalmából

Gyermekmosdó

Nevelői szoba
Csoportszoba

A tárgyi, infrastrukturális feltételek megvalósítása a rendelkezésre álló költségvetési
keretből az évente adományozott NI támogatásból és az alapítványunk bevételéből
valósul meg.
Beszerzésre került tárgyi eszközök és felszerelések, fejlesztések
2014/2015 nevelési év
Mikrohullámú sütő vásárlása
Laptop vásárlás
5 db öltözőszekrény készíttetése (tulipán csoport)
Számítógép vásárlása
Multifunkciós nyomtató vásárlása
180 db gyermek fektető és hozzá vászon ágyhuzat vásárlása
Parketta csiszolása, lakkozása (napraforgó, ibolya, búzavirág, margaréta csoportokban)
Udvari játék javíttatása, karbantartása, festése, felülvizsgálata
Udvari játék készíttetése (sárkány mászóka, lengő gerenda, láncos lépegető, piramis
mászóka)
 Tálaló kocsik javíttatása (bútorlap csere, festés)
 Ágyazó szekrényekbe polcok készíttetése
 Lego vásárlás
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Beszerzésre került tárgyi eszközök és felszerelések, fejlesztések











































2015/2016 nevelési év
Sötétítő függönyök vásárlása (6 csoportba)
Számítógép + Windows 8 vásárlása
Öntözőrendszer kialakítása óvodánk udvarán 660 m2 területen
2 db porszívó vásárlása
1 db vasaló vásárlása
Játékok vásárlása alapítványból az adó 1%-ból
Füvesítés, parkosítás óvodánk udvarán
Csúszda vásárlása
2 db 4 állásos ivókút kialakítása óvodánk udvarán
Terasz burkolása
Vízelvezető csatorna átalakítása, burkolása, balesetmentessé tétele
Napernyők vásárlása
2016/2017 nevelési év
Nagyítók, távcsövek vásárlása a csoportoknak
Vezetői irodába szekrény készíttetése
4 db homokozó készíttetése
Medence műfüvezése (1 db)
Párakapu vásárlása
Két bejáratos filagória készíttetése a medencébe asztalokkal, padokkal felszerelve
Játékok vásárlása
2017/2018 nevelési év
Bükk asztalok, székek vásárlása óvodánk 5 csoportjába
Udvari játékok javíttatása
Udvari játékok készíttetése (rönk lépegető, ökrös fogat, tandem autó, vonat vagonnal)
Hatszögletű faburkolat készíttetése fa köré, medencébe asztalok, padok készíttetése
Medence műfüvezése (1 db)
Laminált parketta lerakása (pipacs, tulipán, hóvirág, gyöngyvirág csoportba)
Udvari játékok időszakos ellenőrzése
2 db automata mosógép vásárlása
2 db Dell laptop vásárlása + Windows 10
Festékek vásárlása udvari játékok festéséhez
Eltört csúszda cseréje, forgóhinta javíttatása
16 db nagyméretű virágláda és földek vásárlása balkonkertek kialakításához
Porszívó vásárlása
WIFI kiépítése
2018/2019 nevelési év
(2019. március 31-ig megvalósult fejlesztések)
4 db porszívó vásárlása
Mikrofonok, erősítők vásárlása
4 db HP multifunkciós készülék vásárlása a csoportoknak
(folyamatban lévő és 2019. július 31-ig tervezett fejlesztések)
Függönyök vásárlása csoportokba, öltözőkbe, gyermekmosdókba
Udvari játékok, kukák, padok javíttatása
Térelválasztó készíttetése hóvirág csoportba
Festékek vásárlása udvari játékok festéséhez
Folyosó festése
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1. 6. Partnerközpontú működés
Közvetett és közvetlen partnereinkkel kapcsolatainkat folyamatosan működtetjük.
Partnereinkkel való kapcsolattartást a folyamatosság, rendszeresség, az eredmények
publikálása, a kölcsönös párbeszéd jellemzi. Kapcsolataink hatékonyságát a rendszeres
elégedettségméréssel kontroláljuk, nevelőtestületünk magas szintű együttműködéssel,
problémamegoldó készséggel felméri, elemzi partnerei igényeit, reagál rájuk, majd
visszacsatol

ennek

eredményéről

annak

érdekében,

hogy

közös

erőfeszítéssel

megvalósuljanak Pedagógiai Programunk koncepciói.
Fontos feladat a különböző partnerek igényeinek, elvárásainak az összehangolása, de
ennek során a gyermekek mindenekfelett álló érdekét kell a végső közös pontként
meghatározni.
A partnereink nemcsak kérnek és elvárnak. Megbecsüljük őket, elkötelezetté válnak,
azonosulnak céljainkkal, számíthatunk támogatásukra, együttműködésükre.
Lényeges a kollégák munkájának rendszeres értékelése, a visszajelzés részükre, mert ez
adja a lehetőséget a további fejlődésre, a minőségibb munkavégzésre az intézmény működése
során.
Közvetlen partnereink
Gyermekek
Óvodásaink érzelmi biztonságot nyújtó közvetlen, szeretetteljes, családias légkörben,
barátságos óvodai környezetben, biztonságban élik meg mindennapjainkat. Elsődleges
tevékenységük a játék, ehhez minden feltételt biztosítunk. Olyan óvodai életet szervezünk
gyermekeink részére, melyben sok a közös élmény, közös tevékenység, játék.
Életkori sajátosságaikból fakad mozgásigényük, a mindennapi testi-lelki edzés lehetőségére,
fejlesztésére mindennap folyamatosan törekedünk.
Figyelembe vesszük:
 a gyermek mindenek felett álló érdekeit
 életkori és egyéni sajátosságait
 eltérő fejlődésű ütemét, emellett
 törekszünk a különbözőségek elfogadására, elfogadtatására
Az óvoda és a család
Intézményünkben a Pedagógiai Programunkból adódóan kiemelt feladat a szülőkkel
való együttműködés, így intézményünk nyitottsága a családok felé alapvetően jellemző.
A családokkal kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló kapcsolatot alakítunk ki.
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A másság elfogadása és tolerálása, a gyermekek érdeke, fejlődésük, fejlesztésük
felelőssége adja ennek a jó viszonynak az alapját.
A szülők igénylik a különszolgáltatásokat, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
megfelelni a szülők igényeinek. Kreatív foglalkozás, zene-óvoda, gyermektorna, néptánc, báb
és drámajáték, angol, úszás, ovi-foci, különfoglalkozásokat tudunk felajánlani.
A kapcsolattartásunk módjai, formái:
 anyás beszoktatás rugalmasan, egyéni igényekhez igazodóan, fontos a szülő
bizalmának elnyerése
 naponkénti párbeszéd
 nyílt nap
 szülői értekezletek (csoportszintű, összevont iskolai bemutatkozó, beiskolázás előtti,
új leendő óvodás gyermekek szüleinek)
 fogadóóra a szülővel egyeztetett időpontban
 családlátogatás (igény esetén)
 a szülőknek előadások szervezése, szakemberek bevonásával
 közös

rendezvények

(gyermekhét,

farsang,

ballagás,

évzáró

műsor,

közös

kirándulások, karácsonyi műsor)
 igény és elégedettség mérések
Óvodavezetőként figyelemmel kísérem, a szülők és az óvodapedagógusok kapcsolatát. A
szülői értekezleteken, Szülői Közösségi gyűléseken aktívan részt veszek. Fontosnak tartom,
hogy a szülők érezzék érdeklődésemet, odafigyelésemet. Tudják, hogy nemcsak a
gyermekeikkel, foglalkozó óvodapedagógusokkal, hanem velem is megoszthatják gondjaikat,
örömeiket.
Fenntartó
A fenntartó biztosítja az óvoda működéséhez szükséges feltételeket. Tiszteletben tartja
az óvoda szakmai önállóságát, támogatja az intézmény újszerű kezdeményezéseit.
A fenntartóval törekszem a jó munkakapcsolat kialakítására.
Az együttműködést jellemzi:
 együttműködő, támogató kapcsolat,
 kölcsönösség,
 korrektség.
Biztosítom, hogy:
 szakmai munkánkról megfelelő, közvetlen információt kapjon
 programjainkról, rendezvényeinkről időben kapjon tájékoztatást
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Óvoda és bölcsőde kapcsolata
Óvodánk rendszeres kapcsolatot tart a lakótelepen működő két bölcsődével.
Fontosnak tartjuk, hogy intézményeink gyermekközpontú szemléleten alapuló,
folyamatos, jól összehangolt munkával összedolgozzanak. Ehhez kölcsönös nyitottság kell
az intézmények részéről, ugyanis együtt vagyunk felelősek az átmenet fokozatosságának
megvalósításáért.
A vezetők folyamatosan konzultálnak egymással, tájékoztatják egymást gondjaikról, az
óvodába készülő gyermekek fejlettségi szintjéről, az óvodaérettség szempontjairól, elősegítik
a két intézmény dolgozói közötti egészséges munkakapcsolat kialakulását.
A gondozónők szívesen ajánlják a szülőknek az óvodánkat.
Az együttműködés módja, formái:
 betekintés a bölcsőde életébe ahonnan a gyermekeink érkeznek
 a gondozónők megismerhetik óvodai életünket, meglátogathatják a volt bölcsődés
gyermekeiket
 a gyermek óvodába lépése előtt tájékoztató szülői értekezletet tartok az érdeklődő
szülők számára
 mikulásra

nagycsoportos gyermekeink műsorával, ajándékkal kedveskedünk a

bölcsődés gyermekeknek
 rendezvényeinkre minden évben meghívjuk a bölcsőde vezetőket, ezzel is erősítjük
velük a partneri kapcsolatot. (mesemondóverseny, rajzverseny)
Óvoda-iskola kapcsolata
Az óvodából iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola
nevelőmunkájának

összehangolását,

a

két

intézmény

együttműködését.

Óvodai

nevelőmunkánk szerves részének tekintjük a kapcsolat ápolását, továbbfejlesztését.
Együttműködésünkben érvényesül a kölcsönös bizalom, egymás munkájának ismerete
és megbecsülése.
Óvodánknak rendszeres kapcsolata van a szomszédos Kazinczy Ferenc Általános
Iskolával, a lakótelepen található Vörösmarty Mihály Általános Iskolával és a Szoboszlói
Úti Általános Iskolával.
Az együttműködés módja, formái:
 ellátogatunk az első osztályos gyermekeink osztályába
 igény és elégedettségmérést végzünk
 tapasztalatcseréken, közös megbeszéléseken veszünk részt
39

 egymás rendezvényein, ünnepségein, versenyein veszünk részt (karácsonyi ünnepség,
Ovi-olimpia, Állatok Világnapja, Zsinórlabda bajnokság, rajzverseny)
 beiskolázás előtt az iskoláknak bemutatkozó szülői értekezletet szervezünk
 a tanító néniket meghívjuk a rendezvényeinkre (rajzverseny, mesemondóverseny)
zsűri tagnak
 nyílt napot tartunk a tanítónők részére
Egy jól működő hatékony együttműködést tudtunk kiépíteni a szomszédos iskolákkal.
Célunk a jövőben is a folyamatos kapcsolattartás, eredményes együttműködés
fenntartása.
Közvetett partnereink
Nem álltunk velük napi közvetlen kapcsolatban, de együttműködésükkel segítik az
óvodát céljai elérésében.
NI Hungary Kft.
A National Instrumentssel 2011-ben együttműködési megállapodást írtunk alá, melyet
polgármesterünk is támogatott. Azóta nagyon szoros együttműködés alakult ki a két
intézmény között. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást programjainkról, beszerzésekről.
Nagycsoportos gyermekeink gyárlátogatáson vesznek részt. A LEGO mentor programot
működtetjük az intézményünkben két NI munkatárs részvételével, melyen a tehetséges
gyermekek vesznek részt.
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Logopédiai, diszlexia veszélyeztetettség szűrése valósul meg. Konkrét esetekben
iskolaérettségi, képességszint felmérő vizsgálatokat kérünk. A szakszolgálat által is biztosított
óvodánkban a fejlesztőpedagógiai fejlesztés és a tehetséggondozás.
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
Részt veszünk közös konzultáción, tájékoztatáson. Heti egy alkalommal

óvodai

szociális segítő áll óvodánkban a segítséget igénylő szülők, pedagógusok rendelkezésére, aki
tanácsadással segít a problémák megoldásában. A szociális segítő a kiscsoportban részt vesz
az óvodai nevelőmunkában.
Debreceni Intézményműködtető központ (DIM)
Az óvodavezető, óvodavezető helyettes és az óvodatitkár rendszeres kapcsolatot tartott a
DIM dolgozóival, gazdasági, étkezési és munkaügyi feladatokkal kapcsolatosan.
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Gyermekorvos, védőnő
Általános egészségügyi, tisztasági vizsgálatokat és egészségügyi dokumentumok
ellenőrzését végezi a védőnő, a tapasztalatokról a vezetővel folyamatosan konzultál.
Vojtina Bábszínház
A meghirdetett programokon középső és nagycsoportos gyermekeink vesznek részt.
Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Ide utaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket vizsgálatra.
Református, Katolikus Egyház (hitoktatás)
Biztosítjuk az ingyenes hitoktatást a gyermekek részére. Az egyház folyamatosan
tájékoztat a programjairól, rendezvényeiről, bekapcsolódunk a programjaikba. Az egyház
felkérése esetén a nagycsoportos óvodásaink anyák napi köszöntéssel, saját készítésű
ajándékkal kedveskednek az időseknek.
Uszoda
Heti egy alkalommal a szomszédos Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI
uszodájába visszük úszni a gyermekeinket (szülői igény alapján) Nyáron kéthetes intenzív
úszásoktatásra kísérjük az úszást igénylő gyermekeket.
A partnerekkel kapcsolatos feladataimat megvalósítottam.

1. 7. A helyzetelemzés főbb megállapításai
Az életpályamodell bevezetésével az új kihívásoknak, elvárásoknak a pedagógusaink
megfelelnek. Ezt bizonyítják a sikeres pedagógus önértékelések, minősítések, tanfelügyeleti
ellenőrzések eredményei.
Óvodapedagógusaink nyitottak a tanulásra a folyamatos önképzésre, tudásukat,
gyakorlati tapasztalataikat egymással megosztják, mely hozzájárul a magas színvonalú
nevelőmunkánkhoz.

A stratégiai célok követése, az éves operatív tervezés, a terveknek

megfelelő mindennapos szakmai munka a biztosíték az intézmény elért szakmai
színvonalának megőrzésére, szakmai továbbfejlesztésére, eredményeinek elismerésére.
A magas színvonalú szakmai munka miatt a szülők szívesen választanak bennünket,
évek óta a maximálisan felvehető létszám felett fenntartói engedéllyel működnek
csoportjaink.
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Felvállaltuk óvodai nevelésünk IKT eszközökkel történő megújítását, mely színesíti és
tovább növeli a nevelő-oktató munkánk színvonalát. (intézményvezetői mesterprogram)
A munkatársak érdeklődési körét, képességét ismerem, ennek megfelelően vonom be
őket az óvoda különböző tevékenységeibe.
Az elmúlt öt évben is tartottunk az alkalmazotti kör részére tréningeket és a következő
néhány évben nyugdíjba vonuló munkatársak miatt

továbbra is nagyon fontosak a

csapatépítő, kommunikációs tréningek.
Partnereinkkel való kapcsolat folyamatos, rendszeres és eredményes, melyet a
továbbiakban is meg kell őrizni.
Az óvodánkba járó gyermekek szülei elégedettek, támogatóak, elkötelezettek az óvoda
iránt, számíthatunk az együttműködésükre.
Óvodánk mind külső mind belső környezete optimális lehetőséget biztosít a
gyermekek harmonikus személyiségfejlődéséhez. Az elmúlt öt évben óvodánk kívül, belül
teljesen megújult, mind tárgyi feltételeiben, mind játékaiban egyaránt.
Az elmúlt öt év vezetői beszámolójában tervezett célkitűzéseket teljes mértékben
megvalósítottam.

2. VEZETŐI KONCEPCIÓ, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK
Intézményünkben a nevelőmunkánkban elért eredmények ismeretében szeretném
folytatni a megkezdett feladatokat. Tervem a megkezdett Pedagógiai Program
folytatása, a programunkban meghatározott céloknak, feladatoknak, elvárásoknak megfelelő
szakmai munka irányítása.
A működés sikeressége továbbra is a minőség folyamatos megőrzésén, javításán, a
csapatmunkán a környezet elégedettségén múlik. Közösen kialakított értékek határozzák
meg a minőséget, jövőképet. Az óvodában minden óvodapedagógus, dajka minden dolgozó
részese az óvodai egyéni arculat alakításának, a

pedagógiai program színvonalas

megvalósításának.
Vallom, hogy akkor tudunk igazán sikeresen dolgozni, ha mindenki képességeinek
megfelelően járul hozzá az eredményekhez.
Olyan környezetet kívánok biztosítani az intézményben, mely továbbra is befogadó,
szerető, elfogadó, gyermekközpontú, amelyben legfőbb érték a gyermek. Ahol a gyermeket
olyan közeg veszi körül, ahol biztonság, tisztelet, szeretet, feltétel nélküli elfogadás a
jellemző.
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Kollégáim szakmai önállóságát biztosítani kívánom, de továbbra is szakmai
igényességet, elkötelezettséget, minőségi munkavégzést várok tőlük.
Bízom kollégáim képességeiben és lelkesedésében, ezért meggyőződésem az, hogy az
alkalmazotti közösség minden nehézség ellenére sokra hivatott, konstruktív együttműködéssel
pedig elérhetőek a Pedagógiai Programban és egyéb dokumentumainkban megfogalmazásra
kerülő célok. Ennek érdekében törekszem olyan munkahelyi légkör megteremtésére,
biztosítására, ahol demokratikus vezetés alatt mindenki szívesen dolgozik egy közös
célért, a gyermekek harmonikus fejlődéséért.

2. 1. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
"Haladni csak úgy lehet, hogy míg az egyik lábunkkal előre lépünk, a másikat a helyén
Eötvös József

hagyjuk."

Törvényi előírásoknak, fenntartói elvárásoknak megfelelő működés biztosítása
Egyik elsődleges vezetői feladatom a törvényes és jogszerű működés biztosítása. Célom,
hogy az intézmény működését szabályozó törvényi, jogszabályi változások, módosítások
naprakész ismertetésével, ezek betartásával, munkatársak felé folyamatos továbbításával
továbbra is a törvényességi elvárásoknak megfelelve működjön az intézmény. Célom
továbbá, hogy a tagóvoda megépítésével, és működtetésével a tagóvodában is biztosítva
legyen a törvényes működés.
Fontosnak tartom, a jogi követelmények megismertetését, a hozzáférhetőség biztosítását
valamennyi alkalmazott részére. A közvetlen partnereink elégedettségmérését évenként
leszabályozott formában elvégezni, a külső ellenőrzéstől függetlenül is.
RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 Tanügyigazgatási dokumentumok törvényhez igazítása (csoportnapló, fejlődési napló)
 Alapdokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása


A közalkalmazottak személyi anyagának felülvizsgálata, pontos vezetése

KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Szabályozó dokumentumok törvényi változásokhoz és partneri igényekhez igazítása
 Intézményi szinten a minőségbiztosítási rendszer, partneri igény-és elégedettségmérés
működtetése, trend vizsgálatok elvégzése
 Az Intézményi Önértékelési Program további működtetése, az elvégzett
módosításoknak megfelelően
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HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 A megjelenő jogszabályok, törvények, rendeletek folyamatos figyelemmel kísérése:
közlönyök

online

letöltése,

a

lehetőségek

függvényében

konferenciákon,

áttanulmányozása,

felülvizsgálata,

továbbképzéseken történő részvétel
 Intézményi

dokumentumok

folyamatos

jogharmonizáció ellenőrzése, a változó jogszabályi kereteknek megfelelően a
dokumentumok módosítása, szabályzatok elkészítése, jóváhagyása
 Intézményvezetői mesterprogramban (IKT bevezetése az óvodánkban, tapasztalatok
alapján pedagógusokat segítő gyűjtemény összeállítása, pedagógiai program
módosítása) foglaltak megvalósítása


Az óvodapedagógusok folyamatos tájékoztatása jogszabályi változásokról

Gazdaságos működés, tárgyi, eszközbeli feltételek biztosítása
Az intézmény gazdaságos működtetése kiemelt vezetői feladat. A gazdálkodást a
fenntartó anyagi támogatása, a gazdálkodásra vonatkozó szabályok, rendeletek, utasítások
határozzák meg.
Célom az óvoda eredményes működése, a pedagógiai munka feltételrendszerének további
javítása, valamint az esztétikus környezet alakítása, megőrzése érdekében a tervszerű, tudatos
és költséghatékony gazdálkodás folytatása.
Nagyon fontosnak tartom a balesetmentes környezet megteremtését, mert csak
esztétikus rendezett környezetben biztosítható a gyermekek és dolgozók balesetmentes,
jó közérzete.
A Pedagógiai Programban kitűzött céljaink, kötelező eszközjegyzékben előírt eszközök
megvalósítását segítő beszerzésekre törekszem.
Feladataim:
 A meglévő eszközök, berendezések védelme, karbantartása, folyamatos állagfelmérés
 Bővítés alapelvei továbbra is: kevesebbet, de minőségit!
 Az eszközök, felszerelések legyenek esztétikusak, szervesen illeszkedjenek a
környezetünkbe, legyenek biztonságosak, balesetmentesek.
 A

játszóudvar

eszközeinek

folyamatos

felülvizsgáltatása
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védelme,

fejlesztése,

bővítése,

 Takarékos gazdálkodásra törekszem és ezt elvárom az intézmény minden
dolgozójától.
 Az óvoda állagának, eszközeinek a megóvása, mely a kollégák felelőssége is
A gazdálkodás fontos elve a szűkös előirányzatok miatt a takarékosság, az odafigyelés, ám
a gazdálkodás nehézségeit lehet enyhíteni. A szakmai célkitűzések megvalósítását a
fenntartói támogatást kiegészítve részben alapítványi, NI Hungary Kft. és egyéb
támogatások segítik.
RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 A működéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, biztosítása
 Külön

foglalkozások,

tevékenységek

díjából

bevételek

generálása

az

alapítványunkba
 Együttgondolkodás, együttműködés, bizalom erősítése, nyílt, őszinte kommunikáció
 Szakmai információáramlás további finomítása
 Udvari játékok karbantartása, épületek állagmegóvása
 Tiszta, rendezett, esztétikus környezet kialakítása
 Nyári tervezett felújítási, karbantartási munkák koordinálása
 A gyermeköltözők felújítása, lambéria csere
 Csoportokba, öltözőkbe, mosdókba új függönyök készíttetése
 Óvodánk udvarán az elhasználódott faszemetes kukák, padok cseréje


Óvodánk folyosójának festése

KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Eszközök, felszerelések szükség szerinti bővítése, javítása
 Szakmai programok megvalósulása érdekében pályázati lehetőségek kihasználása
 Egyéb külső források felkutatása a megtervezett eszközpótlás eléréséhez
 Intézményi honlap folyamatos működtetése
 Fejlesztőjátékok, mozgásfejlesztő játékok vásárlása elhasználódás szerint
 Térelválasztók készíttetése (hóvirág, margaréta, búzavirág csoportokba)
 4 csoportba (ibolya, napraforgó, búzavirág, margaréta) laminált parketta lerakás
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HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 A rendelkezésre álló pénzeszközök előírásszerű. ésszerű felhasználása
 A nevelőmunka tárgyi feltételeinek kiegyensúlyozott biztosítása


Tagóvoda vezető számára segítségnyújtás a vezetési funkciók hatékonyabb
érvényesítéséhez

 Szakmai információáramlás megfelelő működtetése
 Az óvodai csoportok közösségi oldalainak a kialakítása, működtetése
 Udvari játékok, homokozók cseréje (elhasználódástól függően)
 Udvarunk fakerítésének a felújítása
 Nyílászárók cseréje fenntartói segítséggel


Csoportokba az egészséges életmódot elősegítő sóasztalok, sópadok beszerzése

Humánerőforrás biztosítása, fejlesztése
A személyi feltételeket a Köznevelési törvény és a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának rendeletei alapján biztosítom.
Célom a törvényi és önkormányzati rendeletnek való megfelelés, az engedélyezett
humánerőforrás álláshelyek betöltése.
A megüresedő óvodapedagógusi álláshelyekre a pedagógiai programunknak megfelelő
további képzettséggel rendelkezőket részesítem előnyben, illetve a szakmai gyakorlatát
óvodánkban teljesítő, rátermettségét bizonyító jelölteket.
A pedagógiai asszisztens munkakörre pályázók esetében a pedagógus végzettséggel
rendelkezők előnyt élveznek a felvételi eljárásnál.
A nevelő-oktató munkát segítő dolgozóknál figyelembe veszem a munkakör betöltéséhez
szükséges végzettséget, rátermettséget, alkalmazkodó képességet.
Tartós hiányzások esetén (GYES, GYED, betegség) gondoskodom a helyettesítésekről,
figyelembe véve az egyenletes terhelést, hogy megakadályozzam a dolgozók túlterhelését. A
helyettesítéseket az eseti helyettesítésekkel oldjuk meg, melyről nyilvántartást vezetünk.
RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás szakértelem és egyenletes
terhelés alapján történjen
 Szakirányú végzettséget szerzett dajka foglalkoztatása a nyugdíjba vonulók helyén
 A pedagógiai munkát segítők szakmai konferenciákon való részvételének a biztosítása
 Helyi bemutató foglalkozások szervezése, jó gyakorlatok átadása egymásnak
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KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 A pedagógusok ösztönzése a minősítési rendszeren belüli megmérettetésre pedagógus
minősítések eljárási folyamataiban való sikeres részvétel folytatása


Minél több óvodapedagógus vegyen részt külső, belső továbbképzéseken, melyen
egyéni, szakmai kompetenciáikat bővíthetik

 Szakmai, képzettségbeli mutatók további bővítése önképzéssel
 Pedagógusok informatikai kompetenciáinak bővítése, napi tevékenységekben az IKT
használata (éves anyaggyűjtemény, tematikus tervek, vázlatok írása)


Digitális kultúra továbbfejlesztése

HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 A köznevelési törvényben előírt megfelelő alkalmazotti létszám biztosítása
 További szakvizsgák megszerzése
 A nevelőtestület, alkalmazotti közösség folyamatos szakmai fejlesztése, stabilizálása
 Nyugdíjba vonuló kollégák megfelelő utánpótlásának biztosítása, a megüresedő
státuszok körültekintő betöltése, az új dolgozó mielőbbi beilleszkedésének
elősegítése
 Az új kollégák mellé mentorok kijelölése

Az

intézményi

működés

nyilvánossága,

kapcsolatrendszer

működtetése,

az

intézményvezető tájékoztatási kötelezettsége
A Tócóskerti Óvodáról kialakult pozitív kép megőrzése, fejlesztése az óvodavezetés
stratégiájának fő mozgatórugója. Elengedhetetlen, hogy a családokkal való együttműködés,
a nyitottság, a gyermeki igényekre eredményesen reagáló, az ő érdekeit képviselő
pedagógiai valósuljon meg a jövőben is.
Olyan óvodát kívánok vezetni, ami mások számára is vonzó, ezért fontosnak tartom,
hogy mindkét intézményről (székhely és leendő tagóvoda) programjainkról, az
óvodáinkban történtekről időben értesüljenek szűkebb és tágabb környezetünkben is.
Célom, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni a tevékenységekről, eredményességről érkező
visszajelzéseket. Az átgondolt, tervszerű párbeszéden alapuló fejlesztés eszköze az igényes
munkának.
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Az óvodai csoportok közösségi zárt csoportjaiban a lehetőség adott az események
folyamatos dokumentálására.
Az intézményi dokumentumok az óvodánk honlapján megtalálhatóak, illetve az
intézményben papír alapon az érdeklődő szülők rendelkezésére bocsátom.
Gondoskodom a folyamatos pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás
érdekében az információk nyilvánosságáról szülői értekezletek, Szülői Közösségi gyűlések,
beszámolók biztosításával.
Feladatom: a honlapunk folyamatos aktualizálása, hogy az érdeklődő szülők betekintést
nyerhessenek óvodai életünkbe.
Az intézmény munkatársai számára továbbra is biztosítom a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférést.
Ssz.

1.

Az információ átadás
színterei
Nevelőtestületi

Hatékony, szakszerű kommunikáción alapuló

tanácskozások (nevelés

együttműködés kialakítására törekszek

Belső kapcsolatok

nélküli munkanap,
nevelőtestületi értekezlet)

2.

Vezetőségi értekezletek,

Szükség esetén összehívom a vezetőséget, a vezető

fórumok

helyettessel, tagóvoda vezetővel naponta
konzultálok

Szakmai munkaközösségek
Szakmai munkacsoportok
3.

Az önértékelési csoport, a munkaközösségek, és a

(BECS, munkaközösségek,

bábcsoport tagjai az eredményes együttműködés

bábcsoport)

érdekében, folyamatosan konzultáljanak, határidőre
teljesítsék a vállalt feladataikat

4.

Munkaértekezletek az éves

Tájékoztatom a nevelőmunkát segítőket is az adott

munkaterv szerint (dajkai,

hónapban az aktuális feladatokról

pedagógiai asszisztensi)

5.

Alkalomszerű, szükség

Ha a feladat ellátása, vagy váratlan esemény

szerinti munkaértekezletek

indokolja, akkor szükség szerint alkalomszerű
értekezletet is tartok

6.

Munkatársi értekezletek a

Szükség esetén a nevelésmentes napokon, a teljes

teljes dolgozói kör

dolgozói körnek értekezletet tartok

bevonásával
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Ssz.

7.

Az információ átadás
színterei
Érdekképviseleti

A közalkalmazotti tanáccsal jó kapcsolat

értekezletek, megbeszélések

kialakítására, megtartására törekszek,

Belső kapcsolatok

véleményezési jogát, javaslatát figyelembe veszem

8.

Hospitálás, szakmai

A pedagógusokat ösztönzöm a hospitálásokra,

tapasztalatcsere

mely a szakmai munka magasabb színvonalának az
ellátását segíti

9.

Elektronikus kapcsolattartás

Élek az elektronikus kapcsolattartás lehetőségeivel,

(E-mail, közösségi csatornák,

az alapdokumentumokat, éves munkaterveket,

használata, stb.)

értékeléseket e-mailben is eljuttatom a pedagógusok
részére

10.

Flottás telefonvonal használat Néhány dolgozó rendelkezik flottás telefonnal, őket
ösztönzöm az egymás közötti kapcsolattartásra

A helyzetelemzésben részletesen bemutatott közvetlen és közvetett partnereinkkel való
kapcsolatainkat folyamatosan magas színvonalon működtetni kívánom.
Célom a pontosan szabályozott együttműködések működtetése, valamennyi
partnerrel eddig kialakított jó kapcsolat fenntartása, együttműködések továbbvitele,
fejlesztése

a

partnerek

bevonása

a

folyamatokba,

a

közvetlen

partnerek

elégedettségének mérése évenként, és az eredmények visszacsatolása.
Partnereinkkel való kapcsolattartást továbbra is a folyamatosság, rendszeresség, az
eredmények publikálása, a kölcsönös párbeszéd jellemezze.
A helyben szokásos módon tájékoztatni kívánom a partnereinket (az információátadás
szóbeli,

digitális

vagy papíralapú).

A

partnerek

tájékoztatását

és

véleményezési

lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálom, visszacsatolok és fejlesztem.
Elsődleges legfontosabb partnerként továbbra is a szülőkre, családokra tekintek, és ezután
is számítok a gyermek harmonikus fejlődése érdekében a konstruktív együttműködésre.
Célom, hogy megismertessem és elfogadtassam az óvodai nevelésben alkalmazott
alapelveket, melyeket az óvoda dolgozói a gyermekek érdekeinek maximális figyelembe
vételével alakítanak, figyelembe véve a szülői igényeket, javaslatokat.
A Szülők részére biztosítani kívánom mindazokat a jogokat, melyeket a köznevelési
törvény előír:
 A szülők tájékoztatása az éves munkánkról, eredményeinkről, sikereinkről
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 A szülők tájékoztatása a pedagógus, vezető és intézményi önértékelésről, az
intézményi célok megvalósításáról, a vizsgálatok eredményeiről, a partneri
elégedettségmérés eredményeiről
 A szülők tájékoztatása a mesterprogram folyamatos megvalósításáról, tapasztalatairól
 A szülők aktív bevonása az óvodai életbe, programokon való részvétel, azok
szervezésébe való bevonás
Fontosnak és elengedhetetlennek tartom a szülők véleményének a megismerését,
ehhez kívánom nekik megadni a szükséges tájékoztatást. Lehetőséget adok

a

véleménynyilvánításra a nevelői munkáról, véleményük fontos a pedagógusok, a vezető és az
intézményi önértékelésnél.
Az intézmény érdekeinek szem előtt tartásával, a fenntartói elvárásoknak megfelelve,
továbbra is törekszem a fenntartóval való jó kapcsolat ápolására.
A gyermekek sokrétű fejlesztésében első számú partnerünk a Hajdú-Bihar Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat. A szakemberekkel való közvetlen kapcsolat fenntartása a jövőben
is célom, továbbra is számítok a segítségükre.
A bölcsődével és az iskolákkal rendszeres és jó kapcsolatot ápolunk.
A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja munkatársaival törekedtünk a hatékony
együttműködésre. A gyermeket veszélyeztető problémák észlelésekor a jelzőrendszer további
gyors és hatékony működtetése továbbra is fontos.
NI Hungary Kft. mint támogató partnerünk, anyagilag segíti az óvodánkat. Továbbra is
törekszek a hatékony együttműködésre.
A jól működő, hagyományos kapcsolattartási formák megtartását, ápolását
támogatom

és

továbbra

is

részt

kívánok

venni

a

partnerekkel

történő

kapcsolattartásban.
RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 SZMSZ-ben szabályozott és a Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló
kapcsolatok megfelelő ápolása
 A közösségen belüli információáramlás erősítése, a kapcsolattartási formák tartalmi
fejlesztése (programok, tréningek)
 Szülőkkel, családokkal való partneri együttműködés erősítése, közös óvodai
rendezvények, új kapcsolattartási formák keresése (családi délutánok, főzőnapok
egészséges, reform ételek elkészítése közösen, sportrendezvények)
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RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 A pedagógusok és szülők közötti kapcsolattartás és információáramlás modern
lehetőségeinek felelős és körültekintő használata, a gyermeki személyiségi jogok
sértetlenségének teljes körű biztosítása

KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Nyílt, őszinte kommunikáció, az együttműködés, a kritikai gondolkodás és bizalom
erősítése
 A közvetlen és közvetett partnerekkel történő kommunikáció erősítése, a kölcsönös
egymás érdekeit szem előtt tartó kapcsolattartás érdekében. A minőségirányítási
feladatok hatékony működtetése, a feladatok megosztása a nevelőtestület és az
alkalmazotti közösség bevonásával
 Kölcsönös látogatások, szakmai rendezvények szervezése bölcsődével, iskolákkal
 A város kulturális életében való aktív részvétel óvodai csoportok, tehetséges
gyermekek közreműködésével
 A város sportéletébe való bekapcsolódás, aktív részvétel a rendezvényeken
 A tagóvodában a kapcsolatok kialakítása, hatékony együttműködés megvalósítása
HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 Folyamatos, eredményes kapcsolattartás
 Az óvoda minőségirányítási rendszerének magas színvonalú megvalósítása. Az
intézmény külső kapcsolatrendszerének erősítése
 Nagycsoportosaink részvétele az NI Hungary által szervezett gyárlátogatáson, Lego
mentor programban

2. 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
„Az átalakulás akkor lesz valódi, ha a nehézségek ellenére sem szűnik meg.”
Delia Steinberg Guzmán
Az intézményi jövőkép meghatározásánál figyelembe veszem az intézmény külső-belső
környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. A külső-belső változásokat
figyelemmel kísérem, konstruktívan reagálok rájuk, megismerem a változások okait és a
változtatást megosztom a kollégákkal.
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Óvodánk pedagógiai programja tartalmazza azokat a célokat, feladatokat, amelyeket
elvár az intézménytől az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a fenntartó, illetve az óvoda
környezete, továbbá meghatározóak még a tanfelügyeleti kézikönyv standardjaiban rögzített
általános pedagógiai elvárások. Az intézmény céljainak elérésében, a nevelőtestület
valamennyi tagja elkötelezett, mely az óvoda szakmai arculatának, értékrendjének
biztonságát eredményezi. Folyamatosan nyomon követem a célok megvalósulását. A belső
külső intézményértékelés eredményeire építek, ebből kiindulva meghatározom a fejlesztési
területeket.
A változások stratégiai vezetésében biztos alapot a közös értékek jelentik, amelyek
óvodánk alapvető küldetését minden körülmények között támogatják, s amelyek minden
partnerünk számára egyértelműen jelzik a szervezet működésének irányvonalait.
Közösen kialakított értékek határozzák meg a minőséget, jövőképet.
A működés sikeressége továbbra is a minőség folyamatos javításán, a csapatmunkán a
környezet elégedettségén múlik.
Az óvodában minden óvodapedagógus, dajka minden dolgozó részese az óvodai egyéni
arculat alakításának, a pedagógiai program színvonalas megvalósításának.
Vallom, hogy akkor tudunk igazán sikeresen dolgozni, ha mindenki képességeinek
megfelelően járul hozzá az eredményekhez.
Közös

értékeink:

családokkal

való

együttműködés,

családok

bevonása

a

nevelőmunkánkba, nyitottság, gyermekközpontú, szeretetteljes nevelés, érzelmekben gazdag
óvodai élet biztosítása, környezettudatosság
A megjelölt célok jelentős része olyan, folyamatosan fennálló feladat, melynek eléréséhez
állandó

fejlesztésre

kell

törekednünk.

A

következő

feladatok

fejlesztéséért,

megvalósításáért fogok a következő ötéves vezetői időszakában törekedni:
RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 Az intézmény közös értékeinek preferálása, egyéni, közösségi értékelésekben ezek
kiemelése
 Egyéni sikerek közösségivé tétele, hiszen ezekből tevődik össze az óvoda közös
értéke is
 A szülői elégedettségmérés után legyen idő a megfelelő reagálásra, a változtatásra,
visszacsatolásra úgy, hogy az igényt megfogalmazó szülők lássák, érezzék hatását
 A tagóvoda dolgozóival a pedagógiai programunk megismertetése, közös értelmezése,
elfogadtatása, lehetőség biztosítása a székhelyen a hospitálásokra
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KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Belső szakmai innovatív értékelés megvalósítása, mely során a szakmai
célkitűzéseinket összehasonlítjuk a pedagógiai munkánk eredményességével
 Az óvodapedagógusoknál figyelembe kell venni a várható személycseréket elegendő
időt kell hagyni a pedagógiai programunk megismerésére, hospitálásokon való
részvételre
 Különböző szakmai fejlődési igények megvalósítása, egyensúlyban tartása
 A munkatársak, intézmény partnerei felé folyamatos tájékoztatás a változásokról,
lehetőséget biztosítok önálló információszerzésre (előadások, konferenciák)
 A nevelés eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezések, innovációk,
fejlesztések befogadása

HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 A tanfelügyelet és önértékelés összehangolása, szakmai elvárásoknak való minél
nagyobb mértékű megfelelés
 A tanfelügyelet standardjainak folyamatos megismertetése az új munkatársakkal,
eszközeinek alkalmazása a tervezőmunka ellenőrzéseiben, a tevékenységek elemzése
során
 Támogatni fogom a fejlesztések elősegítése érdekében az önértékelési csoport
munkáját, hospitálások szervezését, fejlesztését
 Átfogó intézményi önértékelés megvalósítása, melynek segítségével kimutatható a
nevelőmunka, az óvodai pedagógiai program céljainak és feladatainak összegző
értékelése
 Célok

megvalósulásának folyamatos

nyomon

követése, fejlesztési

területek

meghatározása
 Folyamatos szakmai megújulás annak érdekében, hogy a szakmai eredményeink egyre
magasabb színvonalon valósuljanak meg
 Az intézmény hosszú távú céljainak, terveinek lebontása operatív célokra és azok
megvalósításának nyomon követése, értékelése, továbbfejlesztése


Biztosítom, hogy a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások
érthetőek és végrehajthatóak legyenek



A szülők részére visszajelzek a mesterprogram megvalósításának eredményeiről
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2. 3. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
„Stratégia nélkül olyan a szervezet, minta az a hajó, amelyiknek nincs kormánya és körbe-körbe jár.”
(Ross, J. – Kann, M.)

Célom Pedagógiai Programunk célkitűzéseinek megvalósítása, a benne foglalt értékek
megőrzése, az óvodai nevelésben elért eredmények, pozíciók megtartása, magasabb
szintre történő emelése, óvodánk önálló arculatának megtartása, sokszínű és hatékony
nevelési intézmény működtetése, mely megfelel a társadalmi, fenntartói, szülői,
oktatásirányítási elvárásoknak.
Programunk
szeretetkapcsolat.

neve:

„Szeressük,

Programunkban

így

vezessük!”,

kiemelt

melynek

jelentőséget

alapja

tulajdonítunk

a
a

szeretet,
környezet

megismerésének, megszerettetésének és óvásának, az egészséges életmód kialakításának.
Programunk a családokkal való szoros együttműködésben szeretni, tisztelni, bátorítani kívánja
a gyermeket az optimális környezet biztosításával. Pedagógiai programunk céljait,
feladatait, alapelveit közösen határoztuk meg, így mindenki magáénak érzi.
Vállalom, hogy jogszabályi környezet változása esetén a Pedagógiai Programunkat az
Óvodai nevelés országos alapprogramjára alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítom.
Irányítom dokumentumaink kidolgozását (nevelési,

éves tevékenységi tervek,

tematikus tervek, ) összehangolását, annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a
pedagógiai program teljesítését valamennyi gyermek számára.
A nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat eredményességének, a gyermekek fejlődésének
biztosítása
"Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!"
Lev Tolsztoj
Figyelemmel kísérem és elvárom, hogy a szabad játék fejlesztő hatásának biztosítása
érdekében az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének, érdeklődésének
megfelelően biztosítsák a különböző játéktípusokhoz szükséges eszközöket, anyagokat,
megfelelő helyet, elegendő időt, nyugodt légkört, élményszerzési lehetőségeket.
Elvárom, hogy szükség és igény szerint együttjátszással, támogató, ösztönző
magatartással irányítsák a játékot. A gyermekek és a felnőttek egyéb játékkapcsolatában
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érvényesüljön a segítségadás, problémafelvetés, megerősítés, a problémák önálló megoldására
való ösztönzés.
Elvárom és nyomon követem, hogy a játékos tapasztalatszerzést, a környezeti nevelés
változatos tevékenységeit tudatosan használják a spontán, a szervezett és az utánzásos
tanulásra. Elvárom, hogy az óvodapedagógus ismertesse és szerettesse meg szűkebb és tágabb
környezetét.
Figyelemmel kísérem az érdeklődés felkeltésével, változatos motivációs módszerekkel a
külső világ tevékeny megismeréséhez igazított komplexitás megvalósítását.
Elvárom, hogy az óvodapedagógusok olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedési
formákat alakítsanak ki, amelyek meghatározóak a természetes és az ember által létrehozott
környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában.
Nyomon követem az egészséges életmód szokás és szabályrendszerének alkalmazását,
a környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges, a gyermekek életkorának megfelelő
szokásrendszer kialakítását. A gyermekek mindennapi mozgásszükségletének kielégítését.
Figyelemmel kísérem és elvárom, hogy az óvodapedagógusok biztonságot nyújtó,
szeretetteljes, elfogadó légkört teremtsenek. Személyes példával kölcsönös tiszteletre,
egymás elfogadására, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartására neveljék a gyermekeket.
Nyomon követem, hogy a közösségi szabályrendszer kialakításánál betartásánál a
tervszerűség, következetesség, folyamatosság érvényesül-e.
Figyelemmel kísérem a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális szakemberekkel
való konzultáción alapuló differenciált óvodai nevelését, a fejlődés segítését.
Elvárom, hogy az óvodapedagógusok időben jelezzék, ha a gyermek fejlődésében
lemaradást, eltérést tapasztalnak, hogy minél korábban részesülhessenek speciális
fejlesztésben, terápiában.
Számba kell venni a tehetséggondozás lehetőségeit. Gondoskodok róla, hogy a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, felzárkóztatást igénylők) speciális
támogatást kapjanak. Az óvodapedagógusok biztosítsák a megmérettetést tehetséges
gyermekeink versenyeken való részvételével. (rajzpályázat, vers és mesemondó verseny,
sportvetélkedők)
Figyelemmel kísérem, hogy a mérések eredményeire alapozott egyéni fejlesztési tervek
megfelelően kompenzálják-e a hátrányt.
Óvodánk fejlesztőpedagógusa külön is foglalkozzon a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekkel és ő is készítsen egyéni fejlesztési tervet a részükre. A gyermek eredményes
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fejlesztése érdekében szorosan működjön együtt az óvodapedagógusokkal és a gyermekek
szüleivel is.
A gyermekek megfigyelésének és mérési eredményeinek beépítése a nevelési (tanulási)
folyamatba
„Ha aszerint nézel valakit, például egy gyereket, amilyen ő most, a jelen pillanatban, azzal
megakasztod a fejlődésének útját. Ha azonban aszerint nézel rá, hogy mivé lehetne, akkor
segíted őt a fejlődésben.”
Johann Wolfgang von Goethe
Az óvodapedagógusok a

gyermekek fejlődését egyéni fejlődéskövetéssel kövessék

nyomon, a nevelőtestület által elfogadott fejlődési naplóban rögzítsék a gyermekek aktuális
fejlettségét. Nyomon követem a vezetését. Az egyéni mérési eredményekből az
óvodapedagógusok csoportszintű összesítéseket készítsenek, majd ebből a fejlesztőpedagógus
készítse el az intézményi szintű értékelést. Az intézményi szintű eredmények függvényében a
következő év éves munkatervében meghatározásra kerülnek a fejlesztendő, kiemelt feladatok.
Megkövetelem, hogy az óvodapedagógusok az óvodai nevelés tevékenységi formáinak
megvalósítása érdekében a gyermekek fejlettségének, előzetes ismereteinek, motiváltságának
megfelelő írásbeli terveket készítsenek és azt a gyakorlatban meg is valósítsák.
Színvonalas, folyamatos fejlesztés valósuljon meg.
Elvárom, hogy az óvodapedagógusok félévenként egy alkalommal tájékoztassák a
szülőket gyermekük fejlődéséről, annak üteméről, a fejlődésmérés eredményeiről. Az
értékelés eredményét írásban is dokumentálják és a szülővel írassák alá. Az
óvodapedagógusok szorgalmazzák az együttműködést a gyermekek fejlődésének támogatása
érdekében. Segítsék a szülőket a nevelési eljárásaik, módszereik kiválasztásában.
A gyermekek értékelése legyen konkrét,

segítő a gyermek egyéni fejlődésének

megfelelő, ezt ellenőrzöm a látogatásaim alkalmával. Elvárom a gyermekek önértékelési
képességeinek személyes példamutatás és bátorítás általi fejlesztését.
Intézményi innovációs tevékenység
"A világ halad előre, és az embereket is haladásra kell ösztönözni. De az igazi haladás új,
rejtett dolgok felfedezését jelenti, sokkal kevésbé a már meglevők csiszolását vagy
továbbfejlesztését."
Maria Montessori
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Mester

program

támogatása.

Biztosítom

a

különböző

nevelési

területekhez,

tevékenységekhez a leghatékonyabb, legmotiválóbb hatású IKT eszközöket.
Gyakornokok mentorálása. Ellenőrzöm a gyakornokok mentorálását. Nyomon követem a
mentorálással járó dokumentációt, a gyakorlati pedagógiai felkészítést.

RÖVIDTÁVÚ FELADATOK


Egymás gyakorlati munkájának megismerése, hospitálások intézményi szinten



Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, felzárkóztatást igénylők)
speciális támogatása a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján. Speciális
szakemberek igénybevétele (fejlesztőpedagógus, utazó gyógypedagógus)



Felzárkóztató, gazdagító tevékenységek nevelői munkába történő beépítése



Tehetségígéretes gyermekek felismerése, erős oldalának támogatása, gyenge
oldalának kiegyenlítése, megfelelő légkör teremtése



A gyermek személyiségfejlődését nyomon követő dokumentáció folyamatos vezetése,
csoportszintű, intézményi szintű értékelések elkészítése



A gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek a kibontakoztatása



Zöld óvodai feladataink folyamatos megvalósítása



Különfoglalkozások folyamatos működtetése (angol, kreatív, néptánc, zene-ovi, ovifoci, báb és drámajáték, gyermektorna, úszás, Lego robot foglalkozások)

KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Pedagógiai program szerinti szakmai, módszertani munka folyamatos működtetése, a
folyamatos szakmai fejlődés biztosítása
 Belső tudásmegosztást hatékony együttműködéssel alkalmazni tudó nevelőtestület
alakítása
 Egymástól történő tanulás intézményi gyakorlatának alkalmazása (munkaközösségi
tagok hospitálásai egymásnál, tevékenység látogatások a foglalkozás látogatás
megfigyelési szempontjai alapján)
 Nevelőmunkánk megismerésével a szülők együttműködésének, felelősségérzésének a
fokozása. A szülőkkel történő kommunikáció minőségének a fejlesztése
 A tehetségígéretes gyermekek kreativitásra ösztönzése, a szülők segítése a tehetséges
gyermekek nevelésében
 Mesterprogram megvalósításának megfigyelése, tapasztalatok gyűjtése
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KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Csoportnapló felülvizsgálata, szükség szerint kiegészítése a törvényi változásoknak
megfelelően
 A hátrányos helyzetű és a BTM-es gyermekek inkluzív nevelésének, feltételeinek a
megteremtése, folyamatos fejlesztése
 A gyermek fejlettségi szintjének mérése, értékelése, ütemezése a Pedagógiai
Programban megfogalmazottak alapján


Éves tervek, tematikus tervek, vázlatok írása

HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 A programbeválás vizsgálatok eredményei, a törvényi változások és a partneri
igények alapján az intézmény pedagógiai jövőképének a felülvizsgálata, szükség
szerinti korrekciója
 Család-óvoda kapcsolatának további erősítése
 A

tehetséges,

kiemelkedő

képességű

gyermekek

speciális

szükségleteinek,

foglalkoztatásuk feltételeinek megteremtése, különfoglalkozásuk biztosítása
 A hátrányos és SNI gyermekek körében a differenciált egyéni foglalkoztatás
pedagógiai módszereinek folyamatos bővítése
 A tervezés, napi gyakorlat és az eredmények alakulásának figyelemmel kísérése,
szakmai ellenőrzések előrevivő, építő jellegű értékelése

2. 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
"Egynek minden nehéz. Soknak semmisem lehetetlen"
Széchenyi István
Intézményi motiváló környezet megteremtése
"A jó vezetők mindenekelőtt nyitottak. Felfelé, lefelé, és körbe járnak szervezeteikben, hogy
elérjék az embereket. Nem ragadnak le a kiépített csatornáknál. Informálisak és őszinték
másokkal. Szinte fanatikusan hisznek abban, hogy elérhetőnek kell lenniük."
Jack Welch
Meggyőződésem, hogy a minőségi munkánk hatékonyságának alapja a gyermekek és az itt
dolgozó felnőttek alkotó légköre, amiben fontos a szervezeti és tanulási kultúrát támogató
rend, igazságosság, tisztesség.
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Munkám alapja a tisztelet, bizalom, őszinteség, szeretet, és feltétel nélküli elfogadás,
melyet a kollégáimtól egymás iránt is elvárok.
Személyes kapcsolatot kívánok tartani az egyéni beszélgetések során értő figyelmet
tanúsítva az intézmény teljes munkatársi körével, segíteni, támogatni kívánom őket a
problémáik

megértésében.

Fontos

számomra

munkatársaim

lelki

egészsége,

kiegyensúlyozottsága. Minden személynek védelmet jelent a közösségen belüli gazdag
érzelmi kapcsolat.
Az óvodapedagógusok munkája csapatmunka, csak akkor ér el látványos eredményeket,
ha a nevelőtestület közös elkötelezettséggel, közös szándékkal, egymást segítve dolgozik, és a
munkatársak örülni tudnak egymás sikereinek. Vezetőként az a feladatom, hogy ehhez
biztosítsam a feltételeket.
Célom a folyamatos pozitív munkahelyi klíma fenntartására való törekvés, a
nyugodt körülmények, munkatársaim képességeinek megfelelő minőségi munkavégzés
feltételeinek a megteremtése.
Elkötelezett vagyok a minőségfejlesztés iránt, a minőségi teljesítmény elérésére
inspirálom a kollégáimat is. A minőségnek jelen kell lennie az intézményépületen belül és
kívül, a nevelő oktató munkában, az eredményekben, az emberi kapcsolatokban. Nem
elegendő egyszer teljesíteni, a színvonalas teljesítményt folyamatosan garantálni kell.
Elismerem munkatársaim személyes értékeit, képességeiket, fejlődni akarásukat,
ehhez biztosítom számukra a legnagyobb önállóságot. Támogatom, ösztönzöm az
innovációt, kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. Szorgalmazom a felelősségérzettel
végzett közös, egyenletes feladatvállalást.
A jelenleg is megtartott közös ünnepeink megszervezését támogatom:
 Névnapokról, születésnapokról való megemlékezés
 Felnőtt karácsony: nevelőtestületünk közös karácsonyi ünnepséget tart
 Közös rendezvények szervezése (egészséghét, óvodába hívogató, gyermekhét)
 Nevelőtestületi kirándulás
 Óvodánk születésnapjának a megünneplése minden évben
 Nyugdíjba vonuló munkatársak elbúcsúztatása
Szorgalmazom csapatépítő programok (kirándulások, kulturális lehetőségek, tréningek,
apró figyelmességek) megszervezését, valamint azt, hogy közösen keressük az utat, hogyan
lehet még jobban odafigyelni egymás lelki életének, jó közérzetének alakítására.
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Együttműködés, hatékony csapatmunka kialakítása
"Úgy lehet a legjobban együttműködésre bírni a kollégákat, ha bizonyos keretek között szabad
teret kapnak ötleteik megvalósítására, és ha számíthatnak a vezetőre a nehéz helyzetekben is."
Zolnay Judit
Az intézményen belül, a megosztott vezetésre épülő együttműködő, hatékony
csapatmunka kialakítására és az együttműködések koordinálására törekszem.
Célom: a jól működő meghatározott feladatkörök szerint megosztott vezetés, a vezetők
közötti együttműködés, a vezetők közötti munka koordinálásának irányítása, hatékony
csapatmunka kialakítása.
A Tócóskerti Óvoda leendő Napsugár tagintézményében a tagóvodavezető hatáskörének,
jogkörének,
törekszem

felelősségének
a

kialakítása,

tagóvodavezetővel.

A

szabályozása.

tagóvodavezető

Hatékony

utánpótlásáról

együttműködésre
gondoskodtam,

intézményünk egyik óvodavezető helyettesét szeretném tagóvodavezetőnek. (közoktatási
vezető szakképzettséget szerzett) Bízom benne, hogy segítve a munkáját, továbbra is
eredményesen együtt tudunk dolgozni.
A vezetőtársak (óvodavezető helyettesek, munkaközösségvezetők) felelősségét, jogkörét,
hatáskörét óvodánk Szervezeti és Működési Szabályzata és munkaköri leírásuk részletesen
szabályozza. A leadott döntési- és hatásköri jogokat betartom és a vezetőtársaimmal is
betartatom. Továbbra is az eddigi gyakorlat megtartására törekszem.
Óvodavezető helyettesek: Elvárom, hogy az óvodavezető távollétében teljes felelősséggel
képviseljék az óvodát.
Munkaközösségvezetők:Továbbra is számítok szakmai tudásukra, az adott nevelési
területhez kapcsolódóan.
Továbbra is szeretném hatékonyan működtetni a két munkaközösséget („Ép testben,
ép lélek!” és Tehetséggondozó munkaközösséget) és bábcsoportot.
 A munkaközösségek segítsék az éves munkatervben közösen elfogadott feladatok
megvalósítását.
 A munkaközösségvezetőket továbbra is szeretném bevonni az ellenőrzésbe.
A munkaközösségek hozzájárulnak
 A szakmai megújuláshoz
 A tehetséges gyermekek gondozásához
 A családokkal való kapcsolattartás bővítéséhez, nyílt, hatékony együttműködéshez
 Az egészséges életmód propagálásához a gyermekek, szülők körében
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Önértékelési csoport vezető: Bízok az együttműködésében az óvoda belső ellenőrzési
tevékenységében, az önértékelések során a pedagógusok felkészítésében, folyamatos
támogatásában.
Feladatom: Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe,
döntések előkészítésébe bevonjam az intézmény érintett munkatársait, partnereit. A
döntésekhez szükséges információkat megosszam az érintettekkel. Irányítás, döntés
meghozatalánál figyelembe vegyem a kollektíva véleményét, nyílt kommunikációs légkör
megteremtésével segítsem a véleményalkotást a közalkalmazotti tanács bevonásával.
Az anyagi elismerés (jutalom, ösztönző keret) odaítélése előtt kikérem a vezetőség
véleményét és meghatározott szempontok alapján tehetnek javaslatot.
A továbbképzésekkel kapcsolatos elképzelések
"Egy vezető a mintáin keresztül vezet, akár akarja, akár nem."
(Assisi Szent Ferenc)
Személyes példamutatásommal is ösztönzöm a nevelőtestület tagjait, a folyamatos
fejlődésre, önmaguk fejlesztésére, önfejlesztésre, hogy pozitívan álljanak a kihívások elé.
Fontos, hogy kollégáim szakmai erőfeszítéseit támogassam, karrierjüket segítsem
szervezzem. Törekedek arra, hogy biztosítsam a feltételeket, hogy valamennyi pedagógus a
pedagógiai programunk szellemében és saját érdeklődési körének megfelelően fejleszthesse
szakmai tudását.
Nemcsak a pedagógusok hanem az alkalmazotti közösség továbbfejlődését, képzését is
támogatni kívánom.
Elengedhetetlen azoknak a fórumoknak a működtetése, ahol az új ismereteket átadhatják
egymásnak a kollégák.
A továbbképzések megvalósításánál, a továbbképzési terv alapján elsősorban a pedagógiai
programunkhoz kapcsolódó képzéseket fogom támogatni.
Támogatok minden olyan továbbképzési igényt, amely a kollégák módszertani kultúráját
fejleszti, a mindennapi munkát segíti.
A

kollégákat

belső

tudásmegosztásra

megteremtésére ösztönzöm.
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egymástól

való

tanulás

lehetőségének

A pedagógusok ellenőrzése és értékelése
„ Mindenki igényli a stabil, magas önértékelést,az önbecsülést és a mások általi értékelést.
Az önértékelési szükségletek kielégítése az önbizalom,az értéktudat, az erő, a képesség és az
alkalmasság érzése vezet arra, hogy hasznos az ember és szüksége van rá a világnak.”
Maslow
Új kihívás számunkra az újraszervezett tanfelügyeleti ellenőrzés. Az elvárások
figyelembevételével szervezem és fejlesztem óvodánk belső ellenőrzését. Az ellenőrzés alapja
a tudatos, építő szándékú értékelés, visszacsatolás. A belső ellenőrzés összefonódik az
önértékelés feladataival, így az ellenőrzés tervezése megjelenik a munkatervben, az
ellenőrzési feladatok pedig megosztódnak az óvodavezetés és az önértékelési csoport között.
Dokumentumelemzés:

Az

intézmény

eddigi

gyakorlata

szerint

tervezem

a

dokumentumelemzést. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet fordítok az erősségekre és
a fejleszthető területekre.
Kérdőívek: Továbbra is tervezem a kérdőíves felmérést: önértékelő kérdőív,
nevelőtestületi és szülői kérdőívezés formájában.
Interjúk:

Intézményi

önértékelési

program

szerint,

óvodapedagógusokkal,

intézményvezetővel készül interjú.
Foglalkozáslátogatás: Napirend szerint két egymást követő tevékenység megfigyelési
szempontsor szerinti látogatása. Pedagógus kompetenciák megfigyelése.
Gyakornokok: Gyakornoki program szerint.
Az önértékelési elvárás rendszerben óvodapedagógusok munkavégzésére meghatározott
követelmények alapján értékelem a nevelőmunkát. Gyermekközpontú, reálisan magas
követelmények felállításával igyekszem elérni, hogy elvárásaim szakmai kihívást jelentsenek.
Az erősségekre és fejlesztendő területekre helyezem a hangsúlyt.

RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 Névnapok, születésnapok megünneplése
 Gyakornokok mentorálása, felkészítése a minősítő eljárásra (intézményi gyakornoki
program alapján)
 A pedagógusok és egyéb alkalmazottak ellenőrzése az éves munkatervben
meghatározott szempontok alapján
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KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Intézményi klímamérés
 Pedagóguscsoportok együttműködésének a támogatása
 Hatékony tudásmegosztó tevékenységek működtetése
 Pedagógusok továbbképzéseken való aktív részvétele a beiskolázási terv szerint
 Pedagógusok ösztönzése újabb szakvizsgák megszerzésére
 Az eddigi gyakorlat hagyományainak megfelelő közös ünnepeink megtartása
 Egymás

megismerése

(székhelyen,

tagóvodában

dolgozók),

hatékony

együttműködésre törekvés kialakítása

HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 Óvoda jó légkörének a folyamatos biztosítása
 Ünnepek, csapatépítő programok szervezése
 Az intézmény érintett munkatársainak, partnereinek bevonása az intézményi
folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe
 Munkaközösségek

bevonása

a

pedagógiai

folyamatok

megvalósításának

ellenőrzésébe, értékelésébe
 Önértékelések végzése (intézményi, vezetői, pedagógus) az intézményi önértékelési
program alapján
 Szakmailag megújuló, innovatív, stabil nevelőtestület kialakítása

2. 5. Önmagam stratégiai vezetése és operatív irányítása
„Ha megakarod változtatni a világot, magaddal kell kezdened!”
(Arisztotelész)
Ma a gyorsan változó külső körülmények között nap mint nap újabb szakmai kihívásokkal
találkozunk, melyeknek nem lehet másként megfelelni csak tudásunk folyamatos
megújításával. Az eddigi életutam alatt is igényem volt a szakmai tudásom folyamatos,
tudatos fejlesztése, számomra az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő érték.
Vezetői munkámban számítok vezetőtársaim véleményére, a döntések előkészítésében,
meghozásában, az információ áramlásának segítésében, a munkatársak korrekt
tájokoztatásában

és

hatékony csapatmunkát
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teremtve igyekszem

megosztani azt

munkatársaimmal. Fontosnak tartom a felelősség célszerű megosztását, a bizalmi
kapcsolatok kialakítását, az egy célért való munkavégzés, együtt gondolkodás érvényesítését.
A nyílt, őszinte, demokratikus vezetési stílus érvényesítésére helyezek hangsúlyt.
Kritikusan

igyekszem

reflektálni

saját

személyiségemre,

viselkedésemre,

cselekedeteimre, alkalmazva az önértékelést, önreflexiót, szükség szerint döntéseim
felülvizsgálatát. Figyelembe veszem a külső értékeléseket, és a klímamérés eredményeit.
Vezetői munkám minél magasabb színvonalú ellátása érdekében a jövőben is nagy
hangsúlyt fordítok a vezetői ismereteim fejlesztésére, bővítésére, tudásom kollégákkal
történő megosztására. Szakmai önképzéssel, konferenciákon, továbbképzésen való
részvétellel biztosítom szakmai fejlődésemet.
RÖVIDTÁVÚ FELADATOK
 ABPE továbbképzésen való részvétel - Teljesítményellenőrzés
 Tehetséggondozással kapcsolatos ismeretim bővítése tanfolyamon történő részvétellel
 Minden nevelési év végén önreflexió, önértékelés elvégzése, a kitűzött célok
megvalósításának ellenőrzése
 A vezetői pályázatomban kitűzött célok megvalósítása érdekében határozom meg a
nevelési évekre lebontott feladataimat

KÖZÉPTÁVÚ FELADATOK
 Szakmai önképzések
 Mesterprogramom folyamatos megvalósítása, mérföldkövek értékelése
 Pedagógus önértékelésem elvégzése
 Dokumentáció elemzéssel vizsgálom tervező és ellenőrző munkámat,

a

törvényességet, vezetői döntéseimet
 Erősségeim, fejleszthető területeim meghatározása a dokumentációk, statisztikai
adatok, partneri visszajelzések alapján fog történni

HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 Intézményi, vezetői önértékelés elvégzése és

tanfelügyeleti ellenőrzés, elvárás

rendszereknek való megfelelés
 Elemzem és értékelem vezetői munkámat, meghatározom az önfejlesztési tervemben
a feladatokat
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HOSSZÚTÁVÚ FELADATOK
 Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmát felülvizsgálom, ezt
világossá teszem a nevelőtestület és valamennyi érintett számára
 Vezetői ismereteim fejlesztése, bővítése, tudásom kollégákkal történő megosztása

ZÁRÓ GONDOLATOK
"Csak úgy válhatsz olyasfajta vezetővé, akit az emberek szívesen követnek, ha folyamatosan
fejlődsz és tanulsz a vezetésről."
John C. Maxwell
Az élethosszig tartó tanulást a jelen kor egyik legfontosabb mozgatórugójának tartom.
Nevelőmunkánk során szaktudásunk folyamatos megújulására van szükség, mert a
folyamatos változásokkal csak így vagyunk képesek lépést tartani.
A helyzetelemzésben és a vezetői koncepcióban vázoltam fel az intézmény, a
nevelőtestület, az alkalmazotti közösség eddigi eredményeit, fejlesztési elképzeléseimet.
Az eddigi eredmények elérése közös érdem, a továbbiak megvalósításában is a
munkatársaimmal szorosan együttműködve, szeretném megőrizni az elmúlt évek
eredményeit, sikereit, ennek érdekében tovább vinni az intézmény programjait,
hagyományait.
Nyitott vagyok arra, hogy a folyamatosan változó igényekhez, körülményekhez
felkészült legyen a nevelőtestület. Ehhez azonban a vezetői szándék mellett szükség van a
fogadó kész, nyitott, környezetére érzékeny nevelőtestületre is.
Az elmúlt évek során olyan óvodát teremtettünk közösen a kollégákkal, ahol magas
szakmai színvonal jellemzi az óvodai nevelőmunkánkat, ahol a szervezet tagjai képesek
a közös célokért együtt dolgozni, ahol korszerű, esztétikus környezetben jó élni,
dolgozni, ahol jó gyermeknek lenni, mind ezek által a munkánk minőségével a
partnereink elégedettek, környezetében elismert az intézmény.
Az intézmény pedagógusai lelkes pedagógiai tevékenységükkel eddig is hozzájárultak a
fejlődéshez, ezért hiszek abban, hogy a pályázatomban foglaltak megvalósíthatóak.
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Vallom, hogy a sikeres intézményvezetés nem egyszemélyi vállalkozás, ezért a vezetői
pályázatomban leírtakat vezetőtársaim, munkatársaim segítségével, szülői közösség és a
fenntartó támogatásával kívánom megvalósítani.
Számítok

a

együttműködésére,

pedagógusok,
a

szülők

nevelőmunkát
segítőkész,

segítő

partneri

és

egyéb

hozzáállására,

alkalmazottak
a

fenntartó

Önkormányzat támogatására.
Hálásan köszönöm minden munkatársamnak az eddigi évek során a munkámban
tanúsított támogatását, kívánok mindenkinek további sikereket, melyhez pályázatom
megvalósításával szeretnék továbbra is hozzájárulni.
"Minden embernek van néhány közös vonása:
Szeretik magukat különlegesnek érezni, tehát őszintén dicsérd őket!
Szebb jövőt akarnak, tehát adj nekik reményt.
Irányításra vágynak, tehát adj nekik útmutatást!
Önzőek, tehát először a szükségleteikhez szólj!
Érzelmileg mélyre zuhannak, tehát biztasd őket!
Sikerre vágynak, tehát segítsd őket a győzelemhez!"
John C. Maxwell

Debrecen, 2019. április 20.

Báthory Csabáné
pályázó
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NYILATKOZAT

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Alulírott Báthory Csabáné (……………………………… alatti lakos) hozzájárulok, hogy
a pályázatomat elbíráló testület a személyemet érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson.
Hozzájárulok a pályázatom anyagában foglalt személyes adataimnak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

Debrecen, 2019. április 20.

Báthory Csabáné
Pályázó
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