2,. ze, , n ę,l

óvo

da v ezetőĺ

pályá znt a Héts zínvirág óvoda

óvo da v ezetőĺ állásának betiittéséľe

Készítette:Rostásné Horváth Katalin
2013

ĺ JŁĺ eŁ

tr

i.i

Taľtalomjegyzék
1. Szakmai

önéletľajz

J

2. Yezętőihiwallásom

)

3. Y ezetői

6

4.

programomat meghataľozó dokumentumok

Helyzetelemzés, erőforľások bemutatása

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Aznténnénybęmutatiísa

7

Pedagógiai' szakmai tevékenységáttekintése

10

Intézményi minőségirányítasi pľograrr miíköđése

23

Jogszer[ĺ műköđésbiztosítźsa

30

Gazďálkodrís,tź,tgYfeltételek biztosítasa

31

5. Vezetői koncepció

6.

7

32

5.1.

Pedagógiai'szakmaitevékenység

JJ

5.2.

lntézrnényi minőségiranyítasi program

40

5.3.

Tĺiľvényesés jogszeľii működés biztosítasa

43

5.4.

Gazdálkodĺís,foĺrásbővítés

44

Zfuógonđolatok

46

MeIlékletek
Eľkĺjlcsibizonýtvany
oklevél másolatok
Munkáltatói igazolás
Ovodavezetóipőůyázata

Hétszínvirág óvoda óvodavezetői állásĺĺnak betĺiltéséĺe(CD)

,

l.

1. Szakmaĺ önéletrajz

Név:
SzĹiietési idő,

Lakcím:

Rostasné Hoľváth Katalin

hely:

Buđapest,1975.a1.o4.
1192 Budapest, MészáĺosLőľinc u.27 . fsz.4.

ÁIampolgárság:

Telefon:
Emďl cÍm:

magyar
06-20 807-10-91

ľhoľvathkati@fľeemail.hu

Munkahelyek:

2009-

Tarka-BaľkaNapkoziotthonos ivodaBudapest
1192 Dobó Katica u. 73.

2007-2008.
I999-2OO7.

DeszegľegációértAlapítvány,1083BuđapestNépszínhĺízu'20.
AngyalkeľtNapköziotthonos

óvoda,

1138 Budapest, Angyalföldi út 1-3.

tgg6ir999.

HarsfaNapkČĺziotthonos óvođa,1191 Budapest, Bitvös u. 9.

Végzettség:

2013.
1993Jr996,
|g8g-1lgg3.

Budapesti Miĺszaki Egyetern' köagazgatás-vezetői

Bľunszvik Tętézlvóképző Főiskola/SzaľvasĄ óvodapedagógus
BęmJózseflvóképzőSzakközépískolalBudapesť,óvodapedagógus

Továbbképzések:

2006.
2009.
?011.

Szĺĺmítógépesalapismeľetek
MentĺíIhigiénirásalapfoktlismęretek

Konfliktuskezelő tanfolyam

Eryéb kompetenciák
Felhasznĺílói szinttí számítőgép kezelői ismeret
,,B''kategóriĺás

j

szakvizsga

ogosítvány

J!

Tisztelt Nevelőtestĺiletn Alkalmazotti kiiziisség és Képviselő-testület!

A,,Kozalk a|mazottakj

o

gál lásríľól s zó

ló''

1992. évi X)O(III. töľvény 20lA. $ alapján Budapest VIII. keriilet

Önkormányzat Képviselő-testiilete (BuđapestFőváľos

oĺlkoľmányz aÍ, !

VI[. keľĺiletJózsefráľosi

082 B aľoss u. 63 -67 .) által meghirdetett

Hétszínviľágovođa

(1081 Budapest, Kun u. 3.)

óvodavezetői állását tisztelettel megpályá zom.

+

tr

2. Yezetői hitvallásom
1996 őta dolgozom óvodapeđagoguskéntkisebb megszakításokkal. Szíviiryemnek
tękintęm a gyeľmekek nevelését, a hátrányos helyzetü gyermekek sorsát.

Az

eređményes,

sikeĺes munka éľdekében,vezetői tevékenységem soľán fontosnak taľtom:

megvalósítasát.

vezető, és a gyeľmekelĺftel foglalkozó valamenný felnőtt csapatmunkájánakeredménye.

olyan közösséget kívĺínokirényitanĺ, ahol az alkalmazottak

bizalommal, a hataspeđagógíagondolatiságanak és gyakorlatának szellemében végzik.

Az óvodaí nevelésben érvényesítenikell:

.

a szereteten alapuló óvodapedagógusi attitűdiit,

.

az egyénl fejIettséghez igazodó differenciált fejlesztést,

.

a hátrányos megktilönbĺjztetés tilalmát'

.

az esé|ye.gyenlőség biztosítását,

.

másság elfogadását.

Az lntézményfenntartójával koĺrekt, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot kívánok
kiépíteniés mĺíködtehi. Dontéseimben elvarásait figyelembe vęszęm' mindęn
tevékenységembenj ogszeriĺen j aľok el.

Személyes példamutatássď, embeľséggel, a vál|tozěsok iránti fogékonyság ga| végzem
feladataimat. olyan vezetó kívánok leĺĺri,aki a

oktatásĹigy nemes hagyornrínyait a

',magyar
jelenkoľ elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ö'tvözvę végzi munkáját.

3, Y ezetői pľogľamomat meghatározó dokumentumok
a.

-

Joeszabályi háttéľ

f011' évi CXC. töľvény

ktiznevelésról

1993. évi L)fiD(. töľvény aközoktatrísľól

137ltgg6. (Vm.28.) Koľm. renđeletazovodunevelés országos ďapprogramjaľól

ľenđeleta nevelési . oktatási intézményekmúködéséről szóló
1I'ĺ1'994. CVI. 8') MKM ľendelet móđosításáról
3/2002. (IL 15.) oM rendelet a kijlzoktatźls minőségbiztosításráľól és

3aD004. CX. 28.)

oM

mi nő sé gfej lesztésé.ről

i993.évi L}o(vii. töľvény anemzęti és etnikai kisebbségek jogaiľól

32ĺI997/xI.5l

MKM

ľendelęt a Nęmzetí, etnikai kisebbség óvodai nevelésének

irrányelvéľő1

L997.évi )oo0. töľvény a gyeľnekek véde]néről és a gyámügyi igazgatasľól
11912006. (V.15.) Koľm. rendelet az 1993. évi LXXDĹ törvény végrehajtásáľól
ľendelkező 20/1997. ür. 13.) Korm. renđeletmódosíťásráľól: A közoktatásľól szóló
törvény végľehajtásáĺól renđelkezőKoľm. ręndelet móđosításáról (A halmozotLan
hátrányos helyzetĹĺ gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések.)

pľogram
Józsefvrárosi onkormanyzati minőségiľĺĺnyítási

b. Az

-

a nemzeti

óvoda alapdokumentumai

AlapÍtó okirat
Szervezeti és Můködési Szabźiyzat
Háľ;fuend

Helyl Ôvodai Nevelési Program
MinőséginínyítasiPľogram
Iĺtézméĺyi

4. Helyzetelemzés, eľőfoľľások bemutatása
4.1. Az intézménvbemutatása

A Hétszínvinägóvoda Józsefuaĺosban, Budapest egyik
kert.ilet

Kun u. 3.

legnépesebb keľületében, a VIII.

szőtm a|atti egyszintes éptiletben, négy csopoľttal

mĺiködik. 90 férőhelyen

látják el a kęrületben éló óvođás korú gyerĺnekeket. I,akóházakkď körülvett ztrt, fás, bokros
udvara van az óvodanak. A teľmészetikiĺmyezet gazdagitjaa neveiési lehetőségeket. Elérhető
kĺizelségbenvan

.

a

Népliget, a Frivészkert, azOrcry kert, a Természettudományi Múzeum.

Az épiilet 1889-ben

éptilt, idén l24 éves. Fennállása ćfta l967-ben végeztek nagyobb

felújítást, kaľbantaľiást, belső źĺatakitást.1994-ben a kokszos kazánĺla| vďó fiitésrőt sikeľĹilt
gázf,ütésre átállni, öneľőból

az

ővoda költségvetéséből. Ekkor végezték el

az

óvoda

szigetelését is és az uđvarrendezését (bokrok, fak telepítése).Hőfokszabźlyoző beszeľeltetése

a gazdaságos filtés elő

se

gítéséľe.Csrlszás gátló cseréj e a lépcsőkön, Iarĺlb eńázÁs.

a wzvezsték ľendszeľt és a

2000-ben

gyeľmekmosdókat rijították fel.

A

kézi vezérlésű

ételliftet e]ektromos meghajtĺásura cseľéiték.
2001-ben két csopoľtszobálbanúj parkettát raktak le.
2002-ben festés, mázo|ás, parketta csiszolása és lakkozasa történt meg.

2003-ban nyílászĺárok javítasa t<jrtént' Kerítés javítĺísąbiztonsági rács felszereltetése.
(Vagyonvédelem eĺdekében,betörés ellen.)
2004.ben

n

yílaszaľ.Ć.k szigetelése.

2006-2007-ben

a

gyermekmosdók felújítĺísa,
fejlesztö szoba parkettźnźsa,vilĘítás

koľszerűsítéseés kazíncsęľętörtént a fiités gazdaságosabbá tétele miatt.

Beľendezés:
Peůyázatok segítségévelfa udvari tonraszerek beszeľzéséĺenyílt lehetőség, amelyet
szeľetnének tovább fejleszeni pľaktikus, mozgásfejlesztő játékokkď.

A gyeľmekek az

egész

udvaľ terĹlletét használhatják tevékenységük, kedviik szerínt. A homokozó ťr1észere|t pavilon
és a fak adnak áľnyékot az etős napsütés ellen. Feđettszín til rendelkezésre, ahol esős időben

is kint lehet tartózkodni egy-egy csopoľtnak. Nyaľon a kinti alvás is biztosított.

A

felnőttek és a gyerrrekek kömyezete, a csoportszobrĺk praktikusan kiďakítottak,

esztétikusak' Fából késztilt foľmatervezett bútorokkal (gyermek asztalokkal, szekekkel stb.)

vannak berendezve.
eszközökkel

A

miianyag tfugyakat természetes alapanyagokból készĹilt taĺgyakkď,

váltjak ki, foIyamatosan pótoljak.

A kulhľalt étkezéstszolgáló,

esztétikus konyhabútonal cseréltékle

a

régi

konyhabútorokat. Hűtőszekrény, gěz-vi||anyh;zhe1y, mikrohullámú sütő, automata mosógép,
takaľítógépsegíti a technikai dolgozók munkáját.

Tornatęremmel
csoportszobába

fel

az óvoda

sajnos nem renđelkezitde

a

legnagyobb méretti

tudtak szereltetri bordásfalat' amit mindęn óvodiís

hasmźt|bat

alkalľnanként.

A nagycsopoľtosok heti két ďkalommal

testnevelés foglalkozásokou vesznek részt a

Jókaí Móľ Áltďános Iskola tomatermében.

Lehetőség nyílt a tevékenységek kibővítéséreegy fejlesztőszoba kialakításavď, ahol

fejlesztó óvodapedagógus foglalkozik a felzźrkőaatásľa szoruló gyermekelĺkel.

A

szoba

felszeľelésétis enĺek megfelelően ďakítottak, pl. az egyik falat nagytÍiköľľel borították'

A minimáli s eszkozjegyzék előíľása szerint az eszközöketfolyamatosan

Az egyéĺl,differenciált

Mvítik.

fejlesztéshez az eszközcĺk és játékok beszerzése folyamatos.

Az óvoda épiilete' berendezése oly módon lett kiďakítva, hogy szolgálja a gyeľmekek
biztoĺlsőgát' kényelné!megfeleljen testi méľetęiknetbiaosítsa egészségiik megórzését,

lehetővé tegye mozgas.

és játékigénytikkielégÍtését.Ezze| egyidejiĺleg megfelelő

munkaköľnyezetetbiztosít óvodapedagógusoknak. (öltöző,

A betörés ellen

tusoló, könyvŁír, szeľtĺár stb.)

a ľiasztó védelem kiépítéseönerőbőlvalósult

meg 1998-ban' amelyet a

Fenntaľtó segítségével200 1.ben továbbfejlesztettek.

Fontos feladat az éi|agmegővás, a tuz- és munkavédelmi szabályok betaľtása. Ennek
megfelelően

a megbízott felelősökkel egyutt a nevelőtestiilet megfelelő

tájékoztatésban

ľészesül'

Szocio ökon omiaĺ feltételľendszeľ
}tlépesség

A

Józsefuarosban élő emberek ęgy része amagyaÍ, mlásik része a cigány etnikumhoz

tutozik, de kínaíés vietnámi családok is élnek a kerĹiletben.
Gazđaságikörnyezet

Az

óvoda körzetében élők legtöbbje rossz anyagi és szociolnrlĺľalis háttéľrel

rendelkezik (ľendezetlen lakasköľĺilményeĐ. Az életszínvonal folyamatos rom]iĺsa a
taľtalékok felélésemiatt állandó frusztľációt jelent a csďáđi klímaban.

emelkedése is elíĺiďézte,hogy

a

A

mrrnkanélkiiliség

csďádok egyre nehezebben tuđnakgondoskodni

gyeľnekeikĺől. Folyamatosan nó az étkezéstéľítést
és a rendszęres nevelési segélyt ígénylő
csďádok száma.
Inůastrukťura

Az

infrasľuktuľa színvonďának alakulása befolyáso|ja az itt élők komfortéľzetét

(eromlott állagú' komfoĺ nélkĺililakások, kevés munkalehetőség, sok a vidékľől felkĺiltöző,
tiibb geneľáció é1egy lakásban stb.).

A

kęriiletben

onkonľlányzat

P

ol

a

nevelési és oktatasi intéanényekfenntaľtója

a

Józsefváľosi

gáľmestęri Hivatal a'

Szociokultuĺális köĺn}'ezet

Az

óvoda körzetébe ta,xtoző gyermekek köztil (a kerúiet jellegéből adódóan) sok a

háüiínyos helyzetiĺ, ezértnagyon fontos ebben az óvodában a nyitottság.
Kimagaslóan ĺagy a szülők között

avégzeÍtségnélktĺli,alkďmi munkából élők száma. Sok a

Íi'állású anyaságból élők aránya. Csak nagyon kevés szülő renđelkezik diplomávď.

Az ĺívodagyeľmekösszetétele szociokulfu ľáIis szempontbĺí|
Családszęrkęzet:

A csonka

A gyerĺnekek negközelítőleg

családban élők felét az édesanyja egyediil,

egyharmađa nevelkedik teljes csďádban.

tíz százaIéhlkat

az édesanya élettarssď

neveli. Kis számban vannak olyan gyerĺnekek, akiket az édesapa egyediil vagy élettáľssal
nevel illetve nevelő sziilöknéi vannak elhelyezve.

Az

óvodába jaĺő gyermekek fele a cigany etnikum}roz tartozik. Leginkább' dę nem

kizarótagosan csak az ö csaladjaikra jellemző, hogy a család ďapvető cé|jaa létszĺikségletek
megteľemtése. Elvétve akadnak olyan családok is, ahol a gyeľmeki luxus biaosított. Ennek
megielenése differenciált, hiszen nap, mint nap tapasz1alhatjuk a luxus megjelenésétminden
racionalitĺást melLőne, ugyanakkor tapasńa|hatő belső tartalommal megjelenő luxus is.

Az e|mnadott szociokulturális köľnyezetből érkező gyeľmekek
hiányosak, beszédkuiturájuk elnaľađottvagy kiďakulatlan.
semmiféle kapcsolatuk nincs.

A

tapasńa|atai, ismeĺetei

természeti köľnyezettel szinte

A

gyerrnek- és ifiúságvédelmi statisztikát figyelembe véve megállapítható, hogy nem

csokken a hátľĺĺnyosés veszélyeztetett gyermekek száma

Az

óvođábarl 1992 óta folyik prevenció, egyéni és differenciált fejlesxés, amelyet

óvodapcdagógus végcz. Az e|ért eredmények, az eddig elvégzett solĺszíniĺközös

munka

fe]színre hozta a nevelőköztisségben rejlő' továbbfejlesztésre érdemes értékeket és segített az
akadályo zó tény ezők feli smeľésében,korekciój

áb

an.

Konkrét és akfuális feladatként hatétroztźkmegazóvodapľogľamjában a,,stílusvá|tást,,.

A

gyeľmekek csďádi környezete, szociális he|yzete, nagy ktilönbségeket mutató fejlettségi

szintje motivĺĺló eľő aľra, hogy a munkába bevonják az egyénl bĺárrásmóđ, differenciált
fejlesztés és pľevenció jól alkalmaáató fontos iĺányelveit.

4.2. Pedaqógiai szakmai munka áttekĺntése

ovodakép

A

HétszínvinágNapközi otthonos ovoda Fejlesztő Pľogľamja a lehetőségęk széles

skĺítáját nyujtja a gyermekek egyénĺeszabott, sokoldalu komplex személyiségfejlesztésének
megvalósításaľa.

Cél, hogy az ide éĺkęző gyermekek baĺátságos, otthonos, ingeľgazdag köľnyezetben
ismerkedhessenek önmagukkal,

és az őket köriilvevő vilrággal.

Az

óvoda nevelőtestĹiletének

koĺábbí és jelenlegi eľedményei, szalanai felkészriltsége, folyamatos képzésénekigénye,
elhivatottsága, munkabírása gaľancia arta,bogy az intézménybe járő gyermekeknek nyugođt,

biztonságos légkoĺtteremtsenęk.

Az

óvodába keľĺilő gyeľĺrrekeket szeľetettel

és

gondoskodássď veszik körtil. Azokat a műveltségtatalmakat közvetítik számukra, amelyek

részesei az egyetemes embeľi éľtékeknek,a majđanifelnőtt miĺveltségnek, és aľrelyeket
aktuďís fejtettségÍiLkel 6g5zhangban, kdnnyen magukévá tudnak tenni.

A

fejlesztőmunka kiemelt területe

a

mozgásfejlesáés, hiszen mozgásos

tapaszta|atszerués közben aktivizĺílódik peľcepció, amely a megismeľő folyamatok, kognitív

képességekfejlődésétsegíti. Tudatos, cé|zott fejlesztéssel segÍtik a gyermekek iskolába
lépését.

Gyermekkép

Alapelv, hogy

a

gyeľmek egyeđiés önĺálló személyiség, ennek megfelelően

szükségletei, igényeí, éľdekiődése,fejlődésének üteme sajátos, személyiségébőlfakađó.
10
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Cél, hogy gyeľmek személyiségének kiteljesedését a belső aktivitás, tevékenységigény

motiválja. Igényeinek, szĺikségleteinek, érdeklődésénekkielégítéséhezkeľesse a
tevékenykedés, a megismerés lehetöségeit, amely hosszri t.ávon az igényes éleťvitel,a
tudlásvágy aĺakuiását alapozza meg. Legyen nyitott az őt köľtilvevő világrą a köÍĺiIötte

gyeľmekek és fęlnőttek felé. Tarsaival tĺjľekedjenek a

jó

é1ő

kapcsolattaľtĺísra,fogadják el

önmaguk és taľsaik kiilönbözőségét'

A điffeľenciáltképesség és készségfej|esztő pľogľam nevelésÍilozóÍiája' céIja

Az óvodai

nevelés folytatija a csďáđi nevelésnet új módon egészítiki és egyes

esetekben koľľigĺĺljaazt.

A

jźték,a tanulrás, a muĺka, egységes tevékenységľendszerben

vďósul meg, ebbe illesztik az ismeretszeľzést.

Az óvodapľogľaąjában kiizponti helyet foglď

el:

.

a haľmonikus személyiségfejlődés elősegítése.

.

a3-7-8 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainĄ eltéľő fejlődési iiteménęk
szem elött tartása.

.

azegészséges személyiségfejlesztés.

. a

természetességľevaló töľekvés,

a

testi,

a

szociá]is és az érte]mi éľettség

kjlalakitásá.ľal.

.

a potenciális tanulasi zavarok megelózése az óvodai nevelés sajátos szervezésével.

Az

érze|mi biztonságot adó óvodđkiirnyezet, a megísmeľés,az élménybiztosítasą a

testi, lelki sziikségletek kielégítésea gyemrekek ďapvető jogą amelyet a t<irvény, az óvoda és
a dol gozói bizto sítanak, ill' biztons ágát adj ak.

A

fejlesztő foglalkozások tervezésénéla pedagógusok minden esetben megielĺilik

(gyermekenként), hogy a fejlesztés mely részekĺeinĺnyul elsődlegesen és melyekre lehet
mĺĺsodlagoshatással. Báľmely fejlődési pľoblémaesetén tĺámogatjrák a korrekció, a prevenció
elméleti-gyakorlati keretein beliil, hogy

az

egyen|őtlen fejlődés

a mozgás, a percepció,

a

gondolkođas,a viselkedés részfunkció zavarut a feltételek kiďakítrásával, a tevékenységek
szeľvezésével,dę elsősorban a gyeľmek saját aktív tevékenységénkeresztÍil fejlesszék'

A

koĺrekció és a prevenció lényege, hogy az adott gyermekeknek optimális feltételeket
biztosítsanak

a tanulási

képességeketbefolyásoló pszichikus funkciók fejlődéséhez. Az
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.óvodai pÍogram keretén belül ďkalmazzák a koroszLílyokľa jellemző đomináns képességek
céLzott fejlesztéséľealkalmas taľtalmi és módszertani Iehetőségeket'

A

részfunkció zavarra| ktizdő gyermekek fejlesztését végző

óvođapedagógus feladata

. A

fe|zÁrkőztatő

:

csoporfuezető óvodapedagógus jelzései alapjrĺn a kĺilön foglalkozást igenylő

gyermek megfigyeIése, képességeinek felmérése'és az ehhez sziikséges sziilői
óvahagyás beszeľzése.

j

.

A megfigyelések

.

A kapott eredmények alapjan az

a

és mérésekéľtékelése.

csopoľtos

egyéru fejlesztő pľogramok kídolgoaása, kooľdínálása

óvodapedagogusokkal,

pszichológussal,

logopédussal,

gyógypedagógussal.

.

A gyeľmek ellenőrző felméĺése.

.

A mérésekéľtékelése'

. A

kapott eľedmények <isszevetése az e|őző

év eľedményeivel és az

egyes

gyeľnekekĺől kapott szakértői vélemények,fejlesztési javaslatok figyelembe vétele
alapjtnaz egyeni fejlesztő pľogramok kidolgozasa és ennek kooĺdinálása a csoportos
óvodapedagógusokkal, pszichológussal, logopédussď.

.

A sziilőktájékoztatéĺsa,az egyĹitĺntiködő kapcsolat kiďakítasa

és az ehhez szĹikséges

szülőí j óváhagyás beszerzése.

. Az

óvodapedagógus kéréséreegyéb vizsgálatok, tesztek elvégzése(p1. közösségi

beállítódĺĺs, gondolkodás, beszédéľtésvízsgálat)'

.

A sziilők rendszeľes (negyedévenkénti)tájékoztatása

.

Folyamatos kapcsolattart ás a szakszol gálatokkď.

.

Évvégi ellenőĺző felmérés,értékelésa gyermek fejlődésévei kapcsolatban.

a gyemlekek fejtődéséről.

Az eryénĺđĺffeľenciáltfejlesztés terüIetei
Anyanyelvi feilesztés

A

fejlesztés célja: A nyelvi ęlmarađások konekcíóją

a

grammatikaí struktúrak

a beszédértésés a kifejezőkészség fejlesztése.
fejlesztése, a beszéđész|elés,
kĺiriilvevő világmegismerése, a lényegkiemelö funkció

A

gyeľmeket

fej lesztése.
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Feladata:

A

gyermek beszédkedvének felkeltése, önkifejezésénet közlési vźryyźnak,

kapcsolatteręmtési igényének elősegítése. Az összefiiggések ésaevetetése)az a.sszociációs
képességfejlesztése. A kreativitas, a képzelet aktivizÁlása. A peľcepciós bázis fejlesztése.

Vizuomotoľos !ĺśszségek
fej lesztése

A

testséma, a mozgáskooľdináció és az egyensúlyérzékfejlesztése:

A

fejlesztés célja: Segítsen a gyeÍmeknek megismenri önmagát, segítse az önmagĺĺról

ďkotott kép kialakítasát' mielőtt a világról szerzettismereteit ľendszerbe foglďnĹ
Feladata:

A

testľészektudatosítiísa. Az étzékszervek funkciójanak ismeľete.

a mozgásutá!trzts' a az egyensttyétzék fejlesztése.

kiďakíüísa' A bal

- jobb

A t&í helyzetet viszonyok

irány megkĺilönböztetése, a lateľďitás kialakĺtása.

A

mozgas,

észlelésének

A

szimmetńa

felfedeztetése.

A vizułĺlisészlelésfejlesztése:

A

fejlesztés célja:'A gyerľnekek sok mozgással, cselekvéssel, a kiilonbozó peľcepciós

csatornák együtenúködésével

az

őket köľĺilvęvő világról egyre pontosabb ismeĺeteket,

tapasztalatokat gyiĺj tsenek.
Feladata:

A

szem _ kéz koordináció fejlesztése. Az alakállandóság kialakítása.

Az alak

_hźlttérfelfogása A vizuális, a megfigyelő és elemző készségfejlesztese: vizuďis memórią
ritmus, időrend.

A Íinommotoĺika és a taktilis észlelésfejlesztése

A

fejlesztés céIja: Az íĺástanuláshoz sziikséges finommozgĺások kiďakitésa, a vizuális

megÍigyelőképesség és a differenciáló képességfejlesztése.
Feladata:

A

szem

_kéz koorđináció fejlesztése' A megfelelő

laza csuklómozgás begyakoľlása.

A

formaemlékezet,

a

testhelyzet, íľószertaľtás,

forĺnapercepció fejlesaése. Az

iĺanyok đifferencir{l ása. Azábrévo\őkészség fejlesztésę. A színek és formĺíkismerete.

t3

Mennyiség és szamfogalom kiďakítĺása fejlesztése

A

fejlesztés célja: A

gyeľmekek kíváncsiságIáĺą érdeklődéséreépítve

ismereteiket, kö'zben
pľoblémahelyzetek teľemtése,amelyben felhasznĺílhat1ők az eđđigi
fejlődik pľoblémalótrísuk és pľoblómamegoldó gonđolkodásuk.

Fęladata: Játékszítuációban, ' teremtett pľoblémahelyzetekben saját gondoĺataikat
mondjak el'

A

mennýségészlelésfejlesztése, mennyiségfogalom kiďakítása'

A

számlálas

készségénekfejiesztése, a számllőlźs automatiziílása. Relációszavak, ellentétpfuok aĺkotása,
használata. Matematíkđalapfogalmak megtapasztalása' haszrálata.

A

térben és a sil<ban való

tájékozódźs fejlesztése. Játékok csoportosításą tisszehasonlítĺäsątapasztalatok
megfogąlmazása.

A

vizuomotoros és grafomotoros készségekfejlesztése. Soľďkotásos

feladatot a szerialitás fejlesztése. A figyelęÍA) az emlékezet és a gondolkodás fejlesaése.
Geometĺiai ábrrák felismerésę, egyeztetése, kíľakasa.

Sikerkľitéľium:Az óvodakĺiteles gyermekek

a

foglalkozások hatásźľa behozzálk a

nevelési év elején tapaszta|t lemarađásaikat, és felvételt nyernek az éita|énosiskola első
évfotyamara. Van, akinél szĹikséges még egy év óvodai fejlesztés a szociális éretlenség miatt
(a töľvényi előíľásoknak megfelelően, ha a szĹilő,

az ővođavezető, az óvodapedagógusok és a

fejlesztőpedagógus ebben egyetéľtenek).Nevelési Tanácsadó vasgá|atät kérheti az ővoda,
amennyiben szĹikséges. A vizsgálat eredményétől fiiggően:

o

a gyermek megkezdheti tanulmanyait azěúta|źnos iskola első osztályában.

o

a gyermek megkezđhetitanulmanyutazét|ta|énos iskola fejlesztő első osztályában.

o

a gyermek megkezđhetitanulmanyaít az ćtlta|énos iskola beszédjavító (diszlexiás) első

osztályában'

.

a gyermek értelmi sérii1ésesetén megkezđheti tanulmányait speciális általanos iskola
első osáályában.

.

a gyeľIÍlek további fejlesztés és esetenként iogopédiai foglalkozís mellett egy tanéwe

felmentést kap.
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A tehetséges ryeľmekek nevelóse
,,Tehetségen ązt ą velijnk sziiletett adottságolcra épülő, majd glakorlós, céltudatos fejlesztés

đltaĺkibontąkoztatott képességet értjüt amely az emberi tevékenység egl bizonyos vagł több
teľť)leténaz đtlagosatmessze nűĺhątadó teljesítmérzyeket tud létľehozni.,, (Harsány István)

A személýségen belül

háľom egymásra ható teľület: képesség _ motivácíó -kľeativitás

megléte sztikséges a tehetséghęz.

A

tehetség kibontakozásáůloz azonban elengedhetetlen a

megfelelő szociális háľomszö'g megléte: óvoda ill. ískola - csďád _ tarsalĹ ill. a kö'ľnyezet.

A

család éľtéketad, a pedagógus kapukat nýt, a társak katďizátoľként hatnak. A mai felfogás

szęľint a tehetséges gyermek viseikeđésébenegyĹittesen megmutatkozó három aiapvető
tulajdonsrágcsopoľt:

A

.

azátlag feleťti képességek(általános és specifikus)

.

magas szintli kreativitás (eredetiség, rugalmassag)

r

a felađatinínti elkotelezettség ftíváncsiság, éľdeklödés, szoľgďom, kitartás).

tehetség ígéľetéthoľdozó gyemekek legalább annyira ktilönbĺjznek egymástól, mlnt az

,,átlagosnak'' mondott gyermekcsoport tagiď. Gyeľľnekkoľban nagyon sok képességmég nem

realizálódik mérhető teljesíftnényekben, ezért a legmegfelelőbb módszer

a

gyermek

viselkeđésénekmegÍigyelése.

A

tehetséggondozás céija: A tehetséges gyermekek eľős oldalĺá.nak fejlesztése, és a

tehetséggel összefiiggő

gyenge oldalának eľősítése.A légkörjavítas és a relaxáció.

A

tehetséggondozłs módja az óvodában a gazdagstÁs' dúsítás.
óvodapedagó gusi feladatok

:

C,,I

źltékmindeĺrekfe1ętt''.

o

A

csopoľt nyugođt,ďkotó légkiirénekbiztosítása.

o

A gyermekekkel való kapcsolat ďapja

o

A gyermekek bátorítilsa az egyéni megoldásokľa'

.

A gyermekęk ösztönzése

o

A

o

Yćůasúáĺsilehetőség biztosítrása a gyeľmekeknek a kedviikre való feladatokkal.

r

A finommozgásokrendszeres gyakoľoltatása.

A játék feltételeinek megteľemtése.

a szeretet, aze|vttrás, és a tisztelet.

a ďvergens gondolkodásrą ötletekre.

lehetőség biztosítasa sokféle laeatív tevékenységre'
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o

Minden óvođapeđagógustudją hogy hatékonyan.nevelni csak a szĹilólĺkęl közösen
lehet.

o

Pozitív érzeLnek keltésévei elősegíteni a gyeľmekek önértékelését.

o

Alkalmat teremteni több, nem megszokott tevékenységre (improvizativ jéték,kreatív
zenei gyakoľlat), amelyekben a gyermekek teljes testtilĺkel, valamennyi érzelmĺikkel
részt vehetnek.

c

Azóvodapeđagógus és a gyeľmek kapcsolatában a kétiľłányuságakel7töĺekedni.

Sikeľkľitérium:Amiben tehetséges, abban bátan tevékenykedik. Tevékenységeiben
laęatív. Egyéni otlętęi, megoldasai vannak.

Nemzeti és etnikai kisebbség ĺívodainevelésének iľányelve
(32ĺ1997.

(K.5.) MKM ľendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének iľányelvei

ďapjan.)

Az ivodában

tekintettel vannak a családban kiďakult kulturalis, viIĘnézeĺ,etnikai

hagyomĺĺnyokra, figyelęmmęl kíséľikés elősegítik ezek spontáľl megnyilvĺánulásait, egy:nĺásľa

való hatrísát

'.

Elősegítik az óvodás koru gyemlekek sajátosságainak és egyéni fejlettségének
megfelelően

a kisebbség kultuľájanak

megísmerésétés elsajátítĺásátt, a kulturális

hagyomanyok átoľokítesétés fejlesztését.

.

Ápoljłíkés fejlesztik a kisebbségi életmódhoz, kultuníhoz kötödő
'

o

hagyományokat és

szokásokat.

Segítik a kisebbségi identitástudat kíďakulását és fejlesztését.

A gyermekek személýségét'egyéni képességszindeit szocialízációját óvodába lépéstől
figyelemmel kíséľik.A csďád ismertté vrílik: a ,,személyiség1apok'' (anamnézis), az
óvođapedagógusok téljékoztatása és

.a

fejlesztő óvodapedagógus tapasztalataiból

sztilőkkel va|ó beszélgetések (négyszemközti beszélgetések,szü1ői

pl'

a

éľtekezleteŁ

csďádlátogatások, nyílt napok) alkalmávď.

Az

óvođában a cígźnyszármazásv gyeľmekek identitasát erősítik, elsősoľban épíwea

népi hagyomtnyaik'ra, felkutatva olyan meséket, verseket, amelyeknek megismeľtetésével
gazdagodlk érze|emvi|átguk.

(Az óvoda technikai dolgozóinak egy része cigány

szélrmazástl,

akik az ilyen iľanyu töľekvésekben segítségetnyújtanak.)
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Az

etnikai kisebbséghez taĺtoző cigany gyeľmekek óvodai közösségbe vďó

beillęszkedésének segítése,a háffinyos helyzetfüből adódó ęgyes tertileteken mutatkozó

gyengébb képességekfejlesztése kiemelt feladatként jelenik meg

az óvoda

nevelési

programiában.

Minden óvodapeđagógus számara nélkiilöďretetlen kérdések: Milyen csaláđból kęnĺlt
óvodába a gyerĺnek? Hogyan teletek életénekelső évei?

A cigany

családokban eľős a kötődés, kiilönösen

az anya

-

A

gyeľmek kapcsolatban.

ľokoni kapcsolatok szintjén is erős az összetaľtĺís ez nagyon meghatźrozza viselkedésiĺket,

'

gondolkodási módjukat.

Tekíntettel an:ą hogy a gyeľmekek az óvodába eltéĺőkuĺtúľkörből, más.más éľték-és

szokásľendíĺcsaládokból éľkeznek, fontos

a

szĹilőkkel

is

megismertefui

az

óvodában

alkalmazott eljárasi módszereket, és segíteni kell őket abban' hogy otthon is ďkalmazni tudják
gyeľmekĹĺkmegfelelő fejlődése érdekében.

A

program célja, hogy csö'kkentse

az etnikai

kisebbséghez tartoző gyeľmekek

szociokulturális köľiilmények miatti lemaradását, figyelemmel kísérve a gyermekek egyéni
fejtődését' Fejlettségiik ismeľetében lehet csak megteľvemi a csoporton belü1i fejlesztésiik
di

fferenciált feladatait.

A hátľányos családi

kiiľnyezetben élő cÍgány gyermekek nevelése soľán legfontosabb

feladatok:

. A

családbőL

az óvodába vďó átmenet segítése.Az óvodai beilleszkedésüket

a

családdal együttmúködve oldj ák meg.

o

Az óvodaí napirend,

a szokások megismertetése, elfogadtatása.

További célok:

o

A szi'ilők felelősségének fokozĺĺsaközös tevékenységelłkel'

.

Megfigyelni játék közben a sztilő kompetenciáit Gl. w|és, szokálsĺend kézügyesség,
beszélgetés az otthoni nevelésľől stb.), hogy a legmegfelelóbb pedagógiai segÍtséget
adhassák a gyermekneveléshez.
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Az óvodapedagó gusok fe|adata:

o

Biztosítani

a

ĺehetőséget a sziĺlőknek, hog)ł bátmikoľ megkeľeshesse gyermeke

óvónöjét, ha bizalmatlan gondolatai támadnak.

o A

bizalomépítésés az óvodai élet megkedveltetése céljából játszódélutánokat

szęrveznęk a gyeľmekek és a családok tészére,ahol óvodai fęladatokat kapnak a
szülők is.

o A

szókincsgazdagÍtás lehetőségének megteľemtése, a képolvasás, a hangutánzó

játékoŁ amesedramatŁálás és bäbozÁs a gyakoľi egyéni beszélgetések módszerével.

A

sztilők igényeit felmérvę a gyermekek ľzÁmäta,,Cigány táĺcházat,,szerveznet ahol

népzenéjiikkel,mozgáskultúrajul.J<al ismeľkedhetnek. Szabadidős proglamszeľvezéssel,
családi szÍnhźľ-és múzeumlátogatast, kiľandulast hirđebrekmeg alkalmanként, melynek
szervezője óvodapedagógus.

(Ezeken a progTamokon cigány családok is szívesen vesanęk

részt.)

Az

etnikai kisebbséghez tartoző gyeľnekeknek olyan stimuláló környezetet
biztosítanak, ami nem minden csďádnál adatik meg otthon. Az ismeretatadásnak egy olyan
form{f;źĺaLkabmazzák, amely a gyakoľlat, a mindennapi élet felöl vezet az elvont fogďmak

vilrágźha és erősen motiváló erejrĺ. Védőnői, gyermekorvosi, végső esetben gyrímiigyi
segítséggel pľóbáljá& eléľni,hogy az ingerszegény köľnyezetben élő cigány gyeľmekek a 3.

életéviikbetöltésétől, a legfogékonyabb korszakban keľüljenek óvodábą a primeľ pľevenciós
lehetőségek miatt. Így érhetö e| az, hogy
kezdhe

s

sék eL'az źńta!źnosiskola első

o

ők is 6.7-8 éves korukban majd kudarc nélkĺĺl

sztáIyát.

Sikeľkritéľiumok:A gyeľmekek örömmel

és szívesen jönnek az ővodźtba. Rendszeresen

já'nak óvodába. A kö'ziisségęn belul megtalálják a helyĺiket, nem kerülnęk peľemhelyzetbe.
Örömmel vesznek részt a foglakozasokon'

A

bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a

fejlődés.

A progľam megvalĺísításának, fejlesztésének táľgyi és személyi feltételei
Cétjaink:

o

Eszköztĺĺrunk folyamatos bővítése,fejlesztése a gyermekek egyéni sajátosságainĄ
fejlettségének,fejlesztési lehetőségeinek figyelembe vételével.

o

Udvaľi mozgasfejlesztő játékok beszerzése, konyhakert kialakítása stb.

.

Udvaľi mosdó, WC felujítasa'
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o

Toĺnaszoba, nevelői szoba, oľvosi szobakiďakítrísa tetőtér beepítéssel.

A helyi pľogram eľőfoľľásai:
Az óvoda tarqyi feltételei

Az oktatási Minisztérium kcitelező minimális

taneszközölcre

vonatkoző (Il1998.) ľendelete

éľtel'nében,a nevelő munkához az Önkormányzatbiztosította azigénye\tesz,közöket.

A fgrrásbővítés lehetséges irrínyai

o

Vállalni

.

Azintéanényt támogató ďapítvrlny létľehozasa.

.

Szolgáltatások nyrijtasą rendezvények szervezése.

o

A

A

a megméľettetést a

kulonbőzó sza(<rw pilIyázatokon,

szĹilők aĺyagi és egyéb támogatźsa.

taľgyíeszközfejlesztés célja: A nevelés alapvető feItételeinek megteremtése,

hatékonyságának növelése.
Feladata:
o

'

l

A bďesetrnentes játék feltételeinek bíztosítása.
Az eszközök

ł Az

változatos fęlhasználásávď a ryermeki kreativi&ás növelésę.

eszközökben

rejlő pedagógiď lehetőség kihasználasą a

gyermeki

személyiségfejlesztés hatékonysága éľdekében.

o

Az esztétikai érzékfejlesztése.

.

Ajátékfeltételęk bővítése.

A sajátos nevelési igényĺĺryeľmekek neveléséhez sziikséges szeméľyi feltételek
Nem áll rendelkęzésľęspeciálís végzettségű szakember, ezért ajövőben szükség lesz
azoha a szakemberekĺe, akík a fogyatékosság típusának megfelelően tudják az adott gyennek
képességfejlesztésétellátni'

Cél: A gyeľmekíszemélyiségfejlesztés pedagógiai feltételeinek megteremtése, a
fejlesztés eľeđményességének
növelése.
Feladata:

r

A folyamatos képzésfeltéteieínek megteľemtése.
T9

.

Új dolgozó felvételénélelőnyben kell részesíteni a magasabb szaktudással és specíálís
végzettséggelrenđe]kezőket (logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb.)'

Humán erőforľás
Pedagógusok végzettsége, szakmai felkésztiltsége: Az óvodában 17 dolgozó gondoskodik a

ęiuk bízott gyermekekĺől,

és bíztosítjaazfolyamatos és zavarta|an mfüödését.

ro

Áz ĺívodadolgozói
Felsőfolnl végzettségÍíffi állású óvónők szźma

9

Szakkozépiskolát v égzeĹt főállású óvónők szátma

I

PedagógiďmunkátsegítőfĆĺĺíllásúszakłképzeÍtdajkak

5

szÁma
Peđagógiai munkát segítő főĺáIlású szakképesítésnélkiili

2

dajkák száma
2

Egyéb munkakörben foglalkoztatott főaĺlasúakszáma

A belső kapcsolatok befolyásolják az egyittmiiki'dés milyenségét'Fontos

a kétpólusú

együthntĺköđés(a gyermeki jogok tiszteletben táľtása) óvónő és dajka személyével egyaránt'

Hivatásszeretettel, megalapozott tudassal,

a

megrendelői

és fenntaľtói

igények

figyelembevételévelvalósíthatók meg a ťo célkitűzések:

o

A gyermek személyiségénekkomplex fejlesztése.

.

Azďapkészségek kibontakoztatősarugalmas

o A

napiľend keretében.

demokratikus, koľszení nevelési rendszer folyamatos fejlesztése, mely képes az

önirányításra, ö'nszabályo zá.sta.

A nevelőközösség

o A

célja:

megéľtő, egyiittmiĺködő, integratív, osztőnző és aktivizáló pedagogusi magatartás

és fejlesztése.
folyamatos éľvényesítése

o A

peđagogiaiönállóságra

épülő, sokszínĺinevelési eljárásban jusson kifejezésre a

szakmai autonómia.

. A

nevelő modell szerepe erősĺidjon a gyermek nevelésében, és a csaláđdal való

kapcsolattartásban. (Információs rendszerek mĺiködtetése: család

- gyeľmek - óvónő.)
2A

. Az

intéznény közössége azonos pedagógiai nézeteket vďljon,

a gyeľnek iľánt

tamasztott igények, követelmények azonos elvek szerint valósuljanak meg.

.

Jogok és lehetőségek ismerete.

GvermekvéđeIem
GyeľmelłľédelemmeltisszeÍiiggő pedagógiai tevékenység
Cél: A gyeľmeki jogok védelme, az esélyegyenlőség biztosítasa a kĺilönböző

kulttľáliskomyezetbol érkezó gyeľmekek szátmälta^
sziikségleteinek biztosítása,

az

A

Az

gyeľmekek alapvető jogainak és

intézĺľrénylehetóségeihez méľten. Az esélyegyerrlöség

biztosítása a különboző szociiílis és kulturális környezetbő|

A gyermekvédelmi feladatok

szociális és

érkező gyeľmekek számfua

szervezése, ellátĺísa az óvodavezető iranyítasával történik.

ővodavezető folyamatos kapcsolatottart a Gyeľmekjóléti Szolgálattď, a Családsegítővel, a

Gyennek- és Ifúságvédelmi osztállyal, valamint megteszi a szükséges intézkedéseketa
gyermek érdekében.

Az

őv o đavezető feladata..

. A gyermekvéđelmitevékenységfeltételeinek biztosítása.
o A gyermekvéde1mi felelős megbízźsa,feladatok,

kompetenciĺák kijelölése

nevelőtestiileti szinten.

o A ttirvények és rendeletek naprakész ismeľete, a munka hozzźůgazítźsa.
o Veszélyeztetettség esetén a Gyeľmetióléti Szolgálat tějékoztatźsa.
o Az étkeztetésikedveznény meghatérozźsaa tĺĺrvényijogszabályok és az
iinkorm:ínyzati rendeletnek megfelelöen.

Az

óvodapedagó gusok feladata:

o A

minđenkorigyermek- és ifiuságvédelmi ttirvény éľtelmébenmaximálisan segíti a

hátťanyos heIyzeťu köľnyezetből

jövő

gyeľmekeket.

Az

óvođai életrenđ

megszervezésével biztosítja a gyermeki jogokat. A napi éIetszervezés terén a gyermek
zllapota,szĹikségletei, érdeklődése a meghatározó.

o
o
o

A szociálís helyzet

felismerése.

Étkeztetesikedvezménybiĺosítasa'

A

veszélyeztetett gyermekek nyilvántartasa (kapcsolat felvétęl speciális segítséget adó

szakembeľel, intézménnyel stb.).

ft

.
l

Az óvodaköteles gyeľmekek felkutatása (pl. igazolatlan hiányzás esetén stb.).

A gyeľmekvédelnifeielős jelzéssel köteles

a Gyeľmetjóléti Szolgá)anél|, vagy

éIni a gyermek veszélyeztetettségeesetén

hatósági eljarást kezdenényez.nl

a

gyerĺnek

bémtalmazátsa, súlyos elhanyagolasa esetén.

o A gyeľmek szociális, családi hátterének megismerése.
o Hátľanyos és veszélyeztetetthe|yzet je|zése a gyeľmekvédelmifelelősnek.
o A hátranyos helyzetben lévő gyeľmekek fokozott điffeľenciáltfejlesztése,
fęlzěrkőzraása.

o

Tehetséggonđozás.

A

keriiletben

a

gyennekvédelem kiemelt feladat, egyrészt prevenciós, másrészt

konekciós segítő' ha sziikséges, kooľdinációs is, aĺrelyet a szociokultuľĺĺliskörnyezet
indokol.

A gyermekvédehní felelős feladatai

:

o Segíti az ővőnĺći|< felderítő munkáját.
o Munkatervet készítaz aktuális feladatolaól.
. osszehangolja az óvodai gyerrnekvédelmi tevékenységet.
. Segrti az óvónőket a gyeľmek éľdekébentörténő íntézkedésekmegtételében.
r Nyilvántartásokat vęr.ęt.
r Aktív kapcsolatban áll a szü|.ő}kel és a felettes szeľvekkel.
o |ntézi a .segé|yezésher. étkeztetésitiámogatáshoz szĹikséges đokumenfumok
továbbítását'

o
o

Tájékoztatja az ívodavezetót.

Sziikség ęsetén elienőrizľreti az egyéru bánásmóđot igénylő gyeľmekek óvodán belüli
he|yzetét.

r

Szükség esetén felveszi a kapcsolatot

a

bö]cscidével

a kiilön védelemĺeszoľuló

gyermekek érđekében.

o A

csoPortos óvodapedagógusokkal és az ővoda vezetőjéve| egytittes megbeszélés

ďapjan arurak eldöntése, hogy mely gyermekek esetében kéľika Nevelésí Tanácsađó
segítségét.

o

Folyamatos kapcsolattartiás a pszichológussal a gyeľmek fejlődéséről, elörehaladásiíróI,

ill. visszaje|zés a csopoľtos óvodapedagógusoknak.

l

Szfüség esetén kapcsolatfelvétel

a

családgondozóval,

az

ideggondozóvď, a

gyámhatósággal, a Gyeľmekjóléti Szolgálattal, pártfogókkď, a rendőrséggel.

'

Könryezęttanulmany végzésea csopoľtos óvodapeđagógusokkď,

a

tapasztalatok

írasbeli tögzités.

'

Kapcsolatüartás az iskolai gyemrekvédelmi felelőssel, konzultáció az iskolába kerülö

gyermekvédelmi esetekľől.

:lTffi:T;ä'.#J,#;ffi

ffi;'"'J[:äT"ffTäátosságoknak

megfelelő gyakorlati hasanosíüís.

A

gyermekvédelem elsődleges meghatarozó szerepe a prevenció.

Feladata:

:.Í;ľT:ľä::ľ'j*iíffiä:.1';:T:ä"ffiät,ill.káľos
hatásait.

.

l
i

o
o
.

.

Feldeľítés,jelzés' nýlvartartas ahátľányos helyzetűésveszéIyeztetett gyeľmekekröl.
Folyamatos kapcsolattaľtĺĺsa szÍilőlĺkel. Tanácsadiás, javaslatok a sztilők szátmára.

Kapcsoiattaľtás

a

az

Gyeľmekjóléti Szo|gá|attal,

onkomrányzat Gyeľmek. és

ľä;;i:ľ:ffľ:*ffTJ;ľ:ä:;segélyekľől,szolgáltatiísokról.

pľogram mííkiidése
4.3.IntézménvĺmĺnőségĺĽáJrvítrísi

Az

utóbbi évtizedben a hazai közoktatas fejlődésében megielent

a

minőség elvĺĺ

gondolkodas es cselekvés ideje.

A

Közoktatási törvényben

fogaLnak már töľvényileg

is

a

minőségbiztosítas, minőségfejlesztés, minőségirónyítás

megfogaimazódtak.

A

minőségfejlesztés fogďmának

bevezetésévei jogi keretet is biztosít. A helyl nevelési pľogram elkészítése,bevezetése óta a

minőség, a minőségi munluvégzésre való tcjrekvés a neveIési folyamat középpontjában áll.

Érzékeljfü,hogy magas szÍnvonďon végzett sza|<mai munka sem működhet megfelelően, ha
nem vesszük figyelembe az éľdekelt paľbreľek elváĺásait. Ebből ađódóan.az lntezmény saját

környezetének,

helyi

sajátosságainak megfelelő taľtalommal tervezi, végezi a

minőségfej lesztésre írányuló tevékenységet'
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Az óvoda nevelesi minőségének sajĺĺtosságaĺ:

.
o

helyi igényel.rüez ígazitottprogram
kiemelt feladatok:
- mozgás-, percep ciófej lesztés
- egészséges életmóĄ életvitel iĺanti igény megalapozása
- iđentitástuđatuk
és a ľnásság toleráláslínak megalapozása
- beszédszervęik és beszédkészségĹikfej lesztése
- pľevenció, fe|zárkőztatäs

.
.
r
o
o
o
o
o

egyénĺeszabott, tudatos, célzott fejlesnés
gyermek centrikus peđagógiai szemléIet, a gyeľmekek szeretete, tisztęlęte
ęmpátiás, nyugodt, biztonságot nyujtó légkör

tevékenykedés, élményszerzéslehetőségeinek vźltozatossźęa

színvonďas munką szakmai elhivatottság
mísság elfogadasa, értékeinektuđatosközvetítése a gyermekek felé
éľtékorientáltság,pozitivbeállítottság

helyi nevelési céIok elfogadäsa, az-okal vďó azonosulás

A fenntaľÚói minőségiľányításĺpro gľam intézményre vonatkozrí ľésze:

Az

Önkormźmyzat feladata, hogy

a kęriiietben lakók igényei szerint

működtessék

nténĺényhálózatukat, hogy valamennyi sziilő megfa|źůjaa maga és gyeľmeke számőľa a
legmegfelelĺibb oktaĹási intézméný.

Az

óvodakban vź/Jrtoz.atos nevelési pľogramok szeľint foglalkoznak a gyermekekkel,

melyekben kiemelt szerepet kap az egészségesélefuódľa nevelés' Hagyomrínyosan kiemelt

szeľep jut

az

érzelmj nevelésnet

az

integrációnak,

a

képességťejlesztésnek,és a

szocializěrciónak' olyan fęltétęlęket kívánnak teľemteni, mely biztositja az együttnevelés
lehetőségét, mindenki szálmfua megszeľezhető fuđástad, megďapaz7Ä a következő oktatĺási
fokozatban való helytrállást és a munkába állĺĺshozszükséges képességeket.

Jövőkép az ővodára vonatkozóan:

. Meg kívánja őľlzni a kerületben folyó oktatás tľadicionálisan jó hírét.
. Az óvodákban olyan képességek, készségeka|akitěsa, mely segíti a gyermeket az
iskolai életben.
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Az óvodai

tevékenységekben ęantám is kapjon kiemelt szerepet a jźLték,mozgćs es az

egészséges é]etmódĺa nevelés.

Az
jo

intérorény töľvényesen mtĺködjđn'és kĺilönös figyelmet fordítson a gyermeki

gok érvényesüléséľe.

Valamennyi intézmény nevelési céljaiban jeleqjen meg a közösségbe illesztés, az
együttnevelés, a szegregációmentes oktatás, az egyĹithnűködés a gyenľrekjóléti és
csal ádse

ýő

szo|gtiata|.

Minden intéményhatćronameg, szabáIyozz-a és dokumentálja a működési, vezetési,
kulcsfolyamatait.
ellenőĺzési, méľési-éľtékelési

Az

intézmények a rendelkezésükre bocsátott varyonnal,

a taryý és személyi

feltételękkel hatékonyan gazdá|kodva sz-ervezzék és tervezzék tevékenységüket.
Tegyenek meg mindent az értékekmegóvĺásaés fejlesztése éľđekében.

Ezeket a célokat minden intézményreés gyerrnelĺľe kiterjedő folyamatos csďádtamogatással,

a fejlesztőpedagógia segítségével,az érzelmi és múvészetinevelés segító hatasával kívrínja
elémi.

Az óvoda mĺnőségpolitikája
Iövfüép

A

HétszínvirĘNapktiziotthonos Övoda gyermekeínek jelentős része (a keľĺilet

jellegébőt adóđóan) hátranyos he|yzetl. Mível a pĺobléma gyökeľeit okďt megszÍintetni az
inténnény dolgozói nem tudjĺík,így arľa törekszenek, hogy az ebbőI adódó nehézségeket
mérsékeljék.Nyitottabb neveléssel, dę az együttélés ésszeľúkoľlátainak fenntartásával a
gyermekeknek esélyt szeretnének adni

alĺą hogy egyéni attitűđjeik,motivációs

késztetéseík

kialakulhassanak

Az ivoda

nevelőtestĺilętének korábbi és jelenlęi eľedményei,szak,łnai felkészťiltsége,

fo[yamatos képzésénekigénye, elhivatottsagą munkabíĺlĺsagaruĺcia affa. hogy az

iĺtézménybejäró gyeľmekeknek nyugođt,biztonságos légkört teremtsenek.

keľiilő

gyermekeket szeľetettel

Az

ővodźlba

és gondoskodássď veszik körül' Azokat

a

mťíveltségtaľtalmakatközvetítik szĺĺmukra, amelyek részesei azegyetemes emberi értékeknek,
a majdani fęlnőtt miiveltségnek, és amelyeket akľrrális fejlettségĹikkel összhangban, kĺiruryen
magukévá

fu

dnak tewi.

Az iĺtéznénybőlkikeľiilő gyermekek

aj

övöben:

75

.

olyan emberelĺJ<évĺálnďq akik oľÍilnek az életnek, és minden, amivęl megismerkednek
boldogságot

.

j

elent szrímuha.

olyan embeľekké véinak, akikuek képességeilehetőséget nyujtanak arra, hogy
mrmkáj ukkal haszno s tagj ai legyenek társaĺJa lmtl nknak'

.

ebrikai
oiyan emberelJ<é válnak, akik elfogadják a másságot, és büszkén vĺíllaljĺĺk
hovataľtozásukat.

Kiilďetěsnyilatkozat

A

Hétszínvirág Napköziotthonos oyoda nevelótestĹilete váI1alją hogy barátságos,

vidá:n, biztonságot

az

nffitó,

szeretetteljes légkörbenneveg.e arábizottgyeľmekeket.

élményeköľömiik színtere legyen, ahol

a

Az óvoda

képességektevékenységben, jrítékos

élethelyzetben fej leszthetők.

Cél:

. Eletvidá*, testben és lé|ekben egészséges,vi|ágra nyitoą kreatív gyermekek nevelése.
r A kiilönböző tanulási és magataĺ&ási zavaľok megelőzés és korrekciója.
o Az
és a ktĺrnyezet końi kölcsönös bua|omra épĹilő kommunikíciós
kapcsolat kialakítása és ápolłĺsa.

.

A jó embeľi kapcsolatokkď, a csďádolĺkal való együtfunűködéssel az óvodai nevelés
hatékonyságanak növelése, az óvoda arculatának megórzése, és továbbijavítása.

Az óvoda

szětmára a legfontosabbalq

akik szolgáltatását igénybe veszik. Az intéznény

dolgozói elfogadják az egyénl eltéréseket. A gyermekek fejlődéséhez o|yan módszereket
alkalmaznak, amelyben lehetövé válik a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlesztése, szem
elŐtt taľtva

a
az egyéni banłásmód elvének éľvényesiilését,

szabad vĺálasztiási lehetőségek

biztosításćtt. Lényeges, hogy a gyermek mindennap sikeréIményhezjusson, azéita|a választott

tevékenységbenöľömét lelje. BrármineŁ amit tesznet a legmagasabb minőségu osztályba kell

tartonlia Töľekszenek, hogy minden felnőtt, pozitív pedagógiai modell legyen a gyemlekek
szźlmźna.

Szeľvezetĺ céIok:

. A

nevelőtestĹilet

jól

felkészült, az rij módszerek aJka|mazástsła kész, megújulásra

képes legyen.

C Az

óvođapedagógusok munkájuk sonán legyenek

segítőkészek a partnereikkel szemben.

a minőség iĺránt elkĺite|ezettek,

.
o
r
l
o

Amunkatĺársak legyenek elégedettekmunkaköľülményeikkel'
Mert látją hogy gyeľľreke jó| érzimagátaz óvodában,
Mert gyermeke életkoľanak, egyéni képességeinekmegfelelően fejlŐdit
Mert anevelés fotyamatában paľtreľkéntszámítanak egyiitbnfüödéséľe,
Mert gyermeke fejlődésének alakulasĺíról igényeihez méľtentźtjékoztaqa.

A minősé gfejlesztés, a minőségfej lesztésÍ ľendszeľ célj ai:

o

Megmutatni a partnerek szttmára miĺe, miéĺttud felelősséget és garanciát vĺĺllalniaz
óvoda.

.

A gyermeki jogok érvényesülése,ennek

érdekében a celok meýlatźlrozása (gyermekek

jől éĺezzékmagukat képességeik, tehetségĹik mind teljesebb

kibontakoztatÄsa" az

iskolď életľevaló hatékonyabb felkészítés)'

.

ÁtHthatóbbá tenni

az ifiézľrÉnyműködését' intézményĹinkkĹilső

megítélésének

lehetőségeit.

o

Tudatosítani a normáknak, elvaľasoknak való megfelelés, az egyiithiíkĺidés
fontosságát a szervezetben.

.

A nevelőtesttilettink képes legyen konszenzusra, közös megegyezésľe, csapatmunkĺírą
az összteljesítnény éľdekébena közös

eľők egyesítésére.

. Összehangolni a belső folyamatokat.
o Ą nevelőtestlilet źitaI elfogadott

szabá|yozottsággal

növelni az

egyéni

teljesífuényeket.

o

Végső cél, átláthatóbb ľendszer felépítése,miĺködtetése, melyben

a

szeméIy

integráltan mrĺködik.

Mit jelent

ą minőség?

. A célokban és a hitvďlásban megfogalmazott éľtékeket.
o A minderľrapi munkákban a szakmai felkészĹiltségfolyamatos

fejlesztésévelaz

elváĺásoknak való megfelelést.

o Ą

és
hatékony munkavégzéshez elengeđhetetlen targyi feltételek biztosítźsźú

folyamatos

o
o

fej lesztését.

A ľendelkezésľeálló humánerőfoľľásra építvea szeryezet mfüöđésénekminőségét.

Régi és új partnerek hosszri távú elégedettségétaz lntézsĺéĺynevelő munkájával
kapcsolatban.
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.

Működési folyamatok szewęzését'megvalósítását

a

gyeľľrekek fejlödésének

szo|gáůatźlbaěi7itlla.

A minőség az óvođaszźlměranem más, mint megfeleIni

a saját és a paľhrerei elváTásaina]ś, az

azok alapjan felállított minőségcéloknak. sikęľkritériumohrak.

Céljukat akkor érik el, ha
elégedett a gyeľmek:

o

mert kömyezetében jói éľamagáú, ahlhoz és az ot köriilvevő ęmbeľe}üez érzelmileg
k<'tődik;

o meľt motívált, játszik, tevékenységigényebelső aktivitásból fakad;
c meľt szabadon tevékenykedhet, tudásvägyátigényeinek megfelelően kielégítheti;
o mert toleráns légköľben autonómiáját, egyéni elképzeléseit szabadon megvalósíthatja;
o meľt isnreľi önmaga értékeit,ki.ilönbözőségeit, s azokat elfogadja;
o' mert az őt körülvevö közösségben helye, szerepe van' annak elfogadott, aktív tagją s
ahol taľsas sziikségleteit kielégítheti.
e|égedett a szülő:

.
.

mert

-

a lehetőségeklrez méľten- adottak a színvonalas pedagógiai munka feltételeí;

meľt szakmai felelősségével egyenes aľányban tésď. vesz a pedagógiai munka
hatékonyságźxa|,a gyermekek érđekeitszolgaló paľtnerközpontu miiködéssel

kapcsolatos kérdésekmegválaszolásában, problémak me$olđásában, döntések
előkészítésében.
elégedett a nevelőmunkát segítő do|gozĺó:

o
o
o

mert munkáját segítő szándékkal, a gyermekekértvégzi;
meľt _ a lehetóségelĺüez mérten - adottak a lelkiismeľetes munkavégzésfeltételei;

mert munkájátmegbecsiilit elismerik.

elégedett a fenntartó:

.

m.eľt az ővoda műkĺjdéséta

helyi tfusadalmi kömyezet igényei alapjan, a gyeľmekek

érdekeihez igazśtja;

o

mert

a

lakosság körében végzett, oktatassal kapcsolatos közvélemény-kutatas

eľedményeelégedettségettiikröz;

o

meľt az titala biztosított feltételeket, lehetőségeket az ővoda töľekszik gazdaságosan'
célszeníenfelhasználni' s eľľe mas finanszírozasi lehetőségeket ís keres;

r

mert az ővodaműkodése a mindenkoĺí töľvényi előírásoknak megfeleló.
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Az

eľedményességméľcéjea partneľek elégedettsége, a pedagógiai hozzáadott éľtélĺ"

Ennek éľdekébenmegvďósítandó fęladatok:

o

Tapasztalatszerzési lehetőség, ismeĺet, készség,képesség,tuđas,szokĺsot normák
egyensúlyának biztosítása.

r A fudás irrínti belsĆĺ igény megďapoaísa.
o A helyi óvodai progľam alapján megvalósuló pedagógiď eredményességfejlesztése.
. Egyenletes, felhaszná|őbarźń,partnereink szźtmára is átĺátható mfüödés kialakítasa
o Ą hátranyos helyzetbbl, az eltéľö szociokultrľális háttéľből adódó nevelési
esélyegyenlőtlenségek mérséklése'ľoma származású, és hátľĺĺnyoshelyzetii
gyeľmekek integľációj a.

o,,Minőségi'',

o
o
.

színvonalas intézményi műkodés megvalósítasa

A nevelőtestiilet stabilitásának megőľzése.
Töľvényes és gazdaságílag hatékony működés kiďakítása
Pedagógiai és mfüodési folyamatok hatékonyságanak méľése,folyamatos fejlesztése,
a gyermeki fejlődéshez igazitäsa.

o A

helyi taľsadďmi környezet igényeinek megismeľése,felméľése,pedagógiď

célokhoz közelítve nevelési célol.ĺká emelése.

o Az

óvodahasználók,

közvetlen és kĺizvetett paľbreľek eIégedettségénekmérése,

eredmények beépítésea minőségfejlesztési folyamatokba.

o

Szülőkkel való kapcsolattartís formĺĺinakés minőségének fejlesztése, nyitoĺabb
óvo dď miĺkÓđéskíďakítása.

o A

gyermekek hátľányos helyzetét csölĺkentő egyÍittmfüödési

kapcsolattaľtási

lehetőségek,

formík feltaľasą megvalósítĺĺsąeredményességének méľese,

fejlesztése'

o
o
o
l

Az alkalmazotľak éľdekelttététele, felelösségi kompetenciak meghaüĺľozása.
rendszer működtetése.
Sajátos, fejlesztéseivĺiellenőĺzési' éĺtékelési

Mínimális eszköznorma teljesülésének feliilvizsgálatą hianyossĺĘok pótlása'
ovodai szociális elĺátó rendszer fejlesztése.
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4.4. Joeszęľű mĺĺkłidés
biztosítása

Alapdokumentumok jogszeľűség
Álapdokumentumok az 'łĺLapitő okirat, a Helyi Nevelési Program, a fenntaľtói oMP-ľe

épiilő,

az

intézmény minöségpolitikáját

és miniiségtejlesztésírendszerét meghatáľozó

Intézméný Minőségirányítási Pľogľam, a Szeľvezeti és Mfüödési Szabalyzat, aHźu;kend, az
Esélyegyenlőségi teľv.

-

2010.ben móđosították a helyi nevelési programot, melyet a nevelőtestiilet elfogadott, a
fenntaľtó j óváhagyott'

Az ďapdokumęntumok az aktuális töľvényi

előínásoknak megfelelőek, a nevelőtestiilet által

elfogadottak, a fenntartó által elfogađottak.

Tanügyi dokumentációk jogszeriísége

- Az ďapnyilvántaĺás a törvényben meghataĺozott adatkö'ľľe teľjedt ki.
- A jogszabálybaĺ kotelezően előirt, hivatďos tanügy-igazgatási

nyomtatványokat

haszláltuk, amely a töľvényben meghatarozott adatokat tar:ta|mazta.

- A

tanügyi dokumentumok vezetésę valamenný területen szabáÄyozott módon,

jogszeľűen, előÍľás szerint, folyamatosaľl' naprakeszen, pontosan zajlott.

-

Ellęnőrzését évente, ellenőruő lapokkal dokumentáit foľmában

az

óvodavezető és

helyettese végeťte, amelyben dokumentálasľa keriilt:

o
o
o

a dokumentum hatáľidőre való elkészúlte,

foľmai és taľtďmi megfelelősége,
megálIapođás, melýen

az elvárt

vä|tozćs, és a visszacsatoló ellenőrzés

időpontja ľö gntett.

- Az állashelyek betöltése a jogszabźllyi előírásoknak megfelelőentö,ľtént.
- A gazdáikođásítęvékenység jogszenĺ' a belső ellenőrzés hibát nem tĺĺľtfel.
- Az óvodakĺĺtelęs gyeĺekek hlźnyzásait az ővodapedagógusok nyomon követték,

saikség

szerint intézkedtek.

- Az óvodapedagógusok mindęn gyermekról személyíanyagot készítenek.
- A meglévő taryyi feltétel a gyermekek e||átáséhoz, neveléséhez sokrétri lehetőségeket
biztosít.
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.

A dokumęntumok nyilvanosalq hoz.zźférhetőet eléľhetö helyen találhatóak.

4.5. Gazdálkodás.

tárwi feltételek biztosítása

Táľgyi feltéte|ek

.

A csopoľtszobak táľgyĺ feltételei megfelelőek.

- A

meglévő targyi feltétel a gyermekek ellátasďloz, neveléséhez solcréhĺlehetöségeket

biztosít.

Az intéanényeszközfeltétď

Az

e

az esrkönlorma előírásanak megfelető.

intézmény saját gazdálkodasi

-

költségvetési előírźnyz-attal rendelkezik. Az

óvodatitkaľ,

a

gazdá|kodási és pénzngyi feladatokľa vonatkozó szabályok érvényesítésével

biztosította

a

szabáLyszeraség, hatékonyság, takaľékosság, és a pedagógiailag indokolt

feladatközpontuság

elvének éľvényestilését.
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5. Vezetői koncepciĺó
Célom:

-

olyan feltételľendszeľbiztosítĺísa,mely lehetővé teszi a köznevelés új kihívásainak'
vďamint ajogszabźiyi változásoknak megfelelő eľedményes, sikeres gyakorlatot.

-

olyan intézmény vezetése, ahol az intézmény stratégiájanak íókusában a kłiziisségáItal

képviselt értékekállnak, melyek meghaÍáltozzák önálló arculatát.

-

oIyan közösség,

csapat kia|akítása, amely a múlt hagyományairą eredményeire épífue,

magasabb szakmď színvonaIat képvisel, nyitott innovatív, eryüttműködő,

-

olyan eredményes intézmény m{lköđtetése, mellyel

a

gyermekek,

elkötelezett.

a

szĹilőŁ a

munkatiíľsak, a fenntaľtó és egyéb paľbrerek, egyaúntelégedettek'

Feladatomnak tekintem:

-

rugďmas alkalmazkodással, feladathoz ígaatott szervezęti foľma míiködtetését" abol a
stratégia megvďósítĺísa a

- a

cél..

munkataľsak személyiségénekismeretére aÍapozott (eľősségek, ryengeségek), a

szęrvęzęt képességeihez, szokásaihoz ígazítottvezetői szeľeppel, az eredményes
mÍikodésmeryalósítását.

- a vezetői
jelene

-

döntések tuđatosságát, szerepvállalasĺának növelését, kiemęlten

és jĺivője

a szewezet

szempontjából'

az egyes munkatársak attitÍídjévelvaló t<iľődést, az e|vélrt vtt|tozás megfogalmazäsát, a
megfelelő attitúđmegerősítését.

- az

inteľperszonális kapcsolatok teľiileténa kontľoll mértékénekegyénhez,

munkacsoportokhoz igazításźi,az elienőrzések optima|lzźllősźú,a team-ekben

tevékenykedtetésgyakorlatínak növelését, az önállóság

mértékénekszemélyhez

igazítását.

-

fetelősségi mátľĺx-on, konszenzusos dtintéseken ďapuló můkodés megvalósítását.
a motiváció területén, nemcsak abagyományos értelemben vett elisrneľési,megbecsĹilési

módok a|kalmazást,ľ-' hanem új forľnák kĺizos kidolgozását'

Az

elismeréshez nyílt

tényeken alapuló értékeléskapcsolását.

- a

szeľVezet képességeihez ígazítottana csapatszellem javítását, ehhez szakembeľ

bevonását.

3f

-

a

kommunikłíció terĺilęténa bizďom k'lalakĺtźsź./::

o
o

beszélgetések, parbeszéd gyakoľlatanĄ

valamint

a

szerułezeten belül,

a mtiködés

göľdülékenységét segítő, belső

kommunikációs rendszer kiépítését.

-

a nevelőtestiilet felkészítéséttanácskozó és döntéshozó

jogköľe gyakorlasĺáĺa.

a szervezet kreatívitasi szintjének növelését' a könryezet változasaihozigazodő,

pľoaktív

szew ezetl modell kiépítését.

Vezetőként hozzásegítem koltégáimat, hogy a kitíizi'tt célok és feladatok megvalósítása

szakmai elkiitelezettségiiknek megfelelő
során személyes érdeklőđésÍiknet

iľanyba

fejlődhessenek, folyamatosan képezzékmagukat, s módjuk nýljon képességeíkés tehetségtik

kibontakoztatĺísaľa. Rendszeľes, pontos információnyújtással, hozrajaru|ok eľeđményes
munkavégzésĺikhöz.

Az

óvodapedagógusok

szőnfua biztosítom a ,pedagógiai program'' alapjłán az

ismeľetek, atapaszlalatszerués,a nevelés-oktatás módszereinek megvá,|asztźsáŕ-.

5.1. Pedaqóeĺai' szakmai tevékenvsée

Helyĺ nevelési pľogľam megvalósítĺísa
Yezetői programomban számolok a 2071. évi CXC. tiĺrvénya nemzeti köznevelésĺől

jogszabályaival,

a

hatźlhyba léptető rendelkezésekkel,

az óvodai

nevelés országos

aĺappľogramjárrak módosításávď, s ebből ađódóan, a helyi nevelési pľogram źńdo|gozálsěna|
is.

A

helyi nevelési progľam elveínek gyakoľlati alkalmazásánál kĺiliinösen fontosnak

tartom:

-

Az' óvodapedagógus, dajka és a gyeľmek kĺizötti haľnonikus, élze1lni alapokon nyugvó
interpeľszonális kapcsolatot.

-

A pedagógiai progľam megvalósulásanak

és fenntarthatóságának folyamatos vizsgáIatźú,

mérésetelemzések, ellenőľzéset éľtékelésekkészítését,sziikséges korľekciók
aka|mazźsát.

-

A nevelésĹoktatási folyamat

tłámogatását (egyéni és csopoľtos konzultációk), egymáshoz

kozel álló korosztálvok szervezését.

JJ

-

Tudatosantsrvezett és szervezett nevelési gyakorlat megvďósítasáĹ dokumenteiásái.

A gyermeki fejlődés nyomon

o
o
o
-

követését:

Mérőlap źido);gozźsat.

Erősséget gyengeségek meghatározís źtt' fej(esztési felađatokjelölését.
Egységes dokumentáció kialakítasát.

Az óvodai szintiĺ' a csopoľtos és csopoľtk<izi kapcsolati

foľmłákban szewezett projektek,

a
hagyományot tinnepek stb. megvalósítasát, további lehetőségek keľesését,beépítését

gyakoľlatba

- A

gyennekek ęrkĺjlcsi fejlőđésénekkommunikációj:ĺnak segítéséąa közösségi

egyiittĺntĺködés magatarkísi szabályainak elsaj átíttatását.

-

Komplex módon érvényesiilő tevékenységi rendszerrel, a gyeľmeki kompetenciĄ
attitíĺdcik,a teljes személyiségfejlesztését'tehetségénekkibontakoáatasát egyéni
képességeinek, készségeinetadottságainat fejlődési ütemének, szociokulfurális
helyzetének

-

fi gyelembe vételét.

Stabii óvodai nonĺlákon alapuló, tanulást tźmogatő kömyezet megteremtését, melyben a
gyermeki éľzebnek,a ťelťedezés,a keativitás megnyilvánulnak.

-

Dífťerenciált fejlesaés megvalósitáséń, melynek eľedményekén1a gyeľmek e|éri az
iskolai élet megkezdéséhezsziikséges fejlettségí szintet.

Befogad

ró

szemlélet megvalósítása

Hitem szeľínt helyi nevelési program megvalósításanak alappilléľeaz

eredményes

befogadós _ beszohatás. Ezéĺtkiemelt feladatnak tekintem:

-.

az óvodai felvétellel kapcsolatos jogszabályi váĺtozźsokbetartĺĺsát.

a nevelési pĺogram, a nevelési hitvallás, az óvodai élet, tevékenységrendszer és a
bázsrend megismeľtetését a sziilőkkel.

-

akoľľekt, pontos, taľgyilagos tajékonatas nyujtísát (egyéni beszélgetés, bölcsődei szülői
értekezlet, óvo dai honlap).

-

a nevelőtestrilettel közos dĺintéshozata|t a gyetmek csoportban való eihelyezéséĺőI,a
szülői kéľésfigyelembe vételével.

-

a kapcsolatépítést" ameiy źl|ta| a gyermek és a család biza|makialakul.

-

a gyelmek óvodai életritjának mega|apozésát a bagyomiányos kapcsolattartási fomlĺák
(nyílt nap, családlátogatás stb.), illetve a kapcsoiattartás megújult formáinak (útnautatók,
kiadványok, bemutató sziilői értekezlet stb') kiajanlásávď.

-

az egyiitfunűkĺidésta család és az óvoda közott' mely a gyermeknevelés

szakmai

támaszrenđszere.
a pedagógiai környezet

-

olyan kíďakítását, ahol a befogadó nevelői attihĺd természetes.

óvodába iépéselőtt a gyeľmek óvónőhöz

kötődésének megďapozását.

Tehetséggonđozás

Az új köznevelési

töľvény kiemelt hangsúlý fektet

a

tehetséges gyennekek

gondozasaľa.

Az

óvodapedagógusok

hivatásuk iránt ęlkötelezettet

közÍtl néhanyan több tertileten, magasan képzettet kľeatívĄ
ez szakmai munkánk garanciája.

A tehetséggondozas teľĹileténtervezett feladataim:

- A

tehetséggondozas folyamatłínak megvalósítísa tehetséggonđozóóvodapedagógus

szakképesítésmegszerzésének támogatasával.

-

óvodapedagógusok

^z
fej lesztés ére való

köľében

a

tehetséggondozĺsľąa gyeľmeki kompetenciák

felké szĹilés támo gatäsa.

A tehetséggondozás helyi gyakorlatanak és dokumentaciójanak kialakítása (pedagógiai
pÍogram' intézménýéves munkateľv, tehetséggondozźłsszervezeti keretei,
tehetségmiĺhely dokumentĺĺciói)'

-

Az

iĺtéz.ménytehetségponttá válasának kezđeményezése.

KerĹileti kezdeményezésękhez való csatlakozás szorga|mazősa.

Gyermekvédelem

gyermek véđelme,a személyiségfejlesztésbiztosítiĺsa.
Tevékenységek során męsszemenöen tiszteletben taľtom a gyermekek és szüleik jogait
Legfontosabb teendő

a

vl|ágnézetét. vallasi szokĺĺsait,emberi méltóságát a különbözőséget.

Azírrtézménybentaľtósan magas a HH-s, HIIH-s és a veszélyeztetett gyeľmekek száma.
Ezért kiilöntjsen fontosnak tartom a gyermekek védelmét.
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A gyeľmekvédelem teľĺĺletén
teľvezett feladataim:

- A

helyi nevelésí program ,,Gyermekvédelem'' fejezetében fogtďtak szerinti mfüödés

megvalósítása.

-

Hátraný csölilkentő peđagógusi attitíĺdeivarása, a gyeľmek érdekeinek felvďlalásą
képviselete, az esélyegyeďőség biztosítasa az óvoda vďamenný dolgozója részérő|.

-

Szakszerű, korai fe|załkőztatás, valamint a belsö, speciális képesítésselrendelkező
óvodapedagógusok fejlesztő munkájanak tamogatasą kiilönös

tekintettel a}II{.s, HHH-s

és veszélyeztetętt gyermekek esetében.

-

Elkötelezett gyeľmekvédelmi felelős megbízźsa,akinek feladatellátasĺához hatáskört és
illetékességet bŁtosítok

o
o
o
o

adatszolgríltatasra.
éves munkaterv, félévenkéntibeszĺámoló elkészítéséľe,

anevelőtestiilet ľendszeľes tájékoztatésőra.
egységes óvodai szintií adminisztáció kidolgozÁsán.

az lntémény képviseletéľe(keľiileti munkaközösségben,

gyeľmekvédelmet

éľintő konferenciákon, forumokon).

o
o
o

a segÍtő szakemberekkel való kapcso|afiartźsa.
a csopoľtok gyeľmekvédelmi mrmkájanak kooľdináÁäsfua.

az étkezésitámogatások megítélésénekęlőkészítésére.

Hatékony munkájahoz, szahnai fejlődéséhez, tájékozottságához kiadványokkal,
pľogľamokon, továbbképzésen való ľészvételénektámogatásźxa|, egyéni példamutatásommal

jaľulok hozzá.

. A

pedagógusi etika,

a titoktaľĺísikötelezettség,

*

adatkezelési szabźůyz.atnoľmáí

szerinti eljáľás gyakorlatának biztosítĺísa.

Sajátos nevelési igényű ryeľmekek

A köznevęlés kiemelt

feladata az ískolát megelőző kisgyeľmekkoľi fejlesztés, továbbá

az SNI, és a beilleszkedési, tanulási, magatartasi nehézséggel kiizdő gyeľmekek specialis
igényeinek figyelembe vétele, egyéni képességeík*rezigazodő legeľedményesebb fejlőđésiik
elősegítése, a taľsadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Ezért az alábbi feladatok
megvaló sítas źlt tartom

fo nto snak

:

-

A végĺehajtási rendelet megísmerését.
AzesélyegyeľrlőségbiztositÁsát.

A

folyamat nyomon követését, a dokumentĺíció ellenőľzését'

Egyiittmĺĺködést, konzultaciók szeľvezésétaz éintettekkel.

A folyamatos fejlesztés nyomon követését.

A szeméIyi,tngyi feltételek, lehetőség szeľinti biztosítrását.
Munkaszervezési feladatok megoldasávď, az óvodapedagógusok

fejlesztő munkájanak

elősegítését.

-

Azérintett munkatáĺsak,,hozzźĺtanuhásának'' támogatását.

-

A folyamatos, hatékony kapcsolat kiépítésétaNevelési Tanácsadóvď.

Szakmai munkaközösség

A köznevelési töľvény bővíti a szakmai

munkakozosség kompetenciáit.

E

szeľint ľészt

vesz az intézményszakmai munkájanak irányításában, tervezésében" szervezésében,
ellęnőrzésében, valamint összegző véleményefigyelembe vehető a pedagógusok minősítési
eljarrfuában.

A szakmai munkakłizii

-

ssé gek

műkłidtetés ével kap csolatos feladataim

:

A tĺirvényivĺáltozások mjatt az éľintettdokumentumok módosítása (sZMsZ' IMIP).

A nevęlőtesttilet felkészítéseaztfi

e\vátélsoknak, kihívasoknak való megfelelésre.

Azon hagyomźtny k<ivetése, mely szerint a munkaközösség szervezésekor, figyelembe
vesszfü a gyenľreki igény- és elégedettségméréseredményét.

-

Egy tanévbęn két muĺkaközösség mrikddtetése.

Szakmailag felkésziilt, hiteles munkaközösség.vezetők megbízása" akiknek
feladatellátasahoz hatáskört és illetékességetbiztôsítok:

o
o
o

éves munkaterv, beszáĺnolók, dokumenfumok elkészítésére.
a nevelőtestĹilet

rendszeľes t{/,ékoztatastxu

azlntézményképviseletére (keĺĹileti munkakdzösségben' előađasokon, szakmai
továbbképzéseken stb.).

o

a

keriileti mentoľľal,szakemberľel, esetleg más, a témában élenjáró köznevelési

és közmiivelődési intéaĺlénnyel'valamint a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézménnyęlvaló kapcsolattartasľa'

o szakmai bemutatók szervezésére (belső, keľületi stb.).
o munkakĺizosségi Ĺilések szeľvezésére,vezetésére'
o munkacsopoľtok, tean-ek iranýtźlsěra"koordinálásĺára.
o dokumentáció ellenőrzésre, értékelésre.
o szakmai ellenőľzésľe.éľtékelésre.
o a munkaközĺisségi munka befejeziéveL, az lnténĺlénybena téma további
.
.

gondozźsŕra,

Eľedményes munkájahoz, sza|<mu fejlődéséhez, tájékozottsagźhoz kiadvárryokkal,
pľogramokon, toviábbképzésen való részvételénektámogatásávaljárulokhozzá.
Dajkai mrľrkaközcjsség munkájanak folytatísa.

Humáneľő fejlesztés

Az ilj

köarevelési tĺĺrvénybenaz ővodźlk nagyobb szakmai önállóságot nyemek,

feladataik, felelősségiik bővÍil, ehhez finanszírozott létszámot ľendel a jogszabály. Ennek
kĺjvetkeztében az a|ábbi felađatokat taľtom fontosnak:

-

Az alkalĺnazás jogszerúségeszempontjából:

o A megtiľesedő álláshelyek köľiiltekintő, két lépcsős betöltését'
o Az új dolgozók mellé mentorokjelölését.
o A KIR munkatigyi nyilvĺíntaľtópľogľam alkďmazását.
o Személyi dossziék pontos vezetését'
o Pĺóbďdő kittizésé!Iejáľtakoľ a dolgozó korrekt értékelését.
o Gyakomok esetén a gyakornoki szaběl|yzatban foglďtak akalmazźsźrt.
o A törvényi elöÍľásolorak megfelelően kiizfoglalko nzton dolgozók
a|ka|mazćsźi'asziikségeseljáľásbetaľtását.

-

Humánpolitikai gazđálkodásban az óvodapedagógusi, dajkai, személyes és szakmai
kompetenciak további fejlesztése, bővítése.
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- A

ugyanakkor az
-megfelelő embert a megfelelő feladafuď' elvének érvényesítése,

aĺányos es egyenletes feladatelosztĺís biztosítasą hálóterven vďó követése.

- Az

erőforľások hatékony és eľedményes felhas'náLĺsa felelősségi mátrix

miĺködtetésével, mely meghatźlrozza, egy.egy dolgozó mely foiyamatért, milyen
mértékbenfelelős.

- Kiilső, belsö

továbbképzésilehetőségĄ belső szalmrai napok szervezése

óvodapedagógusi, tecbnikai körben egyaránt.

- A

h91yi nevelesi pľogram megvalósítiását tźtmogatő óvodapedagógusi

pluszkompetencifü felszíĺľehozása"

a

és dajkai

szakmai kompetenciák erősítése' szakmai

ismeretek bővítése'

-

ot évľeszóló továbbképzésí pľogľam <isszeállítĺísąmely figyelembe veszj az intézľrény
céljait és azegyén érdeklődési köľét.

-

A megkezdeÍtképzésekmegszerzésénektamogatźsěú.
Továbbképzési iľanyok jelölése:

o
o
o
o
o

Csapatépítő tréning.

Kiégéstmege|őző elĺíadások.

FIACCP tanfolyam.
óvodatitkĺíľfeladatęll átásáhozsziikséges képzések.
Egyéni érdeklődési körnek megfelelö képzések,konferenciĺák, szakmai napok
látogatása.

-

Azintézmény, valamint azabban folyó szalanai munkamegmuüatása:

o
o
o

kerületi bemutató

v źl|a|ásá.ľa7' lebonyolításával.

keľiileti pedagógiai napok keĺetében,előadĺäs szervezésével.
publikációval.
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pľoeľam
5.2. IntézménviJnĺnőséeiránvításĺ
Vezetői szrínd éknyil atkozat

az lntézméĺyiminŐségfejlesztési ľęllĺlszer.kidolgozását, nrűktjdtetését.
Felelősséget vállalok az iĺtézményellenőrzésí, méľesi, éľtékelésiés minőségfejlesztési
Támogatom

ľenđszerének
műkodtetéséért.

Taĺós teljesítményt önmagamtól és másoktól is, csak magas szinten motivált

állapotban

váľhatok el. Munkatáľsí, munkahelyi kapcsolataimban mindig töľekszem arra, hogy az
egyenlőség, a kölcsönösség

és a taľsasság (a másikban mindig egyĹittmtiködő

taľsat |áĺni), az

egész személyiségre vďó hatlís és az éĺzettésvállait felelősség fontosságát erósítsem.

Elkötelezem magam' hogy ennek érđekében:

.

Megfogalmazom

a nevelési progľam alapjan

nevelésfilozófiánkat,

és

minőségpolitilĺánkat, melynek megvalósításában vezető szerepet vállalok.

o

Tudatosítom, hogy a minőségfejlesztés az lntéményenbeliil olyan folyamaĹ mely a

törvéný alapokĺa éptilve a m{ĺködés hatékonyságát szolrgěija.

o

Biztosítom a szefltezet belső rendjéľe, míĺk<jdéséĺevonatkozó folyamatok
iĺanýthatóságát, hatékonyságát folyamatos ellenőrzéssel követem nyomon.

o
o

Elemzéseket, értékeléseketkészítek'ha sztikséges változtatást kezđeményezek.
Tudatosítom a közösséggel a partnerek elégedettségének fontosságát, egyben azôvoda
előnyös ktilönbözőségét.
megítélésének

o
o

Gondoskodom a minőségfejlesztési team létrehozásźtóI.

Biztosítom ateam tag1nrészére heti rendszęľességge|aminőségiľlánýtási pĺogramban
elfogadott intézkedésiterv alapjan a mérések, elégedettségi vizsgálatok e|végzéséheza
feltételeket.

o Munkájukat a töľvényi előírásoknak megfelelően anyagi megbecsiiléssel támogą16a1
o Testtileti éĺekezlętenbęszámolási lehetőséget biztosítok szánrukĺa.
o A feladatokat megosztom, és mellé kompetenciákat ĺendelek.
o A minőségfejlesztési rendszeľt évente egyszeľ az ővoda vezetésével ellenóĺzöm,
éľtékelem.

Áliaspontom szerint az lntézméĺystratégiája hosszú távu célĺnegbatźrozäs.Rögzíti a

jövőbeni állapoto! amit a múlt értékeiĺeépítve,a jelen változásaivď szeľetnékeléľnia
nevelési intézményben, közösen

a szewezet tagsaival. A stratégia sikeres megvalósítasrínak

elengedhetetlen feitétele a tźnrcgatő szervezet.

E csopoľt stľatégiai céllď való

azonosulĺási

szintje, megbatfuozza az egyénl kózétzetet, a munkahelyi légkiiľt.Az egyéĺtaktivítás,
feladawállalts, magatartás segíti, illetve ezek hiźnya akadá|yozza
feladatomuak tękintem

.
.

a cél eléĺését.Ezéľt

:

A minŐségelvíĺ szervezętmfücidtetését.
Azintenzív szer-vezetfe1lesztést.
tapaszta7ataiľa éptilő munkavégzést.
A teljes köní igény- és elégedettségméľés

Az irľrováció

teľiiletén tanulmányokat folytató óvodapedagógus ismeľeteinek beépítését

a folyamatok fej lesztésébe.

Teljes körű paľtneľi igény. es elégedettségméľés

Gyeľmekĺigény. és eléged ettségm érésteľiileténterv ezett feladataim

-

:

Tľęndvizsgálatelkészíttetésę.

A tartósan elégedettséget mutató csopoľtok kiemelése, megeľősítése.
A tartósan elégedetlenséget mutató csopoľtok esętén feladatkijelölés.
Szĺilői szervezsttájékoztatása az eľedményelaől'
Folyamatszabélyozĺás szeľinti mtĺködtetés.

teľületén tewezett feladataim:
Szülői ĺgény-és elégedetÍségméľés

.
-

Kérdőívátgonđolása, feiülvizsgálata'
Kapcsolattartási renđszerés folyamatszabályozás

szerinti működtetés'

Tľendvizsgźůatelkészíttetése.

A taľtósan elégedettséget mutató teriiletek megtartása.
A taĺósan elégedetlenséget mutató kérdésękbenfeladatkijeliilés.
Szĺilői szeÍveztttÁjékonaása az eľedményekĺöl.

A szülöi

o
o
o
o

elégedettség ndvelésére teruezett intéż<edéseim:

óvodavezetői fogadóórák ĺendszerének kialakítása.

Aktív kapcsolat kiépítésea snĺlői szeÍvezet képviselőivel.
Új kapcsolattartási foľmák, egytitľmiĺködésí lehetőségek keľesése.
Panaszkezelési eljĺíľásľendbetaľtás a, betartatősa.
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o

A sziilőí javaslatok feĺelős mérlegelése.

Pedagógus és nem peđagógus do|gozók igény- és elégedettségméľésterüIetén tervezett
feladataÍm:

.

Azigény- és elégedettségméľésľendszeľénekkidolgozása, műkĺidtetése.
Trendvizsgďat,sziikség esetén felađattervkészíttetése.

A témagondozók

és feladatgazđáktevékenységénekértékeltetésearésztvevők, illetve az

éľintettekáltal'

A

el kapcso latos feladataim:
telj esÍtményéľtékeléss

-

A kialakított renđszermfüĺjdtetése.
ütemezése.
Azújonnan belépö dolgozók éľtékelésének

Gyakornok esetében a minősítés elkészítése.

,,Akkor és ott'' korrekt éfiékeléssel,az ővőnőI<nél, a kiválóan alkalnas és az alkalmas
m

inősítést kapott dolgozok aĺźnyanakjavítása.

Fenntaľtrói ĺgény-és elégedettségméľés,valamint a kapcsolattaľtás terüIetén tervezett
feladataim:

-

Jó munkakapcsolat kiépítése,fenntaľtasa, ápolása az

o|<tatősi

és mtĺvelőđésiägazat

munkatiĺľsaival.

-

Szakĺnaiprogramok, rendezvényekkiajránlása.
Inteľjúsoran visszajelzés kéľéseaziĺtézménybenzajló folyamatolaól.

Iskolai igény- és elégedettségmérésterületén terv ezett feladataĺm

-

A kapcsolattartás fęlelősi
A közösen

renđszerben való múködtetése testvériskolával.

<isszeállított és aktrralizált együtbnfüödési terv végľehajtasa.

Interjri során visszajelzés kéľésea nevelési gyakorlatróI,
következő

:

a

vźůaszokbeépítésea

nevelési év munkáiába.

Feladataim az ővoda eryéb partneľeivel valĺó együttmííktides tertiletén:

- Jó

munkakapcsolat kialakíüĺsa,fenntartása

a

nevelést segító szakemberekkel,

logopédussal, óvodapszichológussal.

-

Egyuttmĺĺk<jdésa szocíális

és egészségtigyiszeľvekkel, intézményekkel: védőnő,

gyermekorvos, stb. kcjzmiivetőđésiintézményekkel való kapcsolattaľtás hagyomanyok
megőrzése, új iehetőségek keresése.

-

Az

óvoda jó hímevének menedzselése a helyi médiakon keĺesztiil.
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5.3.4 tönénves és ioeszeriĺ mĺÍkłidesbiztosítása

A

kĺjznęvelésitoľvényá|ta| kibő\Ąilt felelősségi

kör és vezetői

kompetenciák

hangsúIyozasa mellett feladatomnak tekintem:

.

A pvdagt}giai progľaru jóválragyását.
A pedagógus etika noľmáinak

- A

betaľtatĺáső4

.megismeľését,

köznevęIési töľvény

az azértvďó felelősségvállďást.

megismertetését, bętutźlsát és betaľtatásźt. Az

ebből adódó módosításoke|végzését,elvégeńetését
a nevęlőtesti'ilet bevonĺĺsával.

- A pedagógus életpálya-modell kĺivetését,az abbanfoglďtak alkďmazását.
- A kiiznevelési torvényben előírt személyi feltételtęremtést.
- Azalapdokumentumok hozzáÉérhetóségénekbiztosítását.
. A folyamatba épített,előzetes és utólagos vezetőí ellenőrzés rendszerének
.

műk0dtetését(FEtIVE).

Kĺivetkezetes ellenłSĺzési,méľési'értékęlésiĺenđszeľ,munkamegosztáson ďapuló
miĺködtetését.

-

A vaĺhatóanbevezetésľekerĹilő, Hilsö ellenőrzési rendszer megísmerését.

Az

alka|mazěs jogszenísége területén:

o
o
o

A ktizalkalĺnazotti foglaĺkoztatást" ajogszabá|ý ęlőírások érvényesítésével.
A közalkalmazotti páIytutatźst az ę|őírt munkaköľökben.

AzlnténĺÉnyalapdokumentumaiban, belső szabályntaibanrőgzítettek szerinti
munkavégzsst, telj esítést'

o
o
o

A KIR pľogIam

a|kalrmazásáń.

A dolgozók személyi anyagánakpontos vezetését.
A havi jeientések hatáľidőľe tiiľténő elkészítését.

oAgyakomokiszabét|yzatbanfoglďtakalkalmazását.

o
-

A közfoglalk oztatotĺak ęlőíľas szęĺinti beléptetését.

Dokumentumok szabźiyozottsága teľĹiletén:

o
o

A dokumentumok koherenciájanak megvalósítását, az aľra épiilő tervezést.
A taniigyi dokumentáció törvényes, napľakész vezetését.
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5.4. Gazdálkodás' forrásbővÍtés

A

gyennekeket köľiiĺvevő szociális

és mentális kömyezet, nevelést támogató,

biztonságos' jól felszeľelt. Azátgonđolt és eľedményesgazdálkođás éľdekében,feladatomnak
tekintem:

-

a gazdźllkođásteriiletén sziikséges ismeretek megszerzését.

hianylísta rendszerének mťíködtetését,mely segítségévelinformációt szerzek
teľĺiletekenfelmerülő igényekĺől, sziikségletekről.

kiilönböző

-

abeszelzés és a megvďósítás titemezését.
a gazdźÄkodási folyamatok szabáIysznlÍségénekbiztosítĺását'
álló pénzeszközČik eiőíľłás szeľinti felhasznĺáirását.
a renđelkezésľe
a rendszeres ellenörzést a k<iltségvetési előirányzatok taľtásat.
a lehetőségek maxĺmális kiaknazását.

Á táľgyi feltételek biztosításáľa terv ezett fe|adataim

-

a

:

A biztonságos múködés feltételeinek mindenkori megteremtése

o
o
o

állagmegóvas, folyamatos karbantartás,
az udvaľon lévő nagy homokozó Íiiléponyva beszeĺzése (árnyékolás)'
a csatoľna-, elektromos- és fütéshálózatkorszerusítésę teľülętén.

A HACCP szeńnti miíködés biztosítĺísa

o
o
o
- A

az ę|hasznźtlódott háztattÁsi kisgépek,

atálalókonyhaibútorok,
a

gyermeki tapasztalźst, fejlődést, fejlesztést biztosíto uđvaľiés csoportszobai

mozgásos-

-

konyhď edények, textíliák pótlłĺsával, cseĺéjével.

és játékeszközok

bővítése.

Az eszköznorma szerinti felszereltség biztosítása. Szakszení késztetgazdálkodas.
Higiénéskönryezeti feltételteĺemtésmegvalósítása

Azinfoľmatikai és irodatechnikai eszközök

fejlesztése, folyamatos karbantartasa.

A jelenlegí felszeľeltség és éľtékekmegtartása vďamennyi munkatárs részéről.
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-

-

A

foľľlásbővítésrendszeľének kidolgozása

o páIyazaffigyelő team múködtetésével,
o a magas szintii pěiyäratíľőkedv
' elismerésével.

további fenntartasával,

értékének

Csopoľtszobákpaľkettajrínakcsiszolása.
Csoportszobźk festése 3 éven bęlül.

Alapítvany létrehoztsaazóvodaĺészére.
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6. Zárőgondolatok

Hiszem és vallom, hogy akkor lehet sikeres egy óvoda,ha jő hírnevétmagas színvonalú
szakmai munkáj ának köszönheti,

ezzeL kjvlvja paľbrerei elégedettségét.

olyan intézményt szeretrék vezetni, ahol a jó léekör kialakításáért a vezetó és a
gyermekekkel foglďkozó felnőttek együtt tesznek; ahol a felnőttek jól érzik magukat,
megvalósíthatjak elképzeléseiket' azonosulnak

az inténnénycéljaival; ahol mindenkinek

megvan asajétfe|adata, ktĺltinböző egyiitbn{ĺköđésiforĺnĺákbanegytitt tęszrrek azért,bogy a

kitűzi'tt cél megvalósu[ion, illetve az valósuljon meg, amit elhataroztak; ahol tisnázoÍtak az

a műkiidés, a munkavégzés bitĺonsága kialakult; ahol a vezeto
éľtelmęziszerepét, a folyamatokat jól tervezl, szervezi, koordinálja és fejleszti.

elvłáľĺások, kiszámítható

helyesen

IJgy érzem, hogy a páůyźzatomban megfogalmazott feladatokat teljesíteni tudom, ezéľt
felkészültnek étzęm magam a vezďői poziciő betöltésére.

A pdlydzatban megfogalmazott céloh ésfeladatok megvalósításához küIsőplźIyózóként

kéľema Nevelőtestíilet és az Alkalmazotti kiiľ bízalrutt, valamint

a

Képvis e lő-tes tület túmo gatós úĹ

Budapest 2013 . mćtjlls.Z8.
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-

A fonásbővítés ľendszeľénękkidolgozása

o pźůyázatfigyelő team mrlködtetésével,
o a magas szintĺĺpźtlyźvatírőkeđvtovábbi

.

.

elismeresével.

.

fenntaľtasávď, éľtékének

Csoportszobák paľkettríjának csiszolrása-

Csoportsmbákfestěse 3 éven belĺil.
Aĺapítvĺánylétehozźsaaz óvoda ľészéľe

A<

6. Záłrőgondolatok
:

Hiśzemés vď[om, hogy akkoľ lehet sikeres egy óvođąha jó hímevétmagas színvonďú
szakrnaí munkájának köszönheti,

ezzel kiví.vja paľtneľei elęedettségét.

o.lľan intézménytszęrętnék vezellí, alrol a jó légkťirkialakításáért a veze,tö és g
gyermekekkel foglalkozo felnőttek egyiitt tesznek; ahol a felnőttek jót éľzikmaguka|
megvalósíthatják elképzeléseíket,azonosülnak az lntézméĺycéljďvď; ahol mindenkinek
megvan a saját feladatą kiil<inböző együtfrľrűköđésifoľmákban együtt tesznek azéĄhogy a

kitűzdtt cel megvalósuljon' illętve az valósu|ion meg, amit e|hatźnoztzk; ďro1 tiszÍáłzottak az
elváĺások, L,lszámítható a mrikĺidés,a munkavégzésbÍztonsága kialakutq abol
.

a

vezet(j

helyesen értn]męziszeĺepéta folyamatokat jól teľvezi, szervezi, koorđináljaés fejlesĺi'

Úry

.

éruem, hogy a pályĺízatomban megťoga|mazott fęladątokat tetjesíteni fuĺlom, ezéľt

felkészĺilĺ"trękéľzęm'magam a vezetői pozÍció betöltéséľę.

A pdlydzatban megfogalmazott cěIok ěsfeladatok megvatösításdhoz kiilső púIylŕzőkěnt

kěrem a Nevelőtestület és az Alkalmautti kôľ bizalruŕt, valamźnt ü
Képvísel&te s t iilet tdmo gatás

dÍ"

!

Budapest 2013. május.Z8.
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MELLEKLETEK

I\rYILÁTKOzAT

.

Alulírott Rostasné Horvátb Katalin pývaző nyilatkozom arról, hogy személyes adataimnak a
HétszínvirĘNapközi otthonos Övoda vezetői pźĺyázatieljárásával összefüggésbgn
szĹikséges kezeléséhezhoz.zájźmlok.

Budapest 2013. május 28.
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Józsefuĺíľosionkoľmányzat
Képviselő-testĹilete t észére

Tisztelt Képviselő-testület

!

A

Hétszínvirág Napkcizi otthonos óvoda vezetoi pá|yázatanak elbírálása napirendi pont
tćĺrgyalásáhozaza|ábbinyilatkozatotteszem:

NYILATKOZAT
Alulírott Kékedi Tiborné, a Hétszinvirág Napközi otthonos óvoda sZMsZ szerinti

ővođavezető helyettese kéľemmeghallgatásom során a napirendi pont nyílt ülés keretébęn
tcjľténő ttrgyaLásat.

Budapest, 2013,június 25.

ĺ

Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testiilete tészére

Tiszelt Képviselő-testiilet !

A

Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda vezetoi pá|yźzatźnakelbírálása napirendi pont
tźlrgya|ásáhozaza|ábbinyilatkozatotteszem:

NYILATKOZAT
Alulírott Rostásné Horváth Katalin pályáző kéľemmeghallgatásom soľĺĺna napirendi pont
nyílt ülés keretében töľténő tźngya|áséú.
Budapest, 20|3.június 1 8'

Rostásné Horváth Katalin

Józsefu aĺosi onkoľmányzat

Képviselő-testĹilete tészéte

Tisztelt Képviselő-testtilet

!

A

Szivĺĺrvany Napközi otthonos ovoda vezetői megbízása napirendi pont táľgyalásźůlozaz
alábbi nyilatkozatot teszem :

I{YILATKOZAT
AlulíľottMatisz Lász|őĺé, a Szivaľvány Napk<izi otthonos óvoda vezetője
meghallgatásom soľán a napiľendi pont nyílt ülés keretében tcjľténő tárgya|ását.
Budapest, z)I3.junius
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Józsefu aľosi onkormanyzat
Képviselő-testtilete r észére

Tisztelt Képviselő -testÍilet !

AKatica Bölcsőde

és Napközi otthonos

óvoda vezetőipáLyźnatźnak elbírálása napirendi pont

tĺáľgyalásahozaza|źlbbinyí|atkozatotteszem:

NYILATKOZAT
AlulíľottKakuja I{Jaru pá|yáző kéľemmeghallgatásom során a napirendi pont nyílt iilés
keretéb en töľténő tár gy a|ását,

Budapest, z0l3.június 1 8.
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