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\III. Tényállás

A Katica Bölcsőde és Napk<izi otthonos óvođa (1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.) vezetô'i

átláshelyérekozzétettpáIyźnatikiíľásunkra Kakuja Kláta, a jelenlegi ővodavezető nyújtotta be\'

pá|yazatat (1. sz. melléklet). A Hétszínviľág Napkĺizi otthonos ovoda (1081 Budapest, K* u.,

u. 3.) vezetői álláshelyére Rostásné Horváth Katalin külsős pźtIyźuőként nyújtotta be pźiyáza- \,,

tat (2. sz. mellékleĐ. A Szivarvĺíny Napktizi otthonos óvodában (1083 Budapest, Szigony u. 1
18.) Matisz Lász|őnéjelenlegi óvodavezctő clső vczctoi ciklusát tĺjlti, ezéľt - élve a jogszabĺí-
lyi lehetőséggel _ képviselő-testiileti döntés a|apján nem írťunk I<l pźiyazatot azintézményve-
zetői á|Iźshelyre.

A nemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC. t<irvény (I'Ikt.) 83. $ (4) bekezđése alapjána
fenti két óvođa vezetoí megbizźsttval tisszefüggő dĺintéshęzbeszereztijk az ittézmény alkal-
mazotti közössége és a sziilői szeÍvęzet véleményét.

A Katica Biilcsőde és Napktizi Otthonos óvoda nevelőtestülete 2013. junius l7. napjan
megtaľtott értekezlętén kialakította véleményét a pá|yáző intézmény vezetésére vonatkozó
programjaľól, fejlesztési elképzeléseiről (továbbiakban: vezetői programjaľól). A véleménye-
zésľe jogosultak (alkalmazotti közösség, szĹilői szervezet) egyöntetíĺen trámogatjfü Kakuja
Klaľa páIyaző újbóli vezetői megbizását. Kiemelték az intézményvezető elhivatottságát,
szakmai felkészültségét, vezetoí tapasztalatźi, támogatják vezetői elképzeléseit és vezetói
munkáját, mellyel nyugodt munkakörĹilményeket biztosít az intézményben dolgozók részére.
Kakuja Klaravezetői programjaról, illetve vezetói megbízásźĺól a nevelőtestiilet és alkalma-
zotti közĺisség véleménynyilvránításĺĺnak eredménye :

szavazásra
jogosult

leadott
szavazatok

száma

érvényes
szavazat

érvénýelen
szavazat

támogatta nem támo-
gatla

nevelőtestület I4 T2 I2 0 T2 0

alkalmazotti
közössés

50 45 45 0 45 0

A Hétszínvirág Napktizi otthonos ovoda nevelőtestiilete 2013. június 13. napjan megtartott
értekez|etén kialakította véleményét apályáző intézmény vezetésére vonatkozó pľogramjaľól,
fejlesztési elképzeléseiről (továbbiakban: vezetői programjríĺól). A véleményezésre jogosultak
(alkaÍmazotti kĺjzösség, sziilői szervezet) nem támogatjak Rostásné Horváth Katalin páIyźző
vezetoimegbízását. A szakmai|aga\źtźlmasztott és részletesen kiđolgozottvezetói programjá-
val egyetéľtenek, azonban hiányolj ák apá|yźző vezetői gyakorlatát. Rostásné Horváth Katalin
vezetői programjaľól, illetve vezętői megbízásáról a nevelőtęstiilet és alkalmazotti közösség

a

\

v tnitásźnak eľe dménve :

szavazasÍa
jogosult

leadott
szavazatok

száma

érvényes
szavazat

érvénýelen
szavazat

tĺĺmosatta nem támo.
gatta

nevelőtestiilet 10 9 9 0 0 9

alkalmazotti
közössés

I6 15 15 0 0 15



A fentiek miatt a Hétszlnvirág Napkĺizi otthonos óvoda vezetói pá|yazatának eredményte-
lenné nyilvźnítására, egýttal az ővodavezetőí áIláshelyľe szólóarlilj pá|yázatl<ĺírásźra teszek
javaslatot.

A 13811992. CX.8.) Korm. rendelet a kĺizalkalmazoĹtak'rő| szőlő |992. évi )o(XilI. törvény
végľehajtásarő| aközoktatásiiĺtézményekben Korm. rendelet) 5.$ (16) bekezdése értelmében:
ha az intézményv ezetői feladatok e|Iátźsźra kJirt pá|yazat nem vezetett eľedményre az iĺĺtéz-
mény vezetésével kapcsolatos felađatokat apá|yźnati eljaľás eredményes befejezéséig, de leg-
feljebb egy évig a szervezeti és miĺkddósi szabályzatban meghatźrozott helyettesítés ľelrdjé-
ben foglaltak szerint kell ellátni. A jelenlegi megbízott intézményvezętő Kékedi Tiborné a
Korm. rendelet 5.$ (16) bekezdése a|apjan kapott vezętői megbízást 2012. augusztus 1. -
2013.július 31. közötti iđőszaJ<ra a Képviselő-testtilet a234/20|2. (V[.05.) száműhatźrozata
alapján, Javaslom, hogy a Hétszínvirág Napközi otthonos óvodában az intézményvezetoi
feladatokat 2013. október 3I, napjáigtovábbra is Kékędi Tibomé lássa el.

A Katica Bcilcsőde és Napközi otthonos óvoda, a Hétszínviľág Napkdzi otthonos óvoda és a
Szivarvány Napközi otthonos óvoda a|apítő okirata szerint cígar,y nemzetiségi óvodai neve-
lésben közremfüödő intézmény, ezért az Nkt. 84. $ (9) bek. c) pontja szerint aziĺtézményve-
zetői megbízáso|ďloz megkéľľfü a települési cigány nemzetiségi önkoľmányzat egyetértését.

A Kakuja KIára és Rostásné Horváth Katalin apá|yźaatában nyilatkozott anőI,hogy hozzźĄá-
rul személyes adatai kezeléséhe z a pá|yázati elj árással ĺisszefüggésben.

A pá|yazők és Matisz Lászlőné kérték a vezetói megbízással kapcsolatos eljáľás nyílt ülés
keretében töľténő tźtľ gy alását.

IV. Jo gszabályi kiiľny ezet ismeľtetése

A közalka|mazottak jogáIlásátől szóló |992. évi xxXII. tĺirvény (Kjt.) végľehajtásźnő| a
közoktatásiintézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.$ (2) bekezdése szerint
amagasabb vezetóimegbízás amunkáltató döntésétől fliggően, azév soúnbiírmikor, ĺitévre
adható, az 5. $ (1a) bek. szeľint azíntézményvezetőímegbizás lejaľtanak utolsó napja július
1 -től augusztus 1 5-ig terj edő iđőszakła eshet.

A Képviselő-testĹilet hatáskörét a Kjt. 20lB $ (1) bekezdése íľja elő, miszerint az intézmény-
vezetői pá|yazatot amegbízási jogkĺir gyakorlója írja ki, továbbá az Nkt. 83. $ (2) bekezdés f)
pontja í4ae|o, miszerint a fenntaľtó megbízzaakozo|ďatźlsi intézmény vezetőjétés gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.

V. A dtintés pénzůigyi hatása
Apźiyt.zati kiírás megjelentetése pénzĹigyí fedezetet nem igényel. A magasabb vezetĺĺi meg-
bízásokpénzügyi fedezetet igényelnek, melyek aziĺtézmények kĺiltségvetésében rendelkezés-
re állnak.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j avasla t elfo ga d ás át.

HłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy đönt' hogy

|) v,ezetői megbizást ad Kakuja Kláľa részére a Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos
ovoda (l089 Budapest' Vajda Péteľ u. 37 .) intézményben 2013. auguszľus 01 . _ 2018. jú-
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lius 31. kĺizötti időszakĺa. A besorolás alapjául szo|gáIő fizętési osztá|y: G fizetési foko-
zat: 14 azaIźlbbí illetménnvel:

Gaľantált illetmény 208.915 Ft
További szakképesítés miatti illetmény 16.713 Ft
Alapilletménv összesen 225.628Ft
AlanĺIletménv keľekítve összesen 225.600Ft
Yezetői pótlék
21412009, (V. 20.) Kt. hat. f. (pőt|ékalap 380 %-a) 76.000 Ft
Mindłisszesen 301.600 Fr

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 3 1.

2) aHétszíĺvirág Napkĺizi otthonos óvoda (1081 Buđapest, Kun u. 3,) vezetoi álláshelyére
k,.lirtpáIyazatoteredménýelenneknyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatáľĺdő: 201'3.július 1 7.

3) aza|ábbi óvodavezętoípá|yźnati kiírást jelenteti meg

munkahelv: Hétszínviľág Napközi otthonos ovoda
1081 Budapest. Kun u. 3.

a beosztás meeieliilése: óvodavezető
a meebizáls időtaľtama : 5év
a megbízás kezdő napja és megszűné.
sének időpontia:

20|3, november 01. _ 2018. iúlius 31.

a megbízáls feltételei : Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szak-
képzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szetzett iĺtézméĺyvezetőí szakképzettség, lega-
lább öt év pedagógus-munkakörben szetzett
szakmai gyakorlat.

illetmény' juttatások Az illetmény megállapításáľa és a juttatásokĺa a
Kjt., a közalka|mazottak jogállásaról szőIő t992.
évi )oCilIII. t<irvény végrehajtásárő| a kĺjzokta-
tási intézményekben szőLő |38lI992. (X.8.)
Koľm. rendelet és a vonatkozó önkormźnyzati
rendelet rendelkezé sei az iranvadók.

a pźiyázat formája: Apá|yźnatokat 1 példányban írásban kellbenffi-
tani, mely tarta|mazza a pźiyánő szakmai önélet-
rajztú, avęzętői progľamot és a szakmaihe|yzet-
elemzésre éptilő fej lesztési elképzeléseket.
A páIyázatban kiemelten jelenjen męg a kerület
jellegéhez igazodo pedagógiai koncepció és az
íĺtézméĺy menedzselésére irányrló vezetői el-
képzęIés.

benyújtásának határidej e: A koľmány zati személytigyi igazgatási feladato-
kat ellátó szeľv internetes oldalán való megjele-
néstől számított 30 nap

benyújtásának módja: A p áIy azatot B udap e s t J ő zsefv áto si onkormány-
zat Polsátmesterének címezve (1082 Budapest,

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza
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Baross u. 63-67.) zźrt borítékban postai úton
tĺjľténő megküldéssel vagy személyesen a Hu-
miínszolgáltatási Ügyosztályon (l082 Budapest,
Baľoss u. 63-67.III. emelet 301.)' vagy elektľo.
nikus úton Kincses Ibolya irodavezető tészére a
kincsesi@jozsefuaros.hu e-mail címen keresztül
lehet benyújtani.
Ké{fü a boľítékon felttintetni:,,ovodavęzetoí
pźiyźzat,,.
Apá|yázatokelkészítéséhezszfü ségestźljékońa-
tás kérhető:
Józsefuĺíľosi onkormany zat P olgźrmesteri Hiva-
tal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) Humán-
szolgáItatźlsiÜgyosĺály,HumánkapcsolatiIľoda,
Kincses lbolya iľodavezető, telefon: 459 -2197

z pá|y ázat elbírálásának hatáľidej e: a páIyázat benyujtásanak hatĺíľidej étő| szźĺnított
90 nap

Budapest Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magĺínak a
i o sot. ho sv indokolás nélkül eredménytelennek nvilvĺĺnítsa a pá|v ázatot.

4) a I38l|992. (X.8) Koľm. rendelet 5.$ (16) bekezdésének alap1źn vęzetői megbizźst ad
Kékedi Tiboľné tészére a Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda (1081 Budapest, Kun
utca 3.) intézményb ęn 2013. auguszťus I - 2013. október 3I. kozotti időszakľa. A besoro-
lás alapjául szolgáIő fizetésí osztáIy: F fizetési fokozat: |'4 az a|źlbbi illetménnyel:

Garantált illetménv 196.1r5
További szakképesítés miatti illetmény
Alaoilletménv ĺjsszesen 196.1 1s

Alanilletménv kerekítve tisszesen ĺ.96.l00
Yezetői pótlék
21412009. ry. 20.) Kt. hat. 2. (pót|éka|ap 320 %o-a) 64.000
Mindtisszesen 260.100

F'elelős: polgáľmester
Hatáľidő: zDt3.július 3 1.

5) vezetoi megbízást ad Matisz Lász|őné részéte a Szivźrvźny Napközi otthonos ovoda
(1083 Budapest, Szigony u. 18.) iĺtézménybeĺ2013. augusz|us 01. _ 2018. július 31. kö-
zotti ídőszakĺa. A besoľolás alapjául szolgá|ő fizetési osfĺá|y: G fizetési fokozat:9 az
alábbi illetménnyel:

Garantált illetménv |,69.228FÍ
További szakkéoesítés miatti illetménv 13.538 Fr
Alaoilletménv ĺisszesen 182.766 Ft
Alanilletménv keľekítve tisszesen 182.800 Fr
Yęzetői pótlék
2|412009. íV. 20.) Kt. hat. 2. ( oőt|éka|ao 37 0 oÁ-a\ 74.000 Ft
Mindässzesen 256.800 Fr

Felelős: polgĺírmester
Határid'őz 2013,július 3 1.

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



6) felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a hataľozat3) pontja szerinti pá|yźnatifel|ĺ-
vás megjelentetéséről akormányzati személyĹigyi ígazgatási feladatokat e|Iátő szęrv inteľ-
netes oldalán, Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat intęmetes honlapján, az oktatási és

Kulturális Kcizlönyben.

x'elelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. augusztus 30.

7) felkéri apolgármesteľt, hogy ahatźrozat 3) pontjában kiírtpá|yázat elbíľálásźlravoĺatkoző
javaslatot terjessze be a Képviselő-testiilet 2013. októbeľi 2. rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013, októbeľi 2. rendes képviselő-testtileti ülés

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: JegyzoiKabinet, Humiínszolgáltatási Ügy-
o sńźtly Humrínkapcsolati Irođa

%
I

?'013 
jÚL Ü B.

Budapest, 2013.június 26.

Töľvényességi ellenőľzés:

Rimán Edina
jegyzől

s"4Ł"\Jc-\
dr. Kocsis Máté
polgármester fu
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Megxĺlyázom az olÍaÚási és Kutfuráĺis Köztöny 20l3.o5. 06-í 8. számában, es
a Nemzeti Közigazgatrási ľntĺzet rÖĺcÁrĺás pottflŁán,' og -1 M !2013 .

azonosító számronkrlarśtsÍtfelhíwäs aląpj'Ína,,Katica. Bölcsőde és}.[apkozi
Otthonos Ouoa"

(1 089. Budapest, Vajda Péteľ u 37 39.)
óvodavezętö ĺĺlláshelyét

Páilyárś:KakujaKtáĺa
óvodapedagógus =közoktaÍĺísi sza|rffiő- gociĺílis és ryeľmelsređelmi szakéĺtő

- esélyeryenlőségi szakéĺtő
06 2o?Áa77 M

2316.Tökö|' Kisfaluđy S. u- 5/c.

Beađís idqe: Bď4es 2oL3.o5 24.

.-5't'^'a',X.
Eł,
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SZELffiLYES ADATOK
Név
Cim
Telefon
Mobil:
Fax
E-mail:

KakujaKlára
f3 16. Tököl, Kisfaludy u. 5 l C. 3.em.7.
0624 489317
062026077 04
3140 184
kakuj aklaĺa@ glail. coĺn

Magyaĺ
Budapest, 1955.03.27.

Allarrpolgrárság
Sziiletési idő

MTINI(ÁHET]'EK
t973 _ 1974 BIJDAPESTI HAzuSNYA GYÁR BÖrcsonÉľp
sza}í<épzett gondozónő

lg74 _ 1976 I<E}SKEI\4ETI BARoNFIFELDoLGo zo łALLALAT BÖLcsŐDn Éslvoor
Kecskemét, Ceglédi ŕft. 94.
szakképzett gondozónő _ képesítés nélkiití óvónő

1976 _ 1984 BI.IDAPEST ľŐvÁnos ľpnÉzvÁnosl oNKoRMÁNYZAT NAPKÖZI
oTTHONOS IVOOa
t07 7 . Budapest, Rottenbiller u. 33.
óvodapeđagógus

1984 _ 1993 BUDAPEST FovÁRos F]ERENcvÁRoSI li'ľronľĺÁľyzĺ.T NAPKoZI
oTTHoNos lvooĺ.
1096. Budapest' Thaly Kĺílmán u. 38.
ővodąvezętő helyetües

1993- BUDAPEST FlVÁRos ĺŐzspr.vÁnosl oNKRMÁNYZAI gorcsolp És
NAPKta oTTHoNos óvonĺ.
1082. Budapest, Vajda Péter u. 35-39.
.lntézmétyvezető

Fő tevékenységĄ feladatköľtik:
SzociáIis e||áÍás,a1apfokri okúatiís, btilcsődei ellátĺís, óvodai nevelés'
Nemzetí,. etnikai kisebbséghez tartozóknevelése'
Sajátos nevelési igén}"iÍ (fogyatékos) gyermekek nevelése.
Gyennek- tanuló feliigyele! készenléĺ

-ľďaĺ-ä33"7??v"ošš.
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Iskolaľendszeľen kívtilí szaknai okta.tás, uzsgáztatas
Közoktatási szakértői feladatok.
Szociĺíĺis szakétői feladatok
tsélyegyenlőségi szakéľtői feladatok

oKTATÁs.rÉpzÉs
|975 _ 1978 óvođapedagógus diploma
1986 - 1987 szociológiai tanfolyam
1986 - 1988 gazdaságÍan szakosító
|987 _ 1989 óvođávezető képző
1988 - 1990 menedzsetképző
1989 _ 799| intenzív diptomamegújító képzes
1995 _ önismeľetĺ kurans
1999 _ vezető óvodapeđagógus szakvizsga
2005 _ kozoktatrási vezető szakvizsga
2005 - pedagógia szakos bölcsész
2005 - pedagógia szakos tanaľ

Szakĺľányú tanfolyamok, képzések:
200 1. minőségiranyítási ismeĺetek
2000.2002 Bĺítish Know Funđ Comet pľojekt keľetében Ifúságí Muntđs
2003. A vitalŁultriľa fejlesztésének lehetőségei és új eszközei
2005.EtľópaiPá|yázatírćlkésProgĺammenedzser
2007 . orczagos gyeľmekvéđelni Szakéľtő továbbképzes
20o?.ÉÍtékelaKompetenciák'Veľsenyképesség
200 8. A fej lesztés egyéni tÉjai a közok.tatásban
2009. A pedagógus elhivatottság a változóközoktatĺsban
2009.,,Migľáns gyeľekehőI pedagógusoknak'' szakmai szeminárium
2009. oĺszägos gyermekvédetmi Szakéľtő továbbképzés
2009. IPR szaktanácsadó Qnte$ált tanácsadó, folyamat-tanácsadas)
2010. IPR lapú módszeľtani műhelymunkavezető
2010.Taniigy igazgatasi auditórképzés, a közoktatási intéaĺrények taniigy.igazgaüási
ellęnőrzése, auditja
20 1 1. Portug{íĺiában szakmai integľaciós tapasztalatcsere
2011. ÁBPE.továbbképzés I. költségvetési szeľvek vezetői tész&e
20 13. ÁBPE.továbbképzés II. költségvetésí szeľvek vęz-ętői részéte
20Ĺ3.Dt. Páti Judit,,Gondolkodĺási stratégíłĺk, a óvođáskoru gyermekek vizsgálatąa tanulłási
nehézségek felismerése és megelőzése a jäték adta lehetőségei<J<el a koľai fejleszĽés
témakörében továbbképzés.

Oktatást' képzéstvégző szervezetek neve és típusa
oktatási Peđagógiai lĺtézet
Fővárosi Pedagó giď lĺtézľ;,t

BritishKnowFund COMET



SZÁMALK oktatási RĹ
Ipaľfej lesztési Közalapítvĺĺny
OKKER
STUDII.'M RATI0NALITAS Közoktatási szakéľtóí Kft.
Reformáfu s Migrációs Központ (RlvtrĹ)
EDUCTTO
ELTE BöIcsészettudomĺáný Kaľ
ELTE Tanító- és ovópedagógusí Kar
ELTE Peđagógia és Pszichológiai Kaľ

SZAKMAI Ér,ľľuľaľĺ
1993-ban pályáat úfian lettem kinevezve a KaÍica Bölcsőde és Napköđ otthonos ivoda
éléľe, e faladatonrnak a mai napig igyekszem megfelelni.
|99 s.ć,taa biilcsődének is vezetőjelettem.
1995-ben részvettem |20 ótás Ônismeľeti kuľzuson, melyet a Pszichagogos Bt' szervezésében
dľ. Bagđi Emőke és dr. Konta ndikó tartott? e kuľzus anyagi tĺámogatását a SoRoS
Alapítvány fedezte.
1996ůan az Áľľsz és a Juĺrioľ Vendéglátó Bt. Szakembereivel az onkormrínyzat oktatĺísi
Bizottságának és a KépviselőtestÍilet támogatásávď a korszenĺ täp|á1kozás
(szemivegetáľíánus) és a diabeteszesétkeztetés kidolgozásában vettem tevékenyen ńszt. E
koĺszeľíi étkeztętési foľmát ma maĺ a gyeľmekétkeztetésben folyamatosan aLka|mazzák.
1998.ban elvégeztem a Budapesti Tanítóképző Főískola vęzetti óvođapedagógus szakirányu
továbbképzés! sfüeľes szakv irsgáttettem.
Megpalyőztam a SoRoS Alapítvány . MoDELLnqľÉzn'ĺBtĺY . kitiintetö cÍmet és az ezze|
jríľó támogaÍast. 1998.ban, a fiivaľosi óvodĺík kĆizĺil egyedül nyeľt.tik el.
Részt vettem a Gyógypedagógíai Főiskola szervezésében tartott íntęnzív tanfolyamáą mely
az tntegĺá./rt nevelés fontosságát volt hivatott szakmailag megeľósÍteni. Kiváló angliai
pľofesszoľok és gyóg5pedagógusok előadĺísát hatlgathattam meg.
1998.óta az ELTE Tanító- és lvónőképző Főiskolaí Kaľ . külső képzős intézményeként
tevékenykedĺĺnk a mai napig'
A Főváĺosi KözoktatasiKőnlapítvány pabyárutĺ támogatását LggLtlggg évre elnyeľtem, így
két évig folyamatosan tudtarn biztosítani a keľĺiletĺinkben lakó beszédfogyatékos (szakéľtői
vélemény ďapjrĺn) gyeľmekek intenzív fejlesztésé! a logopédus napi jelenlété| 2000-től a
Józsefvárosionkorĺnanyz.attámogatjaprogľarnunkat.
2000.től Gyennekvéđetni és Közoktatási Szakértőként tevékenykedek
Több szakľnai előadás megtartasĺára kaptam felkérést illetve tanfolyamokat vezettem az
integľált ĺevelés témaköľében
200a4őI tanítottam, mint óraadó taĺźr az ELTE Tanító. es Ôvóképző Főiskola vezętő
óvodapedagógusaít a másoddiplomás képzésben' Továbbá a nappďi, ill. estí lvodapedagógus
hallgatók zÄtővingáztatĺĺsábaĺ, mint kü'lső szakéĺtőveszek résztamai napig.
EĹTE Gyógypedagógiai Főiskola felkéréséĺe a sajátos nevelési igényiĺ gyeĺnekek neveléséről
taĺtottarn, illetve taľtok előadĺásokat'
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2000l200t-beą illetve f}}f.benręszŕ vettem a Bľitísh Know Furd általtĺĺmogatott CoMET
projekt keretében szeÍvezett Ifirisági MuÚkĺás képzesben.
2002Ąen az oktatási Mínisztériumnál pályazaton nyert támogatással kezdtiik el a
CoMENrus 2000. I. minőségbiztosítási modell kiépĺtését meý folyamatosan épiil be
iĺtéményiink életébe.
A 80/1999.(JilI.28.) GM.-Eti.M..FVM.se egyĺittes rendeletbeą ill. ennek 2002.
módosításában meghatarozottak szeľint inteanényink ľenđelkezik a HACęP.
minőségbíztosítríssal. Anyagl hátteľét ajózsefuĺĺrosi képviselőknek és a Széchenyí Terv-be íĺ
pályázatonnakkĺiszjnhetem.
Raul liVallenbeľg Gimľázium és Szakiskola hatlgatóínak képzesében a szociális és nevelési
funkcióhól tanítottam, illetvę kĺlcsődénkben folý és folyik a gyakoľIati képzés.
2a06.tő| ľészt veszek azELTETTIC képzéseiben' mint óľaadó tanĺár.
2000-től közoktatásí szakértőként a tönréĺryben mefiatátozoľt feladatokatvégzekaz orÉv
megbírasábőL
2009.től mint IPR folyaľrat.tanácsađó és mentorként támogatom az integľációs tevékenységét
tiibb iskotáĺlak es óvodanak.

PUBLIKÁCIoIM
soRos Alapítvány ĺáltal kíadott . Kisgyermekkori fejlesztés c. - kötetében jelent meg
publikációm: az integrált nevelésről, valamint az ďtematív pedagógiai módszelęk
alkďmazĺĺsáľól óvodai csoportokban.
Az ovodu Nevelés szalgnai folyoiľatában jelent meg publikáciőm az intézĺnényiink helyi
pedagógiai pĺogramjáľól melyet nevelötestĹiletemmel közösen készítettiink.
A Fejlesztő Pedagógia c. szakfolyóiratban az integá.rt nevelésľől, iII. a korai fejlesztés
jelentőségérőI Íľtam publikációt.
MENTOR folyoiľatban cilĺJ<et írtzmasz.akértői,szaktanácsadói feladaÍok fontosságaĺól.
KI KIcsoDA A rozonľerÁsBAN c. oM. által kiadott könyvben is megielent ľólarn
röviđ ismeľtető'

. Megpálryáztam a Szociálís és Munkaĺigyi Minisztéľium ,,Családbaľát Munkahelý' címét,
oklevelet ny ertem az intézményen innovációs tĺiľekvéseivel.

SZAKMAI ELISIVIERÉSEIM
1 99 I -ben Jó pedagógiai ruunkámért miniszteri dicséretben részesiiltem.
2005-ben Á Maglar Ktiztárcasági Broru Érdem|rpreszt kitiintetést kłptam meg.



I. BEt/EzETÉs
,,ůí megállni és elemezai a múItat, erre építve a jövćífelađatłit.,

(MakľaLaJosné)

1. 1. Vezető i pá|yázatam ttiľvényĺ hátteľe

20| 1. évi Cxc. törvény A' nemzetikĆianevelésről

229l20l2,Nru.28) Konĺr. ľendelet a nemzeti kozrevelési tĺirvény végrehajtĺásáról.

363lf0t2. CJilI.l7.) Koľmányľendelet az ovođai nevelés oľszágos programjaľól

20/z0Í2.0/[rl3 l.) EMMI rendelet a nevelésĹoktatĺási intézmények műkodésérőI

32ĺ2an. fr.8.) EMMI rendelet a sajáíos nevelési igényiÍ gyeľmekek nevelésérői

t38tI992. (X.(.) Konľrány:ľendelet _ a kĺizoktaüísról szóló 1992. évi )ooiltr. Töĺvénv
végrehajtlás áĺći aközoktatási intézményekben

56/2an. QilI.3l.) NGM ľendelet a gyeľmekek véđelméľől és a gyámü gyiigazgatástő|

Budapest Józsefvĺĺľos Ônkormĺĺnyzatának k<izoktatĺási fetadatrellátłísi, intézményhá|őzat

m{Íködtetési és fejlesztési terve

onkonľrányzat Minőségirányításí Pľogramja

Budapest VIII. keľĺilet Józsefuĺĺľos Közoktatiísi Esélyegyenlőségi Pľogral4ja a halmozotľan

hátľrányos helyzetű gyetekek oktatĺísi sikeľessége érdekében

Katica óvodai NevęIési Pĺogľamunk QO13,)

Intézmény Esélyegyenlőségi teľve

Józsefuĺárosi oktatasí Koncepció

Az Tvodai nevelés orszígos alapprograqja

,šaticď' Nevelésí Pľogľam

7.2. P á|yázat benyúitásá nak m otiváci óÍ

Vallom, hogy az egységes szemlélet a módszeľtaĺi soksdĺriiség alapja.A sokszÍnűség ugyanis
csak egy bizonyos koheľens ľenđszeľben éľte]mez:hető, ennek a ľendszemek a hirányában csak
sokfele, egyľnassal nem' vagy csak esetlegesen kapcsolódó megoldasok eg;mĺás mellett
Iétez.ęséĺő| beszélhetĺink. A rendszer a gyennekkép es a felnőfr szeľęéľől alkotott nézetęk
alapozzákmeg.

š}''\M4't ??
7ĺ+"nľľł.



TI. HELYZETETEMES

2. 1. MíÍkt' dési feltételek . szociokutüńľáIis köľnyezet

Intezrnényiinket t979łen a Józsefuĺíros Tisztviselőtęlepén épült. Jelenlegi fonĺrájában' mint
kĺjzös igazgatős{l, jelenteg többcétú iĺl1'ŕ:z.mény (bölcsőde és óvoda), ĺjsszevont szociális és
nevelésioktatĺísí intézmény t996.őt^ mtĺködik, nevét . a Katíca Bölcsőde és NapközÍ
otthonos ovodát, . 1998-ban hagytajóvá a Budapest Fővĺáros VIII. keľĺilet Józsefüárosi
onkormányzaĺ képviselő.testĺilete.
A tisztviselőtelep, Józsefuĺĺľos keľtes, családi hárat,ka| ővezet| tadícióL{<al rendelkező
szÍnfol1ią egy oly szelete a Józsefriĺľo5"at mel} miĺvészek, tudósoŁ politikusok, ďkotó

|at<hetye volt, illetve most is az. Mndég &eztÚk a teiep szeľetetbljes odafigyelését
munkĺínlaą segítőkészségét a problémáink megoldĺásĺáĺa.
Nevelésĺinkben nagy. hangsúlyt kap u integráció, inklúzió, valamínt a tehetséggondozás,
mel1łnek mindig igyekeztĹink megteremteni tÁtsy\ szemétý feltételeit. E munkánkaÍ segíti a
tudatosan felszeľelt toľnateren, gonđozott kert, illetve a jó minőségii fejlesztő játékot
eszk<izök magas száma,2010-ben onkoľmanyzati és EU trámogatással sikeľes felujítĺísľa
keľĺiIt intéaľlényĺifü, mely kapcsáĺr korszęľíĺbb és szebb lett böIcsődénk és óvođĺánk.
Gondozónőinkre és óvodapedagogusainkĺa a beativitás, új ĺľántí fogékonyság jellemező,
melyet a kiilönbtiző továbbképzéset tanfolyamok elvégzésének magas szłíma is igazol.
Többcélú intéznnényĹink nevelőtestĺilete aztva[ią hogy Józsefraľosí többcelú intéznényként
fontos feladatunknak taľtjuk a gyemrekek szoció-kulturális helyzetének megismeréséą a
gyeľmekvédelemmęl összefiiggő fetadatok e|Lätásáą vďamínt a nemzetl, etnikai kisebbség
kailtúráj ának ápolását.

óvodánkat, amĺnt azt nevelőtestĺiletiinlr a Katĺca pedagógÍaĺ pľogľamunkban
megfogalnazta, a kĺĺzoktatĺĺsi rendszeľ szalanđlag łináIló nevelésí íntézményének tekinťtik,
világnézetileg semleges álláspontot képviselttnk.
Az óvodai nevelés intéznényĺinkben magyaľ nyelven folyik. Mínt a családi neve1és
kíegészítőją a gyennek haľmadik életévétől az iskblába lépésig Łät1ae|frmkcióját.
Övodank fimkciói: óvó.védő, szocíĺflis, nevelő-személyiségfejlesztő funkcíó, melynek
hatására a gyennekekben megteremtőđnek a következó éIetszakaszba (a kisiskolás koľba)
való átlépés belső pszichikus feltételei.
ivodánk felvállatja inkluzióvat kapcsolatos feladatokat. A hazÁjukat elhagyni kényszeriil.ő
csďádok (a továbbiakban: migľĺáns) gyermekeinek óvodai nevelésében igyeksziĺnk biztosítani
az önazoĺosság megőrué sét, ápo|äsźĹ eľősítését.
Paľäreľktĺzpontri működésľe töľeksziink. Fontosnak taŕjuk a szťilők nevelésbe történő
bevonásáĹ

Heteľogén csopoľtokat szervezĺink a nevelési lehetöségek szélęsköľĹĺ kihasználása éľdekébęn.
óvodĺánk sokszÍniĺbégét bizonýtją hogy a közös cél osoportonként kiilönböző pedagógiai
móđszeľ segítségével valósul meg.



nĺľÉzuÉľy pllslvĺpnÉsľl

Elnyeľtfü,.
. a,,Józsefoáľos kiváló intézrnénye'' címeq. a Szociális és Munkaügyí Minisztérium ,,Csďádbarát Munkahel)ŕ' oklevelét az

Esélyegyenlő ségi Terĺ.ĺinkkel,
. az oktatási Minisztéľium ,,Jó gyakorl ať, címéta betyi nevelési pľogľamunkka1,. Köľnyezetv'édeüni és Vízügyi Minisztérium _ oktatasi Minisztéľium ,,reId' Ővoda''

címét"
. bolcsődénk asziilők javas|atátaa,,Kivĺíló szociáIis intézrnéný' cÍmet. óvodánk a Magyaľ Vöľöskeľeszt "BÁZISIVODA'' címével is biiszkélkedhet.

1993.ban pěiyázat útjáĺr lettem kinevezye a Katica Bölcsőde és Napk<ĺzi otthonos ovoda
éléľe, e faladatomnak a mai napig igyekszem megfelelni.

nevelési év

2007n008 2a08ĺ2009 2009t20r0 20finalÚ |01Ĺĺ2012

F.éľőhely Alapító okiľat szeľint

férőhety
bölcsőde

60 60 60 72 72

férőhelv
ĺĎvoda

144 144 144 r44 tu

Csopoľú

böIcs.ődei J 3 J 6 6

óvodaÍ 6 6 6 6 6

létszám
bölcsőiIe

70 70 68 72 72

létszám
ĺívoda

144 144 r44 t44 146

Eátľányos be|yzetil 36 T2 27 37 33

Ealmozottan hátľánvos
helyzetrt

z 0 9 7 5

Saj:ítos nevelési igényiĺ
ryeľmek

13 12 J 11 12

Logopédiaiterűpiált
Ígénybevevők

11 l1 ą
9 10



Megismeľő funkciók
fejIődésének
ľendellenessége

f 1 0 L f

Gyórytestnevelésben
ľészesltltek

f 5 5 6 7

III. ERőFoRRÁsoK

3'1. Személyi feltétetek

nevelési év pedagógus gondozĺĎnő pedagógĺai
munkát
segítő

eryéb Osszesen

(fő) (fő) (f,ő) (fő) (f,ő) (átláshely)

2007t2008 15 T4 9,5 13 51,5 51,5

2008n009 1s L4 9,5 t3 51,5 57,5

200912010 15 t4 9,5 t3 51,5 51,5

2010ĺ20ÍĹ t5 T4 9,5 13 51,5 51,5

2aĽ'n0t2 l5 t4 915
1Ą 51,5 51,5

3.2' SzakmaÍ továbbképzések

Pedagő g as tovđb b képzés

Képzésben
ľésztvevők

száma

Képzés megnevezése Képzłs helye Képzés
iđőtaľtama

2008. évben

2fr Versenyképasség,

kompetencią éľtékelés
Fogjtlnk Kezęt Egyesiilet 30 óra

1tr Koľai fej lesztés, autizmus Gyóg;pedagógiď Főiskola |20 óru

1fó Fejlesztöpedagógía Ttiskevĺír Szakképző Iskola I20 ćm

1fö Dnímapedagogia Ivĺzľczibényi Téri Művelő dési
Haz

120 fta

3fó Táľsadďmi, szakmai es XI. ker. Egyesített Bĺilcsőđék 35 őra

tl*l4-

Ě10śbś.1ĺn,".ľ.so



sztĺlői elvárasok
risszehangolasa a
ki s gyermekellátlásban

RegionáIis Módszertani
Központ

1fő Bölcsödei nevelés-
gondozás kéľdései

SZMI 35 óra

1fő szalonai taniĺcskozas SzegedM.J.V. Onk.
BöIcsődéi

10 óra

2009. évben ffiffiffi
1fr Agykontol, sfreszkezeló és

elmeťejlesztö fréning
Agykonfuol Kulĺľális
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

40 őra

2fr Pedagógus elhivatottsag a
vźůtoző közoktatásban

Fo gi unk Kez.et Egyesület 30 óra

1fő FejlesztöpeMsć,ella TÍiskevár Szakképző Iskola I2a ćn
tfr Tiĺzvédelmi ismeľetek

tanítźsa a kozoktatasi
m[ezÍnenyeKDen

Főváľosi Tűzoltósági
Paľancsnokság

30 óra

2ffi A bölcsóde mą új igények,
lij lehetőségek

XI. ker. Egyesített BöIosődék
Módszeľtani Központ

45 tua

3fő A csďádokműkiidésének
jellegzetességei

SZMI 4A tua

2010. évben ffiffi
lfö Közoktatási intéznénvek

tan|lgy-ígazgatäsi
ellenöľzése, auditja

Sfuđium Rationalítas
Közoktatrási szakértői Kft ,

30 óra

2fő K<izoktatás vezetők
oľszágos konferenci áj a

Apáczal Nevelési és Általános
Mlivelődési Központ

30 óra

1ffi Szakmai és jogi ismeľetek
gyermekvédelmí s zakértők

száimfua

Foglalkoztatĺísi és Szociális
Hivatď

7 óra

1ffi Közegészség{igyi,

élelmiszeľhigiéníai,
minőségvédelem

Hexon-Gold Tanĺícsadó,
Szolgáltató Kft.

5 őra

2ťo Mentorképző ELTE Tanító és Tvóképző
Föiskolai Kar

720 őĺa

1ffi Szunnyadó tuđásból Belvłárosi Pedagógiai 5 óta



tevékenység _ fejlesztö
pedagógia a gyakoľlatban

Szolgrĺltató Központ

1fö Mentálhigiénés képzés Z,árkaĺ Gyemrek és If tisági

Centľum Kft.
30 óľa

1fö Gordon alapténing Magyar Gordon Iskola

Egyestilet

30 óra

tfr 7-eneteútpía lehetős égei és

eIőnyeĺ

Wesley Jĺĺnos Lelké sĺképr.o

Főiskola
30 őn

1fiő Jogvédelľni ismeĺetek
.lVesley 

Jtínos Lelké srképző
Főiskola

50 óra

2tő Smcia]b,álcíós problémák
kezelése
gyeľĺnekvedelemben

Wesley Jano s Lelké szképzo
FőiskoIa

30 óľa

1fö SzociáIis szaL<llizsga ELTE TTK 80 óĺa

?aĹl. évben ffi.ffiffinffi
2fő [V. oľszígos

MozgasterápiasSzakmai
nap

Logo-Ped KM Bt. 10 óra

2f(5 Mentoľképzes ELTE Tanító és ovóképző
Főiskolai Kaľ

120 &a

1fö ÁgpE továbbképzés Neľrzeti Adó- és Vámhivatal 8 óra

2fr A tevékenységkd7pontú
pedagó giák alkďmazásrára

való felkészítés

Pedagógiď Szakmai és

Szakszolgálat Szolnok
30 óľa

2ffi IPRďapjai Peđagógiď Szakmai és

Szakszolgálat Szolnok
30 óra

1fö Yźitozásbana
szakszolgálaÍi feladatok,
koľai fejlesztés, SNI
integĺáció, inklúzió

Euľon Tanácsadó és

Szolgálúató Kft.
6&a

1fő Egyéní fejleszési teĺv az
integľaciós gyakoľIatban

Euron Tanácsadó és

Szolgálüató Kft.
5fua

1 Ífí Znrpi kép ességfej Lesztb
játékok

Alap PedagógÍai Központ 60 ćra

2fr Y źútoző igények, v áLtozo

elvaľasok anapközbeni
)il. keĺ. Egyesített Biilcsődék
Módszęľtani Ktizpont

45 óra



kisgyeľmekellátrásb an

1fó Táľsadďmi, szalonai, sziilői
elvárások a
kisgyeľmekellátĺásban

)il. keľ. Egyesített Bölcsőđék
Módszeľtani Központ

40 őĺa

2012.évben ffiffiffi
2fő A gyermeki agľesszió

kezelése
Dinasztia Taĺkönyvkiadó Kft ' 30 óra

3 Íř' Gyógytestnevelési

koďeľencia
ELTE tanító. és ovóképző
Főiskolai Kaľ

5 óĺa

1fő És veledkítörődik?A
pedagógus lelki egészsége.

Baľbaro Bt. 30 óra

1fő ,,Az inkluzív nevelés
tanáÍa', tnesüeľképzés

Kođolányĺ János Főiskolĺín lév

2013.évľe
tervezett

Wffi
1fr Fejlesztőpedagó$'si

szakvizsgára felkészítés
ELTE tanító. és Tvóképző
Főiskolai Kaľ

2f(i Fókuszban azóvodai
adminiszľáció

5 óra

l5 fiö Bevezetés a korai fejlesztés
témaköľébe

Kihelyezett képzés Dľ. Páli
Judit

5 őĺa

15 fő Az egyéni fejlesztés
fontossaga

Kihelyezett képzés Dľ. Páli
Judit

5 óra

3.3. Elísneľések

Elismeľés, kĺtÍintetés
megnevezése

éve Elĺsmeľésben,
kitÍintetésben ľészesĺilt
szeméIy, szervezet

Adományozó

Polgármesteľi DÍcséľet 2008 Kislaki Káľolyné Józsefváľos
Képviselőĺ.testĺilet

Polgáľmesteľĺ DÍcséľeú 2009 Pintér Lajosné Józsefváľos
Képvĺselőĺ-testĺilet

Polgáľmesteľi Dĺcséľet 2010 Bencze István Jĺízsefváľos
KépvÍselőĹtestťilet

Kiemelkedő Biilcsődei 20LA Botka 7'olrtánné Jrĺzsefváros

ďfi3zĺ,r"'.ľs



3.4. Táľgli feltételek

Munkáéľt KépvÍselői-testiilet

Polgármesteri Dicséľet 2011 Faľkas Lászlĺóné Józsefuáros
Képviselői.testĺilet

KÍemelkedő Błilcsődeĺ
lvĺunkáóľt

20tĹ Antal Jĺĺzsefné Jĺízsefváros
KépviselőĹŕestiilet

Polgáľmesteľĺ Dicséľet 20Íĺ Maľuszkĺ l{rírolyné Jĺĺzsefváros
KépviselőĹtestÍilet

Józsefu ĺĺľosi Gyeľmekekéľt 20tt Seľfőző Jánosné Jĺízsefváľos
Képviselői.testĺilet

Intéz.
mény

Foglalkozásĺ helyiség Test-
nevelés

Kony ha Egyéb
kiszolgáló

típusa csopoľfszoba szak-
feľem

ossz Ossz Íőző tźia.
Ió

helyÍségek

Bölcsőđe 6 4 10 29 0 I l8

óvoda 6 7 r3 31 I I T,6

W
Eľtékelés (intézményvezeÚés

véleménye atapján)
nag7on jó Jo megfelelő nem

megfelelő

Eptilet ä||apota x

Melléklrelyiségek ĺällapota x

Btltoĺzat

csopoľtszobfüban x

kiszolgíló helyiségekben x

iĺodĺíkban x

Szeľtáľak felszeľeltsége x

Testnevelés feltételei x

J áłtszóudv ar, sp oľtudvaľ x

*ľĺ^"-ĺ-

ä.'oE"zzu^rĚ



Infr astuľtuľĺáĺis ellátottság x

SzÁmító gépes ellátottság x

3.3. GazdiĺIkodas

Megnevezés f007ĺ2008
óv

eFt

2008n009
év

eFĹ

2009ĺ20t0
év

eBĹ

20')ĺzxtl
év

ex.Ĺ

20Í1ĺ20Ĺ2

éY

eFĹ

Bevétel összege 180133 170910 178421 68711 154484

saját bevétel 6059 9359 7070 5365 r3763

ebbő| äúvelt
pénzeszköz

235 235 0 526 562

támogatás.
értékĺí
bevétel

173839 r61316 171,35Í 62820 1401s9

Íinanszíľozás

Megnevezés 2007ĺ2008

év

eFt

2a08ĺ2a09
év

eFt

f009t2010
év

eFt

f0t0t20ll
év

eX't

fiflnon
év

eFt

Kĺadrĺs łisszege 1ó8t90 76354s 178134 81376 L6s68f

szenéIyÍ
juttatás

r01693 97711 101442 48024 94783

ebből munkáltatriÍ
jáľulék

3t457 28335 25082 r1729 2s338

dologĺ kÍadás 3490s 33864 48868 21623 45561

ellátottak
juttatása

0 0 0 0 0

felhalmoz..ĺsĺ
kiadások

23s 2635 2742 0 152



20.07D0a8 év Ż00812009 éx 20a9D010 éx 2010ĺ20Í1é:v zoÍn0l2
év

FeIújÍtás

épiilet szemibk
fenye
pÍogram'

világítĺás
ľeiĺjĺtasą
bölcsőde és

óvqda
foglalkoztatói
és kiszolgáló
helyiségei
Iettek

kifesffe,

teľaszok

szigetelese

homloIĺzat

szigetelés,

nyÍIrĺszĺľók
cseľeje,

Iapos

tetőszígetelés

Épran
garanciáIis
javÍtasai

0

egyéb
(eszköziĺk)

bölcsődei
gyeľmekmosdók

burkolrásą

óvođai folyosó
burkolásą

bölcsődeí
fog1ďkoztatók

cseľeje

óvodai'
foglďkoztatik
szekrényeinek
cseľéje

bölcsődei
ľadiátoľok

burkolaÍának

cseĺéje

udvaľi
játékok

cseĘe

KarbantaľÚás

épttlet 2890e Ft 2906eFt 8104e Ft 168e Ft 1549

egyéb
(eszközök)

konyhak
tisztasági

festése

ríasztó ľenđszer
korszeľiĺsítése

ľadiátor

szelepek
cseréje

bČilcsődei

konyha
buľkolatának

cseľéje, ipaľi
robotgép

cseľéje,

tĺłnyér és

pohár

csepegtető

kocsi

kilcsődei
konyha

tisztasági

ľestése



Nevelési év Pályĺázat kiÍľó Páňyánat

megnevezáse
Igényelt

úámogatás

Eľedmény

2008. 11.

18.

Fővárosi
Kĺĺzoktatrásfej lesztési
Közalapítvány

Ovodak
eszközpáiyázata

500.000.-Fr 200.000.-Fr.

2008. 11

13.

Gondolkodj
Egészségesen

Alapítvány

Egészséges

életvezętés palyazat
6s.000.-Ft. 65.000.-Ft.

2008. 10.

20.
Fővrárosi Közoktatás
fejlesztési

Közďapítvĺány

Esztétikď.
miĺvészeti
tudatossĘ
fejlesztése,

kultuľálís
programok

150.000.-Ft. 135.000.-Fr.

2008.0s. Nemzeti Civil
Alappľogľam ESZA
KITT.

Egészséges

élefuódra nevelő
pľogÍam a Katica
böIcsődében

500.000.-Fr, 200.000.-Fr.

2008. 05. Geneľďi BiztosÍtó
ZRT.

Bďeset megelőzés a
Katica biilcsődében

100.000.-Ft. 100.000.-Ft.

2008.09. Józsęfułárosi

Önkoľmĺínyzat
Mozgasfejlesztés a
Katica bölcsődében

200.000.-Ft. 50.000.-Fr.

2008.09. Józsefvaĺosi
Önkományzat

Ilagyományunk
ápolasą kiľándulĺís
a Szentendrei
Skanzenbe

50.000.-Fr. 50.000.-Fr.

2009.0s FERPLÉ ľnľo
AIAPÍTVÁIVY

Fejlesztő játékok 100.000.-Ft. folyamatban

2009.05 oktatási
Kultuĺális
Minisztéľirrm

Minőségbiztosítás,

méres, értékelés,

ellenőrzés

támogaüása

(|7ĺf009,(ľĺ.2.)oM
rendelet éľtelnében

2ruLL. 500.000.-Ft.

2009.05 FERPLÉ rRÉD
ALAPÍTVA]'łY

Fejlesztő játékok 100.000.-Ft. 100.000.-&.

s$M44-
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2009.0s Oktatasi
Kultuľďis
Minisztéľium

Minőségbiztosítás,
mérés, éľtékelés,

ellenőrzés
tĺímogatása

(17t200e.w.z.)oM
rendelet éľtelmében

2mill.-ig s2s.000.-ft.

20a9.06. Józsefuríľosi

onkoľĺranyzat
Eľdei táboľozáshoz
programfejlesztési

támogatás

100.000.-ft. 100.000.-fr

2009.08. oktatási
Mínisztérium

Szakmai és

iďormatikai
támogatás

997.000.-ft. 997.000.-ft..

2009.09.30 Józsefuáľosi

Önkoľmányzat
Erđeí táborcrÁshoz
pľogramfejlesztési

tĺámogatás

204.700.-ft,. ťolvamatban

2409.10.02 Fővaľosi
Kĺimktatĺásfej lesztési
Közalapítvány

Esztétikai-
miĺvészeti
tudatosság

fejlesztése,'

kulturĺĺlis
programok

214.000.-ft. 214.000.-ft.

2010.06.30. NCA Eszközbővítés a
Katica böIcsődében

200000 200000

2010,10.12. ÁNrsz Rajz pőtĺyáza;t

,,Egészségvéđelem''

s0000 s0000

2011..01.25. óvodai Nevelés Csopoľtszobĺíba
gďéľia

250000 folyamatban

2011.42J1. Educatío Jó gyakoľlat

,,Katica program"
0 nyert

2;0rr.02.1,t. Educatio Jó ryakoľlat
,,Migráns pĺogľaľt''

0 nyeľt

24t1.02.14. Gondolkodj
Egészségesen
Alapítvĺány

R:ajz pályáat
,,Gondolkodj
egeszségeseď'

78 đb

ajĺĺndékcsomag
78 db

ajándékcsomag

2011.03.16. EducatÍo Refeľencia.
ntezméĺy

0 nyęľt

2011.03. MoIĺuáľ Fęręnc

Altďános Iskola
Ygjz pályazat

,,óvodából
iskolábď'

raj készlet ruizkészlet



falt.04.29. Józsefyĺáľosi
onkormrínyzat

Nyaĺi tábor

,programĺď'
86400 86400

2011.0s.13. Józsefuiáĺosi

onkoľmányzat
Civil szervezetęk

,{eĺei fejlesztés a
bölcsődében''

100000 100000

2011.0s.13. Józsęfufuosi
Önkoľmányzat

Cívil szeruezntek

,,népí
kismesterségeľ'

95000 0

201t.06.20. okotláľs Alapítvany Azév fźtja utaIváĺty 0

2011.07.1s. ľÁtrĺop 3.1.7-|I'-| Referencia
intéanények
felkésátése

3 mill. 0

2012.10. Józsefuĺáľosi

Közösségi HázÄk
Nonpľofit Kft.

,$özlekedés"
Ązptnyőzlalt

nincs díj

fa'3.02. Gondolkodj
Egészségesen

Alapítvány

'tegfrbb kincsĺiĺk
a egészség'o

rujzpa|yázat

f;lľamatban

2013.03. Magyaľ
Gyeľmekĺĺentő
Alapíťvĺány

,,Bevetésen a
gyeľmekmentő''

rujzpá|yázat

folyamatban

2013.04. EDUCTIO ľÁuop 3.I.5|1f-
2012-00r

képzések és

szakéľtés
folyamatban

Iv' PEDAcocĺłl KoNcEPcIo

,,I|[ínďen glermck egĺedí, soha meg nem ísmételhető csoďája a teremtěsnek, tís7teletreméIůí
eglěníség, hagyni kell szabaďnn kibontakozlti, łíwa, věďve, segítve, de szabaďoru il

( Koch S,indor)

4,t, Az,ĺntézmény kiitdetése, alapéľtékeĺ

Többcélri intézményĺĺnk, mety egységes óvoda.bölcsőde íntézményként a csalĺádi nevelés
elsőđlegességének tiszteletéľe, a gyeľmekí személyiség tíszteleténęk elvéľe, a nevelési és
gonđozĺsi egységľe, az egyénl bínrásmód e|véte, az aktivit.ísru, u öruíllóság segítćsének
elvéľe, bizďom és a stabílitas elvére, azegységeneveIői hatasok elvéľe töľekszik'

*sW"?-
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Intézményĺinkben, ahoI a hĺíĺom év ďatti kisgyeľmek napközbeni ellátrísa is biaosítoą a
jogszabályi és törvéný rendelkezéseken tril saámos pedagogiai tényező átgondolásą

iisszehangolása sztikséges ab}roą hogy a bölcsődęben lévő es az óvodai vegyes életkoru

csoportok gyeĺnekei egyéni és csopoľtos fejlődése, képességeik kibontakoztatasa optimĺĺlis
legyen.

Intézménytinkben a pedagogiai egyiĺttmfüt'désnek számos terülętę V?Í1, amg[y1g érvényes a

közös gondolkodason alapuló gyakorlĄ annak ellenéĺe, hogy ez eltéľő koľosztályu és

képességiĺ ryeľnekekľe vonatkoztatva a konlłrét megoldások az adott nevelési helyzetben
nem azonos módon valósulnak meg. Minđ ez pedagógiaí tudatossagot bizonyÍt, hiszen eltémi

valamitől alłJ<or lehet ha pontosa tudjuk, hogy mitől és miéľt térĺink eI.

Nevelőtestĺiletĺink tudją hogy azegészséges szemlélet amódszeľtani sokszíniiség a|apja.

4.7., P eđagőgia i m un kánk ki em elt fe|ađata

Többoélri intézrnényĺinkbe jelentkező csďáđok a kerületiink sokszíniĺségét tĺilĺľözÍk Ezért
pedagógiai módszeľeinkben, fontosnak táľtjuk az ínteľkultuĺális nevelést.

Ezért, az alapvetŕi kultúra-technikák megfogalmazása fontossá vłált aĺnelyek a gyennekek

ískolai beilleszkędését segítik

A gyeľmekek óvodai és bölcsődei nevelésének célja önazonosságuk megőruésének,

ápolrĺsának, eľősítése, az interkultunílis nevelésen ďapuló íntegľĺĺció meryalósítrása. Nevelési
feladat az egy énl fe|zárkőnatás, koľrekció szakemberek segítségével

Kiemelkedő képességek egyéni fejlesztése. Jó csopoľtlégkör megteľemtése (egymásľa

figyelés, közös és egyéni beszéIgetések, közös éIménn kĺjzĺis đöntés). Egyĺittes pozitív

élmények rendszeľes biztositása.
tnáuóság lehetővé tétele, a felelősség fejlesztése.

Baráti kapcsolatok segítése, személyiség foľnĺíló hatásanak hasznosítĺásą kapcsolataiknak

tudatos alakítása.

Egyiittélés nyugodt, biztonságot adó nonnáinak, szabĺílyainak ďakítasą betaľt.rĺsa Egyiivé

tĄÍto7as hagyoľnĺínyainak megteľemtése, ápolłásą továbbfejlesztése. Gyeľmekek harmonikus

életének megteľemtése, érte| m i, érrnLmi képességek gazdagítősa.

Gyermekek személyiségjegyeinek megismerése, énképiik' pozitív tulajdonságaik

megeľősítése.

Szociális hátrĺínyok kompenzáIása.

Fejlesztásí lehetőségek megteremtése, mint a labđajátékok keľetében mozgaskészségiĺk

fejleszĹése.

Anyanyelvi nęvelés keľetében" a beszédmegértés, beszéđkészség fejtesztés, koĺtmunikációs

szándék fudatos megvďósulásáľa nevelés.

A nyelvi éľintkezés nehézségeinek konigálásaacigány köItészet és mesevilág nyelvezetének

megismeľtetésével. F antázia" emlékezet fej lesztése.

Dńmajátéka|kalmazÁsaafejlődésizavaľoklekĺĺzdésében.

-.sl'^4ą-ä 20 g
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Kéaľlűvesség, az ősi hagyományos nesterségek, azok termékeit és eszközeit megismeľtetve
egyľe ttibb anyaggal és technÍkával vďó megismeľtetés.
Ekozben sokoldalú tapasztalatszeĺz.esrą a szociális tanulas lehetőségéľą a testi, órtelmi és

'szociális képességek fejlesztéséľe van lehetőség.
Ének-zene tevékenységekbe beépített cigány dalot zenét énekes- és táncszokiäsok, a
jellemai hangszeret ill. hangszeľpótló eszközökhasrná7ata segíti az aszimmetikus ľitĺnus
megismeľését, az önkifejezést, a gyeľmekek gátlasainak oldĺását' a csoportba való
beilleszkedéstiket.

4.3. Progľamunk cé|ia

||A głermek a legtökéletesebb teľemÍmény, mert eglediźt ő tudja megalkotni sajóÍ
egyěnÍségéĹ A gyermek lelke lúgl vźaszhozvaglfehér papírhoz hasonlłí, ahovd, magának a

głermeknek kell belevěsní a Mpzeteket,,|
/It,Iaria Montessoľł/

Több celú íntézľnénytint, ryennekkiiztrlontrĺ, jól ílleszkedik óvodank-bölcsődénk tłársadalmi

és természeti kömyezetéhez
. figyelembe veszÍ, a ryeľmekek eltéľő egyéni fejleÚtségí szintjét
. a jáńékot' az élnényekeĹ a tevékenykedteúést taľtja legfonÚosabbnak
. kifejezetÚen segÍtĺ a hátľányok lekĺizilését' integľált nevelés alapjaĺt a\kalmanł
. színes mtĺđszertani lehetőségeĺvel biztosít a komplex, többiľányú fejlesztést,
. fontosnak taľtjuk a csaláđok bevonását, progľamunk illeszkedik a szĺilői

elváľásokhoz, segíti a családokat
. mÍnden dolgozó kľeątĺvĺÚásät, a|úlvltását niiveli az rlj módszeľek al]<a|mazására

töľekvés'
. a kiilönbiiző kapcsolatľendszeľek mĺikiidése, az egrmás kiizötti kommunikĺáció,

az erymás kgmpetencíĺĹjának meg. és.elismeľéséľe töľekszĺint ez a paľtnerÍ
eryiittműködésĺink alapja és saját szerepben való fejlődés biztosÍtéka.

Gyeľmekszerető, biztonsfuot nyújtó, YidáÍI közösséget ďkotunk.
Sok. sok élményt nnljrunk a gyerekeknet hogy megísmerjék azőkętköľĺilvevő világot saját

magukat' a kĺĺlönbözősęeiket a másságot elfogadják.
Rendszeresen szeľvezĹink közös pľograĺnokat amelyekben az ővodavďamennyi csopoľtją és

a szüleik is ľészt vesznek. Ezękapľogramok a gyéľmekek készségeít fejlesztit örömet, síkert
nytljtanak számulcľą s mi erľe törekszĹink.

A jźúél; az é|ményszelzśs, a mozgásfejlesztés, a közös progľaĺľrok ľemek szÍnterc az
udvarunk.

Minden gyemleket, eryéni fejlödésének megfelelöeą difľerenciáltan fejlesztľmk.

A sajátos nevelési igényű gyermękek fejlesztésében szakemberek segítenek.

A hoz.záltk jaľó csďádok szźnfua elfogadonĄ ęIismertté váit, az óvodĺĺnk és bölcsödénk

befogadó, nýtott, segítő légköľą az ntegánićlban betĺjltött srsepe. Gyeľmekeik szívesen
jámak hozzállk, ogyiittjátszanak,részt vesznek közös programjainkban,baŔńságok alaku|nak.

šsN\44ł
é4

żfIś
'21-^"J*"5-



Feladataink magas színt{ĺ elvégzeséľe töľeksziinŁ igyeksziink n.regijutni, új módszeľekkel
gazdagođni - jelenleg a,"K'atica Nevelési Pľogľamunkať'.
Az elkö,vetkezendő 5 év alatt (a fenntaľthatiság ideje) igyeksztink ezeke! a lehetőségeket
továbbra is fenntaľtani és még tovább fejleszteni.

lí,tĺĺnos cél:
- óvodrásaink sokoldďú" harmonikus fejlődesének a gyeľmeki személyiség
kibontakoztatásának elősegítése az életkorí és egyéni sajátosságot és az e|terő fejlődésí titem
figyelembevételével.

A fejlesztés teľiiletei:
. kĺĺlső vilag tevékeny megismeľése,
. mozgás
. mesélés-verselés
. ének-zene
. ľajzolás, festés, ľ,iatázás,kézimuľrka

Speciálĺs cél:
. I-ogopédíaiinteg:ráció
. Nemzeti, nemzetíségi tudat ęrősítése
. Refoľmpedagógiai elemek beépítése a hetyi nevelési progľamba (Freinet, Montesori,

Dľámapedag ő eĺa, Fĺ.dőpeđagő gia, Néphagyomáuyőrzés)
. Népüĺk hagyomanyaí, jeles napok megismeľtetésą ápolasa

Ennek éľdekében a feladataink:
. Az óvoda tłíľsadalmi rangiłínak megfelelő szinfre való emelese, ennek elősegítése,

elfogadtatasą
. a mássď nem helyettesíthető szabad jätékkíemelkedő szeľepének bíztosítrísą
. a tanulás korszerii felfogasą gyakorlati megvalósításą életkoľi sajátosságok és egyéni

képességeíh ez igazo đő müveltségtaľtalmak közvetíté se,
. óvó.védő, gondozó, szociálís, nevelő- személyiségfejlesztő funkció elsődlegességének

érvényesítése minden intézményben
. az éľzelmi nevelés fokozottabb megvďósíüísa a hétkdznapokban és a jeles napokon

egyanánt.
. a családdalva|ó együttmfüöđés, paľbreľi kapcsolat formáIásą
. a,,kĺilönbözőségeľ' elfogađtatásą toleľálása,
. denrokratikus légkiĺľ biztosítása (sztilőt gyenneket pędagogusot óvodai és

bölcsőđei dolgozók körében),
. az óvodákban és bölcsődében folyó szakmai munka szÍnvonal:ának minőségi

fejlesztése, az óvodai helyi pedagógiai és a bölcsőde nevelési programjában leÍrt

sajátosságok megÍaľtása mellett.
2008 szeptembeľ l.től gondosĺadunk arról, hogl HHH glermeĺrek 3 ěves ĺĺortóI žgénybe

tudjók venni az óvoddL 2014 augwztus 3l.ig valamennyt beóvodózđsrą vóró sziilőí igérly

kielégítésénekfeltételeit iglelrszünk megteremtení, aĺnenruyiben a töľvérly nem váĺtozík,

"ľv\łz.J1
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4.4, Az óvođai nevelés általános feladatai

1. Egészséges éleÚmóĺl alakítása
Tvodáinkb 

^n 
azegészsĘes életmódľa nevelés kiemelt jelentőséggel bín

olyan szemléletet ďaHtunk ki, amely fontos emberi értét<nek tekinti azegésrségmegörzesé!
az egészséges életmóđ kialakításaĹ

Célunk:
A gyermekek egészségének védelną egeszséges életvitelének megďapozasa, testi fejlődés.iĺ
elősegítése, mozgásigényiik kielégítése. Az egészséges életmód szokłásrendszeľének
kiďakítĺásával és gyakoľLísátva| az egészséges életvitel belső igényének, a szeméIyiség testi
lelki hamóniájának biztosítasą figyelembe véve a gyeľmek egyéni szükségleteíĹ

Feladďunk:
. a gyeľmekek gondozÁsa'testi sziikségleteit mozgasigényĺik kielégítése;
. a gyeľĺnekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, testi képességek

fejlődesének segÍtése,lelki egészség megóvásą
. egészséges életmód tźry|álkozás, az öltözködés, testápo|ás,az egészségmegőĺzés,

betegségmegelőzés szokásainak ďakítlásą
. környezet védelméhez és megóvásĺához kapcsolódó szokások alakítása.
. balesetnentes,biztonságos, egészséges köľnyezet kiďakítĺása;
. agyetmekek óvođábantciltött idejét tudatosanazélettani sztikségleteik figyelembe

véteIével terxłeruťlke'sszęwezaj/ľ- ahelyes életrimus kiďakulásaaz egeszséges

testi és szellemi fejlődés alapfeltétele, ezértheti ĺenđ, napirend ďapjĺán szeľvezziik
óvodai életiinket;

. a csďádok egészséges életvitelénęk segítése, életnródbeli szokásaik befolyasolĺĺsa
prevenció, példamutatás segítségével.

. megfelelö szakembeľek bevonásával- a szĺĺlővel, az óvodapedagógussď
együtfuűködve specíiílis gondozó, pĺevenciós és koľrękciós testi, lelki novelésí
feladatok ellátasa'

f. ÉrzelmÍ nevelés és a szocializáciĺĺ bĺztosítása
lvođáskoľban' a magataľtrĺs męnyilvánulásaiban, a tevékenységekben meghatäroző
szeľepet ttiltenek be.
Az érue|^mek dominálnat átszövik a gyeľmekek életét, és sajátos motivációként a|akśtjźłk
viselkedésfüet.
A magasabb ĺendű érzelmek a gyermekek tapaszta|atal soráĺr alalillnak ki, ezert
fejlődésiikben meghatríľoző acsalőńbana sziilők szorepe' azővodábanőt köľĺilvevö dolgozók
korľnunikációją viselkedése modell a gyeľmek szźnaru

Célunk:
Én.e|ęm güda1,jól szocializźit, infeledt, a temrészetben és a társađalmi kiimyezetben jól
eligazođő, kiegyensulyozott társas kapcsolataíban stabil gyermek ismereteinek
megďapoaása'



Feladatunk
. éľzelmi biztonságot nytljtą szeretetteljes, családias légköľ biáosítĺása a befogađástól

az óvodĺĺskorvégéig;
. az óvodapedagógus - g7ermet gyennek. gyermet gyermek.dajka pozitív attitüd

kiaĺakíÍĺsa, az egyiittéléshez sztikséges készséget jáľtasságok fonľrálasa olyan
napirend, életrend kiďakításą melyben a gyermek én tudata' önértékelése, fejlődit

. tennészetes, társas sziikségleteinekkielégítése

. olyan közösségi szokasot szabĺítyok biztosítasą csotr'oľt és óvodaí szinten, amelyek
igazodnak a gyeľmekek életkorahoz, fejlettségéheą aľrelyek gyakoľlasa áltat
kiďakulnak azok a magataľtási szok.ások, amik lehetővé teszik az egffié|ést, a Łĺrsas
kapcsolatok fejlődését, a kiilönbözőség eľogađását.

. a szoaiatlizáció szempontjából fontosak a kdzös élményekre épiitő közös
tevékenységek gyakorlása-

. a mindennapi mese biztosítasą melynek hatźsa erősíti az összetartozźs étzését, az
egyiittlét önfeledt öľöméĹ egyben eľköIcsi értékeket közvetít a gyeľmek srÁmźra,
amelyet eľősít a pedagógrrs rn:ľrtáila, a gyermek eľkölcsi tulajđonságainak, akaratának
fejleszfése (pl. egyĺittérzés, segÍtőkészség, önzetlenség, ťrgyelmesség ĺĺnfegyelem,
közös értékek óvrísą kitarĺás, szabáIytudat figyelnĺesség)

. meginrreri a sziÍkebb és tagabb kömyezeté| mety a sziilőftldhi'z kötődes alapja

. ľácsodálkozik ateľmészetben és az embęľiktimyezetben megmutatkozó jörués szépľe

. megkiilönboztetętt figyelnet foľdítunk a nehezen szocia|izÉlődő, alacsonyabb
fejlettségi szinten álIó, halmozottan hátrłányos és hábanyos helyzet{ĺ gyeľmekek
difľeľencirĺlt fejlesztésére, éĺze|mi, akaĺati életiik ďakítására, valamint a kíemeJkedö
képességÍĺ gyerrnekek neveléséľe.

o az óvoda helyi szokásainak megfelelően ĺögzítjtĺk a gyeľmekek fejlődesének nyomon
követését, eľedrnényeit, hiányosságait.

. kiemelt hangsúlyt fektetĺink óvodaí iinnepeinkľe, mĺnt az érzelmí nevelés fontos
esrközére, ďrol a késziilődésben, az ünnepľe való ráhangolódásban, a közĺs
tevékenységben az óvoda gyeľmekei, dolgozóí mellett a szülők is aktív részt vríllďnak

3. Azanyanyelvi, az éľtelni fejlesztés és nevelés megvalĺĺsítása
Valamennyi tevékenységĺ foľma keľetében megvalĺísítandó feladat.
A negfelelő beszédű kłiľnyezettel, helyes mintaadással és szabátyközvetíté,ssel (iavítgatás
elkeriilésével) tZ óvodai nevelőtevékenység egészében jelen Yan. Äz, anyanyelv
ismeľetére, megbecsiiléséľe, szeľetetéľe nevelés közben a gyeľmek teľmészetes beszéd és

kommunĺIcĺcĺós keđvének fenntartĺĺsáľa, iisztiinzéséľenaw |iryelmeÚ kell fordítanunlr.
Az anyalye|v haszĺá|atą fejlesztése s?,eľves tésze az óvodai élet minđen pillanatanĄ a
nevelés egesz rends zetének

Célunk:
Az anyaayelv ismeretére, megbecsiilésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció, kiitönböző
formríinak diffeľenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében. A gyeľmek
beszédkészségének fejlesztése, gondozasą oldott, derüs légkör megteremtése, melyben a
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gyennęk teľmészetes köáési váwąkapcsolaüeĺemtő beszédkészsége fejlőđik és fejtesztlető.
A beszfü és a gondolkodás összľrangiának megteľemtése.
A nap folyamtĘ ha kapcsolatot teĺemtĹĺnk ezt péLđaertékű beszéđdel, követésľe méttó
nyelvhaszrrĺílattal tessztĺk.
A szacia|izáció folyamataban is a gyeľmek érintkezesénet iinkifejezésének,
gondolkodrĺsĺĺnak legťobb eszköze. A beszed áltat erősödik biztonságéľzete,t"źtjékoznttsäga
A helyes, szép beszed mélyíti éľzelmeit, fejleszti esztétikđ étzékét, előkésáti őt az iľodalmi
éInények befogadasaľa. A nyelvi, koĺurrunikációs fejlesztést legnagyobb méľtékben a
kömyezet b eszéđkultúľáj a befolyáso lj a

,,Az élményekkel jórő benyomđsok lassanként eltíĺnnek emléIrezetitnkből, de nełntűínnek el
gyümłÍIcseik, Nem emlěkezünk mór ijsszes gyeľmekkorí éIményiinhre, amÍkoľ kni ěs

olvasni tanultunk Netn tudnúnk azonban írni ěs olvasnĘ ha ezeka az éIményeket nem
ěltük volna dÍ, ěs ha eredményiłk képességekformó.jiúban nem maradt volna meg.,,

/Ruďolf Steůner/

4.6. 
^KatÍca 

Pedagógiai Pľogl.amból kĺinduló specÍáIis felađatok

.!. DiffeľencĺáIt fejlesztés
Fokozottan ügyeliink aną hogy a sajátos nevelésĺ ĺgényü gyeľmekek nevelésą fejlesztése
személyre szabott és folyamatos legyen, figyelembe véve hirányosságďkat' Specirílis
fejlesztestik a szímrrkľa megfelelő tęľtiieiekęn valósuljon meg, és az elvaľások igazodjanak
fej lőđésiik lehetséges titeméhez.

A beilleszlredési, tanulási, magataľtási nehézséggel kůizdő gyermekeknek joguk van
ktilönleges banásmód keľetében fejlesztőpedagógus segítségét igénybe venni hátrányaik
csĺikkentéséľe.

A tehetséges gyeľmek fejlesaésének hłáľom módja kiĺziil vĺĺlasztjuk ki az ađott gyermek
számátra legoptímálisabb megoldĺíst (gyoĺsítas, elküIönítés, gazdagítás).

PľogramunkcéIja

ÁItalános cél:

. Tvodásďnk sokoldalű" harmonikus fejlődésének a gyermeki személyiség
kibontakoztatrĺsĺĺnak elősegítése az életkoľi és egyéni sajátosságot és az eltśrő
fejlódési Ĺitem figyelembevételével.

SpecÍális céI:

. LgsoFÉdiaiintegrácíó

. Nemzeti, nenzetiségi tudat erősítése
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. Refonnpeđagógiai elemek beépítése a helý nevelési programba (Fľeinet, Montessori,
Dĺámapedagó gią Erdőpe dagó gia, Néphagyom any őrzes)

. Népiink hagyományai, jeles napok megiśmeľtetése, ápolása

Inkluzív nevelés, dĺffeľenciálás
. Az inkluzió fogđmán többnyiľe a bďogadast éľtik. A vďóđi inklűzió azonban nem

pusztan vďamely kisebbségľe vonatkozik, hanem mínđengyeľeket diffeľenciál,, igy
vĺĺlik mindenkí (ryeľek, sztilő, pedagógus) szamara elemi szintűvé, a míndenki
számáľa adekvát, aktív élet. A bölcsődés, és a vegyes életkoru óvođás gyeľekekkel
mfüödő csoportokban, a dífferenciálrás egyszeľre könnyebb és nehezebb |liszen az
eltéľő életkor szinte kínálja' diktá[ia az e|térőmegoldĺásokat.

. Nehezebb, mert a heterogén csopoľt nem pusztán az eltétó fejlődésmenetből és eltérő
kultúrából, és eltérő szeméIyiségiegyekből fakad" hanem a koľosztályokbol adódó
kiilönbségekből is.

r Ą bolcsődés gyermekekért felelős gondozónőknek és az óvodásokéľt felelős
óvodapedagógusoknak azonos módon sziikséges gondolkođni az e\téró fejlődés{ĺ
gyeľekekről, a vęltik töľténő integłáció gyakorlatáľól. Mindkét koľosztátyľa
vonatkozik a séľiilt gyermekek befogađásą az egyťittnevelés sajátos módszeľei. A
szakembeľekJ<el (gyógpedagógus, pszichológus' orvos' fejlesztőpedagógus stb.) való
egytitt'nűködés ďapja a kompetencirík ismerete. Q.[em a hieľarchia ismerete.) A

szalcfejlesztéséért, a ľészfunkcíók minél magasabb szintľe hozásáéit. a
gyógypedagógus a felelős. A közösség egyrJttéLéséért, az érintett gyermek
beilleszkedéséľt, a csopoľttagok és az eltęrő fejlőđésťĺ ryeľmekek köIcsönĺis,
egymĺĺstól tanulásáéĺ, vďamint az éńntett szĺilőIĺkel vďó egyiittĺnlĺkiidéséért pedig a
gondozónők és az óvodapedagógusok a felelősek, Er'ze| egytitt' a
gyóg 

'1pe,dagigusoknak és a csopoľt nevelőínek egyiitt ketl működnitik (PI. a
gyóg1pedagógus figyelje a gyeľrneket a csoportban., illetve a csoportból kiemelve
kiili'n foglalkoztatásban két kísgyenľreket eg5iĺitt is, ftiggetlentil attól, hogy az egylk
bČjlcsödés, a mĺásik óvodĺís stb.) A gyógpedagógus és az óvodapedagogus egymássa|
egyiittľniĺkĺiđve alkalmazhatja a sziilséges fejlesztö eszkiĺzöket, illetve végezheti
aznkata fejlesztéseke! amelyek a csopoľtos megoldásoka is ďkalmasak.

A hátľányos és a balmozottan hátľráĺryos gyeĺekekre vonatkozó nevelőmunka is azonos a két
korosäállyal foglďkozó nevelők munkaja soľán. A szülők tráĺnogatrásą a veltlk vďó
egyiĺthnűködes alapkérdésnek tekintendő. IIy módon a szakembeľeRel való egyiittĺnűködés
(orvosot vedőnők, szociłális munkĺásot csďádgondozók, csaláđsegítők stb.) mind a
gondozónö, mind az óvodapeđagogus ďapfeladata.

A Logopédiai integľácĺó szülłségessége:

A logopéđiai gyakorlatban egyľe több azoknak a gyermekeknek a száma, akik komplex
kezelést igényelnek. Fejlődéstik nemcsak abesz.ed és nyelvi fejlődes teĺĺiletén akađályozott
hanem amozgźłs, a figyelem, a gondolkodĺĺs stb. tęľületeken is.

A Beszédvizsgálő oľszágos Szakéľtői és Rehabititációs Bizottság szakvéleménye alapjan
keľÍilnek a gyeľekek e||átźsra, Beszédfogyatékosságuk kiilönIeges gondozást igényel, sajátos



nevelési igényriek. Az ć.'vodáhan 1998 őta intenziv logopediai kezelés folyik integrrĺlt
foľmában. Évente 10-15 gyeľek ľészesiil intenzív terĺápiában. A fejlesztés egyénre szabatt, a
szakértői bizottság fejlesztési javaslatai ďapjan. Az ak.adalyozott beszéđfejlőđésĺi gyermekek
az óvoda valamennyi csoportjában szétosztva keľiilnek elhelyezésre. Mnden tevékenység a
noľmĺál óvođai foglatkoaások keľetében tört€nik. Így a jól beszélő környezet biztosított. A
speciális fejlesztéseket a gyerekek az óvodĺĺn beltil kapjrák meg.

t?. Gyeľmelrvédelem szeľepének hatékonyabbá tétele:

Nevelési intézményként közľeműködĺink a gyeľmekek hátrĺínyos helyzeténet
halmozottan hátrányos helyzetének megelőzésében, a háüÉnyok lektizdésében. Egyiitt
működilnk a Józsefvĺíľosi Családsegítö és Gyeľmetióléti Köąpont illetvę a
gyeľmekvédelmi rendszeľhez kapcsolódó feladatot elIátó más személyelĺkel,
intézményekkel, lntó sagokkal.

Gyeľmekvédelmĺ munkánk célj a :

A gyeľmek ďapvetö jogainak és sziilségleteinek biztosítása óvodĺínk lehetőségeihez

mérten. EséIyegyerrlőség biztositás" a kiilönbiĺző szooiális és kulturális kömyezetbőI
erkező gyerekek szźmáĺu Esélyegyenlötlenség óvoda határain belüli megsztintetése.

€. A fejtesztőpedagógÍa szĺilaégessĘe:
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Ennek éľdekében feladataÍnknak tekĺntjük:
. Prevenoiót

' A gyerĺnekhátnányos helyzetének csökkentését
. VeszéIyeztetettségkíďakulásánakmegelőzését
. Segítségnffitást, egyBťtműkŕidvę a kĚIňnbŕĺzlĺ szakemherekke|

Gyermek. és Ífi úságvéđelemmel iisszeÍĺiggö peda gĺí gĺaĺ tevékenységek:
Családlátogatiás, a csďádi háttéľ megismeľese.

A hĺítrĺínyos helyzetben lévő gyemrekek difľęrenciłílt fejlesztése, fę|zjrkőúaÍźs,
tehetséggondozás.

Minđen gyeľmek számźlta biztosÍtjuk pedągógiai tevékenység keretében a fejlőđéshez
szĺikséges feltételeket, melyek segĺtik a fennálló hĺítányok lekiizdését. (pl. gyermeki jogok
védelme, éľdeiĺĺcépviselet).

A gyeľmek képessegeínek, tehetségének kibontakoztatrásának elösegítése érđekében olyan
lehetőségeket teĺemtiink, melyek segítséget jelenthetnek a fennálló hátrányok lekiizdésében

A jegyzśi véđelemben ľészesiilő gyermek azoma|i fetvétele óvodankbą és az eue|
kapcsolatos tennivďók ę||átása, (ęgyĺittműködés a csďáddal és a szakszolgálatokkď,
visszaj elzések elkészítése stb.)

Avezető feladata:
A hátnányok lektizdéseeľt folyamatos kapcsolattaľtás a Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyeľmetjóléti Kĺizpouttal, a Roma szaIgéÄatts|, oľvossď, véđőnővel és a szalszolgálaÍolkď,
minisaéľiumok intézményeivel.

A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosításą gyermekvéđelmi felelős
megbízźsą feladatok, kompetencifü kijeliilése nevelőtesttileti szinten.

A megfelelő intézkedesek megtétele.

A háffinyos szociális helyzętben lévö családok segítésének lehetőségeiľől való tájékożrrtäs
(igényelhetö segélyek).

Veszélyeztetettség esetén Józsefuaľosí Családsegítő és Gyermekjólétí Kĺizponttźjékoz1atása.

Étkezési keđvemények meghatĺírozasa a td,ľvény és az önkoľmanyzati ľendeleteknek

megfelelően, ezek dokum entźĺlása,

v. vEzETÉsI pnocRAM

,,A múIÍat tartsd meg a jelennek,

s mutass a jövőfelé,,
(Vöľtismarty MihůIy)
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5.1. VezetőÍ feladatok

Vezetőĺ hitvallás
Vezetőként is a gyeľmekek tiszteletéL feltétel nélkiili elťogadását taľtom a legfontosabbnĄ.
Ebből az ęlvbő| kiindulva váIlalom rijra a megmérettetést"

Bízom abban' hogy a hivatástudattď végzett óvodapedagógusi munka és az elmúlt években

megszeľzett elľnéleti és ryakorlati ver'ętoi tapasztďatok segítenek e felađat teljesítésében és a

munka további folýatásában.
Vezetłijeként olyan éľtékeket szerefrrénk tęremteni és tovább vi''ni, ahol az igényesség és

tolerancia alapvető emberi magataľtás és ez megnyilvárrul gyermekeink szeľetetteljes

nevelésében és munkatĺíľsi kapcsolatainkban egyaránt. olyan közösségď kívĺĺnok irányítani,

ďrol minđen kollegĺám szalarrai munkáját belső hittel, elkötelezettséggel, a gyermekek

fejlödésébe vętett bizďommal végz;i/ĺ' a csaláđdal szoÍosan egyiitünűköđve és, azntézrrÉĺyi
celokĺcď azonosulva

Az eľedményes, sikeres munka éľdekébe vezetöi tevékenységem soran fontosnak taľtom:
. a beosztottak ďapos ismeretéľe épiilő, személyes éľtékeiket és szahnai

elkötelezettségiiket világosan megfogalmazott kiizösęn éľtelĺnezett célok

megvalósítását a felelősségvrállďást kezđoményezést, a folyamatok ŕrllandó

jxvltás:źtt"

. az optimális tźnwi és személý feltételek biztosítását ami csak a JIK.kel vďó
koľrekĺ és kétoldalú egyĺittmfüödéssel valósulhat meg,

. az alkotó tégkiiľ kialakításáĹ mely a vezętő és a gyeľmeke}kel foglalkozó

valamennyi dolgozó csapamunkáj ának eredménye.

Aznténr,éĺy fenntaľtójávď korrekt, szakmaĺ alapokon nyugvó kapcsolatot kívanok kiépíteni

és miĺködtetni, rigy ahogy az elmult években is. Döntéseimben az elvětrásalt figyelembe

veszem' minđen tevékenységemben töľvényesen és jogszerűen jáĺok eI.

A változasok iĺłĺnti fogékonysággal végznm feladataimat.

5'2, Y ezetői célkĺtÍĺzés

Célom, hogy a ti'bbcélú iĺtémény eddig eléľt eľeđményeit - ismeľve a belső köľiilményeket,

mfüödési rendet - töľvényes és színvonďas óvodát-bĺilcsödét mfüöđtessek,
. hogy olyan utat jövőt muüassak kollégáimnak' melyben a folyaĺnaÍos minöségi munka

szakmai síkeľeket és biztos munkahelyet garantáI számukľą

hogy vezetői munkĺímat a kiilvilág iránti nyitottság je||emez'zr, ínfoľmálódjak és megtaľtsart

az óvoda.bĺĺlcsőđe széles köľű megismeĺtségét elismertségét hogy paľfireľkdzpontĺl

intéznrényként a mínöségi munka" folyamatos fejlesztésével öftálló aľculatot megőruő,

családías légkört nyujtó intézmény menedzselése valósuljon meg.

ď''3'z?4"^^1-



Eľtékeink
o Haľmonikus munkahelyi légkör
. Jó személyi és táľgyi feltételek
. Családdal való nyitott és hatékony együthnfüödés
. DifferenciáJt képesség és készségfejlesztö nevelés
. Belsö humĺáneľőfoľrás fejlesztés
. Paľheľközpontúegyĺitfiľlűkiĺdés
e Ą többcélú intémény ma:ĺímális kihasznrfltsága
. Esztétíkus, tiszta óvodai kiĺľnyezet

A létrehozott éľtékekľe, eľedményelĺľe építeni fogok, minden eddigi pozitív fo|yamatot
megerősítni és továbbfejleszteni'

A céIľa orientált vezętői folyamatot kívĺínok a jövőben is működtetni, hogy ne vesszĺlnk el a
ľészletekben.

. Avezetłĺi kiir folyamatos tájékoztatasa mellett a két hetenkénti vezetői megbeszéIések
taľtása

r Ą nevelőtesttilet és a dolgozói keiľ havi rendszeľességgel töľtenő (féI-fél ónába)

meetingje.
. Az óvodaszék és a sztilői szewezetnegyedévente taľt megbeszéIést.
. Felelősök renJszere alakult ki intézményĺiľlkben' melyet a jövőben is működtetni

kívłínunk.

5.3. Ellen őrzés, éľtékelés

A'z e|őzőévek ťenntaľtóĺ ellenőlzéseibőI kĺiudulva..
. MunkáItaÍói ellenőĺzés keretében a személyi anyagok áNizsgelása' valamint a

f009 éviel{iző ellenőľzés utóvizsgálata vďósult meg.

. Pénzĺigyi-ľevizori ellenőnés soľán a 2009 évi normatív igénylés jogszeľííĘe es

elszĺmolĺásanak szakszeriĺsége lett felmérve.

. Tantigy.igazgatźsi ellenőrués keľetében a belső szabőiyzatok (óvodai töľzskönyv,
feĺvételi előjegyzési napló, felvételi és mulasztiísi napló, óvodai csopoľtnapló),

szakvélemények, jegyzőkönyvek, nyilvántaľtások, jegyzői éľtesítéset stb.

áMngőlasatöľtént meg.

. Bölcsődénkben szakrnai ellenóruést végzett a Közép- Magyaĺoľszagi Regionális
lł||anigazgatasi Hivatal Szođális Gyámhivatala és a Fővárosi Tisztioľvosi
SzoIgá|at.

Ezétt foĺtosnak taľtom a jövőben is a pontos és szakszeľű admínis#áciő végzését,
elvaĺom magammď szemben és kollegáimtól is a pecí1a törľényi előírásokat követő
íľásos munkát.

"sĺ.n+z;ť,o3..zĺ,ĺ**.Đ



Ővodánkban és bötcsőđénkbeu az e7|enőrue,s ellenöľzési tew a|apjěn töľténit mely
taftalmaza' az e||ęĺtjrzés celját, teľtilete! a tervezęilt időpontot alkalmazott módszereket, a
folyamatban résztvevőket, azęI|ęnł5tzés indoklĺásat, a đokumentáció elhelyezését.

Az elleĺőtzés terĺileteí:
1. szalmaí- pedagógiai tevékenység céIja a minőség és hatékonysag biztosítěsa, u
oktatónevelő munka eredményeÍnek megfi gyelése.

2. GazÄő|kodas ellenőľzése kiteľjed a vagyonvédelemre, az eszközök ľendeltetésszerĺĺ
haszrĺílatĺárą a beszerzésekre és a takaĺékosságľa
3. Munkáltatói jogktirből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságáľa, a
munkavégzés minőségéľą a munkáidő hatékony kihasarĺĺIásaľą valamint a töruények
betar&ísrára.

4. Taniigy. igazgatiási feladatok ellenőruése ęIsősorban a tanĺigyí dokumentumok meglétéhez,
és vezetéséhu kapcsolóđik

Az éľtékelésazę|Lęĺőtzéshezáúta|ában kaposolóđik, kölcsönhatásban vanĺrak egymĺással.

Intéanényiinkben egy nagyo[ ďapos, minden tertileüe egyfomran kiterjedő ellenőľzés valósul
meg. Az ilyen ellenőrzés biztos visszajelzést ad a dolgozőnak és a vezetőnek egyarant, mely a
további munkavégzés sikeľét uagyĺréľtékben befoýásolhatja.
Aze|Lenőĺzés pontos, lęésről'.lépésľe kidolgozott,megfewezett folyarnatban valósulmeg. A
sokszíníĺ" változatos módszerek és ellenőrzesi fajták a|kalmazźsa lęhętővé teszi, hogy a
munkavégzés minősége a lehető Iegľeálisabb éľtékelést eĺeÁményezze.
Véleményem szeľiną az etváĺt minőségi munka csak egy jól kialakított szakmai ellenőnési
ľendszeľrel vďósÍtható meg. Úgy gondolom, hogy solaéti! minden kiteľjedő, komplex
ellenőruési rendszeľ kiďakítása teheti hatékonnyĄ elismeľtté, szÍnvonalassá a mi munlĺánkat.
Ezälta| lęsziink képesek nevelő. oktató munlcínk mínőségi fejlesztéséĺe. Nagyon fontosnak
taľtom, bogy az ellenóľzött személy is aztérezze, hogy a hĺbrík feltarasą vagy jó munkájának
megerősítése kihat mllnkav é grssének eredményes ségére.

. A kiĺItinböző kapcsolatľendszeľek működése, az egymás közötti kommunikáció, az
egymłás kompetenciáinak meg. és ęIismeľésére töľekvés a paľtnerí egytittműköđés

a|apjaés a saját szeľepekben vató fejlőđés alapja.

5'4. Kapcsolaťrendszeľ

1) A kiĺlönböző kapcsolatľendszerek műköđése, az eg5nnrís közötti kommunikació, az
eg;más kompetenciáinak meg- és elismeręséľe töľekvés a parheri eryiitftn{IkĆidés

a|apjaés a saját szerepekbenvďó fejlődés alapja.

*ľ-16ĺz'
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a) Intfuéry E|sőkapcsola|r'enđweľe

ffiffi
5.5. Feilesztési lehetőségek

smlĺsée€snsk tilton az Ą||aĺd.ő mlłfu öp 6 továbbk€lľzést' hnszffi, u, eg!Íe magasart
követehénydrnek eĺęet terrní máskĺÉpp nem lehet. A nevetésđÍúás minősége sem

|Kfuzľ;Íůľĺő ď e nélkEl sajúłiut hogĺ az ene fordÍtmdó pavffikš?ftnincsenek biüosítvą
eśłtfuĺvm,bory pályázłok űjfu és jó bére?zđálkodfusal póháton bizfiosífuĹ
Anevďötesü]lffilisr alatđtoÚaĹn" horymindm szalagü|eĺmekleg5renegytÍmegąsló ginbn
m&ödő gońozÍilď- A tol'"frbkqpzćsekśn való ĺÉgĺŕtelt a ĺevelőtestElettd eryetfoésben
eĺmek męgfďďően pĺeftn{iulĺ

It{a5ĺon foĺűosnak ffiom' hogr minden dolgozó elkötęlezęü legren' és uonosrljon
kitfuöű céljđnkkąl. M.űw &em eI' hory mideĺrfofiosabb döďési folyammakrészrci a
kollegák' illetrre u, áĹtalrllk válas#oE képvísetők ĺrazawalmľrĺllw taľács' ÍepezenÍäÉÝ
.<*.|.s-eĺveueL vezctöłďyeĺtesek). Á közös döntés vĘrc}ajtása mindenki szźmláĺzkôtrlező.
S ehém u, ővďzés bötcsőde olđott' Yidám t€kön6t megőrizni' Ęileszĺeni. A mufukúfusi

krycsolmok nyíttságlát" őgin@ĺÉt sole &tékelem.

Elvfuom minden kollĘiámtól az ffits,jobbftó ýándékú kÍtikláĹ véle'ménylyilvránítrásĹ A
đónúésck elökészíÉsében sŹfil$éggm van a tuđasĺrną a véleinén5frhe, u' áůtafuk nytljÚott
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A pedagógiai munkát köaretlentil segítő kotlegák szakképzettet fontos segítői a
nevelömunkłĺnĄ magas színvonalon tevékenykednek. Ráéľeznek a nevelés folyamatárą és

ott es annyiľa folynak bele, amennyiľe ez sziikséges. A gyerekekkď nagyon jó a kapcsolatuk.

A bölcsődénk đolgozóivaljó az eryĺitľ.mfüödés. Elhivatottak, celjaink azonosak. Szerefuém,

hatöbb időjutnaaközös szalonaimegbeszélésekľe, segÍtségnyujtásrą közös gondolkodásľa.

Az egyik legfontosabb erĺĺfoľĺas azęmbeĺ míndeĺ munkahelyen, az oktatás, nevelés teľĺÍletén

kíemelten az Az óvodapedagógus és a gondozónő az érzs|meivel is dolgozik, hiszen a

korosztĺíly éľzelemvezeľel! és személyhez kt'tött. Nagyon fontos, hogy szívesen jöjjön be az

intéznnénybe, hogy jól erezzeittmagőt. Szeľetném, ha eľkölcsi és anyagí megbecsiilése ennek

anányában történne. Szeretném, ha nyugodt körtilmények kiizött, megélhetési gondok nélkiil,

fontosságĺának tudatĺíban végezhetrék munkájáĹ Meľt alĺkor és csak akkor tud nyrgalmat

békét, szeretetet sugĺíľozni a kömyezetére. Az óvodás és btilcsődés koľosztály neveléséhęz

pedig ez nélktilözłretetlen.

A társ/i feltéteĺek mindkét mliködési teĺiileten jót ahogy eztaz intézmény

bemutatásánál íľtaĺľr. Ezigazaryeľmekek által hasznäiteszközökľe és az udvarľa, azép;Jret

á|lagára is nagy részben.

Az epiileten 2010.ben teljes felrijítĺás' koľszeľ{lsítés folyt.

A gépészeti feh[iítás, tészbení frĺteskorszeľ{isítés, a vilagÍtaskorszęrtĺsítés megtörtént mát az

előző években megtĺiľtént
Az uđvaľ felújítłásma I'979.ótanem keľü1t soľ. A intézmény saját erőbőt, sponzoľok és szülők

tźnogatźsźhil igyekszik a keriilet ĺitka adottságú kertjét fenntaľtani.

A két legégetőbb feladat:
. a balesetmentesítěs

az udvari ek)regedett és szabvdnyosságilag nem megfelelő játéĺtok cseréje, pótlása

.Ą'' HosszrÍ tálrú terveim

. A töľvényes miÍködés bíaosítasa a módosított jogszabĺílyoknak megfelelően.

. A nęvelőtestület által átdolgozott Katica Pedagógiai Progľam fenntaľthatósága.

. Kiimyzettuđatosságľaneveles.
A könryezettudatossagÍa vďó neveléshez megoldasként mondhatnánk, hogy szóljunk ľá a

gyeľekre, ha ellrajigálja a szemetet vagy letöťl az agakat" de ez ma már nem elég. Ennéĺ

aktívabb hozz:Äźi|as fat ütteĺtętni a gyeľekkel, de pl. belvárosi kiĺrĺilmények között ezt e|ég

ĺehéz kivitelezni. Itt van viszont jőĺébány ötleĹ aĺnelyeke ha odafigyeliin!, alĺkor a

könryezettudatossĘ uagy valószŕnriségget beépiĺl a jövő nemzedékek mindennapjubatryy,

hogy gyeľmekeinknek az{ln. fenntarÍható életnród és életstílus már tenrrészetes lesz.

.J.f.^rtZ"
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Érdemes megfogalnazui, hogy az ővoda könryezetfudatos neveles tartalma és módszerei
milyen egyetemes céIok eléľését segítsék a hossai távú fennmaradĺás és fenntarthatóság
érdekében.
ElősegÍti az egyetemes Teľmészetrek (a Világegyetem egészének), mint létező éľtéknęk
tiszteletét és megőrzéséĹ beleertve az összes élettelen és élő Iétezőt, íw az embert is, annak
környezetével, kultuníjával egyĺltt;
HozzajáruIní a Föld egeszséges (teľmeszetes ökológiai) fotyamatainak vlsszaá|\ltnáboz'
kiďakítani a környezettel vďó haľmóniríra töľekvést;
Segíteni abiosďéľa és a biológiai sokffleségmegőĺzését;
Elősegíteni a kömyezettudatos magataľtás és életvitel kialakutasát annak érdekébeą hogy a
fęlnövekvő nemzeđék képes legyen a kiirnyezeti váIság elnétyĺilésének megakadályozfufuą
elősegítve az é|ő Úęrmészet fennmaľadását és a tĺársadalmak fenntarthatóságát (oNP);
Kiďakítaní a komyezet ismeretén és személyes felelősségen ďapuló köľnyezetkímélő
magatntźs\ egyéni es kČĺzösségi szinten egyarłín! mely váljon a tanulók élęwítętét
meghataľozó erkölcsí ďapelwé;
Érzékennyé tenni a gyermekeket a kömyezet állapota iľánt;
Bekapcsolni azintéményta közvetlen kömyezetéľtékeinek megőľzésébe, gyaľapítĺásábą
Képessé tenní a gyeľmekeket, áltďuk a sziilőket is .aľľą hogy _ személyes tapasztatataik
ďapjan - ęgyiitt tuđjanak miĺködni a köľnyezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása
terén'

SzeretnéĘ ha óvođĺínk.bölcsődénk olyan intézménnyé vĺĺIną ahol a sziilők és a gyerekek
áttal ktiziisen kialakított és megóvott keľtben színte teľmészetes köľülmények kĺiztitt lehetne
Ńh.ĺny foglalkozíst tartani. A belső teľek hangutatosabbak lesznek, több nivény lesz
mindenütt. A sziilők, gyeľmekek és dolgozóínk Íigyelnek az intéméĺy eneľgia és
vízfelhasználásáľą csökken a keletkezett huliadék mennyíségą melpek java rész.ęt

szę]ektíven ryiíjtjtĺk. NevelőtestĺiletĹink és a szĹiĺői szewezęt (óvodaszék) aktív
kezdeményező szerepet jőtsznak az ifiézméĺybęn kiďakult kömyezettudatos szemlélet
elteľjesztésében. A szülök azgt vá7asĄák intézményiinkeą meľt úgy gondotjĄ hogy
gyeľmekeik hannonilasabb, stressz mentesebb kÔriĺl4ények között nęvelődnek. A Katica
Pedagógiai Pľogramunk .mely a dífferenciált képesség és készségfejtesztés 3-7 éves
gyermekek gzámáĄ keľ{iletí színten ís elismęĺt, progľamunk fontos része lett a
környzettudatosságľa nevelés.

Alapelvelĺn éľtéketq szemlélet
A Katica nevelési pľogramunk olyan kompetencia a|ap{l szemléletet ĺtkľoz elnéletében és
gyakorlati megvďósulástíban is, mely hagyomáľryokra éptil, mégis új, elöľemutató, magábaĺ
rc1ti az óvođapedagógia fejlödésének lehetősegéĹ ovodánkban megteľemtetfiik aĄ hogy a
gyermekek a jiltékon' a miivészeteken" az ďkotómunkĄ safát tevékenységen keľesztiil
szęrezhessék meg azok'ataz élményeket, amelyek'megnyiüĺík, és ébľen tartjrík benne avágyat
a köľnyező világ megismeréséľą a tanulas iirömének átéléséľe.
Az óvođai nevelésí pľogramunk az egész életen äLt tafiő tanulast mega|apoző motivációs,
játékos készségfejlęsztő és az isko]lába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos
program. Komplex lehetőséget biztosít a módszeľtani kultura megujulásláĺą a gyermekek
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diffeľencíált fejlesztéséľe, az egyéni fejlfiési ütem figyelembe vételéľe. Játékos formában
töľténó komplex fej lesztésére'

ftt éľdemes felsorolní, ľęndszeremi azokat az ďapelveket, értékeket, melyeket a
kömyezettuđatos nevelés tervezése és megvalósítása sorłĺn figyelembe kell venni, mint
például:

. az általános celolga vonaÍkozó éľték- és szokiásĺenđszęr érzeLni, értelmi,
esztétikai és erkŕilcsi mega|apozÁsu,

. e?. ĺikológiai gonđolkodás kiďakítasą fejlesztése;

. rendszeľszemléleteneveles;

. holisztilĺus és globális szemléletmód kialakítása;

. fenntarthatóságranevelés;

. a környezetetika hatékony fejlesztése;

. {17ę|mi és éĺelmi könryezetí nevelés;

. tapaszľalaton alapuló, laęatív kĺinryezeti nevelés;

. toleľancia és segítő élefuod;

. a kömyezettudatos magataľtĺís és életvitel segítése;

. azállampolgáľi - és eryéb kiizösségi _ felelősség felébresztése;

. az élefuinőség fogyasztáson túlľamutató alkotóínak keľesése;

. azegészség és aköľnyezet iisszefiĺggései;

. helyzetťelismeľés, ok - okozati tisszefiiggések;
problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség;

. globĺálisösszefiiggésekmegéľtése;

. fogyasztĺás hel.yebe életminöség;

. léfuiuőség választásahoz sziikséges éľtékek, viselkędési noľmłík.
Bölcsődénkben a gondozónők a kicsiny gyernekekkel együtt tiltetík és gondozzák' a
n<ivényeket.

ovodásaink ľendszeľęsen részt vesznek erdei táborban, ültetnek és gondoznak növényeket.

Folytatódik a,,Mađár óvoda'' pÍogtarn' mely kapcsán nregismerík a hasznos madaĺakat.
Udvaľunkon a komposztaló|ádábaĺkomposztálnak, hogy a nĺivényeket tágyázhassá{<.
Részt vesznek a kert tisztántaľtásłábaĺ" gondozásálban, évente két alkďommal (tavasszal-

ősszel) a sziilőtÍ<el és ą nevelőtestĹilettel egyiĺtt.

Rendszeĺesen kiľándulnĄ megfigyelik a teľmészetet évszakonként, megtanulják védeni és

megtanuljak a megfelelö viselkedési fomlát.

B. Kĺizéptávú teľveim

A feltételľendszeľ megteremtese fontos ľesze a vez"etői munkámnak Nagy segítĘ volt az
etnúlt évekbęn az önkormányznti képviselöi trĺmogatĺísot páĺyazati lehetőségek, a sziilöi
összefogás. Remélem, hogy ezek apozitiv folyamatok folytatódnak ebben a ciklusban is.

Sikeľes kapcsolatok megÍaľtĺĺsa és újabb sponzorok keresése fontos feladatom a jövóben is,
hogy a szakmai lehetőségeket Mvíteni lehessen' illetve a máľ meglévő és eĹísmert szÍnvonalat

megtudjuk taľtani,ŕlgy a teltételľęndszeriinkben, mint a szakmai munlűíban.



Folyĺaqiuk a füi*olai |Képze+ a da{Isaképzést ĺÉs vizsgááúf,st' keÍ€ssEk a lehelÚösĘ*ef a
szakmai megm&etteúfuę-

A ner'elótesŕElet fiata|íÍása céloĄ ennek ĺęerezenul*'t korwrinÍi megosz{ását u, a[fubi
điagľanmutatja

ÉIetkor szerinti megoszlás (nevelőtestĺilet.
óľoda+bölcsődel

r2G35 évesek

13649 évesek

E5o-59 évesek

Feladatom. az idősebb & tapamlabb kouąák reI|p fiaÍĐr és tľ.nereageą fu|gozni alcaró

kolt€ák bęintegráIása A apagtalt kollegft meilor feladaűainak segítése a ĺ6vi&ńvú
tervemben szeĺęIö pátyáäi megscgítés által is.

c. Rövidtavúteľveimben

E|sőként a vęÁőí fętďaom' hory megimerve munlrđfusaim egl.€ni snjkséglęÍeit

biźosÍľsam a le.hefiöségeimbsz mértrn a legiobb tęchnologiai és fizÍkai kondíđókaĹ mint a
mtfelďő p€dagigiđ HímĄ a szalrmai fęi|ődés leh€fiósĘ'ft továbĎkiépzśt fo.vfubÚmutjás

áItál-

Fontos feladatomnak Íet{ntem felkésuít*ét a kollęáłrnak a Íanfehigyelđ ellenőrzés

jogwnalytm is Íögzfrffi Gąi úB p0n0 I 2 Fm 3 Ę Konrufuyendela I 45. s).

A oét ęyéĺtďmrĺen a nevelési.okÚúási wcmenyar'ĺzaknrar &ilöđesenek tźŃogaÍźľnĺmđyet
apedagógut azintś, ényvezznő és u,intÉmény ellďlzésén és éĺtékelésfo keĺ.egtüt lđván

etémi a jogalkotó. A ncvelöolÚđó mluka eeľségos és nyitvrÍnos standfidok @j.án töItotń

eltenözése az ifrÉzm,fuy eryéni fragőgĺĺĺ aĺculafát mut4ia mąid mÍ4; €rösÍEni
gźŇékolfu.a ryemdrkö4onú nevel*L a minő'ségi olÚďlásna törękvést és az ahhoz való

-=sąÔ.?



rągtreĐtö lnotzźťéŃ- A @góguselle'nőzés lii szatmai mĺv* fiĺtes a' fielabb
korosznáIyhoz ffifrzÍ, óvďapďagógusok gÁrnáĺĺa- Egnégesen al'ka|mazott ellenőzési
*i*'Íé'''. kidolgozísa az ob.felcív' mggeÍlen az eÍIąővfĺÍ. v@ző sakfuö wenélyftőt
feltfrja és męmlnatja a pedagógus saalrmai e|kzlmasságáL neĺŕetódÚató mmlĺĺja
hď ysá,gÍĘÍáYiláÉfr, afu;aĺáađrclttpedagógiai fuék mértéIrfoc' megmÚďja a pedagógusok

mlrnlcíjának €rőÉségeit és Ęilesaendő t€[ĺileteiĹ valamint objeltív oss,€hesn|íftąt'óságot
biáośt-

Valĺmint ĺp'étteľámoľ.sĺsÍ|?"-2o|2,ffiłIl'PcdegógusképzÁ' támogaúásao c. kienelt
pľoiďúŕmepáúvfum.
A projeJrt a peđagógus pátya peszĺzsenet növelésft a lredív' jó pedagósusok ýIyäntań#.
a pedagógus hivmás vonzóbbá tételű szolgáInĹ

kojekÍoé[a:
PedagógrrstovábbkrfozésirendgerkoĺszerđsíÉsątovfrbkĺ@ések vnvk,ryibemrusi
rcndmrfejlMése. AKöreveléď tüv&y' apedągógus éleqáIyamodell elképzclései ara
sdraltat(' bory é;lve agÉilyälzĺilebetöséggel kípmóbáIjm mmlĺdrsainľmal c fejlevÚócélů
támogÚásL mcly az aÜábhi điagľm g€lintjď€nikmę itrzmfoyfukfu



A pÉĹyáľaľ.krycsf,n lehaőséget krymk' bry fď nffi:ĺĺ tfrmglful tnwđh kď|tgíliľItÍf

ą ffi|dÉsÜreq szalffi ĺsÍkeniiffi|a pnľffffiim ém a mii'ĺőďtfrmĺ wI6 qilEđirÉTygs.

frtlłÉwfitH{bn. A ĘfrltłŚďó aśmń lffioeffigdk snń al sg;zÍilłnńtsfltłfi'efumĹđ Ś#ltq#lhĹ'ďileú ís
ft||fiĘ'. a 3ďagfuľM ľaoyawlr Ín€ffifuł,ą' foEr retý tp'ríHęn wn vĺFĘe ffiÍ
ĺ ű'BffiilĘ' & ú.8 trłiltrđűsfr @y,m lEt?'ĺ'ĺĺ1rr'ľEdłqsĘEüęfirytrili|kffi .-, gzl'' lt I..Az
iĹ|@ uqfufulqĺ lĘlnfuk |'c{hď6Ę# mą üogľ "gvt vwffi a npďąÉgp
toffiIk@egfu Äĺ@ Bűpĺľ vsffi ngđiasűgmk tF ĺffik |tiiÉ|Hr; HľElxýđt
fiÍBĺÍtür v*telfuĺNbk sępmat #Éru' Erĺsr.a .l : {"ĺĺ ívmggt|k đffiryfi'lĺgę fu selH'ĺfi
hn.vĺĺosnĺŕ\a' aBrc@gĘiaii ĺ'łłmlĺtamii6sĘaft fi$íryflM-

nfiŃ tffibcä'Í ĺntfuény konzoľciumi parĺneľ*énÍ geľehénk ľ€szt vcnni a ľÁnnoľ
6.ĺ.4pmieHben.

A proiekt cäiď: a sĺn]lőhk és u,al4el|áÍóknak sikerEljđn hamałabb és pontombbm

észlelni a fejlödésülrben vwÄyďÉttI. ryemekekeq hory bosszú távon is nöjön a
beiskoĺázásna alkalmas ryermekek aĺőnya, illetve csöĹ*enjenek a terülđi és Mociális
qrenlötlenségek ezen a terülďen

A pĺoj# a b7 évĺs korű ryeľmďrck a|apd}ĺtásának szírvonďát és haÍékonysĘát segftĺ

c|ő. \fivel a ąasúa|rtĐk vĺffint a Mtlök koĺa5remelrkoĺi f€jlődéssel' illetve

ryemehevďéssel kacsolłos ism€[Etei hiányosal(' aprojelÚ #lői ąé*.aúďś anyagotkal

& hÍrlwelektĺel sze'rcmré €nósíÍfni a męfelelő Śgfilői koryleÍrncĺa és felelő*sćgénet

kiĺ|akuH$t.

Ý. 4^ .?



A csecsemök. és kisgyermekek ďapellátasában terĺileti egyenlőtlenségek figyelhetők meg a
fiildĺajzi hel5zet, illetve a szociális bźłttľlr fiigryényében' így ezen egyenlötlenségek
csö}J<eĺrtése is kíemelt cel.

TaľtaIna:

A projekt a 0.7 éves korosztáIy optĺmáIis fejlődésének komplex tĺímogatását céIoĺramleg,
Magába foglďja

. a ryeľmekek fejlődésétbefolyásoló ľizikó és védő faktoľok felnéĺését,
o a $ýeÍmekek fejlődésének nyomon kövętését,
. az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszĺĺrését

Ezsn kíviil a szůitőiĺ szämára támogatást nyújt a gyemrekůik fejlöđésének
kibontakoztatásához és a felmęľĺilő nevelési pľoblémak megoldásához.

A pľojekt feladata:

Az alapellátás szakembeľeĺnek támogatása a képzettségĺik és az alkalĺnazott
módszeľtanuk fejlesztésével, negújĺtásával. A pľojekt a gyermekek optimális egészségi
ĺĺltapotanak eléľését a maĺnĺĺl hatékonyabban és eľeđményesebben, illetvę mérhető módon
szeretlré segítení kiilö,nös tekintettel a valamilyen okból speciálís sziikségletĘ háfuányolrkď

kĺizdő gyeľmekekľe, családjailaa

Gazdálkođás teľén felađatom:

Gazđőkodás terén a költséryetés sziĺkĺissége miatt, nagyon alapos, megfontolt,

köItséghatékony gaz.dá|kodasra van szr)kség. Fontosnak tartom a Józsefraľosi

Intéanén1łműködtető Kĺizponttď (JI[Q vďó egyľe hatékonyabb és egyiittgonđolkodó

kiizemriködésĹ Nagyon gondos, pontos, tąkaľékos gazđĺ{lkodást igénye| hogy a
törvényességet, a megfelelő szÍnvonalri pedagogiai munka kĺirtitnényeit biztosítani tuđjuk.

Igyekeztĺink bozzáján,inl a fenntaľtas költségeihez' Jelentös segítséget jelent a sztilők
munĺraeľeje, a dolgozók jabbító szánděĺw. Tényleges bevételt az óvodu,,Miĺd Naggyá

Leryetek'' és a bĺilcsödei ,,Micsođa B<ilcsőde'' ďapítványo1. 52ĺímlájára az adő ĺ%-ábó1

nekiink utalt összeget és a pźĺ|yáratokon eĺnyeľt összegek jelentenek, amelyek egyľe

kevesebbek

Vallom, hogy ffi eľ<ífoľások hatékony müködését vezetőként csak csapatmunkával'

összefogĺĺssal lehet megvalósítarri' egy-éni motiválassal. a laęatívitrís kialqrázasźpaL az egyéni

képességek fslszínľe hozasával'

A magas színvonatú szakmai munkát. a sikereket és eľedményeket eľkĺilcsi elismeľéssel,

illeÍrę azanyagífonások bövítéséręl kívánom a továbbiakban is kifeje.zni.

'šr\^4?'ťéo?
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Pátydzatomban megfoga|mazott céIok és feladatot megvalósításálhoz bclső pĺĺly'ázĺíként
kéľem a Nevelőtestůilet és az Alkalmazotti Közôsség biza|mátvalamÍnt a KulturáIis és

oktatásĺ Bizottság és a Kópviselő Testiilet támogatását.

A glernek a legtökěktesebb teremtmény,
wert egyedüI őtttĺIja neegaĺkotltí sajđt egyěĺÍsěgét

A glełmek IłIke Iúg viaszhox, vagĺfehéĺ papírhoz hłsollló,
ahovó mĺlghlak a g1ĺeľłneknek keII belevěsni a hépzetekłL',

(Múńa Montessorí)

VI. összeg ző gondolataĺm

Nem teľveztem valaľni gyökeľesen új dologba belekezdeni, hiszen továbbľa is azt tessziik
koltegáimmal egyiitt, aĺniľe mindig is hívatottak voltunŁ A vĺíltozást talán abban lehetne
megľagađni, hogy egyrésztfudatosabban, átgondoltabban és összehangoltabban dolgozrrnk a
gyeľmekek érdekében, másrészt nyitottabbak és elfogadóbbak lettiĺnk, amennyiben a
gyeľmekek bĺíľmely ponton megfigyelhető, önmagukhoz viszonyított fejlődését is sikeľként
kdnyveljĺik el. De tőltink, óvodapeđagógiai és gondozoi szakembęĺektől ma mfu ennél jóvď
többet váľ el a sza|ona es a tráľsadalom. Képesnek kell lenniink aną hogy egyszeľľe több
kisgyermek személyes érdekeit szem előtt taľtsuk' az egyes gyermek és a gyermekcsopoľt
jó'llétéről eg7 és ugyanazon ídőbęn gonđoskodjunk mindez komoly szakmai és emberi
egyÍitľmiíködést, nagyfokti fudatosságot a nevelésí folyamat egészében való
gondolkodásmódot igényel a pedagógusoktól és gondozonőktől a teljes óvodai és bötcsödei
nęvelőtęstiiletüőI, és teľmészetesen a többcélú intézmény YezetőjétőI is. Célom a kompetens
vezetési struktura megtaľtása által továbbra is olyan óvoda és bölcsőde iĺanyítĺísą ahol a
gyeľmekek jól éruik magukat, és ez altala sziilők elégedettek.

Budapest 2013. május 16.

KakujaKlára
páIyázr
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NYILATKOZAT

Alu!írott, Kakuja Klára nyilatkozom arró|, hogy a személyes adataimat az

óvodavezető (magasabb vezető) pályázati e|járássa| összefüggésben szükséges

keze l ésé h ez hozzájáru |o k.

Budapest, 2013. május 15.

Kakuja Klára

pá|váző
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szttletett, és

intéanénybeď

szintÍI věgzettsége,

Blldgpęŕiľgl?itöMtóisk9|.9(fe|sďoktatásiintézmény)

vez ető. qvod.oąeda$íglĺ$ 
z.áklránytl,oĺqan t^utroeĺrydlĺat folytlłtott.

A Zátóvlzsgt.Bizottság el6tt 1999, 6, i an u d r .no 1 4,, ĺapiła
. 

tett.záľÓvizsga alap|án (vagy vizsgának megfeleloen) vę?.eŕł _
p vo ł op ed ogóq us szaftiľány szakképzett$éget szeÍzetl.
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EöWös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichoĺógiai Kar. Neve|éstudományi lntézet
1075 Budapest Kazinczy u.23-f7.

Ajánlás Kakuja Klára Vezetőĺ pályázatához

Kakuja Klárával tĺibb éven át tartó szakmai munkakapcsolatban vagyok' A koltéganőben

szakmailag felkészült, sokoldaĺúan tájékozott, innovatív szakembert ismerhettem meg,

akinek vezetői tevékenysége révén a Katĺca óvoda az Eötvös Loránd Tudományegyetem

egyik kiemelt partnerévé vá|t. A ko|léganővel va|ó szakmai kapcsolat többrétű: egyrészt az

intézmény az ELTE gyakorlóheĺyeként fogad hal|gatókat rövÍdebb és hosszabb gyakor|atra,

másrészt Kakuja Klára meghívott előadóként vezetési a|apismeretet az óvodai élet

gyakorlata témakörökben kurzusokat, e|őadásokat tart; harmadrészt záróvizsgák kÜtső

szakértője. Az egyetemi munkákon túl |ehetőségem volt megismerni Kakuja Klára egyéb

szakmai tevéke4ységét is, így pé|dául az elnyert pályázatok szakmai megvalósítását

Ĺtivethettem figye|emme|, vatamint a ko||éganő szakértői tevékenysége is míntáu| szolgátt

szárnomra.

A beadott páIyázatban megjelent elemek átgondo|tat megrĺalósíthatók. Kakuja K|ára

szakmai felkészĹiltségą vezetői képessége maximá|isan hozzájárulnak ahhoz, hogy az

ĺntézményben zaj|ó pedagógiai munka példaértékű számunkra. Mindezek alapján magam és

az ELTE PPK és az ELTE ToK munkatársai nevében is iavasotjuk és támogatjuk a pá|yázat

pozitív elbírá|ását'

Bu dapest 20L3. máius 22.

ry)fr
dŕ. HegedĹĺs Judit

egyetemi adjun ktus, sza|cfele|ős

Neveléstudományĺ lntézet
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