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1. Szakmai önéletrajz

Személyi adatok
Vezetéknév/ utónév Gombos Albertné
Telefonszám/ email 06/ 70 685 22 35
ida.gomb@gmail.com
Állampolgárság
magyar
Születési hely, idő
1959.06.19. Berettyóújfalu
Lakcím
2013 Pomáz Ibolya u. 37.
Férj
Gombos Albert
Gyermekek
Gombos Anett - 1978
Gombos Erika - 1984
Betölteni kívánt munkakör
Foglalkozási terület

Intézményvezető
Óvodai nevelés

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség
Oktatást, képzést
nyújtó intézmény

1998. szeptember – 2000. június
vezető óvodapedagógus – szakvizsga
VEZ-85/2000
ELTE TOFK , Budapest

Időtartam
Végzettség
Oktatást, képzést
nyújtó intézmény

1982. szeptember – 1984. június
óvodapedagógus
96/1984
Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvónői szak
Kitüntetéses diploma – szakképesítés

Időtartam
Végzettség
Oktatást, képzést
nyújtó intézmény

1973. szeptember – 1977. június
érettségi
Arany János Gimnázium Berettyóújfalu
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Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás/
Beosztás
Munkáltató neve/
címe

1988. augusztus – jelenleg is
óvodavezető
Napköziotthonos Óvoda
Pitypang Művészeti Óvoda
1039. Budapest Hunyadi u. 8-10

Tevékenység típusa
ágazat
óvodai nevelés

Időtartam
Foglalkozás/
Beosztás
Munkáltató neve/
címe

1986. augusztus – 1988. július
óvodapedagógus - tagóvodavezető
Napköziotthonos Óvoda
1039. Budapest Czetz János u. 25

Tevékenység típusa
ágazat
óvodai nevelés

Időtartam
Foglalkozás/
Beosztás
Munkáltató neve/
címe

1980. május – 1986. július
óvónő
Napköziotthonos Óvoda
1039. Budapest, Pais Dezső u. 02.

Tevékenység típusa
ágazat
óvodai nevelés

Időtartam
Foglalkozás/
Beosztás
Munkáltató neve/
címe
Tevékenység típusa
ágazat

Egyéb készségek és kompetenciák
Anyanyelv

1977. szeptember – 1980. április
Képesítés nélküli pedagógus
Általános Iskola
Hencida
iskolai oktatás

magyar
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Társas készségek
és kompetenciák

empátia, jó kommunikációs készség,
kooperatív együttműködés

Szervezési készség
és kompetenciák

rendszerszemlélet, helyzetfelismerés

Műszaki készségek
és kompetenciák
Egyéb

1999 - 2005 között az ELTE TOFK „vezető
óvodapedagógus” szakirányú továbbképzési szak
hallgatói gyakorlaton vettek részt – vezetésem alatt
- a Hunyadi utcai óvodában. A gyakorlat során a
vezetői munka rejtelmeivel, a kötelező
dokumentumrendszer elkészítésének formai és
tartalmi szempontjaival ismerkedtek a hallgatók.
Jelenleg a nappali tagozatos főiskolai hallgatók
gyakorlati képzése folyik a Hunyadi és Ürömi
utcai óvodánk 1 - 1 csoportjában.

Szakmai
elismerés



számítástechnikai és műszaki eszközök használata

ÓBUDAI PEDAGÓGIAI ÉRDEMEKÉRT –
Önkormányzati kitüntetés (2003 , 2017)

Továbbképzések, tanfolyamok:

Év
1981/83

Továbbképzések, tanfolyamok

1985/86

Évente más - más kerületi munkaközösségben tevékenykedtem.
 Egészségnevelés
 Környezetismeret
 Matematika
Pályakezdő óvónők tanfolyama – FPI tanfolyam – 1 éves

1987/88

Vezetőképző tanfolyam – FPI

1989

1 éves

Vezetők munkajogi feladatai – FPI tanfolyam
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1991/92

Testnevelési Egyetem szervezésében
„ OVI KONFERENCIA” – óvodások testnevelése,
III. Országos szakmai – módszertani Konferencia,
„Az óvodavezetés pedagógiai – pszichológiai alapkérdései”(előadássorozat 4
alkalommal - Oktatásszervező és Szolgáltató BT szervezésében,)

1993/94

FPI továbbképzés
„Módszertani körkép” c. komplex tanfolyam, melynek keretében óvodákba
kihelyezett gyakorlati bemutatókon, illetve elméleti előadásokon ismertettek
bennünket a helyi óvodai nevelési programok készítésével, az innovációs feladatok
menedzselésének módjával,

1994
1996/97

GORDON – tanári hatékonyság tréning – FPI tanfolyam
OKÜ és
a
PSZI által szervezett
–
Intézményvezetői
továbbképzések:
Alapfokú számítógép kezelői tanfolyam
Hogyan készítsünk helyi programot? – 4 napos intenzív tanfolyam,

2001

Vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzés –
ELTE tanító és óvóképző főiskolai kar szervezésében
Minőségirányítási rendszerek bevezetésének folyamata óvodákban – 40 órás

2006

Uniós pályázatkészítési technikák és eljárások – 30 órás

2007

Projekttervezés módszertana – 30 órás

2008
2010
2011

Változásmenedzsment – 30 órás
„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel „mese – vers területe 30 órás
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel „- mozgás” területe 30 órás

2014

XX. Esztétikai Tanácskozás/ Visszatekintés, számvetés 15 óra

2015

„Neveljünk együtt a szülőkkel” OMNE Egyesület/ konferencia, valamint az
Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsának VII. Tehetséggondozó
Konferencia 15 óra
„Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti
ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok
ellátására” Oktatási Hivatal - 30órás
Szervezetfejlesztés, csapatépítés az óvodai munkaközösségekben
Innovatív Műhely Szolgáltató Bt. - 5 órás
SNI, BTM gyermekek integrált nevelése
OH, által szervezett - 5 órás
SNI, BTM gyermekek integrált nevelése
OH, által szervezett - 20 órás
Korszerű vezetők kelléktára
OH, által szervezett - 15 órás

1998/2000

2015

2016
2016
2016
2018
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2.

Bevezető gondolatok

Óvodavezetői pályafutásom 1988 augusztusában kezdődött, azóta irányítom a Budapest III.
kerületi Hunyadi u. 10. és Czetz János u. 25. számú Napköziotthonos Óvodákat. 2002
szeptemberétől az Ürömi utcai telephely, 2009 szeptemberétől pedig a Gyöngyforrás Óvoda is
hozzám tartozik. Az intézmény irányítása komoly kihívást, összetett feladatot jelentett
számomra, melynek során erősen motiváló tényezőként volt jelen a kollégáim maximális
támogatása. Az elmúlt években vezetői tevékenységem eredményeképpen - a kollégák
segítségével - sikerült a Pitypang Művészeti Óvodában egységes szervezeti kultúrát
kialakítani, hatékonyan működtetjük intézményünk Pedagógiai Programját.
Az elmúlt évek törvényi változásai, a pdagógus életpályamodell bevezetése igen nagy kihívást
jelentett számunkra.. Fokozatosan előtérbe került a pedagógusok szakmai felkészültsége, az
intézményes nevelés – oktatás minőségének javítása.
A vezetői munka során mindíg nagyon fontosnak tartottam az együttgondolkodást , egymás
munkájának a megbecsülését, tiszteletben tartását.
Felnőtt közösségünk igen stabil, változás legtöbb esetben a nyugdíjazás, illetve a
gyermekszületések miatt történik. A már régóta együttműködni tudó alkalmazotti közösség
megtartására törekszem, figyelembe véve az alábbi gondolatokat:
A négy óvoda közössége egységes szervezetet képvisel, tagjaik között nincsenek fontosabb és
kevésbé fontos emberek. Munkakörök vannak, melyből adódnak a prioritások. Minden
dolgozónak a saját területén kell a maximumot kihoznia önmagából, és képességük legjavát
nyújtva elősegíteni az intézmények szakmai fejlődését. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy
a vezetőség összehangolt irányításának következtében az egy csoportban dolgozó kolléganők
őszinte, toleráns magatartást tanúsítsanak egymás iránt.
Nevelésfilozófiánk a következő:
Olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott
gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten,
vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel. Célunk, hogy életkori és egyéni
képességeiket figyelembe véve, minél több élményhez juttatva Őket, fejlődjön személyiségük.
A családok nevelési elképzeléseit tiszteletbe tartva olyan szülő - nevelő kapcsolatot kívánunk
kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú
személyiségfejlesztését.
A pályázat megírásához felhasználtam az előző vezetési programomat, áttanulmányoztam az
éves intézményi munkaterveket, valamint az év végi beszámolókat. Azt tapasztaltam, hogy
kitűzött céljaim szinte teljes mértékben megvalósultak, sőt nagyobb eredmények is születettek,
mint amit javasoltam. Ugyanakkor előfordultak olyan területek, melyek állandóan változnak,
fejlesztésük egy soha véget nem érő folyamatot produkálnak.
Jelenlegi vezetői programomban a munkám erősségei által elért sikereinket és a
továbbfejlődés lehetőségeit kívánom bemutatni.
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2. 1. Szakmai, pedagógiai hitvallásom - jövőkép
„Foglalkozzunk meleg , sugárzó szeretettel a
gyermekekkel,
és ők csodákra képesek.”
(Szókratész)
Eddigi pályázataimban megjelöltem a számomra fontosnak tartott pedagógiai értékeket, melyek
maghatározták az eddigiekben és ez után is a tevékenységemet, emberi magatartásomat.
Szeretet, emberség, tisztesség - mindezen eszmék jelentős útmutatást adnak ahhoz, hogy
megfogalmazzam, milyen óvodát kívánok a továbbiakban is irányítani.
Ezek a következők:
•

Olyan pedagógiai értékeket képviselek:
o ahol a munkatársak tudásuk legjavát adva, a hozzánk érkező gyermekeket –
a szülőkkel együttműködve - eljuttatják képességük legmagasabb szintjére,
és kibontakoztatják a bennük rejlő tehetségeket,
o ahol a gyermekeket személyes szükségleteik alapján tisztelik, elfogadják és
szeretik - különbségeiktől függetlenül.

•

Olyan légkört szeretek az óvodában:
o ahol minden gyermek jól érzi magát, a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,
és biztonságban tudják őket az egész nap folyamán, hiszen szeretetteljes
légkörben, esztétikus, egészséges környezetben tölthetik napjaikat.
o ahol a dolgozók munkahelyükre szívesen jönnek be, elfogadják, tisztelik és
támogatják egymást, mert ez az alapvető feltétele a nyugodt, közös
munkának, igényesek önmagukkal és környezetükkel szemben egyaránt.

Hiszem és vallom, hogy a felnőtt közösségünk sikeres alakításával a szervezeti kultúra
folyamatos fejlesztésének következtében ezek a megfogalmazott igények többségében jelen
vannak intézményeinkben, már csak finomításuk szükséges.
Ehhez a munkához az elmúlt 30 év alatt kollégáim maximális türelmet és segítő szándékot
tanúsítottak irányomba. Ez hozzásegített engem is ahhoz, hogy mindenkit úgy fogadjak el,
amilyen, toleráljam az esetleges hiányosságokat, és tudatosan segítsem a meglévő hibák
javítását, folyamatos fejlődésre ösztönözzem kollégáimat és kihozzam belőlük mindazt, ami
bennük rejlik.
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3. Szakmai helyzetelemzés az elmúlt vezetési program tükrében
3. 1. Intézményeink infrastrukturális, és szociokulturális környezete
A Pitypang Művészeti Óvoda Budapest III. kerületében, Csillaghegyen és a Római parton
helyezkedik el. Intézményünk négy épületben működő törzsóvodából, tagintézményből és
telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok
alapján történik.
A Hunyadi utcai törzsóvoda, és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső
részén, főútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely
ideális hely a gyermekek számára.
Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegyfelőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de
ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek.
A Gyöngyforrás Óvoda a Római parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol
eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve.
A gyermekek nevelése a jelentkezésektől függően, - a szülők igényeit figyelembe véve –
vegyes életkorú csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az
Ürömi úti óvodákban 3 – 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport működik. Az Alapító Okirat
szerinti engedélyezett gyermeklétszámunk: 420 fő.
Mind a négy óvodában azt tapasztaljuk, hogy a gyorsan változó világunkban a családok rohanó
életritmusának következtében egyre több a magatartászavaros, beszédfejlődési, részképesség
problémával küzdő gyermek. A különleges bánásmódot igénylők közül a viselkedészavaros
gyermekekkel találkozunk a legmagasabb létszámban, és az óvodapedagógusok visszajelzései
alapján ők azok, akik a legnagyobb kihívást jelentik számukra. A differenciált együttnevelésben
logopédusok, fejlesztőpedagógusok és pszichológus segítik az óvodapedagógusokat.
Óvodáink igen keresettek a szülők körében. Az intézmények népszerűsége a kedvező földrajzi
fekvés, a jó közlekedés, a megfelelő felszereltség mellett, elsősorban nevelőmunkánk jó
hírének köszönhető. Az utóbbi években a szülők számára az óvodaválasztás során a
„minőség” került előtérbe. Ma a legtöbb szülő mielőtt gyermekét óvodába íratja, érdeklődik az
óvoda körülményeiről, a nevelés elveiről, a pedagógusok személyéről, a szolgáltatásokról,
igyekszik kiválasztani azt az óvodát, amelyben nézetei szerint gyermeke a legtöbbet kapja,
legjobban fejlődhet.
Közkedveltségünk következtében igen magas csoportlétszámokkal működünk, gyakran
előfordul, hogy 28 fős csoportokat is szükséges kialakítani.
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Létszámunk alakulása az elmúlt 5 évben:
Csoportjaink száma az elmúlt 5 évben nem változott: jelenleg - 15 csoport a 4 óvodában.
Nevelési év

2013/2014

Óvoda

Hunyadi
Czetz
Ürömi
Gyöngyforrás

összesen
2014/2015

Hunyadi
Czetz
Ürömi
Gyöngyforrás

összesen
2015/2016

Hunyadi
Czetz
Ürömi
Gyöngyforrás

összesen
2016/2017

Hunyadi
Czetz
Ürömi
Gyöngyforrás

összesen
2017/2018

összesen

Hunyadi
Czetz
Ürömi
Gyöngyforrás

Gyermeklétszám

124
75
75
98
372
128
77
80
107
392
129
70
67
101
367
127
76
69
108
380
128
78
61
110
377

Szakvéleményes,
majd BTM-es
gyermekek
száma
2
3
5
5
16
10
7
9
9
35
2
2
4
3
5
4
12
1
2
2
1
6

SNI
gyermekek
száma

-

-

2
1
1
4
2
1
2
5

A táblázat kimutatása alapján egyértelműen kitűnik, hogy a 2016/2017-es nevelési évtől
fogadunk SNI gyermekeket. Ezen kisgyermekek fejlesztését az EGYMI - ből kijáró utazó
gyógypedagógus kolléganők segítik, együttműködési megállapodás alapján.
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3. 2. A humán erőforrás és a tárgyi feltételrendszer változása
Végiggondolva az elmúlt 5 éves vezetői időszakot, bátran kijelenthetem, hogy sikeres időszakot
zárhatunk. Kitűzött vezetői elképzeléseimet a négy óvoda teljes alkalmazotti körének segítő
együttműködésével, a partnerkapcsolatok tudatos irányításával sikerült teljesíteni. A társadalmi
és gazdasági változások következtében előre nem tervezhető feladatok is jelentkeztek, melynek
megoldása azonnali változtatást igényelt. – SNI gyermekek fogadása 2016/2017- es nevelési
évtől.
Az alábbiakban felvázolom a humán erőforrás, a tárgyi és szakmai fejlesztés terén elért
eredményeinket, illetve egy – egy területen utalni fogok a fejlesztés feladataira is.
 Humán erőforrás alakulása
Az óvodapedagógusok személyében az alábbi változások történtek:
Óvoda

Személyi változások

Hunyadi óvoda

2 fő költözés miatt áthelyezéssel, illetve közös megegyezéssel távozott.
2 kolléganő jelenleg GYED - en van, helyük határozott idejű
szerződéssel betöltve.

Czetz óvoda

1 kolléganő közös megegyezéssel távozott.

Ürömi óvoda

1 kolléganő nyugdíjba ment, 1 kolléganőt betegség miatt
leszázalékoltak – álláshelyüket sikerült betölteni. 1 kolléganő jelenleg
szülési szabadságon, helye határozott idejű szerződéssel betöltve.

Gyöngyforrás
óvoda

2 kolléganő – családi okok miatt, közös megegyezéssel távozott.

A technikai dolgozók körében az alábbi változások történtek:
Óvoda

Személyi változások

Hunyadi óvoda

2 dajka néni munkahelyet változtatott. A kertész, valamint az
óvodatitkár személye nem változott. Óvodatitkárunk a nyár folyamán
megy nyugdíjba.
1 dajka néni külföldön vállalt munkát , ezért közös megegyezéssel
kilépett, 2 dajka néni munkahelyet változtatott. A kertész, karbantartó
személye nem változott.

Czetz óvoda
Ürömi óvoda
Gyöngyforrás óvoda

1 dajka néni nyugdíjba vonult.
1 dajka néni, 1 fő pedagógiai asszisztens nyugdíjba vonult.1 dajka
néni családi okok miatt állást változtatott. A kertész, karbantartó
személye változott a munkakörök átalakítása miatt.
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A felsorolt távozások során a megüresedett álláshelyeket pályázat útján mindig sikerült
betöltenünk, történtek határozatlan idejű kinevezések, vannak olyan helyettesítő kollégák,
akiket csak határozott idejű szerződéssel tudtunk, illetve tudunk alkalmazni. A fenti táblázatból
is kitűnik, hogy óvodáinkban kevés a fluktuáció, nagyon stabil a személyi állományunk.
Eltávozások főleg a nyugdíjazás , illetve költözés, vagy megváltozott élethelyzetek miatt
történnek. Erre nagyon büszke vagyok.
 Alkalmazotti létszámunk jelenlegi összetétele:
Összesen:

61,5 álláshely – melyen 66 fő dolgozik + 3 fő Gyes, Gyed, = 69 fő
Óvodapedagógus,
pedagógiai munkát
segítő szakember

Dajka

Pedagógiai Óvodaasszisztens titkár

Kertész GYED,
–
GYES
karbantartó

Hunyadi
óvoda

11 fő + 1 fő
óvodapszichológus

5, 5 fő

2

1 fő

1 fő

2 fő óvodapedagógus

Czetz
óvoda

6 fő
+ 1 fő
fejlesztőpedagógus

3,5 fő

1

-

1/2
állás

-

Ürömi
óvoda

6 fő

3,5 fő

1

1/2 állás

1/2
állás

1 fő óvodapedagógus

Gyöngyforrás
Óvoda

9 fő + 1 /2
fejlesztőpedagógus

5 fő

1

1/2 állás

1/2
állás

-

Mind összesen

34, 5 fő
(35 fő)

17,5 fő
(19 fő)

5 fő
(5 fő)

2 fő
(3 fő)

2, 5 fő
(4 fő)

3 fő
(3) fő)

A téli hónapokban a Hunyadi és Czetz utcai épületekben - októbertől - áprilisig kereset
kiegészítéssel a Hunyadi utcai kertész – karbantartója, a Dósa utcai épületben megbízási
szerződéssel külső személy látja el a fűtési feladatokat.
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o Alkalmazottaink munkaköre, végzettsége, szakképzettsége
Óvodapedagógusok
Munkakör

Fő

Óvodapedagógus

35 fő

Ebből:
Óvodavezető

1 fő

Dajka

18 fő

Pedagógiai
asszisztens
Óvodatitkár

5 fő

Kertész karbantartó

4 fő

Végzettség, szakképzettség
32 fő felsőfokú , illetve főiskolai diploma
2 fő egyetemi végzettség
1 fő középfokú végzettség
( ebből 14 fő szakvizsgázott, 2 fő gyakornok )

1 fő felsőfokú óvóképző diploma,
„Vezető óvodapedagógus” - szakvizsga
Tagóvodavezető
1 fő
1 fő felsőfokú óvóképző diploma,
„Vezető óvodapedagógus” - szakvizsga
Intézményvezető
2 fő
1 fő főiskolai diploma,
helyettes
„Óvodai gyógytestnevelő” - szakvizsga
1 fő felsőfokú óvóképző diploma,
„ Fejlesztőpedagógus” - szakvizsga
Pszichológus
1 fő
1 fő egyetemi végzettség/gyakornok
Fejlesztőpedagógus
2 fő
1 fő felsőfokú óvóképző diploma,
„ Fejlesztőpedagógus” – szakvizsga
1 fő gyógypedagógus diploma/ tanulásban akadályozottak
segítése ( ezt az álláshelyet a fenntartó 2017. januárjától
biztosítja számunkra)
Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak, technikai dolgozók

3 fő

1 fő egyetemi + OKJ dajka képzettség
4 fő érettségi + OKJ dajka képzettség
12 fő szakmunkás + OKJ dajka képzettség
1 fő általános iskolai végzettség
5 fő érettségi / ebből 3 fő OKJ pedagógiai asszisztens
szakképzettség
1 fő főiskolai diploma, OKJ munkaügyi végzettség
2 fő érettségi
1 fő érettségi
3 fő szakmunkás

Az intézmény állományában dolgozó pedagógiai munkát segítő szakemberek mellett –
logopédusok is hosszú évek óta a rendelkezésünkre állnak. A logopédusok a szakszolgálat
munkatársai, mind a négy óvodában segítik a gyermekek fejlesztését, Mindnyájuk munkája
nagyon eredményes, hatékony az együttműködésük az óvodapedagógus kolléganőkkel.
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A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírásainak megfelelően a 7 évenkénti továbbképzési
kötelezettségének a kijelölt óvodapedagógusok eleget tettek az előírt időszakban, illetve az
elkövetkező nevelési években szerzik meg a 120 kreditpontot. Az idei nevelési évben állítjuk
össze a következő 5 év továbbképzési tervét, melyben meghatározzuk a további célokat,
kijelöljük a továbbképzésre kötelezett óvodapedagógusokat.
További céljaim:
 az óvodapedagógusok körében a másképpen fejlődő gyermekek óvodai nevelésének
segítése – SNI , BTM - es gyermekek nevelésével kapcsolatos képzések preferálása, a
dajka néniknek, pedagógiai asszisztenseknek érzékenyítő tréningek tartása,
 1 fő szakképzetlen dajka beiskolázása, valamint a pedagógiai asszisztensi munkakörök
finomítása,
 Tárgyi eszközfejlesztés, felújítás
Az elmúlt nevelési években a tudatos tervezőmunka során egyrészt az épületek, udvarok
műszaki állapotának javítását, másrészt a törvény által előírt, minimális eszközök
beszerzését, cseréjét tartottuk a legfontosabbnak. Jelentős fejlesztés történt az Ürömi utcai
óvodánkban - 2 helységet visszakaptunk, igy sikerült tornaszobát, valamint egy nevelőtestületi
szobát kialakítani.
Ahhoz, hogy az óvodáinkkal kapcsolatban lévő külső és belső partnerek komfortérzete kielégítő
legyen, és kellemesen érezzék magukat az intézményeinkben, a tárgyi feltételeket folyamatosan
javítani és fejleszteni szükséges.
Ezt szem előtt tartva történtek az alábbi felújítási és karbantartási munkálatok:
Hunyadi
óvoda

Óvodai költségvetésből
1 csoportszobában PVC csere,
homokcsere,

2013

2014

2015

folyosó PVC cseréje, tisztasági festése,
udvari játékok felújítása,
udvari konyhai bejárati ajtó cseréje,

Önerő
(szülők, dolgozók segítségével)
pillangó csoportban ajtók, ablakok
mázolása,
kutya csoport öltözőjében PVC
csere,
katica csoportban tisztasági festés,
lambériázás, (csoportszoba,
előszoba, mosdó)
kutya csoport mosdójában
tisztasági festés,

1 csoport vizes helységének, felnőtt
mosdónak felújítása,
udvari játékok karbantartása szülői
segítséggel
1 gyermek öltözőben PVC csere,
homokozók fölé napvédő hálók felszerelése,
párakapuk telepítése,
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2016

2017

Czetz óvoda

2013

2014

2015

2016

2017

1 csoport vizes helységének felújítása,
szigetelés 4 csoportban - salétromosság
megszüntetése,
konyhában vizes problémák megszüntetése,

óvodatitkári szoba lambériázása,
festése,
udvari játékok karbantartása,

légkondi beszerelése,
1 csoportszobában tisztasági festés, PVC
csere,
mosogató helyiség felújítása,

udvari játékok karbantartása,
asztalok csiszolása

Óvodai költségvetésből
vízszerelési munkák,
redőnyök javítása,
2 csoportszobában a parketta csiszolása,
lakkozása,

vízszerelési munkák,
lapos tető szigetelése,
1 csoportszobában a parketta csiszolása,
lakkozása ,
udvari játékok felújítása,
udvari bejárati ajtó cseréje,
előtető felújítása,
-

bejárati előszoba PVC burkolatának
felújítása, tisztasági festése,
előszobában az ablakok festése,
beázás megszüntetése,
konyhai mosogató lábazatának felújítása,
udvari kerítés felújítása,
udvari mozgásfejlesztő játék telepítése,

Önerő
(szülők, dolgozók segítségével)
halacska csoportban tisztasági
festés,
udvari játékok karbantartása szülők
segítségéve,
udvari játszóház telepítése a körte
csoport udvarrészén,
udvari játékok karbantartása szülők
segítségével,
füvesítés,
lambériázás az előszobában,

az udvari játékok
karbantartása történt szülők
segítségével

udvari játékok karbantartása szülői
segítséggel

udvari játékok karbantartása,
betonkerítés festése szülői
segítséggel,
pályázat útján: füvesítés,
mozgásfejlesztő játék, napvitorla
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Ürömi óvoda

Óvodai költségvetésből
felnőtt vizesblokk felújítása,

2013
2014

2015

2016
2017
Gyöngyforrás
óvoda

gyermek vizesblokk felújítása,
parkettacsiszolás, lakkozás, tisztasági festés
egy csoportszobában,
udvari játékok felújítása,
az épület hátsó részének teljes felújítása –
tornaszoba , nevelőtestületi szoba
kialakítása

bútorok készítése- kertész
segítségével, udvaron padcserék
bútorok készítése

ajtófestést, asztal, szék lakkozását
végezte egyik óvodapedagógusunk

udvari betonrész, járda felújítása,
tornaszoba falának felújítása, festése,
bádogtető szigetelése – beázás
megszüntetése,

udvari játékok karbantartása

tornaszoba falának szigetelése,

udvari játékok karbantartása

Óvodai költségvetésből

2013

vizes munkák,
homokcsere,
udvari homokozó szélének javítása – anyag
beszerzése,

2014

vizes munkák – vizesedés feltárása ,
külső vakolat felújítása,
2 csoportszobában tisztasági festés,
udvari játékok felújítása,
bejárati ajtócsere,

2015

Önerő
(szülők, dolgozók segítségével)

-

Önerő
(szülők, dolgozók segítségével)
bútor csere a maci és süni
csoportokban
tehetséggondozó műhely
kialakításal
lambériázás az előtérben,
bútor csere a süni, mókus
csoportokban,
füvesítés (kertész),
udvari ivókút készítése, (kertész)
napvédő, árnyékoló készítése a
homokozók fölé (kertész),
kertész és a közmunkás végzett az
udvaron karbantartási munkákat,
lakkozta az új székeket,

2016

korhadt fák kivágása, újak telepítése,
külső kapunál beléptető rendszer kiépítése,
bejárati ajtó cseréje,

festés az óvodatitkári szobában,
csoportban,
udvari játékok karbantartása,
csempézés,konyhakert kialakítása,

2017

korhadt fák kivágása, újak telepítése,
gazdasági bejáró felújítása,
udvari térkő lerakása,

udvari játékok karbantartása,
játszóházak tetejének cseréje
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Nagy és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése illetve cseréje az elmúlt években egyrészt a
dologi költségvetésünkből, a pályázatokon elnyert összegekből, másrészt az alapítványainkra
befolyt összegből - pedagógiai programunk és a törvényi előírások figyelembevételével történt.
Folytattuk a csoportszobák szépítését, a játszóudvarok fejlesztését. Mind a négy óvodában
cseréltük az elhasználódott játszószőnyegeket, tányérokat, poharakat, tálalóeszközöket,
bútorokat, függönyöket, textíliákat, új gyermekágyakat is beszereztünk. Már csak az Ürömi
utcai épületünk 2 csoportjában szükséges lecserélni a gyermekágyakat.
A csoportok felszereltsége, a játékeszközök mennyisége és minősége nagyon jó színvonalú
mind a négy óvodában. A szobák, folyosók dekorálása megfelel az esztétikai elvárásoknak, az
óvodák pedagógiai szemléletét tükrözik.
Játékállományunk mennyiségi és minőségi bővítésére a költségvetés mellett főleg az
óvodáinkat támogató alapítványok adtak lehetőséget. Leginkább fejlesztő, konstrukciós és
udvari játékokat vásároltunk, bútorokat cseréltünk.
Az udvarokon új játékszerek kerültek felállításra, de a régi játékeszközök közül a Hunyadi és
Gyöngyforrás óvodákban az elhasználódásuk miatt többet még el kell távolítani.
Óvodáinkban a logopédiai , valamint a fejlesztőszobák felszerelése esztétikus, az ott folyó
egyéni és kiscsoportos fejlesztésre alkalmasak.
Mostanra , mint már említettem az Ürömi utcai épületünkben is van tornaszobánk, sajnos a
Hunyadi és Czetz utcai óvodáinkban tornaszoba kialakítására még mindig nem volt
lehetőségünk.
A Hunyadi óvodában az „Ovi-foci” program keretében, fenntartói pályázat útján lehetőségünk
adódna egy műfüves focipálya kialakítására. Nagyon várjuk a pályázat eredményét.
 Sikeres pályázataink az elmúlt 5 évben:
Nevelési év
Sikeres pályázatok száma
2013/2014
2
2014/2015
2
2015/2016
2
2016/2017
3
2017/2018 (januárig)
1

Elnyert összeg
369. 350 Ft
335. 000 Ft
333. 500 Ft
2. 146. 000 Ft
297. 000 Ft

A szülők leginkább az alapítványokon keresztül támogatják az óvodáinkat, ezen kívül az
udvarok karbantartásában, szépítésében is közreműködnek. Az őszi és tavaszi „szemétszüret”
idején a hagyományoknak megfelelően szívesen segítenek az udvarok rendezésében.
 „Csillaghegy az ovisokért” alapítványunk
Év
Beszerzések
Támogatás összege
tornaszerek, csoportszobai fejlesztő játékok , udvari kisház ,
2013
524. 799 Ft
fakéreg vásárlása, szakmai anyag, könyv
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2014

2015
2016

2017

csoportszobai fejlesztő játékok, kirándulás buszköltsége,
szelektív hulladékgyűjtők vásárlása, sportszerek,
tálalószekrény csoportszobába,
udvari mozgásfejlesztő játékok - trambulin, gyermekbútor,
sportszerek, szakmai anyag, öltözőszekrény,
kosarak, sportszerek,játéktároló bútor,
tanulóbiciklik, , fejlesztő játékok, belépőjegy – Duna- Ipoly
Nemzeti parkba, öltözőszekrények – Ürömi óvoda,
udvari mozgásfejlesztő játékok javítása, gyöngykavics
beszerzése , buszköltség, állatkerti belépő, homokozó,
takaróponyva, fejlesztőjátékok, tárolóbútor

 „Meseforrás” alapítványunk
Év
Beszerzések
2013
2014
2015
2016
2017

563. 145 Ft

881.769 Ft
991.723 Ft

690. 737 Ft

Támogatás összege

Gyermekbútorok cseréje csoportszobában
Gyermekbútorok cseréje csoportszobában
Gyermekbútorok cseréje csoportszobában
Skanzen – kirándulás belépőjegy, buszköltség
óvodai kirándulás buszköltsége

163. 918 Ft
207. 842 Ft
172. 425 Ft
236. 218 Ft
174. 898 Ft

A fejlesztések következtében az épületek felszerelése a játékeszközök mennyisége és minősége
az elmúlt 5 évben is nagyon sokat fejlődött. Audiovizuális, számítástechnikai eszközeinket,
könyvtárállományunkat folyamatosan bővítjük, ezzel is biztosítva a magas színvonalú szakmai
munka háttérbázisát. Továbbra is minden kolléganő számára biztosítva van az internet
hozzáférés a KSZKI által beszerelt „labor” gépeken.

3. 3. Szakmai – pedagógiai tevékenység eredményessége, hatékonysága
3. 3. 1. Pedagógiai Programunk célkitűzéseinek megvalósítása, eredményei
2013. szeptemberétől életbe lépett az új Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
( 363/2012.(XII.17.), melynek szerkezete nem változott, szellemisége, gyermekközpontúsága
megőrizte azokat az értékeket, melyeket a régi lefektetett.
Ennek megfelelően óvodánk Pedagógiai Programját át kellett tekintenünk, újra kellett
gondolni és kiegészíteni az alábbi területekkel:
megfogalmaztuk, hogy a nevelőtestület milyen erkölcsi értékeket képvisel, az erkölcsi
nevelés milyen feladatokban valósul meg,
a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés megalapozásának megjelenítésével,
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a kiemelt figyelmet igénylő , SNI gyermekek fejlesztésének elveivel,
egészségfejlesztési tervvel, melyben hangsúlyosabb szerepet kapott az egészséges
táplálkozás, a mindennapos, rendszeres mozgás,
a fenntarthatóság érdekében tudatosabb környezeti nevelési elvekkel,
Pedagógiai Programunk céljait, feladatait, megvalósíthatóságát, mint vezető igyekeztem
folyamatosan figyelemmel kísérni, elemezni, értékelni.
Megállapításaim a következők:

Pedagógiai Programunk filozófiájának ( bátorító nevelés elvei) megfelelően az
óvodapedagógusok a gyermekeket olyan légkörben nevelik, hogy sok buzdításban, dicséretben
legyen részük. Folyamatos pozitív megerősítéssel támogatják az egyéni képességek fejlődését.
Törekednek arra, hogy az értékelések konkrétak, személyre szabottak legyenek, a pozitív
értékelést olykor simogatással, mimikával, gesztussal fejezték ki. Az értékelések
eredményességét az tükrözi, hogy a gyermekek a felállított szabályrendszert többségében
elsajátították, figyelmeztetik egymást a szabályok betartására, és mindezt segítő szándékkal
teszik. Mindezt a csoportlátogatások során megtapasztalhattam.

Pedagógiai Programunk célkitűzéseinek alapján a gyermekek nevelése, fejlesztése
játékba integráltan történik. A mikrocsoportos szervezeti forma sokkal hatékonyabb a
frontális foglalkoztatásnál. A kolléganők program specifikus továbbképzéseken való részvétele,
az azonos programmal működő óvodák közös szakmai munkaközösségének munkája, az
egymástól való tanulás, a szakmai igényesség következtében egyre tudatosabb a program
alkalmazása mind a négy óvodában A csoportos dajkák valamint a pedagógiai asszisztensek
munkarendjének kialakítása mérföldkő volt a program megvalósításának szempontjából. Az
integráció bevezetése, az SNI és a a BTM - es szakvéleménnyel rendelkező gyermekek
számának növekedése jelentős mértékben megváltoztatta a dajkai munkakört, valamint kiemelt
jelentőséggel bír a pedagógiai asszisztensek jelenléte a csoportokban. A nevelőmunkát segítő
technikai dolgozók is egyre inkább hozzászoknak az új kihívásokhoz.

Projekttervezés alapján történik a környezet tevékeny megismerése. Azt tapasztaltam,
hogy az óvodapedagógusok a tervezésnél figyelembe vették, hogy a feldolgozandó anyag
összhangban legyen a gyermekek egyéni és életkori sajátosságaival, érdeklődési körével,
valamint tükröződjön programunk szellemisége (műalkotásokkal való ismerkedés, népdalok
hallgatása, mikro csoportos séták, stb.) A tervezett projektekben a tanakodás, a kutatgatás, a
rácsodálkozás lehetőségét ajánlották fel az óvodapedagógusok a sikeröröm, tudásvágy, a
felfedezés, az alkotásvágy elérése érdekében.

Pedagógiai Programunkban fontos szerepet kap a néphagyományok, népszokások
ápolása. Az egyes ünnepkörökhöz tartozó tevékenységek tartalmában bővültek, az előkészítés
folyamatában a ráhangolódás a jellemző. Az ünnepi programokba a szülők is bekapcsolódnak.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, a környezeti kultúra fejlesztésére.
Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata is kiemelt feladatának tekinti az élhető és fenntartható
környezet megőrzését és fejlesztését. ( Guckler Károly program) Környezetünk védelmére,
megóvására mi is nagyon törekszünk: pl. szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható
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anyagok felhasználása, természeti ünnepeinkre – zöld jeles napokra fokozottan odafigyelünk.
A Hunyadi óvodában, a környezeti nevelő szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus
kolléganő a csoportjában nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra nevelésre. Célom: hogy ez
a folyamat minden óvodában kiteljesedjen. Ebben a munkában feltétlenül számítok a környezeti
nevelő kolléganő munkájára.
Távlati cél: a „Madárbarát óvoda” (GY) cím mellé a „Zöld óvoda” cím megpályázása,

Az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres mozgás érdekében mindent
megteszünk, hogy gyermekeink minél egészségesebben éljék mindennapjaikat óvodáinkban.
Ez irányú munkánkat segíti a fenntartó által biztosított ingyenes úszásoktatás, melyen minden
évben a tanköteles gyermekek vesznek részt. Két épületünkben – ahol tornaszoba található –
kísérleti jelleggel gyógytestnevelésben részesülnek azok a tanköteles gyermekek , akiket a
szakszolgálat segítő szakembere a viszgálat során kiszűrt és a szülők is hozzájárultak a
fejlesztéshez. Nagyon jók a tapasztalataink, szeretnénk, ha ez kerületi szinten kiépülne.

Nevelőtestületünk fontosnak tarja a tehetségígéretek felkutatását, a megfelelő
feltételek biztosítása mellett a tehetséggondozó műhelyek működtetését, a beválogatott
gyermekek képességének megerősítését, fejlesztését. Jelenleg már mind a négy óvodában
működnek a műhelyek, a gyermekek szívesen vesznek részt ezeken a foglalkozásokon.

Hosszú évek óta a szülők hozzájárulásával az óvodáinkban bábelőadásokat, zenés
programokat szervezünk 1-1 kolléganő irányításával. Kerületi szervezéssel, ingyenes keretek
között az Óbudai Népzene Iskola pedagógusai néptáncra tanítják , illetve különböző
hangszerekkel ismertetik meg gyermekeinket., illetve a fenntartó más ingyenes kulturális
programot biztosít. ( Mimó és Csipek, Pampi - bábelőadás,stb.)
Évszakonként megnyitásra kerül ünnepélyes kereteken belül az „Ovigaléria” kiállítása,
valamint hangversenyen vesznek részt a gyermekek.

A gyermekvédelmi feladatok végzése összehangolt, az Esélyegyenlőségi Programban
meghatározottak szerint biztosítja az intézményeken belül az egyenlő bánásmód elvének teljes
körű érvényesülését. A négy óvodában 1 fő gyermekvédelmi megbízott kolléganő
tevékenykedik. HH és HHH gyermek jelenleg nincs intézményeinkben.
Meggyőződésem, hogy a mindennapi tevékenységekre jellemző a fejlődés folyamatosságának
a fenntartása, a megújulás keresése.
3.3.2. Szakmai munkaközösségeink tevékenysége
A pedagógiai programunk célkitűzéseinek megvalósításában a szakmai munkaközösségek
tevékenységét nagyon fontosnak tartom, továbbra is számítok a munkaközösség – vezetők
szervező - irányító munkájára.
Hosszú évek óta hatékonyan működik a 2 szakmai munkaközösség, természetesen az
átjárhatóság biztosításával. A foglalkozásaik nyitottak mind a négy óvoda óvodapedagógusai
számára. Ugyanakkor a témától függően a dajka néniknek és a pedagógiai asszisztenseknek is
ajánlott a részvétel.
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H-CZ-Ü óvodai munkaközösség tevékenysége: egy - egy nevelési területet emeltünk ki
a programunkból, elemezve a folyamatokat, a programsajátosságokat,
sikerkritériumokat. Házi bemutatókat szervezünk, valamint betekintettünk a többi
azonos programmal működő kerületi óvoda nevelőmunkájába is. Az elmúlt 2 nevelési
évben az integrált neveléssel foglalkozott a munkaközösség . Igyekeztünk előkészíteni
az SNI gyermekek fogadását, segítséget adni a viselkedészavaros gyermekek
neveléséhez, a hatékony konfliktuskezeléshez.
Gyöngyforrás Óvodában működő munkaközösség tevékenysége: Az egészség életmódra
neveléssel foglalkozik, melynek keretein belül kerületi és házi bemutatókat,
egészségnapot, sportnapot szerveztünk.

- A PÉM bevezetének folyamatában mindkét munkaközösség - vezető segíti a minősítendő és
tanfelügyeleti ellenőrzésen résztvevő kolléganőket.
- Együttműködési megállapodás keretében a munkaközösségek tagjai változó létszámmal
vesznek részt a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda tagóvodavezetője „mesterprogramjának”
megvalósításában ( Néphagyományőrzés témakörben – 4 foglalkozás)
3. 3. 3. Partnerközpontú működés eredményei
Óvodáinkban a hosszú évek óta tudatosan kialakított partneri kapcsolatrendszer továbbra is
hatékonyan működik. Jelenleg is a Pedagógiai Programunkban és az Intézményi munkatervben
meghatározottak szerint folyik az együttműködés, melynek fenntartása szükséges. A honlapon
igyekszünk bővíteni a tájékoztatás formáit.
Partnerek
Család és óvoda

Szülői Szervezet

Kapcsolattartás formái , eredményei
Célunk: Kölcsönös bizalom és megbecsülés alakítása és fenntartása
szülő, óvodapedagógus, dajka és pedagógiai asszisztens között az
együttnevelés érdekében, a gyermekek egyéni szülkségleteit
figyelembe véve. Partnerközpontú együttműködés biztosítása –
hatékony tapasztalatcsere a szülőkkel., nevelési pproblémák
megoldásának segítése, A „kölcsönösséget”szeretném kiemelni –
mindkét fél részéről fontos az őszinteség, a tisztelet. Formái:
családlátogatás, „Ovihívogató”, szülői értekezletek, nyílt napok,
tájékoztatók,
munkadélutánok,
sportrendezvények,
közös
kirándulások,szülői tájékoztató faliújságok, napi rövíd tájékoztatások,
Változatlanul együttműködő a kapcsolatunk mind a négy épületben,
a szülők segítőkészek, probléma esetén bátran fordulnak az
óvodapedagógusokhoz, az óvodavezetéshez.
A PÉM folyamatában/ az önértékelések, a tanfelügyeleti ellenőrzések
során a szülők pozitívan fogadták, hogy kikérjük véleményüket, és ha
szükséges változtatunk is.
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Együttműködésünk
a környező
bölcsödével és
általános iskolákkal

Óvodákkal

Kapcsolat a
fenntartóval,
KSZKI-val

Szakmai
egyesülettel

Gyámhivatallal,
ÓCSTGYVK -val

Együttműködés
egyéb
intézményekkel

A jól működő hagyományainknak megfelelően kapcsolatot tartunk a
Makovecz és Arató Emil bölcsődékkel , valamint a Fodros
Csillaghegyi , Dr. Béres József és Aquincumi Általános Iskolákkal.
Formái:
szülői értekezlet a bölcsödében, látogatás az első osztályokban, közös
tapasztalatcsere a tanítónőkkel, hangverseny az iskolás
gyermekekkel, közös sport rendezvény,
A kerület valamennyi óvodájával, óvodavezetőjével jó a
munkakapcsolatom, néhányukkal közös továbbképzéseken vettem
részt. Különösen együttműködő az azonos programmal működő
óvodákkal. Fontosnak tartom az újonnan kinevezett vezető
kolléganőkkel a kapcsolatépítést. Szívesen látogatom az óvodák által
szervezett kerületi bemutatókat.
Fenntartóval:
Az Oktatási és Kulturális Osztállyal az elmúlt vezetési ciklus alatt
is korrekt, együttműködő és hatékony volt a munkakapcsolatunk.
Minden olyan kérdésben egyeztetek, amely a törvényi előírások és az
intézmény jogszerű működéséhez szükséges.
Szükség esetén mindig segítséget kapok. Az információáramlás,
adatszolgáltatás, tájékoztatás személyesen, telefonon, e-mailen és a
postázáson keresztül valósul meg.
A bizottságok pályázatait folyamatosan figyelemmel kísértük.
KSZKI munkatársaival: Napi munkakapcsolatban állunk, minden
csoporttal hatékony együttműködést alakítottunk ki, amit a jövőben
is fenn kívánok tartani.
„Nevelés a művészetek eszközeivel” szakmai egyesület által
szervezett őszi és tavaszi konferenciákon rendszeresen részt
veszünk. Az általuk szervezett programspecifikus továbbképzéseket
látogatjuk.
A Családsegítő kolléganőivel rendszeres szakmai beszélgetést folytat
a gyermekvédelmi megbízott kolléganő – esetmegbeszélésen való
részvétel, telefonos egyeztetés, stb. Szükség esetén velem is felvették
a kapcsolatot, esetmegbeszéléseket tartottunk.
ELTE TOK: főiskolai hallgatók gyakorlati képzése történik a
Hunyadi és Ürömi utcai épületünkben 2005 óta. A másik két
épületünkben is fogadunk esti illetve levelező tagozatos hallgatókat
óvodai gyakorlatra. A gyakorlat keretében szakmai beszélgetéseket
tartunk a főiskolai tanárokkal.
EGYMI , Nevelési Tanácsadó: a segítő szakemberekkel rajtam kívül
főleg a fejlesztőpedagógus és a pszichológus tartják a kapcsolatot,
szükség esetén az óvodapedagógusok is folytatnak tapasztalatcserét.
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Úgy érezzük, hogy a munkánk eredményes.
Ebben az
együttműködésben még vannak kihasználatlan lehetőségeink.
Közművelődési Intézmények: a kerületi intézmények programjáról a
szülőket és a kollégákat naprakészen informálom, a Pedagógiai
Programunkhoz kapcsolódó rendezvényeken való részvételt
támogatom, (Csillaghegyi, Békásmegyeri Közösségi ház, könyvtár,
előadók, bábszínházak)

4.
A pedagógus életpálya modellel, az önértékeléssel, a tanfelügyeleti
ellenőrzéssel és minősítéssel kapcsolatos tapasztalatok
4.1. PÉM folyamata – minősítések, tanfelügyeleti ellenőrzések
A megváltozott köznevelési környezet által generálódott új kihívások az óvodapedagógusok
körében igen nagy izgalmat és bizonytalanságot váltottak ki. A pedagógus életpálya modell
bevezetését igyekeztünk igen körültekintően előkészíteni - külső szaktanácsadóktói
tájékoztatással, illetve belső szakmai napok keretében előadások szervezésével ( jogszabályok
értelmezése). A megjelenő kézikönyveket, jogszabályokat , szakirodalmat nyomtatott és online
formában is biztosítottuk a kolléganők részére. A tagóvoda vezető kolléganőmmel 10 illetve 30
órás képzésen vettünk részt. Több kolléganő látogatta a kerületben szervezett portfólió készítést
segítő foglalkozásokat.
A 2013/2014- es nevelési évben a szakmai évek száma és a szakvizsga megléte 7 kolléganőt
inspirált arra, hogy elkészítsék portfóliójukat és átkerüljenek a PED. II. – be. (pilot program)
2 fő az életkora miatt került át a PED. II. – be, majd évente az OH kijelölése alapján jelentkeztek
minősítésre a kolléganők.
Jelenlegi állapot:
Besorolás
PED. II.
PED. I.
GYAKORNOK

fő
14
19
2

Tanfelügyeleti ellenőrzésre 6 kolléganő esetében került sor, köztük az óvodavezetőnek és a
tagóvodavezetőnek is. Az eredmények megérkezése után mindnyájan elkészítettük
„önfejlesztési tervünket”, majd folyamatosan történik a kijelölt feladatok megvalósításának az
ellenőrzése, felülvizsgálata.
A 2015/2016 – os nevelési év elején megalakult az intézményi önértékelési csoport (BECS),
mely azóta is intenzíven végzi munkáját, segíti az önértékelést, a minősítések folyamatát. és
ellátja az adminisztrációs feladatokat.
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4.2. Vezetői önértékelés és vezetői tanfelügyeleti értékelés
A vezetői önértékelésem megelőzte a vezetői tanfelügyeleti vizsgálatot. Az önértékelés
elvégzése után elkészítettem az önfejlesztési tervemet, melyben főként rövid távon
megvalósítható célkitűzések váltak szükségessé.
Vezetői tanfelügyeleti értékelés eredményei:
Kompetenciák
1.
A tanulás és
tanítás
stratégiai
vezetése és
operatív
irányítása

2.
A változások
stratégiai
vezetése és
operatív
irányítása

Kiemelkedő területek
Pedagógiai programban megjelenő nevelésioktatási
alapelvek,
célok
és
feladatok
meghatározásában való részvétel.
A nevelési és tanulási folyamatok az intézmény
sajátosságaihoz történő igazítása, azok egységes ,
tervezett pedagógiai folyamatként való kezelése.
Az intézmény tanulási,- nevelési eredményekre
vonatkozó
deklarált
elérése
érdekében
munkatársakkal
való
együttműködés,
példamutatás.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
intézményi szintű ellátása, speciális támogatása.
A differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását
célzó nevelés, tanulástámogató eljárások , a
hatékony gyermeki egyéni fejlesztések irányítása.
A pedagógusok elért eredményeinek, gyakorlati
munkájának rendszeres éves ellenőrzése, egyénre
szabott méltató értékelése.
Szakmai
munkaközösségek
munkájának
támogatása.
Partnerszülő
bevonása
a
folyamatba,
tájékoztatása ( nyílt nap, fogadóóra, fejlődés
nyomonkövetése,
lehetőség
szerint
családlátogatás…)
A dokumentumok a törvényi előírásoknak
megfelelően a célokat, feladatokat felülvizsgálja.
A külső és belső változások folyamatos követése, a
változás szükségességének felismerése.
A nevelő - oktatómunka figyelemmel kísérése,
rendszeres kontroll gyakorlása.

Fejleszthető
területek
A mérési – értékelési
endszer
felülvizsgálata,
partneri igények
elvárhatóságának
azonosítása
( jogok,
kötelességek).
Mérési szempontsor,
visszacsatolás
szerinti átalakítása

.

Tervező munkájában
rövíd,
közép
és
hosszú távú tervezés.
A
dokumentumok
törvényi előírásoknak
megfelelően
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3.
Önmaga
stratégiai
vezetése és
operatív
irányítása
4.
Mások
stratégiai
vezetése és
operatív
irányítása

5.
Az intézmény
stratégiai
vezetése és
operatív
irányítása

Az intézmény jövőképének , értékrendjének,
pedagógiai és nevelési elveinek megismerésének
és tanulási - tanítási folyamatokba való
beépülésének szervezése és irányítása.
A kollégák ön – és továbbképzésének motiválása,
lehetőség és támogatás biztosítása az intézményi
célok, valamint az egyéni érdeklődés tükrében.
Önértékelés, változásokra való pozitív reagálással
személyes példamutatás.
Nyitottság az építő jellegű vélemények iránt.
Belátásra, befogadásra és változásra való képesség.
Az intézmény határozott célok mentén történő ,
demokratikus elvek szerinti működtetése.
Önképzése és fejlesztése iránti elkötelezettség.
Belső ellenőrzési csoport kialakítása és folyamatos
működtetése.
A vezetőtársakkal, a szakmai munkaközösségek
vezetőivel szoros együttműködés ( nehezítő
körülmény a 4 épületben történő működés).
Rendszeres és eseti szakmai konzultációk
kezdeményezése, irányítása.
Vezetői ismeretek, helikopterszemlélet.
A feltárt fejleszthető területekre, egyénre szabott ,
fejlesztő szemléletű értékelés és támogatás
nyújtása, kontrollellenőrzés beiktatása.
Intézményi céloknak megfelelő humánerőforrás
biztosítása, támogatása.
Az intézmény alkalmazotti körének, partnereinek
bevonása a folyamatok megvalósítása során
megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe.
Konstruktív,
támogató
és
hatékony
együttműködése a kollégákkal, a szülőkkel,
fenntartóval és egyéb partnerekkel.
Jogszabályi változások naprakész követése, az
érintettek informálása a változásokról.
Személyes, ösztönző példamutatás.
Objektivitást és szakszerűséget tükröző írásos és
szóbeli kommunikáció.
Pontos, jól körülhatárolt, egyértelmű
szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon
követhetőségét, ellenőrízhetőségét.

pontosabb
aktualizálása

-

Felelősök
munkafegyelmének
fejlesztése. Feladatok
határidejének pontos
meghatározása.

A feladatok
felelőseinek
ellenőrzése nyomán
az erősségek mellett
a fejleszthető
(intézményi)
területek pontos
meghatározása.
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Az OH által végzett vezetői tanfelügyeleti vizsgálat eredményének figyelembevételével
összeállítottam az újabb önfejlesztési tervet.
A fejleszthető területek alapján az alábbi feladatokat jelöltem ki :
o mérési – értékelési rendszer felülvizsgálata,
o dokumentumok felülvizsgálata,
o felelősök munkafegyelmének javítása ( konkrét határidők megjelölése, betartásának
ellenőrzése),
4.3. Intézményi önértékelés és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
A 2016/2017-es nevelési év végén a BECS tagjai teljeskörű intézményi önértékelést folytattak,
mivel 2017. szeptember hónapban intézményi tanfelügyeleti vizsgálatunk is volt az OH részéről.
Az önértékelés folyamatában elégedettségméréseket végeztünk mind a szülők, mind pedig a
nevelőtestület körében.
Szülői elégedettségvizsgálat eredménye:
Összesítés épületenként
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A szülői elégedettségmérés alapján meghatározott erősségek:



„Gyermekem tisztában van a követelményekkel.” (3. kérdés – 96 %)
„Gyermekem szokás-, szabályrendszerének az ellenőrzése rendszeres (2. kérdés – 95 %)
„Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak
arra, hogy az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket,
megemlékezéseket örömmel megéljék.” (14. kérdés – 95 %)
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„Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres
mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges
táplálkozásra, személyes higiéniára.” (12. kérdés – 94 %)
A pedagógus elégedettségmérés alapján meghatározott fejleszthető területek:




„Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.” (7. kérdés – 85 %)
„Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket.” (6. kérdés – 87 %)
„Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás, színház,
múzeumi programok, stb.) szervezésére.” (10. kérdés – 89 %)

Következtetések:




A szülői elégedettséget az óvoda nevelőmunkájával kapcsolatosan magas százalékos
arány tükrözi.
A szülői kérdőív 12. és a pedagógus kérdőív 14. kérdése azonos, melynek értékelése azt
mutatja, hogy a szülők véleménye megegyezik a pedagógusok véleményével. Ennek
értelmében az egészséges életmódra történő nevelés erősségünk, kiemelkedő területe
nevelési gyakorlatunknak.
A fejleszthető területeknek jelölt, szülői elégedettséget legkevésbé mutató eredmények
mindegyike jóval meghaladja a 80 %-ot, így azok is jó eredményeknek értékelhetőek.
Az elégedettség további növelése érdekében keressük az okokat, lehetőségeket.
o Tájékoztatni szükséges a szülőket az óvodáinkban működő tehetségműhelyekről,
az azokban folyó munkáról, eredményekről. Jó gyakorlatnak bizonyult pl. a
„Művészke-zek” tehetségműhely keretében az év végi kiállítás a
gyermekmunkákból.
o Szintén jó kezdeményezésnek bizonyult a fejlesztőpedagógus logopédussal
közösen megtartott szülői tájékoztatója, melyen sok érdeklődő szülő vett részt,
főként a témában érintettek: „Iskolaérett lesz a gyermekem?” címmel. Az
eredményből arra lehet következtetni, hogy – bár működik intézményünkben a
tehetséggondozás és a felzárkóztatás, egyéni fejlesztés – a szülők sok esetben
kevéssé tájékozottak az óvodánk nyújtotta szolgáltatásokról, főként, ha esetleg
gyermekük nem érintett benne: pl. nem iskolakezdés előtt áll, nincs szüksége
csoporton kívüli fejlesztő foglalkozásokra. A lehetőségek adottságáról azonban
mindenképpen szükséges felhívnunk a figyelmüket.
o Óvodán kívüli programokat minden évben szervezünk gyermekeink számára
(színházlátogatás, kirándulás, stb.) ill. az óvodán belüli programok is szép
számmal kerülnek megrendezésre. Tájékoztatni szükséges ezekről a szülőket (pl.
az intézményi honlap naprakész vezetésével, szülői tájékoztató faliújságon,
verbális formában, stb.), felmerülő igény esetén növelni célszerű a nyitott
programok számát.
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Pedagógus elégedettségmérés eredménye
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A pedagógus elégedettségmérés alapján meghatározott erősségek:






„Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, rendszeres
mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges
táplálkozásra, személyes higiéniára.”(14. kérdés – 98 %)
„A gyermekek számára szervezett tevékenységek rendszeresek, tervezettek és
összehangoltak.”(3. kérdés – 96 %)
„Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek.”(9. kérdés – 96 %)
„Az intézményben folyó nevelő-tanító munka segíti a gyermekeket, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket.”(6. kérdés – 95 %)

A pedagógus elégedettségmérés alapján meghatározott fejleszthető területek:





„A gyermekeket és a szülőket együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi.”
(10. kérdés – 75 %)
„Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület tagjai időben
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.”(24. kérdés – 81 %)
„Az intézményvezető ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.”(22. kérdés – 86 %)
„Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges
eszközök rendelkezésre állnak.” (27. kérdés – 86 %)

Következtetések:



Intézményünk erősségeit – melyek a korszerű óvodapedagógia legfontosabb
kérdésköreit alkotják - magas százalékos arány tükrözi.
A fejleszthető területek kérdéseiben keresni szükséges a megoldásokat:
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o Az együttműködés, előítélet mentesség javításának, alakításának lehetőségei
(nyitott programok, találkozási, konzultációs lehetőségek növelése,
óvodapszichológus bevonása, stb.).
o Az információáramlás szintje megítélésének okai, a szubjektív felelősség
kérdése – a téma nevelőtestületi megvitatása épületenként, javaslatok a javítás
érdekében.
o Az ellenőrző-értékelő tevékenység az intézményben az ellenőrzési terv, ill. a
feladatok delegálása alapján működik. Az ellenőrzés-értékelés alkalmazott,
lehetséges formái – nevelőtestületi szinten megbeszélésre javasolt téma .
o Igényfelmérés az eszközellátottság esetleges hiányossága tekintetében –
rendelkezésre álló anyagi erőforrások figyelembe vétele, valamint a figyelem
felhívása az igények havi határidőre történő leadási lehetősége mellett.
Az intézményi önértékelés elvégzése után elkészítettem az Intézkedési Tervet , melyben
meghatározásra kerültek a fejleszthető területekből adódó feladatok, melyek részét képezik a
vezetési programomnak is.
Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei:
Kompetenciák
1.Pedagógiai
folyamatok

2. Személyiség és közösségfejlesztés

Kiemelkedő területek
Az intézményben a tervező munka
tudatosan és logikusan felépített, a
gyermekek életkorához és fejlettségi
szintjéhez
igazodik,
a
Pedagógiai
Programmal koherens.
( Csoportnapló, PP)
A közösségfejlesztés a csoportokban , a
nevelőtestületben és a szülők felé is
többféle tevékenységben nyílvánul meg.
( Interjúk)

Fejleszthető területek

-

Az SNI gyermekek
integrációja még új az
intézmény számára . Az
erre való felkészülés
folyamatban van , és még
további erőfeszítéseket
kíván, a tervezésben való
megjelenítéssel, további
módszertani
felkészüléssel. A
közösség és az intézmény
részéről az erre való
nyitottság és törekvés
tapasztalható.(PP,interjúk,
továbbképzési terv)
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Általuk kidolgozott egyéni fejlesztési terv
szerint dolgoznak az óvodapedagógusok.
Folyamatos megfigyelésekkel, rögzített
tapasztalatokkal
segítik
a
tudatos,
differenciált pedagógiai munkát.
Sokoldalú a gyermekek megismerésére
irányuló munka, és a szerzett információk
felhazsnálása: fejlesztőpedagógus,
logopédus, utazó
gyógypedagógus,pszichológus segítik ezt a
tevékenységet.
( Gyermektükör)
Őszinte,
egymás
tiszteletére
épülő
4.Belső
bizalomteli a kapcsolat a szülők felé, és a
kapcsolatok,
nevelőtestületen belül is.
együttműködés,
kommunikáció
Nincs fluktuáció, egymás autonómiáját
tiszteletben tartva végzik munkájukat.
Mindezeknek legfőbb forrása a vezető
hiteles
kommunikációja,
pozitív
személyisége, pedagógiai attitűdje a szülők
és a pedagógusok véleménye alapján.
A szervezeti kúltúrát az együttműködés és a
munkamegosztás jellemzi. (pedagógus
interjúk, továbbképzési terv)
5. Az intézmény Tagintézmények között, a szülőkkel , a
kerület többi intézményeivel, iskoláival
külső
való kapcsolatuk folyamatos, többféle
kapcsolatai
tevékenységben nyilvánul meg. ( interjúk)
6. A pedagógiai Az óvoda tárgyi feltételeit folyamatosan
ehhez
többféle
forrást
munka feltételei fejlesztik,
felhasználnak: költségvetés, alapítvány,
pályázat.
A nevelőtestület tagjai olyan képzéseken
vesznek részt, amelyek igazodnak az
intézmény aktuális feladataihoz.
Nyitottak az új szakmai információkra, és a
tudás megosztására.
Az intézmény hagyományait innovatív
kezdeményezésekkel ötvözik.
Egyenletes munka- és felelősség megosztás
jellemzi a nevelőközösséget.
3. Intézményi
eredmények

-

-

Pedagógiai
Szakszolgálattal való
kapcsolat nehezítettségét
tapasztaltuk. ( interjúk)

-
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( bejárás, vezetői, pedagógus interjúk,
továbbképzési terv)
7. ONOAP- ban
megfogalmazott
elvárásoknak és
a Pedagógiai
Programunkban
megfogalmazott
céloknak való
megfelelés

Az intézmény dokumentációja koherens az
ONOAP - pal, és a jogszabálynak
megfelelően fogalmazza meg a nevelési
célokat és feladatokat.
( PP, SZMSZ,beszámolók, továbbképzési
terv)

-

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeit figyelembe véve ismét elkészítettem az
Intézkedési tervet, melyben a meghatározott feladatok részét képezik a vezetési
koncepciómnak.

5. Vezetési koncepció – fejlesztési elképzelések
„A lehető legeredményesebb munkában akkor tehetjük beosztottjainkat érdekeltté,
ha velük együtt dolgozzuk ki a rájuk vonatkozó feladattervet.”
(Z. Pietrasinski)
Az előző fejezetben felsorakoztatott eredményeink, esetleges fejleszthető területek előrevetítik
azokat a feladatokat, melyeket a humán erőforrás és tárgyi feltételek javítása érdekében tennünk
szükséges. A pedagógiai tevékenységek eredményességének, hatékonyságának színvonala
meghatározza azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek a sikeres szervezetfejlesztés alapjai
lehetnek.
Mint ahogy az előzőekben felvázoltam, az elmúlt 30 év alatt az irányítás és együttgondolkodás
során sikerült jelentős eredményeket, pedagógiai értékeket létrehozni intézményeinkben.
Mindezen értékeknek a megőrzése nagyon fontos feladat, ugyanakkor vannak finomításra váró
területek is.
A tagóvodavezetővel, valamint a vezeztőhelyettes kolléganőkkel maximálisan együttműködünk
a feladatok megoldásában, ütköztetjük véleményeinket, őszintén beszélünk az eredményekről,
problémákról. Továbbra is számítok segítő együttműködésükre.
Az alkalmazotti közzösség tagjai az őket érintő döntésekben részt vesznek, biztosíték erre,
valamint a törvényes működésre az érdekvédelmi szervek ( Közalkalmazotti Tanács,
Szakszervezet) jelenléte intézményeinkben.
A rövíd és hosszútávú célkitűzéseim megfogalmazása igazodik a nemzeti köznevelési törvény
által megfogalmazott vezetői/ intézményi ellenőrzési és értékelési standard modelljéhez.
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5.1 Pedagógiai folyamatok
fejlesztési javaslatok
1. intézményi dokumentumok
jogszabályoknak való
megfeleltetése

2. adaptív tervezőmunka
fejlesztése – a tervezés
minden szintjén
3.projektpedagógia
alkalmazásának minőségi
javítása

rövid távú célok
- az intézmény
dokumentumainak koherens
alakítása , ( a vonatkozó
hatályos törvényi előírások
összevetése az intézményi
dokumentumokkal)
-”gyermektükör” , egyéni
fejlettségmérő lapok
szerkesztése
- hospitálás, mentorálás

hosszú távú célok
- megfelelés a törvényi
változásoknak,

- a tervezési szinteken
megjelenik az SNI
gyermekek fejlesztésének
megvalósítása
- „Zöld óvoda” cím
megpályázása

5.2. Személyiség és közösségfejlesztés
fejlesztési javaslatok
1. SNI gyermekek
integrációjának segítése
(pedagógiai asszisztensek
segítő munkája )

2. óvodai gyógytestnevelés
bevezetése
3. tehetséggondozás
minőségi javítása

rövid távú célok
humán erőforrás fejlesztése
- óvodapedagógusok,dajkák,
pedagógiai asszisztensek
továbbképzésének
szervezése az integráció,
befogadás, elfogadás
témakörben ,
- Team munka erősítése
- kerületi tapasztalat alapján
a feltételek biztosítása

hosszú távú célok
tárgyi feltételek fejlesztése -- SNI gyermekek
fejlesztéséhez a megfelelő
eszközök, szakkönyvek
rendelkezésre állnak,
- Czetz óvodában
foglalkoztató helység
kialakítása
- együttműködés a
Szakszolgálattal

- tehetségműhelyek
működtetése mind a négy
óvodában

- műhelymunka,
adminisztráció minőségi
szintre emelése

5.3. Pedagógiai Programban megfogalmazottak eredményei
fejlesztési javaslatok
1.Pedagógiai Programunk
felülvizsgálata – egységes
nevelési irányelvek
érvényesítése ( új dolgozók)

rövid távú célok
- PP felülvizsgálata ,
szükség szerinti módosítása
( programgazda ajánlása
alapján)

hosszú távú célok
- mérés, értékelés
kidolgozása
- mutatók értelmezése,
elemzése, beépítése ,
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2. adaptív nevelés
gyakorlatának javítása
3. nevelőmunka folyamatos,
magas szintű gyakorlata, új
módszertani lehetőségek
kipróbálása, alkalmazása,

- nevelési, tevékenységi
tervek - átalakítáa
- „jó gyakorlat” átadása,

- az óvoda valamennyi
érintettje elégedett,
- az intézmény működtetése
a használók teljes
megelégedésére

5.4. Belső kapcsolatok, együttműködés
fejlesztési javaslatok
1. intézményen belüli
szakmai munkaközösségek,
pedagógus csoportok
(pl. BECS) tevékenységének
támogatása
2. felnőtt közösség alakítása

3. belső kommunikáció
javítása

rövid távú célok
munkaközösség - vezetők
bevonása a pedagógiai
folyamatok
megvalósításának
ellenőrzésébe, értékelésébe,
kiégés megelőzése – lelki
egészség védelme
- előadások, csapatépítő
tréningek tartása,
- „Pitypang” díj –
adományozásának
folytatása,
- felterjesztés kerületi
kitüntetésre ,
- „beszélgető körök”
szervezése,
-„Etikai Kódexünk”
felülvizsgálata, szükséges
módosítások,

hosszú távú célok
- új célok megfogalmazása,
kapcsolódás a kiemelt
feladatokhoz, megújúlás
képességének támogatása,
- kirándulások,programok
szervezése, névnapok,
„kerek” születésnapok
megünneplése,
- működik az ösztönző
rendszer

- hatékony tapasztalatcsere
- benne foglaltak
maradéktalan betartása,

5.5. Intézményi külső kapcsolatok
fejlesztési javaslatok
1. szakmai kapcsolat
hatékonyságának javítása a
Nevelési Tanácsadóval

2. EGYMI - vel szakmai
kapcsolat építése

rövid távú célok
- rendszeres konzultáció a
Nevelési Tanácsadó segítő
szakembereivel,
- látogatás a Nevelési
Tanácsadóba, (workshop)
- konzultációk szervezése az
EGYMI segítő
szakembereivel ,

hosszú távú célok
- hatékony együttműködés a
BTM - es gyermekek
nevelése érdekében,
- kapcsolat erősödése,
- hatékony együttműködés az
SNI gyermekek nevelése
érdekében,
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5.6. Pedagógiai munka feltételei
fejlesztési javaslatok
1.Humán erőforrás
fejlesztése
A
kollégák
szakmai
erőfeszítéseit
támogatom,
szakmai
karrierjüket
segítem.
A
személyes
beszélgetések
alkalmával
körvonalazódnak a kollégák
céljai, szakmai elképzelései,
az önképzés igénye.

2.Tárgyi feltételek
folyamatos javítása

Dologi
költségvetésünk
tudatos
felhasználása,
pályázatok írása, illetve az
alapítványunk bevételének
növelése továbbra is sokat
segíthet
a
működési
feltételek javításán.

rövid távú célok

- feladatmegosztás
egyenletes terhelés alapján,
- felvételnél a pályakezdő
óvodapedagógusok
támogatása,
(beiilleszkedésük
megkönnyítése, munkájuk
segítése - mentor kijelölése )
- belső továbbképzés,
konzultációs programok
szervezése a folyamatos
tudásmegosztás érdekében,
( intézményi és egyéni
érdeklődés igénye alapján)

hosszú távú célok

- fiatalabb kolléganők
alkalmazásával az
„utánpótlás”nevelése ,
- vezetői „utánpótlás”
- további szakvizsgák
megszerzése,
mesterképzések
szorgalmazása,
- dajka nénik
továbbtanulásának
támogatása – 3 fő
(óvodapedagógus képzés),

Felújítási , karbantartási tervek: Mivel az épületeink állaga
folyamatosan romlik, tudatosan meg kell tervezni a fenntartóval együttműködve - a felújítást. Egyre több
balesetveszélyes probléma merül fel, korrigálásuk
nélkülözhetetlen.
Hunyadi óvoda
o udvari kerítés mázolása,
o mosóhelység , 1 gyermek vizesblokk felújítása,
o PVC csere 2 csoportszobában,
o nyílászárók cseréjének folytatása,
o hátsó konyhai résznél a beton felújítása ,
Czetz óvoda
o garázs foglalkoztatóvá alakítása,
o ajtók, ablakok teljes cseréje,
o külső homlokzat felújítása,
o bejárati járda, lépcső felújítása,
Ürömi óvoda
o udvar nagyfokú porosságának csökkentése,
o Tisztasági festés 1 csoportban , folyosón,
o udvari nagykapu cseréje,
o bekerített emésztő megszüntetése,
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o salétromosság megszüntetése a gomba csoportban –
fal felújítása,
Gyöngyforrás óvoda
o hátsó konyhai bejárati lépcső felújítása,
o gyermeköltöző ( előszoba ) festése, elválasztó ajtó
megszüntetése,
o udvari kerítés javítása,
Eszközbeszerzés feladatai:
o a kötelező eszköznorma előírásának megfelelően – az eszközök, bútorok folyamatos
cseréje az elhasználódás függvényében,
o korszerűbb konyhatechnikai - takarítóeszközök, kerti szerszámok beszerzése,
o számítástechnikai (laptop, projektor, notebook) eszközök számának növelése,
o továbbra is a jó minőségű, esztétikailag és egészségügyileg kifogástalan
játékeszközök beszerzése,
o mind a négy óvodában a játszóudvarok fejlesztése az EU előírásainak megfelelő
játékok beszerzése, biztonságos környezet kialakítása (gumi felület bővítése,
játéktároló kialakítása/ Hunyadi óvoda)
o Zöld óvoda kritériumának megteremtése, ( évelő növények ültetése, komposztálás,
stb.)

5.7. ONAP és a pedagógiai programunkban megfogalmazott céloknak való megfelelés
fejlesztési javaslatok
1.csoportdokumentációk,
belső szabályzók folyamatos
karbantartása

rövid távú célok
- Pedagógiai Programunkban
kitűzött célok és a központi
tartalmi szabályzók
koherenciájának
megteremtése,

hosszú távú célok
- a tervek és megvalósításuk
összhangjának biztosítása,
eredményességének
vizsgálata,
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6. Összegzés – eszmei mondanivaló
„ A nevelés hatékonyságának igazi mércéje, hogy
ténylegesen mi történik a vezetéshez közvetlenül
beosztott dolgozókkal, milyen változások mennek
végbe a munkahelyi légkörben, az emberek
képességeiben, valamint a vezetők és vezetettek
kapcsolatában.”
(Lavrence Appley)
41. éve dolgozom a pedagógusi pályán, ebből 32 évet a jelenlegi Pitypang Művészeti Óvodában
- 2 évet tagóvodavezetőként tevékenykedtem, közel 30 éve pedig töretlen lelkesedéssel
irányítom intézményünk szakmai munkáját.
Nagyon szerencsésnek érezhetem magam, hiszen egy nagyon hosszú és sikeres pedagógus
életpálya áll mögöttem. Valószínüleg ez lesz az utolsó vezetői pályázatom, ezért
megválasztásom esetén az elkövetkező 5 évet arra szeretném fordítani, hogy sikereinket
megőrízzem, a hagyományainkat ápoljam és példát mutassak leendő utódomnak emberségből,
becsületből,tisztességből, szakmailag felkészítsem a vezetői munkára.
Büszke vagyok az eddig elért eredményeinkre, - a produktív óvodai légkörre, a hatékony,
értékteremtő alkotómunkára, a mások értékeinek az elfogadására, a minőségelvű szemlélet
működtetésére. Mindezt a teljes alkalmazotti kör összefogásával, segítő magatartásával, a
szülők partneri együttműködésével érhettem el. Olyan óvodát alakítottunk ki, ahol jó
gyermeknek, szülőnek, kollégának lenni, ahová szívesen jövünk be nap - mint nap.
Vezetői programomban felvázoltam fejlesztési célkitűzéseimet, a reánk váró feladatokat. A
folyamatok állandó változása új feladatokat is produkálhat, ezeket is igyekszünk majd
megoldani.
Ahhoz, hogy intézményünk működése, a gyermekek nevelése továbbra is sikeres legyen, egy
olyan attitűddel rendelkező közösségre van szükség, amelyben a munkatársak alkotó módon
kezdeményeznek, készek a megújulásra, az óvodavezető pedig képes felismerni, megmutatni a
helyes fejlesztési irányokat, nyitott az akadályokkal szemben.
Nagyon fontos dolog, hogy a társas készségek egyes elemeinek (megköszönni tudás és a
köszönet elfogadása, segítségadás és segítségkérés, meghallgattatás vágya és a másik
meghallgatásának képessége, biztatás és a biztatás elfogadása) mindkét oldala megjelenjen,
hiszen a kölcsönösség, adása valaminek és az elfogadni tudás együttese az alapja az
együttműködésnek.
Vezetői programom megvalósításában támaszkodni kívánok kollégáimra és a fenntartóm
oktatási szakembereire.
AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ KÍVÁNOK NAGYON SOK ERŐT,
KITARTÁST!
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7.

Törvényi háttér, felhasznált dokumentumok

Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, rendeletek:














A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény
229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
363/2012 ( VII. 17.) Korm. Rendelet az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjának kiadásáról
2013. évi CXXIX. törvény a nemzeti köznevelésről szól
2/2005 (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének
irányelve kiadásáról
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
328/2011 ( XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
20/ 2012 EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
326/ 2013 évi kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.
Közoktatási Intézményekben történő végrehajtásáról,
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. Törvény
277/1997 (XII.22) Korm. rendelet a pedagógus – továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről,

Oktatási Hivatal útmutatói:





Országos tanfelügyelet, Kézikönyv óvodák számára és módosításai
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez és módosításai
Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez /Óvodai nevelés
Önértékelési kézikönyv óvodák számára / ennek módosításai

Intézményi alapdokumentumok
 Az intézmény Alapító Okirata
 Az intézmény Pedagógiai Programja,
 Az intézmény éves munkatervei és szakmai munkájának
értékelései (beszámolók),
 A 2013-2018. nevelési évekre szóló óvodavezetői pályázat
 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és
mellékletei
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8. Mellékletek



Nyilatkozat



Erkölcsi bizonyítvány



Oklevélmásolatok



Önkormányzati kitüntetések másolatai
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Nyilatkozat

Alulírott Gombos Albertné ( Berettyóújfalu, 1959.06.19./Buka Ida / 2013 Pomáz ibolya u. 37.)
a Pitypang Művészeti Óvoda/ 1039. Budapest Hunyadi u. 8-10. szám alatt található intézmény
vezetője hozzájárulok a 326/ 2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23.§(2) bekezdésében foglaltak
szerint, hogy az



intézményvezetői állásra beadott pályázatomat a véleményalkotók és a döntéshozók
megismerhessék,
személyes adataimat szükség szerint kezeljék.

Budapest, 2018.02.26.

Gombos Albertné
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