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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat fenntartásában mfüĺjdő Napraforgó Napközi otthonos
ovoda (1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9.) irtézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonya
2012. december 1 9-ével felmentéssel megszűnik.

A Képviselő-testület 30912012. (IX. 20.) számt hatátozata a|apján az intézményvezetői
álláshelyre kiírt pźiyázatot megjelentettiik a Kormźnyzati Személyügyi Szo|gá|tatő és
Kozigazgatási Képzési Központ honlapjrĺn, az O|<tatási és Kultuľális Kclzlöny 2012, évi 20.
szélmélban, a Jőzsefvźtosi onkormányzat internetes honlapján, valamint a Józsefvátos című
újságban.

A nemzeti kĺjznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.$ (3)-(4)
bekezdéseinek értelmében a fęnntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbizásźtva|
összefiiggő döntése előtt beszerui az intézmény a|ka|mazot|i közĺisségének, óvodaszé|<nek, az
óvodai sziilői szervezetĺek a véleményét.
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Az Nkt. 84.$ (9) bekezdés f) pontja szerint a települési önkormányzat a nemzetiségi óvodai
nevelésben közľeműkĺidő nevęlési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefliggő
véleményéhez beszerui a nemzetiségi önkorm źny zat e gyetéľtését.

A Napľaforgó Napközi otthonos óvoda (1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9.) vezetói álláshelyére
kettő pályázat érkęzęt,. A vezetói páIyázatok az előterjesztés I-2. számí mellékletei (1. számú
melléklet Gyrľkovics Miklósné, 2. számtmelléklet Szima Kĺisztina).

A meghirdetett álláshelyre beadott pźiyázatokat a véleményezésrejogosult óvodai szervezętek
(szakmai munkaközösség, szülo i szerv ezet) vélemény ęzték.

A nevelőtestület - titkos szavaztssal - 2012. novembeľ 19. napjrín megtaľtott értekezletén
kialakította véleményét a páIyázők intézmény vezetésére vonatkozó progranjáról, fejlesztési
elképzeléseiről (továbbiakban: vezetói progľamjríľól). Az alkalmazotti értekezlet - nyílt
szavazássa| - abban a kérdésben foglalt á||źĺst, hogy támogatják-e a pźiyazők vęzetői
megbízástú.

A Józsefuĺíľosi Roma onkormrányzat egyetért azza|, hogy a két páIyáző vęzetői megbizást
kapjon a Naprafoľgó Napközi otthonos ovodában.

Gyurkovics Miklósné - belső páIyaző - 1997-ben óvodapedagógusi oklevelet, 1999-ben vezető
óvodapedagógusi szakiraný tovźlbbképzést szerzett. 2006-ban győgypeđagógus, tanulásban
akadá|yozottakpedagógiájaszakostanárrányilvánítottfü .

A véleményezésre jogosultak tźlmogattźk. Gyurkovics Miklósné pályazóvezetői progľamját.

,,Gyurkovics Miklósné 23 éves Józsefvárosban tolttjtt szalcrnai gyakorlattal, tapasztalattal
rendelkezik, Személyében biztosított az intézményünkben "folyó szalcľnai munkg töľetlen

folytatósa, illetve felkészülés a fokozatosan hatályba lépő köznevelési tôrvény változásairą,
głakorlati megvalósítására' Szalcrnai felkészüĺtségének megfelelően, ma4as színvonalú
pályázatot készített, mely figłelembe veszi, tiiltrözi a helyi igényeket, korülměnyeket,
sajátosságoknt valamint a fenntartói elvárásoknt. A sząlrłnai területen túl ismeri az intézmény
zavartalan műkÓdését biztosító gazdasógi feladatokat, a végrehajtds, a megvaĺósítós
glakorlatát, Minden tekintetben felkészült az óvodavezetői feladatok ellátására, ezért
c élkit{Ízé s e it t ĺźmo gatj uk,,,

Gyuľkovics Miklósné vezetői programjaľól, illetve vezetóí megbízásáról a nevelőtestiilet és
a|ka|mazotti közö sség véleménynyilvánításanak eredménye :

Szima Kĺisztina 2001-ben szetzett óvodapedagógusi oklevelet, 2005-bęn pedig
gyógýestnevelés pedagógus szakvizsgás képzésen vętl. résń..

A véleményezésre jogosultak nem támogattákSzima Kľisztina pá|yáző vezetői programját.

,,Szima Krisztina a pályázat készítése időszakában, az intézményünkben tett látogatása
alknlmóval csak a tdľgyi feltételeket mérte fel. Nem érdeklődott a helyi sajátosságolcról, a
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gyermekelíről, ąZ alkalmazotti kÓzösségről, a folyó pedagógiai munkóról, pályázati
kötelezettségeinlcről, az esetleges felmerülő nehézségeinlcről, a fenntartói elvárásolĺról stb.
Ezek hiányában páIyózata nem tartalmaz nevelőtestületünk számára elftgadható,
intézményünk fejtődésére, fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, ovodapedagógusi
beosztásában, illetve munknkozöss,źg vezetőként elért sikeľeit pozitívan értékeljük. ''

Szima Krisztina vezetői programjáról, illetve vezetőí megbízásźro| a nevelőtesttilet és
a|ka|mazottiközösségvéleménynyilvánításanakeredménye:

(* Gyuľkovics Miklósné nem é|tszavazati jogával)

A pá|yazők nyilatkońak arrőI, hogy hozzĄaruInak személyes adataiknak keze|éséhez a
pá|yázati eljaľással összefliggésben, továbbá kéľték pá|yazaĺ:h,ĺlak nyílt ülés keretében töľténő
tfugya|ását.
A magasabb vezetői megbízás pénzngyi fedezete az íntézmény kĺĺltségvetésében rendelkezésre
á|I.

A Képviselő-testiilet hatáskcirét a nemzeti köznevelésről
(2) bekezđés f) pontj a írja elő, miszerint a fenntaľtó
vezetójét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

Kéremaza|ábbíhattrozati javaslatelfogadását.

szőIő 2011. évi CxC. t<irvény 83. $
megbízza a köznevelési intézmény

H.łľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt,'hogy vezetoí megbízást ad Gyuľkovics Mĺklĺósné részére a
Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda (1084 Budapést, Tolnai L. u.7-9.) intézméĺyben2012.
december 20. _ 2017. július 31. közötti időszakľa. A besorolás alapjául szolgáló fizetési
osztáIv: G fizetési fokozat:9 az alábbí illetménnvel:

GarartáIt illętménv 169.228Ft
További szakkéoesítés miatti illetménv 13.538 Ft
Alaoilletménv <jsszesen 182.766Ft
A|anilletménv kerekítve iĺsszesen 182.800 Fr
Yezetői pótlék 72.000Ft
Mindtisszesen 254.800 Ft
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Felelős: polgiĺľmesteľ
Határidő: 2012. đecember 19.

A diintés végľehajtását végző
Intézményfeltigyeleti Iľoda

Budapest, 2AI2. november 22.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

szewezeti egység: Humánszolgá|tatásl Ügyosztály
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alpolgiírmester
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Budapest Főváľos vlil. keľüIet
Józsefyáľosi onkorm ányzat
Képvisető. testĺilete

19."82 Bgdapeqt. Baľoss a.63-67.

Táľgy: Pőüyäzat

AlulírotĹ Gyuľkovícs Miklósné megpá|yáaom a20Í2. októbęľ l.én a KSZK honlapjan

meghirdetett 1084 BuđapesĹ Tolnai Lajos u. 7-9. sz. Napraforgó Napkö,zi ottlronos

óvoda óvo davezętő i ź!||asát.

A KSZK páŁázati adatbázisban szereplő azonosító szám: 09-505/20|2

Budapest 2012. októbęr 29.

Tisztęlettęl:

. i ',r I

Ĺ1ęĺv\ortcr "!\tlĹĄĎv
ěřurtovics Miklósné

Budareg!

Hemáđ utca 40. rV. 40. 1078

MelIékIet:

o Iskolai végzeÍtséget igazolő oklevél miísolat
o Eľkĺilcsi bizonyítvány
o Nyilatkozat
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SZEMELYI ÁDAToK
Név: Gyuľkovics Mildósné

Sziiletési név: Zsiga Saľolta Mĺáľia

SzĹiletési hely és idő: Budąpest I97I . 04. 13.

Anyj a neve: Magyar Zsvzsanna

Ląkcím: Budapest 1078 Hemad utca 40. 4.40.

Munkahely: Napľafoľgo Napkĺizi otthonos óvoda

Munkahely címe: Budapest 1084 Tolnđ Lajosutca7-9.

Munkahely telefonszáma : 303 5L97

Beosztás : óvodapedagógus

23 éve đolgozom Józsefuáľosban. ovodapedagógusi pěiyźmrat 1989. augusztus 21-én a 1084

Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9. sz.Napkřizi otthonos ovoďában kezdtem. 1999 novemberében

áthetyezésemęt kéľtem a 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. sz.Napközi otthonos óvodába

Iĺrtéznényiinket 2008-ban źúszervezték. A Bp. Főváľos VIII. keriilet Józsęfraľosi

onkoľmanyzat képviselő-testiilete 29012008 (V. 15.) számú hatěrozatápal a 1084. Budapest

Tolnai Lajos u. 19. sz. Napköá otthonos ovodát 2008. július 15. napjával joeutóddď

megsziiĺrtette. A jogutód intézrnény 1084 Budapest Tolnai l,ajos u. 7-9. sz. Napkiizi otthonos

óvoda Azótľ,a jogutóđ intézményben đolgozom.

A szalgnai ismereteim bővítését mindig fontos feladatomnak taľtottam, a továbbképzésekęn

hallott és elsajátított információkat ismeľeteket igyekeztem a mindennapi munkám son{n

alkalmazni, haszrosítaní. Taľtottam bemutató foglalkozást a keľtileti óvođavezetőlalet

óvodapeđagógusoknak.

A nevelőtestĹilet tagiaként, illewe aKoza1kalmazotti Tanács elnö,keként az alábbi feladatok

ellátasában vettem résztaz elĺnult négy nevelési évben:

200 8/20 09. nevelésí év ben:

A torvényi vóltozasbóI illetve az inténnény tjsszevonásábóI adódóan qz ąĺóbbi szabályzatolrĺt

készítettük el:

- MinőségiľrányításiProgľam

- IntézményiKozo|<tatźlsi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

- SzMSz
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. Közďkalmazoüi Szabéúyzat

- Továbbképzési Program _ 2008-2013

. Gyakornoki SzabráIyzat

2Qa9/201 0, nevelésí evben:

A tôrvényi vdltozdsbóI adódóałl:

- Feltilvizsgáltut módosítottrrk Komplex Prevenciós óvodai Programunkat, melyet a

Képviselő-testĹĺlet 1 98/20 1 0. (VI. 02.) sz. hatÁĺozatźtvaljóváhagyott.

- Elkészítettĺik helyi nevelési pľogramunk ftggelékeként tntegrációs Pedagógiai

Progľamunkat.

2a I 0/20 l 1. nevelésí evben :

Az önkoľmányzat TÁMoP 3.3.2-08/1-2008-0002 pěiyátrjat.ábaĺ aktívan részt vettĺink.

Felađatom elsősorban aD6 _ celzott óvođai fejlesztő foglalkozĺások vezetése volt, 11 fr HIIH
gyermekkel foglaĺkoztaľr heti két ďkaloĺnm.al, de a többi pľogľamba is aktívan

bekapcsolódtam.

20 I I /2 0 1 2. nełelési évben :

Kiemelt feladatom voÍt az <inkormĺ{rryzat TÁMOP 3.3.2-08/7.2008-0002 palyazatÄnak

fenntartási kötelezettségének teljesítésében. Ebben a neveIési évben is a D6 _ céIzoht óvodai

fejlesztő foglďkozásokat vezettem, és részt vettem a tÔbbi pľogftiln megvaIósításában is.

A ,JVíinőségi köť' tagjaként minden évben, folyamatosan ľészt vettem óvodánk szelrmgi

éIetében.

Pá|yánatomra való felkésztilés időszakában fokozottan betekĺntettem az aktnź!]is vezetőĺ

feladatok el|áÚĺĺsába. Részt vettem intézményiink 201'3. évi költséryetésí koncepciójának

elkészítéséber1 a ?012. 10. l-ji statiszťikai jelentés, az átlami normatíva lemondás

adaszolgéűtztźt*íban, valamint a Közoktatĺsi Infoľmációs hoda (KR) tanulói és pedagógus

nýlvĺántaľtĺísi adataink akin|izěl|ásában' FolyamaÍosan ismeľkedem a KIR 3 Kőagazgatási

katkeze|ő Renđszeľ iratkezelési _ irat-nýlvantaľtĺĺsi feladatđvď' a pľogram kezelésével.

ISKoLAI VÉGZETTSÉGEK:
1985-1989 Bęm József óvónői Szal<közęiskola @rettségi bizonyítvĺíny 1985. jun. 16.

39ĺ|989.)

t994.1997 Budapesti Tanítóképző Főiskola _ ovodapedagógus szak (384l|997.)

t997-t999 Budapesti Tanítiképző Főiskola - Yęzęto óvodapedagógus sząk (55/1999.)



2003.2006 NYME Äpőczai Csere János Tnitćkepző Főiskola Gyógypedagógus,

TanulĺásbanakaÄźt|yozottakpedągóg}ájaszak(G-28l2006.)

TAnru'LMÁNYoK. ToVÁBBIđPZÉSEK:
7999. Komplex Pľevenciós óvodď Pľogram 30 óra

1999. A szenzoros integľációs terápia 30 óľa

1999. A tanulas- és magataľtászavaÍ veszélyeztetettség felismeľése, és megelőzésének

lehetőségei óvodĺáskoľban 30 óľa

2oo1. Minőségtigyí ďapismeretek 30 óľa

2002. Nevelési vizsgálatok apeđagógiai gyakorlatban 30 óľa

2002. Yezetőképző aĺfolyam _ óvodavezetók' helyettesek és munkaktizösség-vezetők

ľészéte.60 őn
20Ü9. Anyanyelvi fejlesztés játékosan. Kisgyermekek fejlesztése anyanyelvi és

drrámajátékokkď 30 óľa

2009. (Ki)útkereső program: a magatartÁsi pľoblémak kialakulasának okai, megelözésének

lehetőségei és tecbniklík a magatartasi pľoblémĺ{k kęzelésére. 60 óra

2009. óvoda Helý Nevelési Progľamjának módosítása az új Alapprogram ďapjrán 6 óra

2009. V. orszagos óvodai Szakmai Éľtekezlet 6 óra

2011. óvodai IPRtovábbképzésíprogram 30 óra

201' 1 . A tevékenységközponfu pedagó giák alka|mazźsźra való felkészítés

2012. ,,Az tllj Közrevelési Töľvény és az új NAT felkésziiles a gyakoľlati megvalósításrď' _

szalmai értekezlet 6 őta

20t2. Ú3 toľueny az óvodäbaa óvodai nevelés a köznevelésben óvodai szakéĺtők és

intéanényfenntaĺók orsaígos tanépskozÁsa 5 őru

Egłéb lrompetenciák:

2000. Számítógép kezelő (használó) anfolyam

200I . Szĺámítĺástecbnikai szoftveľĺDemeltető (ľenđsz ergazda)

20 1' 7 . Els ósegélynýj tó tanfo lyam

Nyelvi kompetenciĺák: angol, némęt nyelv
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A többször módosított 1993. évi Do(DĹ törvény a közoktatasról

2011997 (II. 13) Koľmányľendelet a közoktatásĺól szoló 1993. évi Do(DĹ töľvény

végľehajtásáĺól.

A nęmzeti köznevelésľől szóló 2017. évi CXC. tóľvény

2a12. évi C)oilV. Töľvény a nemzeti közľrevelésľől szóló 2011. évi CXC ttirvény

móđosításáľól.

Az embeń erőfoľnások miniszterének 2012012. CVm. 31) EMMĺ rendelete a nevelési-

oktatási intézmények miĺködéséről és a köznevelési intézrnények névhasaná|atáÍól.

13711996. (VIII. 2s.) MKM rendelď ovodai Nevelés orsaĘos Alapprogramjĺíról

11/L994. CvI. 8.) MKM rendelet a nęvelésí.oktatrási intéznrények míiködéséľől

1992. éwtöbbször móđosított )ooüII. Tdrvény akoza|kalmazottak jogríllasráról.

2a|2. évi L)ooNI. Töľvény a Munka törvénykönyvéľől szóló 2012. éYl I. töľvény

hatalybalépésével összefüggő átnęneti ľendelkezésekről és törvénymódosít,ĺásolĺót.

|38ĺ1992 Cx. 8.) Koľmĺĺnyrendelet a kĺizalkďĺnazottakról szćiő 7992. évi )oo(tr.
törvény végrehajtĺás áró|. a kiizoktatasi intézményekben.

Í997. évi )ooil. törvény a gyenĺlekek védefunéľől és a gyĺámügyiigazgatásrőI

23ĺ1997. ryr. 4.) MKM ĺendelet a Fogyatekos gyeľmekek óvodai nevelésének

irĺányelvei

1993. évi xxxul tvaNemzeti és etnikai kĺsebbségek jogairól

32|199,I. Qil. 5.) MKM ľendelet a Nemzeti, etrikai kisebbség óvodai nevelésének

irányelvei

A Józsefuĺĺľosi onkoľmrínyzat kiizoküat.ási, feladat-ellráÍĺísi, :ľrtémléľlyhalőľŕlt

miĺkĆidtetési és fejlesztési terve

2017. évi CDO(D( tv. a Nemzetiségekjogairól.

Budapest VIII. keľŕilęt JoZSEFvÁRoS Ktizoküatĺísi Esélyegyenlőségi Progľamja a

halmozottan hátranyos gyeľmekek oktatĺási sikeľessége érdekében

a

a



1. Tárgvi.dologi feltételek

+Az ővoda épiiletěnekÍdbb jegĺei

óvodĺĺnk a keriilet nagyon szép, táłgaĺ négycsopoľtos nevelési lntéanénye' Az épiilet

háĺomszintes, a legfelső szinten a Józsefuárosi ovodiák Gazdasági Egysége mfüodik _ az

óvodától fiiggetleniil' nem 7ĺ;varyabelsó életiĺnket.

A csoportszobók aťoldszinten és az első szinten helyezkednek el. Tágasak, beľenđezéstĺk

esztétikus, a gyeľmekek életkoranak, fejlettségének megfelelően kialakított. Sajátos

hangulatuk, felszereltségjk az itt dolgozi kolléganők igényes szakmai muĺkáját tiihözik' 2-2

gyennekcsoporthaszĺőtl közös dhözőt, és mosdót. Korszeľiien felszeĺelt tornatereľn biztosítja

a gyerrnekek igényeinek megfelelő mozgásfejlesztést. Az alapfelszeľelésen ütl

egyensulyľejlesztőt kéziszerek szolgtiljtk a fő fejlesztési célokat (mozgĺís, testsémą

percepció, veľbáĺis képességek).

Az intéanényhez két udvar tartoziŁ fábőL késziilt mozgásfejlesztő eszközökkel

felszeľelve, melyek sokfajta mozgĺĺslehetőséget biztosítanak a gyeľmekek srÁmźtĺa.

Azintézmény második emeleten található óvónői szobóban könyvtár, számítógép' Intemet

lehetöség segíti a kolléganők fęlkésziilését, illetve nyrgodt, esztétikus környezetet biĺosít a

sztilőkkel vďó találko zásra" fogadóórą egyéni megbeszélések alkalĺnával.

A logopédiai szoba nyugodt, zavattalan munkafeltételt biztosít a Józsefuláĺosi Egységes

Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgráltató Intémény munkatársának, aki hetente két

alkalommal foglalkozik a rászoruló gyeľmekeinkkel.

A felzáľĺcoztató pedagógus szobója is ęzen a szinten található. A ,,gyermek.baľáť'

környezet a minden teľiilet fejlesztéséľe kiterjeđő játék, és eszközállomány vonző a

gyeľmekek számfuą szívesen vesmek részt a foglalkozasokon'

A vezetői iľodą és az óvodatitlrnr irodója az elso emeleten' a szülők szźlmźtra k<innyen

megközelíthető helyen taláIható.

+Az óvođúnak a helyi nevelési program céljaíhoz rendelt eszkiizľendszere

A játéktevékenység eszkłizei

Minden gyennekcsoportban biztosított a tarta|mas játéktevékenység targyt feltétele. A
fejlesztő játékok a helý nevelési program alapjőÍ képezik. Az életkornak, egyéni fejlettségnek

megfelelő készségeket-képességeket fejlesztő, speciális, jó minőségu iźÉél<tar áll



ľendelkezésľe. A pedagógus kollégak őita|, készített eszközĺik is a gyermekek egyéni

képességeinek fejlesztését szolgráJjrát kiilönös tekintettel a pľevencióĺa" koľrekcióra

Az óvodai tanuláshoz szĺi|ĺséges fejlesztési eszköziik

Folyamatosan és céliľłĺnyosan fejlesztjiik, illetve bővítjĺik szakmai eszkĺiztrárrľrkaĹ Fontos

feladatnak tekintjtik a mozgasfejLesztő eszłözok minőségi és mennyiségi beszerzését,

némelyek nemcsak a tornateremben, hanem a csopoľtszobában is használnak a gyeľmekek.

A szeľtáľ eszkĺizěilomarrya jő feitételeket teremt, és az audiovizualis eszközĺĺllomrány is

megfelelö.

Az óvoda mese. és szakkłinyvellátottsága

Mesekönyv.ellátottság: A törzsĺáIlomány mindęn csopoľtban az életkoľi sajátossłĺgoknak

megfelelően ľendelkezésre áll, de nagy szerepet kapnak a mindennapokban a gyermekek által

őv o dźba hozott mesekönyvek is.

Szal.ĺJĺönyvellátottsĘ: megfelelő. A fejlesztés kĹilĺinĺis tekintettel a választott programmď

kapcsolatos kiadvárryok bęszęľzésére iranyul.

2. Gvermeklétszám. szociokultuľális háttér

Az lntéz.mény 1 00 gyermelďérőhelyes, kihasználts Ęa e'Iéĺi a L009zo -ot.

Magas a nehéz kiiľĺilnények köz<itt élő, hátľłányos illetve halmozottan hítľrányos

hely zetll gyeľmekek száma.

A szociális és koguitív fejlettség nem korrelál, jelentős méľtékÓ eltérés tapasztďható e

két teľtileten a gyeľmekeknéI.

Sok a szociális hätránĺya| küzdő gyeľlľret a kiegyensúlyozott, harmonikus csďádbol

érkęzo gyermekek szíma csökkenő tendenciát mutaL

A felgyorsult életľifrnus, és a ktilvilágbő| éĺkező, de nęm a gyermekeknek megfelelő

íngerhďmaz, jelentős stessztényeziĺ. Az éľzelmi intelligencia fejtódése e|marad az

értęlmi intelligenciávď szembeĺr.

A sziilőkkel vďó folyamatos egyiithűkĺiđésére ttirekvés kiemelt fontossĺágú a csoportok

életében.



3..Személv! Íeltételek

Engedélyezett álláshelyeinek száma: 18'5

Peďngőgtłs lúIllűshelyek szdma: 7 0

1 ft! óvodavezetö

8 fő óvodapeđagógus

I fő fe|zćrkőztató pedagógus

Nevelő-oknaí munkdt segítő alkalmazottak óadshelyeinek szdma: 6'5

7 fó dEka(l fő részrnunkaidős)

Jelenleg 2 ff dajkaüĺvol van, kisgyeľmeket nevel.

Technikai iílllúshelyeink snźma: 2

1 fő łáltalános munkás

l fő óvodatitkaĺ

A nevelőtestiiletľe magas szinťú szalanai felkésziiltség jellemző. Több kolléganő két-háľom

diplomávď ĺendelkezik. Fontosnak taľtjuk a szakmai fejlődésiinket, atovétbbképzéseken való

résarételt. Äz e|végzeft továbbképzésetae jell emző, hogy a helyi nevelesi program, valamint a

minőségirányítással kapcsolatos feladatok el|ěltasźú- gyakoľlatí megvďósítását segltlk'

szolgáĺjrík.

Az ővodapedagógusok munkáját, a gyermekek napi életét szalc<épzett, tapasztalt đajkłák

segítik.



A KERILLET KÖZoKTAr,is pourĺr,ąl roucxpcloll,

onkormányzatunk az alapfokú intézményi nevelés elsö lépcsőfokának tekinti az óvoďźt.

Fontosnak taľtja mfüödését' lehetösége szerint źildoz a fejlesztéséľe'

Elvłáĺasa az óvodank felé elsisorban a gyeľmekek fejlődését folyamatosan segítő minőségi

nevelés. Továbbá az, hogy megteľemtse a lehetőségét annaĺí' hogy minden óvodáskoľtĹ

ryermek ľendszeľesen jáĘon ĺivodába, ezze| ls növelve az esélyteľemtést, csłikkentve a

hátľányokaĹ Elvĺáľja" hogy Íigyelemmel kísérjiik és bíztosítsuk a úehetséges ryeľmekek

fejlesztését is.

Fontosnak wtią hogy valamenný intéz'ménye kĺilönös ÍigyeIemmel kíséľje a hátľányos

helyzetíĺ ryeľmekek renđszeres óvodďátogatásrĺĹ és joggď lnáĺja el e gyeľmekek kĺemelt

képességfejlesztését a lemaľađások csökkentése érdekében.

Szükségesnek taľtja' hogy az ĺntézmények pedagógĺai munlcĹjĺĺban folyamatosan

jelen leryen a szakmai ÍnnovĺĺcÍĺĎ. Elvrĺľja a hatékony ryermekvédelmĺ munkát,

segítségnýjtast a mentális problémáküoz.

NevelésünkbeŁalapelY:

o A gyeľneki személýséget tisztelet, elfogadas, szeĺetet és megbecsülés övezi.

o Tilos a háfoĺínyos megkiilonböztetés brínnilyen okból.

o Az óvodai élet minden tertiletén, a nevelés folyamatĺíban a gyerrnek mindenek felett

á]ló éľdekét vesszfü figyelembe:

- Megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítiása

- Ne jeleĺrtsen aľánytalan terhet

- Minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatěsälhoz"

személyisége fej lesztéséhez

o A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségťejlőđését, a gyermek

egyéni képességeinek kibontako ztatőľlźú,.

Az alapelvek megvalósĺűűsa érdekében gondoskodnunk keII:

o Az &ze|mibiztonslĘot nyrijtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteľemtéséľol

- o A testi, a szociális és az éľtelmi képességek egyéni és életkor-specifikus aLakitźÉarőL



o A gyenneki köziisségben végeáető sokszínri _ az életkomak és fejletüségnek

megfelelő - tevékenységről, Iĺ:ĺilö'nös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra

o A tevékenységeken keľesztiil az életkoĺrak megfelelő műveltségtarta|mak

közvetítéséľől.

o A kisgyemlek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez sziikséges személyi és uíľgyi

köĺnyezetrő1.

A ryeľmekek számära az aktiv, łirömteli ĺóvodásévek a későbbi kapcsolataikat is

befolyásoló szeľeteĺteljes légkör az, amire felnőtt életiiket alapozhatják, és ehhez minđen

feltételt és segítséget meg kell ađnunk.

,,
A ..KOMPLEX PREVENCIOS OVODAI PROGRAM'' BEMUTATASA

A Komplex Pľevenciós óvodai Pľogram fő feladatĺínak tekinti a3.? évęs gyennekek életkori

és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlőđési iitemének (éľési jellemzőik) szem előtt taľtásávď:

o Az egószsóges hamonikus személyiségfejlesztést' a sikeres iskolai beilleszkedéshez

szfüséges testi, szociális és értelmĺ éľettség kialakítĺsát

e Az iskolai potenciá|is tanulási zavarok megelőzését, az óvodai nevelési feltételek

sąi átos męgszeÍ\ĺ ezésével.

A program a gyeľmek alapvető megnyilvánulási módjrĺrą a morgúsra és fő tevékenységi

fomájőła, a játéIłĺa alapona szęwęzi a fő nevelési területeken végzendo pedagógiai és

pszichológiai felađatokat. Törekszik az érue|mi biaonságot adó kapcsolatok, az egeszséges

életnód, az a|apvető szokasrendszeľ megďap ozásárĺ

Az óvodđ élet egészét áthaýaa nyugođt' csďádias, elfogadó, egyĺitbnfüiĺdő légkör, családdal

vďó szoľos kapcsolattaľtas.

PROGRAM TARTALMA:

Teľmészetes gyermeki megnyilvánulások:

- Játék

- Mozgás

Kultt'iľaátadás teľůiletén :

- Egészségeséletmódranevelés

- Taľsas és közösségi kapcsolatok: Érzelmi nevelés és szocią|izéniő



. Munkajellegritevékenységek

- Tanulás

. Differenciált egyéni fejlesztés

TERMÉSZE TEs GYERME KI MEGIÝYILwÍł,ĺĺlĺlÍs or rs n]ł,N:

Játék

A játék a gyermek fejlődésében alapvető jelentőségií, semmi mással nem helyettesíthető

tevékenységi forma onkent válasrtott ryermeki tevékenység.

A júték a glermekfejlőídésének alapja, a fejlődésének tĺikre. Játékanak megÍigyelése kĺizben

képet kaphatunk ismereteiről, élĺnényeiről, mozgasfejlődéséľől, beszédkészségéľől, szocíális

és értelmi fejlettségének egészeről. A játék áthatja a míndennapos tevékenységeket, így az a

gyermek leggyakoribb tevékenysége és a fejlesaésének leghatékonyabb eszköze.

Feltětelei:

Nyugodt lěgki)ľ: Az egész óvodai élet elengedhetetlen feltétele. Ennek éľdekében nagyon

fontos az egyutté|és alapvető szokásainďr' szabłílyainak kialakítĺása A megfelelő, de nem tul

sok szabály fokozza a gyemlek bi*onságérzetét, segíti őt az ehgazodrĺsban. Fontos azért is,

hogy be tudja mémi sajĺáÍ és üársđ tevékenységének hatĺłrait.

MegfeIBIiÍ iđő: A legtöbb iđőt a játéktevékenységre kell biztosítani. Fontos, hogy kapkodrás

nélkiil, eLnélyiilten játszhassanak, legyen idejük elképzeléseik megvalósítasĺíra.

Megfelelő hely; Fontos, hogy a csopoľtszobrák 
'igy 

legyenek berendezve, hogy a gyermekek

otthonosan éręzzék magukat és minden gyermek megtalálhassa az egyéníségének megfelelő

helyet elfoglďtságot:

toĺnahelyiség: mobil mozgĺĺsfejlesztő játékok

kuckó, elszepaĺált ľészek

pihenő helyek

Ilńtékeszkijzök: A tudatos óvodapedagógusi munka lényeges eleme a játékeszközök

kivĺálasztása, biztosítása. A fejlesztési feladatok megvďósulását nagyĺnertékben befolyásolja

az eszkÔzłJk kiválasztása Ezert a gyennek ráltalanos és egyéni fejlettségén ful fontos tuđni a

kiilönbĺiző játékeszkĺizĺik fejlesztő hatźsźlt,.
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A játéhÍanyltasnĺál: a játék folyamatát mindig firyelemmelkellkfuénri.kányitźsa a kijátszott

ötletek, bďesetveszélyes helyzetet feloldhatatlannak |átsző konfliktusot súlyos egyéni

sérelmek orvoslásában valósuljon meg.

Mozgás

A mozgás a ryeľmek legtennészetesebb megnyilvĺínulási forľnája. A progľamban alapvető

szeÍepe ,,/?,n a nnozgásfejlőcés nycmcn kö-ĺetésének, megsegítésének. Jelentős szerepet tłilt be

a 3-7 éves gyermekek fejlőđésében. Sokolđďú tevékenység és a feladatreĺdszeÍe az egész

óvodai életet átszövi.

M ozg ósfej les ztěs fő fe I ud arai :

A gyemrekek teľmészetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése

A rendszeres mozgással egy egészséges élewitel kiďakíĺása

A mozgástapaszüalatok bővítese, sok gyakoľlással a mozgáskészségek alakítĺĺsa

Testi képességek, frzlkai eľőnlét fejlesztése (kondicionrílas, kooľdinációs)

Mozgáson keresztiil az érte|mi struktúľák és a szociális képességek fejlesztése

Á mozglÍsfej le s zÍé s e lv ei :

El kell fogadnunk az egyénĺ eltéreseke! đe tenni ke|7 azÁrt, hogy a ryeľmekek

képessé gei optimálisan fej lődj enek.

A képességek a gyermekek megfelelő játékos élethelyzetében, tevékenységében

fejleszthetők

A fejlesztés eľedméĺrye fiigg a gyeľmekek motíváltságáúőI, az aktívítástól és a

điffeľenciálástól

Szfüséges a gyermekek eľőfeszítesą szorga|ma, öruíllósága

A tevékenységet sokszor kell ismételni' hogy a gyermekek megkapjrák a

próbálkozás, a korękció lehetőségét, s a közben eléľt apró sikeľek stahllzáIjäk. az

igényszintet, ámely újabb te|jesítményľe ösztönöz.

Sokszoń gyakorlás soľĺín eľöfeszítésre, öníllósagľa és önkomekcióľa kell

serkentęni.

A mo zg túsfej les zté s fő ter ii I et ei

A testnevelés és mindennapos toľna

Aszabadjźńék
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K UL r U RÁ,,írÁDÁs TE Rtj LE TE N :
A gyermek természetes megnyilvĺánulasaira építve tuđatosan átörökíti, kö,zvetíti az örĺjk

emberi értékeket' A kiindulópont a terrnészeti és tfusadalni köĺryezetbő|. szeĺzr:tt gyeľmeki

tapasztalatok.

CéL ezekľe a tapasztalatokľa építve új élĺrényekkel, ismeľetekke| gyanpífua, a gyeľmekek

egyéni és életkoľi fejlődési ütemét figyelembe véve, magasabb szintre juttafui.

Egészséges életmódľa nevelés

óvodai nevelésiink egrk alapvető feladata a gyeľmekek testi-lelki szĺikségleteinek

kielégítése, a testi-lelki harmónia megteľemtése. A programunkban az egészségnevelés terén

is aprevencióra fektetjfü a fió hangsulyŁ

Gondoaús:

Pĺogramunkban ďapvető szerepe YaÍI, az egész óvodaí életet átsz<jvi, fejlesztő hatasát

megJlatÁrozzą hogy a gyermek számára kellemes, nyugodt' biaonságos kömyezetbeĄ jó

közérzettel, ö,ľömmel végzett tevékenység legyen' Alapja a gyeľĺnek-felnött pozitív

kapcsolata-

Az óvoda felvĺállalja a 3-7 évesek szociahzáciős folyamatlának tuđatos, szakszeriÍ bámyításőt,

annak intézĺnényes kerete.

Célja: &ze|mj biztonságot nytljtó otthonos, deriĺs, szeretetteljes légkörben: a csaĺádi nevelés

kiegészítése, segítve a gyermek szocia|izaciőjĺának fejlőđését, ďapvető erkölcsi normłík és

tulajdonságok kialakulását, amelyek az egyiittéléshez szülĺségesek.

Munka iellegíÍ tevékenvséeek:

Célja: a gyeľmekek míndęnnapi munkálkodásuk k<izbęn egyre több infoľmĺáció és pontosabb

tapaszta|atbiĺtokrába juĺnak,az íĺketköriilvevő tzľwi világról, speciális ismereteket szeľeznek

köľnyezetĺikről is.

óvodáskoĺban a jźúsk áI1ĺaJ atakitjuk ki amkat a magataľtĺísi foľmíkat, ďakítjuk azokat a

tulajdonságokat, amelyetJ<el mega|apozzllkakésöbbi felnőtt életbe a munkához vďó viszonyt

(pl. manipulációs készség, megfigyelőképesség, célfudatosság elmélyiilés a tevékenységbe,
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felelősségéľzet, probléma felismeľése és önáltó megoldó tevékenység, gondolkođís,

szabályok betartĺása stb.).

A mrmka azé|etrę nęvelés fontos része. A gyermeki munkát a járüassĘ és készség folęíra kell

emelni. Akkor nevelő éľtéką amikor a gyemrek felismeľi az:ĺriđíték és az események közĺitti

ĺĺsszefiĘgést. A mrrnkára nevelés a szocializácíőĺésze.

Munkaj ellegĺÍ tevékenys égek

onkiszolgĺátás

Kiimyezet rendjének megőĺzése

Alkalomszeľii mrrnka

Naposi munka

Nĺĺvénygonďozás

Feltételeĺ:

Általđnos fekétetként kell kiemelni a nyugodt légkört, a feladatok elvégzéséhez a megfelelő

gyakorlási lehetöséget és a játékosságot.

Kômetlenfeltételei:

Megfelelő munkaeszközĺik biztosítás a, azok rendben tartasa

Elegendő munkďehetőség

ElegendŐ idő a munka elvégzéséľe

Megfelelő hely amunka elvégzés&e

Biztonsagi feltételek megteremtése, bďeset séľiilés megelőzése

A tevékenység folyamatĺĺnak ismeľtetése, segítségađás

A tevékenység folyamatos éľtékelése

T*n'u|ás:

Célja: a gyeľmekek készségének és képességének kiďakítasą fejlesztése, melyek révén

érze|mileg motivált cselekvő gonđolkodási szintjéľől a gyemek eljut a fogalmi gondolkodás

szintjéľe.

Feladatunk a tanulósi tevěkenység sołđn:

- A gyemlekek ismeľeteinek tapaszta|aÍi megalapozása

- JĺáľtassĺgainĄ készségeinek és képességeinek kialakítása és fejlesztése
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- A kultuľaátadás hatásľendszęrében _ a nevelési módszerek segítségével - a gyermek

sponŁín szerzelď, tapasztalatainak és ismeľeteinek rendszeľezése, céIiľĺĺnyos bővítésę

oly módon' hogy azon keľesztĺil fejlődjenek megismeĺő kognitív képességei.

Á tanulúsfeltětele: a gyermek cselekvő aktivitásą aközvetlen, sok érzékszarvetfoglalkoztató

tapasztalás lehetőségének biztosítása.

A munkónk sorőn fokozott JigrcImct fordítunk:
o Agondolkodás és abęszéd együttes fejlesztésére

o A gyeľmek éľtett ftlasszív) és használt (aktĐ szókészletének gyarapításfua.

o Ą nyelvtaní szempontból helyes mondatalkotás, az összefüggő beszéd

elsajátíttatĺĺsára"gyakoroltatasáÍ1fejlesztésére.

l A beszéđ 
'áľnyďtságánĄ 

kifejezőerejének ésuevetetése

o A kö'zvetlen, bátor beszéd kifejlesztéséľe.

Diffeľencĺált eryéni fe i lesztés

Minden gyenĺrek a saját szint1éhez, önmagĺhoz képest fejlődjék és érje el, kĺĺzelítse meg az

életkonáľa jellemző színtet.

Feladilank: a rossz szociális háLtteÍti, ingeľszegény kĺiľnyezetben élö vagy egyéb ok miatt

lassabban fejlődő' illetve a fejlődesben lemaľadt gyeľmekek dífľeĺenciált egyéni fejlesztése.

A hannonikus személyiség fudatos, tervszeríi céliĺĺányos fejlesztése az ővodai nevelés

komplex folyamatában messzemenően szolgálja és biztosÍtja az iskolai életľródľa való

felkészítést.

Fontos, hogl a glermelĺek ěrtelmi képességei és beszéđkésuégiik olyan színtet éľjen eI,

amely lehetővě teszí a sikeres iskolai beilleszkedést

A gyeľĺrek beszéđ és kommunikációs képessége elsődiegesen függ a családi szociďízációtól,

mely előnyös vagy hátnĺnyos helyzetet teľemt a ryeľmek szÄmálra a közösségben.

Diffeľenciáltan kell foglalkoznunk a nyelvileg hátranyos he|yzetli, a fejlesĺendő és a

kiemelkedően fej lett gyenľrekkel.

A beszéd az ônkifejezés fontos eszkiĺze, ezért az anyanyelvi nęvelés céljanak fogalma;zl.:ĺľ.

meg: a szókincs bővítését, a sajátos nyelvi fonĺrfü elsajźúitźsźú., a nyelvtanilag helyes

beszédet, és a mondaniva|ő fuĺya|t megfogalmazásái.

A tanulási zavaľok megelőzése érdekében bŁtosítjuk a gyermekek észlelési és mozgási, ún.

szenzomotoros képességeinek fejlődését, fejlesaését. Ingergazdag köĺryezettel, taľłalmas
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óvodai élet, tevékenységek szervęzésével (kĹilönösen a játékJ<ď) a legtöbb esetben

megelĺĺztretjtik a tanulĺási zavaľok kíalakulasáą vagy cs<ikkenthetjtik annak sriýosságát

A pľoblémálr, hilínyosságok felismeréset segítik Dr. Poĺkolábné Balogh Katďin

fejlettségmérŐ, diagnosztikai lapjai _ melyet a helyi nevelési programhoz kapcsolóđóan

használunk.

Személyiséglap: amely tartalmaz-zaa gyeľmek anamnézisét, a csaláđí köľülményeit.

Megftgłelési szempontoł: elsősorban a gyerrnek viselkęđési megnýivanulásáľa iĺanyulnak

Fejlettsěgmérő lapok: terĹiletei: testséma, nyelvi, finommotoros koordináció, téľí tĺíjékozódas'

gondolkodĺás, mozgás, éľtelmi, szociális érettség, szociáIis fejlettség.

A jáÍék soľĺán lehętöség nyílik aĺrą hogy felĺnérjfü, folyaľratosan figyelemmel kísérjiik a

gyeľmekek életkoľanak, egyéni fejlettségének szintjét. Ennek tudaüában hat.ározzllk meg a

fejlesztés feladatait az évęs fejlesztési teľvben.

A differenciűIt egéní fejlesztés sxervezése, megvalós[túsa

Gyermelrcsoportban, j áték időben, jótéIron keresztiil

A difťeľenciált egyéni fejlesztést játékiđőn belĺil egyéni, illetve milaocsoportos formában

tervezzÍik. Száĺntatan lehetőség nyílik az egyéní fejlesztésre, melyet tudatosan kell

kihaszrálnunk.

Gyermelrc s op or tb óI kie melv e

A csopoľton kívüli fejlesztő foglďkozást felzárkőrtató pedaeógus végzi.

Nagyon fontos a csoportos óvodapedagógusok, felzarkőztaÍó pedagógus és a logopedus

muĺkájĺínak összehangolásą a folyamatos tźljékoztatás,tźĄékozódźs a gyeľmekek eredményes

fej lesztése éľdekében.

Az intéményi IPRprogľamot a helyi óvodai programunkba beépítve vďósítjuk meg'
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A 2008-ban történő intézmény áiszeĺvezést k<ivetően nagy feladat háľult a nevęlőtestĺĺlet

vďamennyi tagjaÍa. A feliiletes, felszínes ismeretségből egymásra odďlgyelő,

pľoblémaéľzékeny, segítőkész közösséggé váltunk Intézményi szinten sok időt foľđítotnmk

arĺa, hogy megismeľjiik eg;más emberi és szalgnai éľtékeit' kompetenciáit. A nevelőtestĺilet

tagjai szakmailag magasan képzett, többen két-hĺírom diplomrís óvodapeđagógusot akik

szaknrailag elkötelezettek.

A NEVELőTEyTĹ]LET Ecyszegr nlzrosÍri LEEETógÉGEK:

Nevelőtestületi értekezletelĺ ĺsÍezménvĺ továbbképzések

CéIju:

- eg;mrás muĺkájanak megismeľésą segítése

- gyakorlatí tapasztatatok átadasa

- nYílt, őszinte megbeszélés, egészséges szakmai vitahozzźĄiľ:.il a pedagógiai munka

színvonalĺínak emeléséhez

Havi megbeszélések:

Melyeken:

- a tlíľgyhavi feladatok pontosítása, ütemezése

- a továbbképzéseken résztvevők beszámolója"aszenelttapaszta7atokátadása

- valamint az akturális gyeľmekvédelĺni fęladatot problémák megbeszélése töľténik.

Munkatáľsi éľtekezletek:

Céta,telaĺlata:

- az óvodacéIkitrĺzéseinek és a soron kĺĺvetkező feladatainak ismertetése

- a munkaszeľvezési kérdések jobb megolďása éĺdekében a dolgozók javaslatainak,

véleményének meghallgatasa

- a jó munkaüáľsi tégkiiľ kialakítrása azaedmények és a hiányosságok feltáľásávď

A technikai doleozók továbbképzése:

CěIjo:

- A gyermekcsoport akturális nevelési feladatainak áttekintésą megbeszélése
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- Azęgy csopoľtban dolgozó óvodapedagógusok és dajkak gyermekelĺkel kapcsolatos

tevékenységének ĺisszehangolása' kĹilönös tekintettel a gondozís és az anyanyelvi

nevelés teľiilętén.

A ped3gógĺaĺ munka ellenőľzése. értékelése:

Célja: a pedagógiai gyakoľlat segítése és fejlesztése

TerüIetei:

- Azonos pedagógiai ĺézetek, elvek alakítása

- A Komplex Pľevenciós óvodai Pľograĺn gyakorlati megvďósulásának nyomon

kĺivetése, segítese

A kitíĺzijü mínőségcěljaink megvalósultŕsdnak grukorlaÍa :

Ennek megvalósítlísa érdekében minden évben kivĺálasztotfuk egy teĺiiletét az ővodai életnek,

és intéznrényi tovabbképzés foľmájában lehetőség volt egprlís szakmai munkĺjának

megtekintéséľe.

foo8l2009 Azonos pďagógiai nérntet csoportszokások és szabályok

20a9 n0I0 Mozgrásfej lesztés a szabad játékban

20rcl2al1 Egyéni diffeľenciált fejlesztés a szabađ játékban

2017 120l,2 Vizuális nęvelés

20l2l20l3 koda]mi nevelés _ mese' vers

Az e|leĺ&zés mĺísik fontos terĹilete a dokumentációk ellenőrzése, az óvoda éves munkaterve

alapján, a megadott szempontok figyelembevételévęl töľtęI'ik.

A pedagógus teljesífuény értékelés alapjrán a nevelőtestĺilet vďamennyi tagja kiválóan

alkalmas a munkájrínak elvégzésére.
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A minőségbiztosítós a7 a tevěkenység, amłlynek soľón az óvoila folyamatosan bizÍosítja a

szakmai célkítúízěsek és uZ intézměny mííköđésének eglmishoz vąIő kôzelítését a

glermekek, a sziilók, a pedagógusok valamint afenntałtó ígényeinek kÍelégítěse cě|jlúhlőL

FEIINTARTóI ELvÁRÁsoK
Buđapest Főváĺos VIII. kerĹiiet Józsefvaros onkormány7-ata a heiyi tĺársaĺĺaimi igényeiorek

megfelelő, sokszÍnrÍ kÍniálattal ĺendelkező, átlátható és átjárható intéményrendszeľel kiváĄa
elláftti közoktatási felađatait. A toĺvényi kötelezettségeket betaľtva az lntézméĺyllasznéiói

igények kielégŕtésére törekszík. Biztosítja az intézmények gazdaságos mtíködéséhez

sziikséges ťeltételeket.

A kłizoktatásĺ feladatellátás hosszrĺ távrl általános.céIiait az óvodálľa vonatkozĺían az

alábbi po4tokban feiti ki. ill.etve hatáľozza mee:

- Intéznéĺyvezetés

. lntézményszetkezet,képzésikínálat

- Esélyegyenlőség

- Egészségnevelés, sport

- SzälÍnai (pedagógíai, neveĺési) program táĺnogatása

- Infrastrukttľa fejlesztés

- Hunáneľőfonások fejlesztése

- A közoktatĺĺsi ľendszeľęn beliili és kíviili egyÍithniiködés

- Minőségfejlesztés

Az ĺívodrĺknak a fenntartóĺ e|vánĺsokkal kapcsolatos feladatai:

- Intézrnéný alapítő okiratban meghatźtozott feladatok szaběúyszenię|Iátása.

- A jogsrabáLýan meghatłĺrozott es a fenntaĺtó ĺá.ĺtal e|fogadott nevelési program

szellemében miÍkĺiđő intézĺrényi szolgáltatások biztosítása.

- A 3 éves (2'5) gyermek elhelyezés irantí igények kielégítése, az iskolaérettség

kiszűľése.

- A hetý igényekből fakadó, az óvodák szalonđ sokszínűségének további

megeľősítése, néphagyományok ápolása' a hagyományokhoz trIződő pozĺtív érzeĺmi

viszony kialakítása

- Kiemelt nevelési célok megvďósításą kĺilönleges gondozast igényló (SNĐ

óvodásokkď vďó foslalkozas'
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- Nęmzetí vagy etnikai kisebbség nevelése, a gyeľmekek hátrränyos szociális, kultrľális

helyzetének csölĺÍ<ęntése.

- Azalapfeladatok el|ěiásőhozszĹikséges ęszközęl7áÉásáttekintése, biztosítasa.

- ovodapedagógusitovábbképzésiprogľam,beiskolazásitęľv.

- HHI{ gyermekek esélyegyenlőségének biztosítasą szĺikségletéhezigazođő fejlesztés.

- Hátľiĺrryos hĄzetii gyeľmekek óvodai étkeztetésének biztosítasa

- Potenciális baleseti foľľások feliilv. izsgĺál.atą bibak kijavítána, megszüntetése.

. A csopoľtszámot csoportlétszámok noľmalizálása, költség-hatékony gazdálkodas.

- Iĺtézményi Čĺnértékelés

. IntéznéĺyiegyĹithfüťidésegynasľaépülőintézményekközött.

- Kapcsolattartás a szĹilökkel, fenntartóval, paľfueľintézrnérryekke| patronálókkal.

A fenntaľtĺĎi elvárások mindennapi óvodai életünk megszeÍ\ŕezésébęn, peđagógiai

pľogľamunk gyakoľlati megvalósításában éľvényesĺilnet melyekre a jövőben is fokozott

frgyelmet fordítunk.
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GYERMEI(VÉDELtM

A gyermekvédelem kiemelt helyet foglďt és foglď el az óvođánk életében. A gyeľmekek

tĺibbsége nehéz köriilmények között él. Tapasztalataink szerint fokozatosan n<ĺvekszik a

munkanélkiili szülĹtk számą amely komoly gondot okoz a családban. Ezértnagyon fontos az

egyéni soľsolĺkď való ttiľődés, a családgondozas, az elesettek segítése.

Célank: hogy fekfujuk mindazon koľüIményeket, amelyek a gyermekek fejlődését

hátrĺínyo san b efolyásolj ák.

Feladatunknalĺ tekintjiit hogy az óvodai kereteknek megfelelően megadjunk minden

segítséget a hátnányok csölĺkentéséhez és kompenzríljuk lehetóségeink szeĺínt azokat, a

csďrádgondozás és az egyéni bánásmód keretei között.

Fokozott figyelĺnet fordítunk aveszé|yefretettség megelőzésének lehetőségeiľe, amely csak a

koľai felismeľés, feldeľítés ďapján lehetséges. Eĺurek éľdekében elengedhetetlennek tartjuk a

gyermekek ismeľetét, a személýségfejlőđésiikben jelentkező változásot pľoblémĺĺk koľai

felismeľését. Mindig tö,ľekszĹink a nýlt, és őszinte kapcsolat k,lalakít:saru a csďáddď' és

ennek a bizďmon alapuló kapcsolat fęnntartásaľa is. A pľobléma megoldĺását a sztilö
nyitottsĺĘa vagy zőrtsága határozza meg. Amennyiben a kĺĺzľetlen viszony kiďakulását

valamilyen köľtilmény akadáľyozz4 tlgy u óvodĺán beltil kiemelt személyes törődéssel és

fejlesztéssel igyekszünk a gyeľmek fejIődését segíteni. Amennýben a sziilöi egyiittrnĺikiidést

síkeriil elnyemtink' tlgy u óvodán beliili töľődés kiegészül a családi, vagy kĺilső segítséggel.

(Józsefuáľosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gáiat és Szakmai Szolgríltató Intézmény,

Gyermekvédelmi lrodą Józsefu:áľosi Csaláđsegítő és Gyeľmekjóléti Központ stb.)

A gyermekvédelmi tevékenységÍink három teriileüe teľjed ki:

o A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzesére

,} Feltĺĺnásĺára

o Megsziintetéséľe

A legfontosabb szempont a megelőÍzés, ennek ěrdekěben egłüttműíköděs a csalódďaL
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Család_.ővođa

Célunk: a személyiségi és a szülői jogok tiszteletben tzľtő.säxal- erősíteni a paľtneri viszoný.

Az óvodaí nevelés a csďádi nevelésľe épiil. A kettő összhangja, együttműkĺidésę a gyeľmek

haľmonikus fej l őđésének feltétele.

Az ővođanem vállďhatja át a családi nevelés feladatainak megoldłását dehozzájźral a családí

szocja|izáeíő esetleges kedvezőtlen hatrásĺának enyhítéséhez. Tapintatosan ráirĺĺnyítjuk a

szüIők figyelmét a családi nevelés hianyossrágaiľa" felajrĺnljuk a szakmai-pedagógiai

egyĹitľmtiködést a hirínyosságok pótlá*áĺa, a hibĺík elkerülésérę és a lehetséges méľtékig

kompenzáljuk a családi nevelés okozta hátanyokat.

A gyermek reĺílis megisneľéséhez, értékeinek felfedezéséhez, alapsziikségleteinek

kielégÍtéséhez a sail|őket bozzasegitjfü a gyeľľnek óvodai fejlődéséľől vďó renđszeres és

korrekt t^áj ékozüatríssď.

Szĺikség szęrint feIhívjuk a sztilők figyelmét saját jogaikľa' szakszenĺ és kielégítő

Ąékoztatast adunk a szociális juttatísok, az iskolavalasztás és más gondjaik megoldásanak

lehetőségeiľől.

Alapelveink:

Bizalomľa éplilő kapcsolat kiďakíüĺsa minđen csďáddal

Egyenľangri nęvęlötĺĺrsi viszony szotgalmazása

A gyermek fejlesztéséb eĺ az óv oďapedagógus tÁmasza legyen a sziilőnek

A családi és az óvođai élet kĆizĺitti folyamatosság biztosítása

Az egyénl igények, szokások fi gyelembevétele

A veszélyeztetett helyzetrl gyeľmekekftel való kÍilöniis gondoskođás

Kap cs o I att artá s formúi :

o A napi ulúIkozlúsok alka|mtxal csak a legfontosabb infomlációk nyujtÁsźra

lehetőség, mivel az óvodapedagógus a gyermek tevékenységének irányításávď

elfoglďva

e A fogadóóra ďkalmas a problémák megbeszéléséľe a szĺilők és az óvodapedagógus

tész&ó| egyarźmt,

vÍlĺ1

van
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. A csalúdlátagahÍs jó ďkalom a csďád nevelési gyakoľlatának, életköľiilményeínek

megismeľésére, a gyermekekkel vďó kapcsolat erösítésére'

l Sziilői értekezleten az óvođát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő

legfontosabb témákat, feladatokat' pľogramokat, problémél<at beszéljfü meg. Az

óvodapedagógus feLadata a sziilők véleményének meghďlgatásą javaslataik

figyelembevétele.

o NyíIt napon a sziilőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való.betekintésre. A
sztilĆik szeméIyes élményeik alapjĺín gyeľmelaik új vonĺásait, tulajdonságaikat fedęzhetik

fel. Képet kapnak gyeľmektĺk közösségben elfoglďt helyéről, viselkędéséról,

telj esítőképességéľől.

o JdtszódéIutón célja: a szĹilő-gyermek-óvodapedagógus kapcsolatanak eľősítése

ł Munkadélutú'n: a ,sn:ás,, köriilmények közötti talźikozős is jól szotgrálja anyí|t, őszinte

kapcsolat alakitásá\ erősítesét. A sziilők kötetlenebb fo' ľmában szívesębben mondjfü el

nevelési pľoblémáikat, eľedményeiket, ö'römeiket.

C A kiizôs progľamok, ünnepek lehetőséget tęremtenek a család és az óvoda közötti

kapcsolat elmélyítésére, egynriís szokasainak, éľtélľendjének még jobb megismerÉséľe,

nevelésí elveik köze|itésére.

KeľÍileteink ÁftaHnos Iskoláival vďó kapcsolatunknak sok éves hagyományaivannak:

- L osztályos tanító nénit meghívjrrk nyílt napunkrą szülői értekez1etein]<re, ďtol a

tájékoztatźĺson túl az érdeklódő sztiłők feltehetik a kérđéseiket.

- Tanköteles koru gyermekek évente több ďkďommal elĺáÍogatrak a kiimyező

iskolákbą ahol taníĺási ónákon, játékos foglďkozasokon veszrek részt.

- Részt vesziink az iskolrák ált^l, az óvodás gyerľrekek számáta rendezett

eseményekerr, ľendezvényeken: pl. soľverseny' rajzveľseny, ovilimpia stb.

Alapelveink:

az ővodźből az iskolába töľténő átmenęt ravaľtalaĺbiztosításą

a kölcsiinös nyitottsĘ érvényesülésą egymás munkájánek megismerése,

kölcsönös biza|om,megbecsülés eg5mĺás nevelőmunkáj a lĺáĺ7

minden gyeľmek iiriimmel induIjon iskolába.
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A szüIőket folyamatosan tajékoztatjuk arľól, hogy melyik iskoliíban, mikor tartanak nyílt

napokaÍ vagy foglďkozásokat az iskolába késziilő gyeľekeknek. (faliújság' hirdetnnények,

szórólapok) osztĺinözztit támogatjuk keriileti iskolavĺá]asztásukat.

Kapcsolattaľt,rís' tapasztďatcgere Đ Komplcx Pľcvcncirís óvodĺi Programot gu<olmezó

intézménvekkel.

Cělunk: eg5.mas munkájának segítése, a gyakoľlati tapaszta|atok átadása, eredményeink,

problémáink megbeszélése, összehasonlítĺĺsa.

Áz óvoda védőnőiéYel való kąpcsolatunk a védőnő negyedévenként, illetve sziikség szerint

|étogatta intéanényĹinket. A TÁMOP 3.3.2 pělyánat.kapcsán tiireksziiĺk az együtbnfüödésre,

a rászoľuló _ hátrányos, illetve ha]mozottaĺ Mtľányos helyzetií - gyeľmekek beóvodázása

éľdękében.

A Jĺózsefvárosi Egységes Pedaqógĺaĺ Szakszolgá|at és Szakmai SzoleáltaÚó IntépĘény

munkatársai folyamatos segítséget nyrljtanak pedagógiai céljaint feladataink

megvalósítasában. A logopédus hetente két ďkalommal foglalkozik a ľászoruló

gyeľmekekkel.

Gvermekvédelmĺ lľoda: folyamatosan segĺtséget nyujt a családok szělmźEa. Segítségükkel

téľítési díj hozzájáľulást fudrmk adni a ľossz szociális helyzetii gyermekek számáľa" akiknek

szĹilei nęhéz anyagl köriilĺnények k<izött élnek, ezért teljes téľítési díjat nem fudnának fizetri.

Ha az óvoda a gyeľmeket veszé|yeztető okokaÍ pedagógiai eszközökkel nem fudja

megszĺintetni, segÍtséget kér a Józsefváľosi Családseeítő és Gveľmekĺóléti KözponttóI.

Kôzm{ĺvelődési inteí4énvek (múzeumot mozi,bébszÍnhéz....) ĺendezvényeit a gyeľmekek

életkoľi sajátosságait érdeklődését figyelembe véve látogatjuk'

KgľületÍink biilcsődéivel a kapcsolat kiépítése fontos feladatunk

A Humánszoleáltatásĺ tigyosztálY Intézménvfeliigveleti lrođával való kapcso|atunk:

Folyamatos és jó a munkakapcsolatunk. Törekszünk a haÍĺáridők betaĺtźtsára, a feladatok

pontos végľehĄtásáła.
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az nsÉr,yncrrnľvr,Ősnc És łz ncypnrĺó nÁľÁsnnón

lizsĺrw{nost ouronruíĺwzer gsÉĺwewr,łĺĺisÉel PRqGRAMIA ÁZ
el-,inru cÉtorar ĺĺerÁnozzł MEG:

- ,,A közoktatas terén meryalósuló eséIyegyenlőség elősegítése a keriilet kö,zoktatási

intézményeiben.

- Az esetleges szegľegációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszű.ľése.

- Azegyenlő hozzźÉeńs biztosítĺísa a minőségi okatáshoz.

- A ha]ĺnozottau háhanyos he|yzeul tanulók esélyegyenlőségének biztosítlísa és

előmozdítĺása az okatasí.nevelési folyamatokban (tĺámogató lépések, szolgáltaÍasok

bevezetéseo melyek csokkentik a meglévő hátrányokat, javítjĺík az iskolai

sikerességet,táłnogatjtkamegfeĺelőpályaváLasnźsát).

- A diszftriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatłási és tarsadďmi

integľáció üĺmogatása.

- A progÍam elkészítésének célja olyan támogďó lépések, szn|gáitatások teľvezése,

amelyek nemcsak csökkentik a hďmozottan háfľĺ{nyos helyzetiĺ gyerekelďtanulók

meglévő bátányá|hanem javítj ák iskolđ síkeľességüket.

. A progrcm következetes megvalósítasa a hďmozottan hátrĺányos helryzetűl

gyerekelďtanulók esélyeinek a nęvęlés/oktatáson keľesztiil történő növelését

eredményezlreti.''

nzsrruiÍnosr oNKoRfuI/iIwZAr IIýTEZKEDESI TERVÉNEK tÖvĺÍrÉpt,ąz
EĺÉLYEGYENLőg ÉG BIZTosÍTÁs/ł, ÉnnrrÉ nar,ĺ :

,,Cělunh, hogy a keriiletben élő gyeľekek szÁmára biaosított legyen a minőségi oktatáshoz

vďó egyenlő hozzáférés. oktaÍasi _ nevelési intézményeinkben a gyermekek, tanulók

használható fudĺíst, vďamint a képességek folyamatos fejlesĺését mega|apoző

alapkészségeket sajátítsanak el. A sajátos nevelési igényÍĺ gyerekek tekintetében a sfüeręs

munkaeľő.piaci ďkďmazkodashoz sztfüséges, azegész életen át taľtó tarrulĺís mega|apozásźt

szolgĺáIó képességfejlesáés és kompetencia ďapú képzes hozzil1aľul majd foglalkoztatási

helyzetiik javítlásrĺhoz.

Alapvető célunŁ hogy a kęriilętiink lĺtéméĺyei megfeleljenek a legkorszeníbb oktakísi,

nevelési környezet feltételeinet mind az infrastruktunít, a hozzěńaftozó eszkôzlket, és

szalgnai taľtalmat tekintve, és hozzájaľuljanak a hďmozottan hátranyos helyzetű gyermekek
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sikeres taľsadalmi integľációjahoz, továbbtanulasi és munkaerő-piaci esélyeik növeléséheą

személyiségĺik, és tehetségiik kibontakoztatásőhoz. A szĹilőket parfuemek tekintjtik, veltik

szorosan egyiithĺriĺködve szereürénk céljainkat megvďósítani.''

Ag eséIveqýenlősěg, valamint az egvenlő bđnŕsmóđ követelměnvének biztosítósa érdekében

ĺe ladatunk az óv o đób an :

A tľátĺłnyos helyzeťrÍ gyermekek esélyegyentőségének zÉl|oga a megfelelő minóségü és

időtartamú óvodáztatasuk. Az iskoláskor kezdetéig a gyeĺekek fejlődésének üteme męsszę

meghaladja a késĆlbbi életszakaszok fejlőđésének sebességét. Az éIet első évei meghataľozó

jelentőségťíek az idegrendszęt, a tanulás, az adaptációs készségek alakulásában. Az ďapvetö

készséget melyek a sikeres iskolakezdés fęltételei, kisgyerľrel<korban, óvodáskorbanazagyi

érési folyamatok lezĺĺrulásáig _ megterhelés nélktil _rendkíviil fejleszthetöek.

A nehéz köriilmények kt'zött élö csďadok gyeľmekei ĺit éves korukľa lényegesen elmaĺadnak

kognitív fejlődésiikben kedvezőbb helyzetű tíľsail.rlroz képest. Az e|marađĺĺs oka a gyerľreki

fejlődés nem megfelelő ösztönzése a szĹilők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek

okozta terheltség és az otthoni kömyezet hiányosságai miatt. Tudatos óvodai pedagógiď

munkaľa van szĹikség ahhoz, hogy a hátányokat az ővodat nevelés csölĺkenteni tudja.

A szĺilőlĺt<el vďó együtbntĺködés az otthon és az óvoda világlának ta|őJkozásixaL, szĺilők és

nevelők közötti kiilcsönös tisztelet ďapjĺán valósítható meg, melyben az

óvodapedagógusolnak hetyzetĺlknél és képzettségiiknél forya kiemelt szeľeptik és

felelősségĺik van.

Kiepelt célunk:

- A halmozottun hótrónyos helyzetíí głeľmekek óvodaí beíraíđsúnak tómogaĺósa Az

óvoda körzetében élő vďamennyi 3 éves, HľIľI gyeľmek beővodéa;ásra keľiiljön _ ennek

éľdekében egyĺithnĺĺködés óvodánk védőnŕijével, valamint a kerÍileti ,BeóvodĺŁás''

munkacsoporttal. A munkacsopoľt megalakulásanak is az esélyegyenlőség biztosítása a

célja. Legfontosabb feladata pedig, keľĺileti szinten a HHH gyeľ.m.ekek minél korábbi

bekapcsolĺás a az ővodai fejLesztő progľamokba

- Egĺénre szabott beszoktaúÍs. Az eddigi gyakorlat folýatĺĺsa - óvodába érkezés előtt

lehetőséget biztosítunk az ismerkedésre: új köľnyezet, óvó nénik stb.

- Az ópoddba lěpéskoľ komplac óIlłpotfelmérěs. Személyíséglap felvételi

köriilnényeinek, kéľdéseinek átgonđolásą módosíüísa.
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- Az igazolatlan hilÍnyzdsok minímaliaĘlósa. Az ovoda köľzetében élő valamennyi 3-7

éves HHH gyeľmek ĺęndszeľesen jaĺjon óvodábą ahol megfelelő minőségtĺ

óvodáztatással, tudatos óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyeľmekek iskolai

sikeressegét, egyenló esélyét az iskolakezdéshęz.

- Egłěnifejlődésí ťiĺcmet segítő differencilűIás.

. Egliittmííködőí partneri kapcsolat kiépítése - a sztilői há""al, a Családsegítö és

Gyeľmekjóléti Köąponttal, Szakmai és SzakszolgĺĺJatolĺkal, ̂qJtalĺĺros Iskolákkď - annak

éľdekében, hogy a gyeľmekek sokolđalú fejlesztése, szociiá]is támogatása sikeresen

megvalósuljon.

Feladatunk:

. a foglďkozások anyagát, a nevelés módszeĺeit a gyemlekcsopoľt igényeinek

megfelelően battlr ozalk me g
. a differencirált nevelés a7kaJmazźsa.

- tĺímogatást és bizüatast adunk a nem megfelelő családi háttér miatt kudarcokkď kĺ'zdő

gyermekek szőlmára

- báfuányos megkťilönbôztetés néllĺil, objektíven értékeljiik a gyermekek teljesífunényét

. a gyennek fejlődésérőI a szülőt rendszeľesen tźtjékoztatjlk,

- amennýben a gyermek felzarkőnatásrą fejlesaésľe szorul, kezdeményezzllk a

szülővel vďó pĺáľbeszédet, ilĺetve javaslatot adunk a gyeľmek hďadásanak

előmozdíüĺsa érdekében.

Alapelvünk:

- Minden gyermek sikeľessége legyen biztosítotĹ

- A gyermek sikeressége azintézméĺy sikerességének záloga.

- Apaľtneľkĺi4pontu mŕikĺidés továbberősítése.

- A szalanai ísmeľetek folyamatos bóvítése, újíüása.

A cÍeánv etnikai kisebbséghez tartozó gveľmeBek képesséďeilesztő pedaeóeĺai

nľogrami ának megvalósítása

A cigĺány kisebbségi nevelés az óvodában a sztĺlők igénye alapjěn, magyar nyelven folyik - a
Nemzeti, etnikai kisebbség óvodď nevelésének irrányelvei alapján.

Fontos hogy a nemzeti, etnikai kisebbséghez taľtoző gyeľmekek ĺe érezzék kívĹilállónak,

kiĺekesztętbrek magukat. Minden gyeľmeket a másság elfogadłásĺíľa kell nevelntink, amiben
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mođell értélflí szerepę van az óvodapedagógusoknak, illętve az óvoda valamenný

mrrnkatáľsrĺnak.

Cělunk a cigúny etnÍkai kísebbsěghez tartoxlĎ glermekelĺnél:

- a csďadi nevelés hirányanak kompenzálása

- szociálís bęilleszkedésĺik segítése

- binonsĘérzet nyrijtasa szĺímukra" mely megalapozza a szellemi ktĺtődésiikęt az

óvodához, öszt<jnzi t..áĺsas kapcsolataik pozitív alakulĺĺsát.

Feladatunk:

- a gyęrmękek megismeľése, hiĺányosságaik feltérképezése, felzáľkóz1,atĺľ' minđen

terĺileten.

- eryénre szabott đifferenciált segÍtségadĺás

- figyelemfelhívlással, példaađassď erősíteni a sztilők felelősségét a gyenľrekek otthoni

gondozasą nęvelése lĺźnt, ezálta| fejleszteni a csaláđi háttéľľendszeľt is.

A cigúny glermekeh identitósónak erősítěse _ a kisebbségi hagomd'nyok, kultúra, szokűsok

dpoldsóvaL

Ennek érdekében:

o A csalfuldal vahń bizalomteljes, segítőkész kapcsolnt kinlłkítósa, erősítése:

- hogy megismerjiik, és az óvodai életEnk keľetében is erősíthessfü

hagyomrĺnyaikat' kultuľájukat, szoklísaikat.

o Lehetőségeinkhez képest bemutatjuk népi hangszeľeiket zenéjüket.

. Fokozott figyelmet foľđítrink a gyermekek zenei neveléséľe, mozgĺás- és énekkultrĺľájuk

fejlesztéséľe.

. É)ményszerző pľogramokat szęľvezĹink, hogy:

. Felkeltsük érdeklődéstiket a művészętek iĺant' pl. múzeum, szíĺlhěľ,lő.ŕiogatás

stb.

. Ismereteik bővítése, a teľmészet szeĺetetéľe, védelmére való nevelés éľdekében

kirłánđultásokat szerveziink.

Mi gľán s gYeľm ekgB.n ev.elgse

A külfdldi állampolgĘ nęm magyaľ ajku gyermekek nevelése kElön figye|met igényel'

hiszen beilleszkedéstik és feLzőtkőnatásuk sikere a fogadóközösség, a pedagógusok, a

gyeľmekek és a sziĺlők közös munkájan mrĺlik. Egymĺás megértése, egynrás inánti tolerancia és



empőłtia az atapvető attitrid' a:ľrivel kiizelítiink a gyermekek felé. A szociĺĺJis, nyelvi és

kommuníkációs kompetenciák fejleszése az életkori sajatossĘok figyetembevételével,

j átékos módszerekkel, tevékenységfoľmákon kęreszľĺil történik.

Tiszteletben taľtjuk a kiil<inbozó kultúrák éľtékeiĹ szokasait, hagyomĺányait - törększiink azok

megismeréséĺę _ a gyeľmekek önazonossag megőrzése, ápolasą erősítése érdekében.

IgyekszÍink lehetőséget teľemteni, hogy a gyennekek megismerhessék egymĺís kultuľáját,

anyanyeivét'

A szlilőkkel való kapcsolat teľénfelađatunk:

- Az egyÍittműködés minél sokoldďúbb formáinak kihasználásą

- A sziilök bevonasa az ővodaéletébę, a csalild elfogadasą

- A sailői nevelés, a csďádi háĺtét paľtnerként vďó kezelése

- Tapintatos, elfogadó kommunikáció kialakíúĺsa

Saiátgp.nevelósi igénvíí gveľmekek ĺnúegľált nevelése

A sajátos nevelési ígényú gyeľmekek nevelését kiemelten kell kezelntink' hiszen tudjut hogy

fejlődésiikhöz sajěi, életkoru kiizösségre, éIetkori igények alapjfu kiďakjtott élettérre van

sztikség. Számukra fęlbecsĺilhetętlen érték az életkoľi köziisség. Modellt kapnak fiľsaik

viselkedéséről, szokasairól, beszédéľől, mozgĺísárol, jěńékalÍőL.

A pajtĺásot nevelőt a szĹilők teljes köztisségének úgy kell elfogadnia a sérĺilt kisgyeľmekét,

hogy minđig az értéket keľesi benne. Nemcsak a sajátos nevelési igényíí gyeľmek szoľul

speciáJis megsegítésre, a tĺibbi gyeľľreket is nevelnitnk kel.laz elfogadásľą egyiithiĺködésre.

Ezért fontos feladatunknak tekintjtik a gyeľmekközösség elfogadóvá formálását, melynek

ďapja nem a sajnől|a|hanem az együttes élményekből fakadó szeľeteL

Az óvođai nevelés sońln az ép gyeľmekeknek lehetőségük nyÍlik sérElt tráľsaikat minél

korábban megismemi. Ez későbbi, előítélet-mentes szemlélettik kialakítását ďapozhatja meg.

A sajótos nevelési igényűí głełmekek nevelése az alóbbiak figelembevételével keriil

megvahísífiźsra

A séľült kisgyermek haľmonikus személyiségfejlődését, az eľedményeit, erényeit,

sikeľes pľóbálkozásait értékelő, mrásságát elfogadó környezet segíti'

A sajátos nevelési ieényu gyermek fuánti elvarást fogyatékosságának jeIlege,

sulyosságłínak mértéke hatźrozza meg. Teľhe1hetőségét biotógiai áLlapot4 esetleges
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tĺĺľsuló fogyatékossága befolylfuoĘa A sajátos nevelési igényÍĺ kisgyermek egyes

teriĺleteken kiemęlkedő teljesítményekre is kęes leheq ennek felismerése és gondozása

kiemelt feladatot j elent.

l Az óvodai nevelés, a sajátos nevelési igéný gyeľmekeknél is a nevelés általĺános

célkitiĺzéseinek megvďósíüásara t<ĺrelĺszik. A nevelés hatźsfua a sérĹilés arányátban a

sajátos nevelési igényu gyenĺrekeknét is ki kell alakulnia az aLka|mazkodókészségnek,

az akarateľőnek, az inéJLőságľa töľekĺésnek, az egyiittmiĺköđésnek. Ennek érdek-ében a

napirend soľĺán minđig csak annyi segítséget kapjon a gyerĺrek, hogy önállóan tudjon

csęlękędni'

Áz őyoda beszédsériilÍ gĺermekeka fuđfogadní.

A beszédfogyatékos/súlyos' akadályozott beszédfejlődésii gyeľmek sznnrntos, motoros vagy

szenzomotoros pľoblémája (megkésett beszédfejlődés, centrális dyslďią súlyos oľrhangzóság)

illewe a beszédhibrłhoz csatlakozó tanulasi és/vagy magataľtási zavaÍamiatt eltérően fejlődik.

Mindez az aĺryanyeŁvi fejlettség ďacsony szintjében, a bęszédszervek gyengesegében, a

beszédhangok tiszta ejtésének hianyában, a szegényes szókincsben' a beszédmozgásokľól

szstrstt emlékképek felhasmáasĺínak hianyában, a graĺnnatikai fejletlenségben, az

uüínzóképesség gyengeségében nyilv:ĺnul meg.

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba il|itő, speciiális terźryiél<at a|ka|mazó

intenziv, komplex nevelési környezetben valósulhat meg.

Az óvođłi nevelés sorđn:

- Az anyanyelvi nevelés

- A mozgás

- Akommunikáció illetve

- A vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése

- A specirflis teľápiák a|ka|mazása (diszlexia-pľevenció, gľafomotoros fejlesxés stb.)

segÍt az iskolába lépéshez sziikséges fejlettség elérésében.

Nagyothalló, siket, lłítrłssérĺilt és középsúlyos fokban éľtelnileg sérĺilt, illetve konđuktív

mozgásterźryiráľa szoruló gyermekekkel nem tudunk foglalkozri. Neveléstik, fejlesztésÍik

feltételei nem biztosítottak.
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ľÁlĺop 3.3.z pÁlyÁzAľ

Intézményen behil az eséIyeryenlősĘ biztosítását szolgálja az önkotmźnyzat,,TÁMoP _

3.3.2-08ĺ1-2008-0002 Esélyeryenlőségi pľogramok végrehajtásának támogatása''

pń|yázztáůlan valĺí ľészvótelĺink A,pá|yázatfenntartási kiĺtelezettségének még négy nevelési

éven keľesztĺil kell eleget tenniint melynek teriiletei a következők:

- A2. Sikeľes integníciót és iskolakezdést tánnogató szalgźútatźs - felkészítö nyĺĺri tábor

- Cl. Cé|zott beavatkozások a korai fejlesztés érdękében - állapotfe|ľnérés - tanácsadás

. C6. Intézményi egyiittmfüĺidésęk _ egészségĘyl és szociális szolgáltatot vďamint

óvodĺák egytithniÍkĆidésére kidolgozott munkaprogľam ďapjĺĺn

- DI. Beóvodázás

- D2. Beóvodĺĺzást hetrÉltató tényezők klzarása _ fe|méľés és intézkedési program

aIka|ĺną2Ą5a

- D3. Nyitott óvoda pľogľam _ beszoktatasi progľamok szervezése

- D4. Pľogramkínálat bővítése _ spoľfpľogľamok heti két órában

. D5. Egyéni fejlesztési tervek - ľendszerteľvezés, kialakítrĺs, bevezetés. Egyéni felméľés,

fejlesztési teľvek

- D6. CéIzott fejlesztési szolgĺĺltatrás * cé|zott óvodai egyéni fejlesztő programok hęn 2

óľĺban.

- I,7. óvoda-iskola együtfunÍĺködés módszertan-fejlesztés, mentoráliĺs, bevezetés

úĺmogatasa

- H1. IPR-adaptílősa-bevezetéshez sziikséges intéményfejlesztés, nevelési program

- ÍĽf.Pedagógustovábbképzés

- Kĺ. Nyilvánossrág és t'íjékozta;tÁs ahelyi média segítségével

. Inĺ|iká1g1glc

,,Co SM pľevenciós tevékenységek szĺrna

oD', Beóvo dámtt HIIH gyenľrekek száma

,7.,, Ovođei fejlesztő programban ľésztvevő gyerľnekek aĺánya

,,2.', Aprogramok ríltal közvętlentil éľintett HľIH gyeĺľrekek száma

A programok ĺáltal közvetlentil érintett SNI gyermekek sziáma
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cłznÁr,rĺonÁs. ľÁBcrrr rnr-,ľÉrtr,nx

Intéanęqv iink gc'zdas ági besorolús a

IntéményĹink önállóan műkĺjdó költségvetési szeľv' köItségvetése a teljes intézményi

mťĺködes és beszeĺzési koltségvetési előiľanyzatokattarta7mazza,mely felett az óvodavezetője

rendelkezik. Intézrnényünk pénziigyi _ gzdasagi tevékenységét küldn megállapo&ĺs alapján

azönőiLőanĺnűködő és gazdálkođó TÁ-TI-K^A Napközi otthonos óvoda Iőtjael.

A gazdźlkodással kapcsolatos feladatok szabźĺyszeru eĺlátasáért a felelősség megoszlik a

gazdasáęj v ęzętő és az iĺtéz m éĺy v ezeti5je köz<itt.

Az intézmény gazdóIkoďltsdnak 3 fő teriilete:

Költségvetési teľv elkeszítése, elfogadtatasa

A költségvetés végľehajtasa

Beszáľnoló készítése a gazdálkodłás eľedményéľől

Tórqvi feltételek

A csopoľtszobĺík tríľgyi feltételei a helyi progľarnban megjelölt feladatoknak megfelelően

biztosítottak.

Az elte|t időszakban szoľos' takarékos, visszafogott gazdłílkođíssal sikeľiilt a költségvetési

előiľanyzatot taľtani. Ennek eredményeként az ivoda épülete gondozott, esztétikus, otthonos.

A meglévő tángyifeltételek a gyermekek ellátásĺhoz, neveléséhez sokrétíi lehetőséget biztosít.

A folyamatos karbantaľtások ellenéľe vannak az épĺiletben' vďamint az udvaĺon fejlesztésre

vłáľó feladatok, beruhrázasok.
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ł ľonvpľryns nrÚroons ľĺzľosÍľÁsł
Alapđokumentumok:

,tuna1tum"^ffiľ"o,*,

o KomplexPrevenciósóvođaiPľogram

o IntézményiMínőségiranyítiísiProgram

Szervezeti és Mfüö dés i Szabáůuzat

-'ľ^{'ffiľruľłľzó dokumentumok :

Továbbképzési Progľam, Beiskolĺízási terv

o KözďkalmazottiSzabályzat

. Gyakomo|rl'Szabáúyzat

.*T".Tiläffi::i1'ä;:#.

Iratkezelési szabźÄy zaÍ.

Esá<ozök és forások éľtékelési szabéůyzata

Közbeszerzési és Beszerzé si pźůyazat

LeLtźrozási és leltaľkész ítése szabályzat

Pétlzkęze|ésiszabáůyz'at

o Felesleges vagyorrtaĺgyak hasznosítĺísának, selejtezesének szabźtyzata

Számviteli politika szabźlyz'at

o TelefonhnmáIatĺszabályzat

Üryrend

- Az alapdokumentumok a nevelőtestület áItAl elfogadottak, a fenntaľtó aIta|

jóvĺáhagyottak és az aktuális töľvéný előíľłásoknak megfelelőek. Az
alapdokumentumok koherenciája biztosított.

- A dokumentumok nyilvlánosĄ hozzĺáférhetöek.



Taníigĺí do kumentúciő k j ogszeľ űís ége

- Azďapnýlvántartás atörvényben meghatáľozott adatkörre tęrjęd ki

- A jogszabályban kötelezően ęIőirt, hivatalos tzĺĘy_ígazgatĺási nyomtatványokat

használjuk,amelyatö,rvényilegme$atÁĺozottaďatokattaĺta]mazza.

- A tanügyi đokumentőciőkvez.etése előírás szerint, naprakészen, folyarnatosan zajlik.

- Az óvođaköteles gyeĺmekek hiányzasait az óvodapedagógusok nyomon követik,

szĹikség szerinti intézkedés biztosított.

- Az óvoda vďamenný gyermekéről a személý anyagok vezetése, megfigyelések,

íntéz]<edésęk, fej lesztési feladatok rögzítése biztosított.

AI kalmazús j ogs zer íís ége

- A KIR munkaÍig;li nyilvĺántaľtó pÍogram mfüödtetése biztosított' alka}nazása

ręndszęres.

- A munkatźrsak szeméýi arryaga rendezett áttekinthető, vezetése, kaľbantaľtása

folyaĺratos és j o gszeríĺ.

- A HACCP miÍködtetése előÍrás szeľínt biztosított.
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vľzn ľ Őr mľvĺr,ľ,Ás oľr :

nNemcsak azěrt vaglunk felelősek, amit teszünk, hanem azěľt Ís, amit nem

teszíinh"

(Thomłs Gordon)

34



A köznevetési intézmények óvodď gyakoľlatĺát ďapjaiban meghatźrozó új kĺiznevelési

tĺirvény módosíüásai, végľehajtrási rendeletek, folyamatosan jelennek meg. A fokozatos

bevezetés }}L3-tďljelentős változrásokat hoz, ugyanakkor vannak új elvaľasok, melyek maľ

f0 If . szeptembeľétől hatéůyba léptek.

CéIom:

KAP C s cLATo s veZ'F,TÉ'sI KONCEPCIoNI

olyan feltételrendszer biztosításą amely lehetővé teszi a nevelőmunka

továbbfejlesztését' a pedagógiai munka hatékonyabb mĺĺködését, a jogszabćllyi változasoknak

is megfelelĺi sikeľes szakmai gyakorlatot'

Rôvĺd tĺĺvú felađatok:

o Folyamatosan a nyugodt, zavartalan munkafe]tételek biztosítása

o A játék, mint ďapvető tevékenység feltételeinek folyamatos elemzése, éľtékelése, javítlása

a csopoľtban és uđvaľon ewaránt.

o Mozg:ásfejlesztés lehetősegeinet feltétęIęinek folyamatos elemzése, értékelése, javítasa.

c Intézméný szinten: az egészséges éIetmódľa nevelés szokás-szabályrendszeľének

vizsgźlata: elemzés, éľtékelés, kĺizĺis célok, feladatok követelményľendszeľ meghatfuozása,

gyakoľlatí megvďósítása

. Egyénĺe szabott a gyeĺĺrekek és sziilők igelryeihez igazodő beszoktatás lehetőségeinek

biztosítása'

o CsoportalakítasnáI a sziilők igényeinek, kéľéseinek figyelembevétele, a máľ kialakult

kapcsolatok (bölcsőde, jätszóttr) erősítése

o Intézményi sánten a munkajellegiĺ tevékenységek szokĺs és szabĺłlyľendszęrének

vizsgźiat4 elemzés, éĺtékelés, közös celot feladatok ktivetelnényrenđszerének

megbatarozása'

o A gyemrekek egyéni fejtesztésével kapcsolatos dokumentlĺciók koherenciájának

biztosítĺsą hatékonyabbá tétele.

o A pľogľamhoz kapcsolódó személyiséglap átvasgá|ása" az anamnézls részletesebb

kidolgozĺása aprevenció-koľrękció hatékonyabb, eľedményesebb megvďósítasa érdekében
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Kłizéptávú feladatok:

- A bevált jó módszeľek továbbfejlesztése, új lehetőségek kutatĺísa a még hatékonyabb

fejlesaés érđekében'

- A csopoľt đokumentációk módosítása a töľvényi ęlőíľásoknak megfelelően.

- Intézrnényi továbbképzések kęľetében az egyént foglďkozasok jó tapasztalúanak"

gyakorlati módszeĺeinek bemutatásą áĺtaÄasa

- Köĺryezeti' tź,ĺgr' feltéte|.ek folyamatos vizsgéiat4 jau'ttĺsa

- A játékeszközök tudatos, solĺféle hasznílata a gyeľmek sokoldalú fejlesztésének

éľdekében.

- Népi mo'.gásos játékot udvaľi mozgásos játékok lehetőségeĹnek gazdagítäsabővítése.

- Mentalhigiénés szakember bęvonasával az egészséges életmód fontosságĺínak erősítése.

- MunkajellegiÍ tevékenységek feltételĺendszerének folyamatos vizsgźlat4 éľtékelése,

javítasa.

- A gyermekek fejlődésének dokumentálrása a töľvényben előÍrta]g meghatłározottak alapjĺán'

a kij eliilt szempontok figyelembevételével.

- Fejlesztési feladatot játékok gyűjteményének létrehozásą ĺendszerezése. Eszköztár

létrehozasa.

- Pľevencíós-koľľekciós feladatrendszer megvalósítłása: a gyeľmekek képességeinek

megfelelő egyéni fejlesztes, a különleges biínásmódot igénylő gyermekek esetében a kiilsó

szakemberekkel való hatékony együtfufüödés.

- A tehętséggondozĺłs helý gyakorlatőnakés dokumentaciójáÍIak elókészítése, kialakítása

Hossni távú felađatok:

. Pedagógiai progľam megvalósulasának és fenntaľthatóságának folyamatos vizsgáiat4

szfüséges koľľekcíót ttiľvényi előírásoknakmegfelelő módosítások elvégzése.

r Ą progÍam feltételľenđszeľének biztosítĺ{są hogy hatĺĺsľendszerével elösegítse minđen

ryermek szělmálr a az optimális körülnényeket a folyamatos fejlőđésehez.

. Játékpedagőgiźxa|, pszichológiával kapcsolatos ismeretek felelevenítése, folyamatos

bővítése.

r Ą gyennekek kisebb testi fejlődési rendellenességeinek teriiletén a megelőzés

lehetőségeinek biztositása a mindennapos testnevelések alkďmávď.

. A helyi köľülményeknek, gyeľmekek életkoľának, egyéni fejlettségének megfelelő helyes

életľitrrus ki alakítás a.
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Ismétlődö, közcjs öľiimteli tevékenységek megszeĺsłezése, nevelésiink hagyomĺĺnyainak

bővítése, gazdagitźsa

A nehezen kezelhetö, magatartásproblémas gyerĺrekek érdekében a viselkeđésteľápiával

kapcsolatos ismeretek bővítésą a sziilőkkel egyĹĹtfufüödés biztosítĺísa

Az óvodapedagógusok korében a tehetséggondozásľa" a gyermeki kompetenciák

fej lesztésére való felkesziilés tamogatása.

A tehetséggondozás folyamatának megvalósítása.

A köznevelési tiiľvény változásainak, yáitońrtásalnakbeépítése az óvodđ gyakorlatba-

Célom: olyan kiiziisség kialakításą vezetése, amely a miár eléľt eľedményekľe, sikeľekre

épífue, magas szakmai színvonalat képvisel. lnnovatív, eg5rmĺásra odafigyelő, támogató kö'zös

értékeket hoľdozó munkatáľsak kozössége.

Rtivĺdtávli felađatok:

o A kĺiznevelési törvény vĺĺltozásainak megfelelő óvođai gyakorlat előkészítése

o A kiégés jelenségének megelőzése, kezelésének lehetőségei, a jelenséggel kapcsolatos

előadások szeľvezése

r Csopoľtszobában zajló éLet tevékenységek tiszteletben taľtásą innovatív alkotói légköľ

biztosítrása, egyéni elképzelések megvďósítása.

o Kommunikációs ľendszer működtętésą ameý ľendszęľęs, pontos, koľľekt cé|zott

infomációráĺamlast tesz lehetővé, Íľott és szóbeli formában.

r oIyan vez.etói támogatás a1ka|maza,sa, mely által az elfogad:ás, a megéľtés, abizaIom, az

önállósĘ,atisztźaottkompetenciakcĺrökadjáĺ<anapiműködésbiztoĺságéú.

o Azúj dolgozókmellé mentorokjelölése.

o Pľóbaidő kitiizése" lejáľtakor aďo|goző koĺĺekt értékelésének biztosítása.

o A dajkĺĺk pedagőgiai munkát segítő szerepének értelmezese, fe|ađatal' pedagógiai

szęmlélętének alakitasa.
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KłĺzépJáĺyú feladatok:

Azővodapedagógusok, dajkak személyes kompetenciájanak továbbfejlesztése, bővítése.

Külső és belső továbbképzési lehetőség, belső szakmai napok szervezése

óvodapedagógusi, és segítő szemé|yzet körben egyar:ánt.

A helyi nevelési pľogram megvďósíĺłsát tźmogato óvodapeĺĺegógusi és dajkai

pluszkompetenciak felszínre hozása" a szakmaí ismeretęk bővítése

A köanęvęlési torvényben előírt vezetőí ciklus 2. és 4. évben töľténő értékeles a

nevelőtestĹilet és a sztilői közösség őůtal, annak elfogadásą mérlegelése, megfelelő

módosítás.

A köznevelési törvényben megfogďmazott életpályamodell töľvényi elöírłísainak,

lehetóségeinek Íigyelemmel kísérése, a nevelótestiĺlet tĺíjékoztatása.

A nehezen kezelhető gyenľrekekkel vďó bánásmód,hozzáźt|léts, attitiĺd alakítása a dajkák

eseteben is.

Ęo$szt'itávú feladatok:

. Az öt évre sznLő továbbképzési program megvalósítasą amely lehetőség szerint

Íigyelembe vesaaz egyén éľđeklődési körét és azintémény cé|jät.

. Demokľatikus, igazsĺágos, következetes, gyermelĺÍ<özpontĄ a đolgozók érdekeit szem előtt

' '. tnÍtó dtintéshozatď gyakoľlĺása.

. Gyakonrok esetén a gyakornoki sr-abźiyzatban foglďtak a]ka1mazźsu

. Pedagógus etikabetaľtásą betaľĺatasa.

. A jó munkatarsi kapcsolat fenntaľüĺsą erősítése iyí|t" őszinte vitalehetőség

biztosításaval.

. Elemző éľtékelő, segítő magataľtással a pedagógiđ munka szÍnvonďának emelése,

miközben érvényesiil az ővođapedagógusok pedagógiď önáIlósága.

. Bensőséges, csďádias ivodai légköľ biztosításą amelyben a gyermekek jól érzik magukat'

és bizalmat sugároz a szĺilők felé.

. Az egymĺástól való tanulás lehetőségeinek további megteĺemtése, szé]esebb köní

tevékenységek biztosítĺásával.

t Az újonnan belepő kolléganők ismeľjék meg a Komplex Pľevenciós óvodai Programot,

ilyen iľanyrl tov ábbkepzéseken való ĺészvétel szor galmazéłsa
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CéIom: olyan intézmény mriködtetése, amellyel a gyermeket sziilőt munkat,ĺáĺsak, a

parbrerek és a fęnntartó egyaľírrt elégedettek.

Rłividtávú célok:

o A jelenleg ís hatékonyan működő kapcsolattaľtási formlák fenntartásą lij együľtmiĺködési

lehetőségek keresése, kipróbálásą éľtékelése

r Ą szĹilői javaslatok felelős mérlegelése

r Védőnövel kialakított jó kapcsolat fenntartasą jelentős szerepe van a HIIH gyermekek

feltérképezésében.

o Feladatom: jó munkakapcsolat kialakítísa, fęnĺrtaľtása a nevęlést sęgítő szakemberekkel,

óvođapszichológussď, logopéđussď.

ł Az óvodából isko]ába való áfuenet zavaĺra|anbiztosításą k<izös tevékenységek keľesése

o Beiskolazások előkészítése, a szťilők segítése a gyermekek egyéđ adottságainak,

képességeinek fi gyelembe vételével.

o A közęli bölcsődével a jó kapcsolat kialakításą fenntarüásą kiilönböző rendezvények,

programok szeľvezése a gyeľmekeknek' sziilőknek.

Kłizéptávú célok:

A sziilőlĺftel vďó egyiittmfüi'dés tartalmi megújítása

A szĺilői éľtekeáetekhatékonysígának nivelése (reszvétel, témavĺílaszt.ís)

Acsďádpedagőgialísmeľetekbővítése,hatékonya}ka]mazźsa

A közrevelési törvényben előíľtak szeľint a sziilők altal a vezetói ciklus 2. és 4. évében

kapott éľtékelésre a kiďakult vezetési gyakorlat łáttekintése, szĹikség szeľinti módosítĺása-

Keĺiileti szakmai kapcsolatok megtaľtásą folyamatos megújíúása.

A Komplex Pĺęvenciós óvođaí Programot a|ka|maző intézményekkel konzultĺíciók'

továbbképzések szeľvezése, tapasztalatok megoszüasa.

HosszútĺĺYt'i céIok:

. A szĹilői szewezettajékoztatasa az eredményekľől.

. A szĹilők elégedettségének feltéľképezése, mérése, megosztása a nevelőtestiilettel.
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A kapcsolattaľtás felelősi ľendszerben vďó működtetése aktimyező iskolákkal.

A szociális ellátoręndszerrel való akÍív egyiitfuiikÓdés - a szülők tajékoztatasa az őket

megillető keđvezľnényekľőI. Egyetlen gyeľmek sem maradhatkĺ. az óvođából a szĺÍlők

szegénysége míatt.

Gyeľmekorvosi, védőnői tanĺácsadas szęrvęzése: egészségiigyi tarta]mú programok a

sztiĺők számała, szÍikség esetén vedőnői fogadóóľa az óvodában _ a sztilők eseti

problémáiban segítségnyújtas.

Közmr1velődési intézményekkel való kapcsolatiartźs, hagyomłányaink megőľzése, új

lehetőségek keĺesése.

Az ővoda vďamenný dolgozójĺĺnak motiválĺása, hogy embęri magatanĺsávď, szakmđ

felkészĺiltségével példamutató legyen a csaláđok szálmźtra

Célołn: a gyeľmekek jogainak biztosítása minden kiiľĺilĺnények között.

Rłividíĺvń feladatok:

o Integľációs Pedagógiai Progľamunk, valamint a helyí nevelési pľogÍam Gyermekvédelem

fejezetébenfoglďtakszęrintímfü öđésmegvalósítása

o HáffinYt csökkentö attitiĺd elvłáľasa' a gyernek érdękeinek felvĺĺlIalásą képviseletą az

esélyegyenlőség biztosítás a az ővoda valamennyi đolgozĺlja részéről.

. Éves munkatervben beszámoló elkészítése, adatszol gźitatźsbiztosítĺísa

o A nevelőtestiilet ręndszeres tźĄékoztatása.

o A csopoľtok gyemrekvédelmi munkájának koordinálása.

o ovodakezdéstől a háhanyos illetve halmozottan bĺ{tľłányos helyzetiĺ gyeľmekek

felĺnérese; nyilvĺíntarľása.

. Az SNI gyermekek esetében atöľvéný sz, éůyozźsmegismerése, betaľtása

o Csoportďakítástľĺl fontos szempont a halmozottan hátľrányos helyzettl és SNI-s

gyermekek arányos elosztźlsa.

o A TÁMOP 3.3.2péůyazathoz szfüséges targyi és szeméýi feltételek biztosítása

o A páLyázathoz kaľcsolódó éves beszámoló elkészítése' az adľniniszhácíós feladatok

koordinálásą a dokumentiĺcíók folyamaÍos ellenőrzése.
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o A beóvoďízasi feladatok e|látása. Beiratkozaskor a sztilők iskolď végzettségének

ismeľetében tzjékonatás a HľIII nyilatkozat lehetőségeiről a Gyermekvéđelmi irodan.

o Ą megbízÁsi szeľződések elkészítésą kiépítése.

Kłizéntávli feladatok:

Szfüség ęsętén a gyeľrnekvédelmi megbízottal, a csoporlos óvodapedagógusol.ĺJ<ď

c saládláto gatłĺs biztosítása

Az óvodai csopoľtba bekeľii]t SNI-s gyeľmek, illetve időközben felmerĹilt gyanú esetén a

legrdviđebb iđőn beliiti intézkedés biztosítasa a gyeľnek szakszęríi ellátĺása' megsegítése

érdekében'

Az éľintett munkaúársak,,hozzäianlilásának'' támogatasa

A migráns gyenĺrekek és etnikai kisebbség hagyomanyainak megismerése, tiszteletben

lelľras1 ápolĺása.

A szĹilők szźmÉlra lehetöség biztosítrása egészségiigyi szakembęľekkel vďó talrílkozáma,

korrzulüációľa (orvos, védőnő, oľtopédiai szakorvos stb.)

A TÁMOP 3.3.2 prtyazatban éríntett szĹĺlőkkel folyamatos kapcsolat fenntartasa

(hoz-zajaru1ás,tájékoztaÍás'fogadóóľa)

CMl szęrvezetelĺkęl kapcsolat kiépítése, fenntaľtĺísa

IIo sszńtávú feladato k:

. Szakszeľíí koľai felzĺáĺkóztatás, valanint a belső' speciális képesítéssel rendelkező

óvodapedagógusok fejlesztő mrnkájának támogatása, kĺilönos tekintettel a háÍrányos

helyzetĺĺ, hďmozottan hátranyos helyzetii és veszélyeztetett ryeľmekek esetében.

. Intézmény képviselete gyermekvédelĺaet édntő konferenciákon.

. Pedagógus etiką titoktaľtási kötelezettség, az adatkezelési szabělyzat noľľnái szerinti

eljĺánás biztosítása'

r Töľvényi előÍľasoknak megfelelő gyeľmekvédelmi feladatok elvégzése.

. SNI-s gyeľmek esetén a folyamatos fejlesztés nyomon követésą kapcsolattartás a

ryermekel&el foglalkozó szakembeĺekkel (psđchológus, logopédus, mozgłĺsfejlesĺő stb.)

. ÉÍtékelő eset-megbeszélések, pľobléma-megoldó fóľumot hospitlĺllĺsľa épülő

együttmfüödés szpwezése kiilső szakemberek segítségéve|' az erđeke|tek részvétęlével

(szülők, óvodapedagógusolq szakembeľeĐ.
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A személyi és Łáľgyí feltételek lehetőség szerinti biztosítiása az SM-s gyeľmekek száĺrrőlra

ennek éľđekében továbbtanulás, pedagógus tovabbképzéseken való részvétel

támogatása.

A Fenntmtói és lntézményi Esélyegyenlőségi Intezkedési Teľv végľehajtźsą a háÍrłĺnyok

enyhítéséľe töľekvés érdekében.

Azntegrérciót támogató szemlélet formĺá'lasa a szĺilők inĺnyába is.

A TÁMOP 3.3.2 páIyázat fenntaľtasi kĺitętezettségének teljesítése

Célom: Takaĺékos gazďálkodás mellett, a rendęlkezésľe áIló pénzeszkÓzök előírrás szerinti

felhasznílásávď a lehetőségek maximrílis kiakľlázĺása.

Röyĺdtłĺvú feladatok:

o A helý nevelési pľogram végľehajtásahoz sziikséges' a nevelőmunkát segítő eszközök es

fęlszerelések folyamatos biztosítłásą szĺikség szerint beszetzés,pótlás, csere- az

előírrásoknak me gfelelően.

o Balesetmentes és egészséges kö'rnyezet biztosítása: a fejlesztést a szĹikségletek hatźror-zělr-

meg ellenőrzése, felméľése biztosítłĺsa folyamatos feladaĹ

o Azeszköznoľma szeľinti felszereltség biztosítiása- Szakszeĺii készletgazdrálkodás.

Kiizéotávú feladatok:

Költségvetésünkből:

- A fiilđszintí konyha csempéjének cseľeje

- A konyhą aver-etői iroda és a két gyeľmeköltĺiző festése

- A gyermek ö'ltĺizőszekrények átcsiszolásą la}lkozása

A szertĺír és a szal&önyvtĺĺľ foĺyamatos fejlesztése

Pztryázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése éspäĺIyáaatok elkészítése.

Az ínfoľmatikai és iľodatecbnikai eszközök fejlesztése, folyamatos karbantaľtás.

Hossaitávú feladatok

' A fenntaľtó elvárasainak megfelelő gazdaságstevékenységbinositźsa

r Fenntaľtóisegítséggel

- Két gyeľmekmosdónk és a felnőtt zl.łhaľryzó felújítása

- Udvari jźttékeszközeink cseľeje, és balesetmentes tďaj kialakítĺísa
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Állagme góvrás, fo lyamatos karbantaľhás

A jelenlegi felszereltség és éľtékek megtarÉsa vďamenný munkatĺáľs részéľől.

,a

\.EZ,ETESI KONCEPCTOM

eéIaÍnĹ Azlĺtézĺrlény fenntartójanak elvĺáĺasďt a dontéseimnél Íigyelembe veszeÍÍj' minden

tevékenységben töľvényesen és jogszeľíien jaľok el. Tĺiľekszem a korrekt szalmaí kapcsolat

fenntaľĺĺsĺíľą miÍköđtetésére.

Rtividtávú felađatok:

C Az intézrľrény ďapdokumentumainak módosítása a törvényi elöíľasoknalq valamint a

fenntartó elvázsainak megfelelően" azokhoz.zéféĺhetőségének biztosítĺása.

o A köznevelési törvény megismerése, megismertetése, betaľtasa és betartatása. A
módosítások elvégzése a nevelő'testtilet bevonásávď.

Křizéptĺvú feladatok:

A pedagógiai progľam várható módosítiása a törvényi előírasoknak megfelelően, annak

jóvahagyása

A pedagógus életpáIya modell folyamatos figyelemmel kísérése, előkeszítése, bevezętése.

A bevezetésre kerĺilő ktilső ellenőľzési ľęndszer megismeľése, a nevelőtestiilet

felkészítése

A várhatóan nyugdíjba vonuló kolléganók helyenek betöltésekoľ közalkďmazotti

pőlyáztatźs,a jogszabźłlyielőÍrásokbetartĺásávď.

Ilossańtávlń felad atok:

. A Közoktaüĺsí Információs hoda (ilR) program ďkalmazása' napra kész, pontos

vezetése.

. A dolgozók személyi aĺyagának pontos, napľakész vezetése

a Az, intézmény szabály zatalnak pontos, j o gszeľĺi beaľhásą b etzľtaÍása

. Az intéaľrény és csopoľt dokumentiíciók koherenciájának biztositźsa
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lvodapedagógusi végzettségem megszerzése utłĺn f3 éve dolgozom Józsefuĺáľosban.

Pedagógiai munkám soľán folyamatosan, fokozottan fi'gyelmet fordítottam a hátľányos

helyzetíĺ, valamiľrt '$NI gyeľmekekkę| valĺi diffeľenciált fog|alkozĺásľa' ęsélyęgyęrúőséeiik

biztosításĺára - hiszen ez óvodánkban kiemelt feladat. Ezért fontosnak taĺottam ismereteim

bővítését a szakszeríÍbb és hatékonyabb ellátĺásuk érdekében. A gyeľmekęk, illetve az óvođrĺnk

érdekęit szęm előtt tarfva továbbtanultam. A ,,Gyógypedagógus, Tanulasban akadĺílyozottak

peđagćlgqája szakoď' szęĺzett speciális isnereteimet gyakorlati munkámban hasmosítottam,

illetve enltěnfokozottabbaĺl segítettem pedagógus tarsaim ilyen inányú tevékenységét.

Az óvodavezetői feladatokat ismerem" lehetőségem volt azok végehajtźsźban ľészt venni,

illetve a ,}{ez-ető óvodapedagógus szakoď' szerzett ismeľeteimet a gyakorlatban is

ďkďmazni.

Pályazatomban az intézmény vezetéséľe vonatkozó célokat és feladatokat a helyi

sajátosságot igények és elvláĺások Íigyelembevételével hatźroztam męg. Áz, óvodĺvezetői

pólydzaÍ elnyerése esetén lłgfontasabb felađatomnak anyugodt munkaheýi Iégki'ľ' a nyílt,

őszin1e munkatlársi kapcsolat fenntaľüísáL erősítését, a zavalta|an munkavégzés feltételeinek

biĺosítását, megteremtését tekintem. Gyermekeink továbbľa is szívęsen jarjanak az

óvoúínkbą éľvenyesĺiljön esélyegyenlőségiik. Életkoľuknalś" egyéni fejlettségiĺknek

megfelelő tevékenységeken keresztiil személyiségiik komplex fejlesztése a zök&ęnömentes

bęiskolĺŁĺásukat szolglílja és biztosítsa.

Ełlhęzkéľem a munkataĺsaim és a Képviselő-testiilet tźnogatasáÍ

,Á 3-6 éves gĺermeknek úgĺ kell H)zvetítenünk kultúrdnkłĄ hogy ěrzelmilcg, szocíálÍsan

és ěrtelmÍleg ettóT gazđagabb leglen. A nevelőnek _ szakerubernek kell ísmeľnie a cěIt, az

eszJĺÍiz- ésteladabendszerĄ ehhez az óvó-védő nevelésheĺ Neki kell vúlaszt ađni aľra, hogł

az óvodúba lěpő głermeket hogrun kell etvezetní úg az Ískoluküsziibig, hog1l testben ěs

Iélekben gĺarapodjon, s kiizben boldog glermckkorút is megőriuük,

(Porkolúbné dr. Balogh KątalĐ

Budapest, 20 |2. oktőbeľ 29.
ĺ ,' 1

t\Nn'VLrq,Lr i\*luL:

ěyuľkovics Miklósné
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ľ.elhasznált irodalom:

Komplex Pľevenciós óvodai Program

Dr. Benedęk Istviĺn: Peđagógiai vezetés, a vezetés pedagógilĺja

óvođavezetők kézikönyve

Mezei Gyula - odor Klaľa _ Szebenyi Péteľ. K<izoktatasľendszertan

Bernát István _ Mezei Gyula - odor Klaľa - Pais kĺáľolyné - Szebený Péter: ovodai

menďzsment

Bosch Máľta _ Mezei Gyula - odoľ Kláľa: ovoďugazgatás és gazdalkodlás

Dľ. Gazdag Miklós: Vezetéslélektan

Dr' Bosch Mrárta: Tanügyigaz gatźs, iskolaszeľvezés

Dr. Bosch Máľta _ Mácsay Maĺta: Jogi és gazdasőęj ismeĺetek

Pereszlényi Eva^ Azóvođĺák szakmai fejlesztése


