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SZMA KRISZTTNA

1.Bevezetós

óvon,łve zg.r oĺ p ĺry ĺz ĺ^r zo tz.

A pedagógusi életvitel tďán egyik legfontosabb elemę a mai táĺsadalomban,

hogy felpöľgetett életĺinkbcn időt tudjunk szakítani arra, hogy a magunk és a

köľĹilötti.ink élők számáľa meghitt, nyugodt peľceket, óľákat szerezz.jĺlk. A tenni

akaras modell éĺtékéve| elől jámi abban,hogy ęlhívatottstlgga|, etikus

magatartással, egy olyan gyermekkozpontú óvodaí élet valósuljon

meg,amelyben egyĹĺtt, csapatként vegyünk tészt a célok megfogalmazásában és

m egval ós ításäb an.Ennek éľdekében az őv o dai élet szeľvezés ében főszeľepet

kell biztosítani a játéknak, amozgásöromének, a cselekvésvágy kielégítésének,

az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó megismeľésnek, amikor a

gyermek érdeklődése, tevékenysé ge ezt me gkívaĺrj a.

Felnőtt és gyermek szźlmćra egyarint fontos az egyéĺlľe szóló törődés, a pozitív

megnyilvanulásokra való odafigyelés és az őszinteség!

Az iĺtézmény mfüödtetéséhez elengedhetetlentil fontos:

- ismęrní az ővodai szo|gźitattlst igénybevęvők koľét

- ezenszemélyek . lehetőségeit

- elváľásait

. jcivőbeli tęrvęit.
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Hiszem és vallom:
. HogY a gyermekkoľ a fęlszabadult, felhőtlen, ĺĺľömteli játék

időszaka.

. HogY az örömteli jaték és a tudatos teľvszeľű munka a gyermekek

személyiségének, képességeinek kibontakoztatástń' fejlődést eredményezi.

. Hogy a felelősségteljes pedagógiai munka eľedményeként kreatív

gondolkodású, cselekvésĺe kész, nyitott, a tudásvágy igényével

renđelkező gyeľmekeket nęvelĺink, mely egész életiikľe nézve

meghatározó irányultságot eredményez'

. HogY a gyeľmeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen

a feltétel nélküli elfogadás, az aneve|ési attifíid, mely a szereteten alapul,

ami bŁtonságot nyrijt a gyeľmekeknek a harmoníkus, egészséges

fejlődéshez.

o Hogy belső meggyőződésből fakadóan hinnĺ.ink kell, hogy a séľült

gyermek nevelése, a társadalomba való integrációja nem lehetetlen.

o Hogy a nevelés felelős etikai cselekvés.

A vęzętői állás megpźiyźlzása új kihívást jelent széłmomra, hogy az éľtékeket,

hagyományokat megőľinłe, źŃorĺikítve, új taľtalmakkal kiegészífue segítsem a

megkezdett utat.

Az Íntézmény mankatórsui szúmúľu kíilső púlyőzókěnt kĺíľem a nevelőtesttilet

és az alkalmazotti köľ bizalmdt, a tisztelt Képviselőtestiilet tdmogatdsút.
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Avezetőipľogľamotmeghatáraző jogszabáIyíhättér

o l993.évi LX)ilX. törvény a Kozoktatásról

fa06.évi Ĺoľvélly a ktjzoktatásľól szóló 1993.évi LXxx. törvény

módosításáľól

. t37lI996 (vlil.28) Koľmányĺendelet az óvodai }tre'ĺelés országos

Alapprogramja

o 1'LlI994 (VI'8) MKM ĺendelet módosításárőI sző|ó 3012004 (X.28)

oM. Rendelet- a nevelési-oktatási intézmények miĺködésérĺil

C 312002.( II.15) oM ręndelet a kcizoktatás minőségbiztosításáról és

mi nő ségfej lesztéséről

. fl2005.(m.5) oM ľendelet a Sajatos nęvelési igénytí gyermekek

óvodai nevelésének iľányelve

. ].993.évi XXXWI. torvény a nemzeti és etnikai kisebbségek

jogairól

. 32|I997(XI.5) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kísebbség óvodai

nevelésének iľányelvei

ł 2011.évi CxC. Nemzeti koznevelésrőI szóló töľvény

o !997 Budapest Józsefuáľos onkoľmźnyzatálnak kĺjzoktatási

feladata-ellátási, intézmény hźiőzatműködtetési és fejles ztési terĺ e'

r 1998 Józsefuárosi onkormányzatMinĺíségiranyítási programja

o 1999 Budapest VIII. keĺtilet Józsefuáros Közoktatási

Esélyegyentőségi Progľamja a halrnozottaĺĺ hátrźnyos helyzetíĺ gyerekek

oktatási sikeressége éľdekében
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Az óvoda alapdokumenfumainak tanulmány ozása

A p áůy ázat elké s zíté s éhez az alźlbbí intézményí doku me ntumokat

tanulmányoztam:

o HoP - Komplex Prevenciós óvodai Pľogram

o IntézsÉnyiMinőségiránýásiPľograľn

o SZMSZ

r IPR progľam
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z.Miíködési és szakmaĺ helvzetelemzés

Helyzetele mz.ésetrl, az őv adában tett látogatásomĺa építem.

A Naprafoľgó Napköziotthonos óvoda a VIII. keĺiilet belvárosi ľészén

helyezkedik el. Az emeletes épületben 4 csopoľtban folyik a nevelőmunka. Az

óvodának két udvarrésze van, melynek játszóeszközei folyamatos felújítást, és

bővítést igényelnek. Az óvoda esztétikusan kialakítotÍ kömyezetÍĺ, a folyosókat

sok növény és a gyerekmunkák díszítik.

2.1.Tárgyi feltételek

Az ővoďában 4 nagyon szép, tágas csopoľt van, melyęk beľendezése,bűtoĺzata

esztétikus, jó állapoťú. Ami felújításľa szorul, azok a gyermekmosdók. Az

intézményben óvónői szoba, logopédiai szoba és fe|ztlrkőfratő pedagógus szoba

is kialakításra keľĹilt, utóbbi nagyon jól felszerelt, az eszkoztáĺkínáIata igen

színes, sokrétti. A nyugodt, zavarta|an munkavégzés feltételei, helyiségek,

e szkö zök szempontj áb őI bíztosíto ttak.

f .2.Az intézmény szemé|yi feltételei:

ovodavezető 1fo
ovodapedasógusok 9fő
Ebből: Gyógytestnęvęlő lfő
F elzátkőztató n e d a só su s 1fő
I,ogopédus 1 ŕó ( a Nevelési Tanácsadő utaző

pędagógusa
Daika 7 fö ( 1 Íö részmunkaidős)
Kertész,á|tal áno s munkás 1fő
ovodatitkráĺ 1fő

osszESnľ: 20 fłi ( 1 fő ľészmunkaidős)



SZIMA KRISZTINA óvooe.vpzBrol p ĺĺ-v łz ĺ.r zo n.

Az óvoda nyitva taľtása ďatt szakképzett óvođapedagógus foglalkozik a

gyerekekkel. A szeméIyi ellátottság stabil. A pedagógiai munka hatékonyságáú

nagyméľtékben befolyásolja az óvónők szakmai elhívatottsága" tenni akarćłsa.

A színvonalas nevelőmunka nem nélkĺilözheti a dajkfü kdzvetlen segítségét.

Munkájuk soĺán megismeľik az óvodapedagógusok nevęlési elképzeléseit,

módszęľeit, így az összehangolt munka feltételei biztosítottak a gyeĺmekek

fejlesztése érdekében.

2.3. Szociokulturális háttéľ:

,,Az ővodőba jfuő gyermek kozĹĺl 42 %o cigány szátmazású. Gyermekeink 72, %

- a é| teljes családban , fa 7o - a 3 vagy tĺĺbb gyermekes családban. Igen magas az

ingerszegény, nehéz köriilmények kĺĺzött éLő httrányos helyzetú gyeľmekeink

szćtma 57 y,, ebből 36 %o-uk halmozottan hátĺányos helyzetií. A sziilők t<ibbsége

munkanélküli.

Alkalmi munkakból, segélyekből és a családi pótlékból élnet nagyon nehéz

koľülmények között. I-akásköľĺilményĺik ľossz. Ahtalá,ban szoba.konyhás,

komfoľt nélkiilí lakásban, sokan élnek egytĺtt. Ezek a gyeľmekek igen csekély

segítséget kapnak családjuktól mind arryagi, mind szellemí voĺatkozásban. A

családban központi hetyet foglal el a megélhetésért vívott ''kíizdelem''. Kevés

idő jut a gyermekekre.

Gyermekeink ismeretei minden teriileten hiányosak. A pedagógusok fokozott

figyelĺnet fordítanak arra, hogy a jeLentkező,nehéz szociális köľiilmények között

élő gyermekek bekeľĹiljenek az ővodába, ill. folyamatosan és ľęndszeĺesen

jáľjanak. Csak íey biaosított számukľa a7. életkoruknak, fejlettségüknek

megfelelő fejlödés, fejlesztés. Ezeknek a gyermekeknek csak akkor van esélyi'ik

a sikeres iskolakezdésre. ha minél több időt töltenek az ővodźlbaĺ.,,
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f .4 Intézményi eľőfoľľás a nalízise:

Gyermekek összetétel

ovonevp ZET oI p ĺry ĺz eT 20 |2.

Megĺendelői kör igényei
/szülő, gyermelď

Az onkoľmán y zat gazć'aság1

potenciája
Kĺilső kÖrnyezeti adottság

A fenntaľtó közoktatás-politikai
pĺioritásai, elvárásai

II.ľľÉZMÉNYI
VEZETÉS
FUNKCIOI

10
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3.YezetÍii koncepció

ovoo,ą.vp zB.r oĺ p ĺtv nzĺ.t zo ĺz.

Célom az óvoda önálló arculatának megtartásáva| egy hatékony intézmény

ĺnúködtetése, mely egyaúnt megfelel a táľsadalmi elvárásoknak, a helyi

sajáto sságoknak, a fenntaľtói és intézm ényhasznállói igényeknek.

3.1. Az óvoda Írányítását nneghatáľozó feladatok

Hosszú távú feladatok Kozéptávtl feladatok Rovidtávu fęladatok
A közoktatiíst és azintézmény
miĺködését rneghatáľozó
toľvényi, jogszabályi
elvárásoknak való meefelelés

A pedagógus munkakörben és a
v ezetői feladatokat ellátók
telj esítményéľtékelésének
hatékonv miĺködtetése

Intézményi dokumentumok
áttanulmányozása,
felĹiIvizsgáIata

A fenntartói minőségpolitika
elvárásainak beépitése az
intéznénv működésébe

A nevelő-oktató munkát segítő
és egyéb munkakörben
fbglalkoztatott munkatársak
éľtékelési rendjének
mesvalósítása

Nyílt, őszinte kommunikác ió,
az eglütľműködés, a kritikaí
gondolkodás ás a bizalom
eľősítésę.

Az intézmény kiilső
kapcso Iatrendszeľének erősítése

A közvetlen és kcizvetett
paĺtneľekke| töľténĺí
kommunikácíó eľősítése a
ktilcsĺinös,egymrís éľđekeit
szem előtt taĺtó kapcso|attartás
érdekében

A közösségen belüli
ínfonnációáľam lás erősítése, a
kapcsolattaľLísi formák
fej lesztése (pľogľamok, trénin g)

A helyi programban
me gfogalmazott célok és
feladatok magas szintű
megvaIósítiísa

A minőségirányításí feladatok
hatékony müködtetése, a
feladatok megosztása a
nevelőtestiilet és az alkďmazotti
közössés bevonásával.

Intézményi honlap
mĺÍködtetése, bővítése,
tblyamatos frissítése.

Az őv oda minőségirányítlłsi
rendszerének magas szintű
megvalósítása

Takarékos gazdálkodás és
egyéb külsó forĺasok felkutatása
a megtervezett eszközpótlás
eléréséhez, különĺjs tekintettel
az udv aĺ i j átszóeszközök
fejlesztésére ( plályázatokon
való részvétel, ďapítvány
lét'rehoása, szponzorok,
támosatók keresése)

A szülőkkel való paĺtneri
együttműködés erősítése, a
kapcsolati formák keresése.

Hatékony gazdrílkodás mel]ett a
Łárgyi feltételek folyamatos
iavítása

A továbbképzési terv
felĺilvizsgálata, kiilönos
tekintettel a pľogtamoľienbĺlt
kéozésekľe

A vezetői feladatokat ellátók
k<jzötti feladat megosztás, a
jogok és kötelezettségek
gyakorlás a az SZMSZ szeri n t

A nevel<ítestĺilet és az
alkďmazotti kĺir folyamatos
szakmai feilesztése'

Feladat ellátási terv készítése az
óvodában folyó egyéb feladatok
aránvos mesosztásához.
Udvari munkálatot keĺt,
jász6 eszközök felü lvi zs gála ľa,

állasmeeóvási teendők.

1,1
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3.2.Y ezetői fela datai m :

- A Kozoktatási és a Koznevelésí torvénynek vďó megfelelés

- A fęnntaľ[ó koncepciőjźxal, elvárásaival ĺisszlrangban hatékony egytittműködés

kialakítása

- Szakmai feladatok:

. HelYi nevelési program, és a vezetőí program kĺĺvetkezetes

végrehajtása

. Alkotó együttmtíködés kialakítäsa anevelőtestiilettel

o Szakmai feladatok irányítása

o Fe|zźlľkóztatás mellett tehetséggondozás, tehetségtrlont létľehozása,

tehets égmúhelyek mrĺkĺidtetés e

o A szakmai munka ellenőrzése, értékelése

r A szeĺvezetikuItúra fejlesztése

r A gyermekvédelmi munka koordinálása

'3.3 Minőségiľányítás

Az intézmény fÜ09 -ben elfo gadott Minö s ég iľanýtás i pľo gľamj a

megfogalmazza aZ íntézmény saját értékei szerinti és a helyi viszonylatokon

alapulóminőségfejlesztésifeladatokat,meghatátozzaaziĺtézmény

minőségpolitikáját, mínőségfejlesztési rendszęľét, azinÍénrtényi miíkiĺdés

különböző táui elvęit, a mfüöđés folyamattŃ, ameLy tartalmazza a vezetési,

tervezési, ellenőrzési, mérési feladatok végrehajtását. A megvalósításban

elengedhetetIen az eryĹittmiíködési készség és a csapatszellem.

A hatékony és minőségen alapuló munka érdekében a programban

megfogalmazottszempontok szerínti méľések,- partneľi elégedettség mérések

eľedményei alapján a partneľek visszajelzése, az elvárások folyamatos

Íigyelemmel kíséľése segíti elő aszakmai szempontból jogos igényeknek való

mind teljesebb megfelelést.

If
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3.3.1. Minőségpolitikai elvek

Az |ntézményi Minőségiľrányítási Program alapján:

o Gyermekkĺizpontúság.

. Gyeľmekí érdekek, jogok tiszteletben tartása.

. Etzelĺni alapokon nyugvó óvodai élet.

. Egészséges életmódľa nevelés.

. Ä jílték és amazgás kiemelt szeÍepe.

. Gyermekionállóság,öntevékenységbiztosítása.

o Toleľancía, másság elfogadása.

C Az aktuális fejlettségi állapotnak megfelelő difťeľenciált fejlesztés.

r Tevékenységľeépülőnevelési-tanulásífolyamat.

. Egyes nevelési területek speciális felhasználása a nevelésbęn

l A családokkď való nyitott és szoros kapcsolattaľtás
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3.3.2. A minőségfej lesztést szabályozó dokumentu mok ka pcsolata

Nevelési Pľogľam:
- krildetésjövőkép
. lntézményi célok
- feladat,

eszkĺizrendszeľ

Minőségpo1itika

oľĺrp IMIP

Szervezęti és Miiködési Szabźiyzat

Csopoľt szintíĺ pedagó giai tervezés

nĺÚxonBs

Éves munkateľv' lntézkedesi tervek
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3.3.3. .Ą dokumentácĺó struktúrája

óvooevp ZET oI p p.ĺv ĺzeT 2OI2.

ĺocĺ szĺ.nÁr,yozÁs SZINTJE:
Például: közoktatási töľvény' Munka tiirvénykönyve oM
ľendelete, Önkormányzati rendeletek stb.

ALAPDOKUMENTUMOK SZINTJE:
PéldáuL Alapítói okiľat, Nevelési pľogľam MinősĘiľányítási
kézikönyv' MIP stb'

ľi szenÁlYozóDoI(UMENTUMoK SZINJE :

Például: szMsz, Házirend, eljárási utasítások, szabá|yzatok stb.

RÉszTERtiLETEK szABÁLYozÁsÁNAK SZINTJE:
PéIdául: eljárási utasÍtásot szabá|yzatok stb.

MUNKÁUTASÍTÁSoK SZINTJE :

Például: Yezető-, Vezetőhelyettesi utasításot tĺizvédelmi,
balesetvedelmĺ utasítások stb.

BIzoNYLÁToK SZINTJE:
Például: Je5ruőkönyvet jelenléti ívek, méľési eľedmények stb.
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3.4. A vezetői funkciók miikłidtetése

ovopĺ.vp ZET oI p l.ĺy Á.7,1rT 20 lf .

3.4.1. Teľvezés, szeľvezés

A fęladatok tudatos számbavételévęl, időrendi besorolásával, hatáľiđők

megjelölésévęl stratégiai és operatív teľvek elkészítése.

Feladat a hattlridők mindenkori betartasa.

A tęrvek megvalósítástůloz szfüséges kiilső és belső feltételek megteremtése, a

menę dzsment és feladatel l átási ľends zęr hatékonv műkö dteté s e.

3.4.2. Emberi erőforrás menedzsment

A vezetés fontos elemét képezi az a tęvékenység, mely biztosítja, hogy a

szerv ezet képes le gyen magá|loz vonząn i' megtartani, és kép ességeikben,

ismereteikben fejleszteni alkalm azottait,T ovábbi feladat a munkakĺiĺök és

reszoľt feladatok áIta| támasztott elvárások, igények, valamint a munkát végzok

attitiĺdje kĺiz<itti minéI t<ikéletesebb összhang megteremtése, a szervezeti és

egyéni célok osszekapcsolása, Mindezen felađatok stľatégiai tervezést

. igényelnek.

Onmegvalósítás. kĺeativitást igénylő feladatok, szakmai fejlődési lehetőséget

továbbképzési terv megvalósítása

Elismeľés- Anyagi, erkölcsi elismerés, státusz szimbólumok, reszortfeladatok

Közösséghez ta'rtozás- Munkacsoportok, szakmai munkaközösségek,szakmai

önállóság,felelősség, egymás elfogadłása, tisztelete, bizaĺom, SZEMÉLYES KAPcsoLAT
Biztonság- Biztos munkahely, biaonságos munkavégzési feltételek, juttatások

FiziolĺĹgia- Fizetés, étkezés, pihenés

1.6
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3.4.3. Ellenőrzés

Az ellenőľzési terv az éves munkaterv ńszétképezĺ, mely taĺta|mazza az

ęllenőrués területeit, időpon$át, szempontj ait, az ellenőrzéstvégző nevét.

Cél olyan ellenőrzés biztosítása' amely minden dolgozót érint és mozgősít az

ęllenőľzési folyamatban. Az ęllęnőrzés nyitott formájú, mely évenként hasonló

ľęndszerrel, de más taľtalmat napirendľ ę frizv e működtethető.

3.4.4. Ertékelés

IMIP szerirrt meghatarozott módon és időkiizönként, a szakmai vezetőket

bevonva.

3.4.5. Döntés

Az eĺedményes intézményvezetéshez megalapozott dontések soĺai sziikségesek.

Döntéseim meghozaÍala előtc szźlmítok a javaslattételí, véleményezési, és

egyetértési j o gk<irök gyakorlóinak egytittmÍĺködés ére ( neve lőtestiilet, vezető i

feladatokat eIlátók, érdekképviseletek, szakmai vezetők )'

3.5. Gyermekvédelem

A szociokulturális adottságokból adódóan az ővoda gyeľmekvédelmi munkája

kiemęlten fontos tevékenység, Az alapvetó gyermek- és családvédelmi feladatok

ellátása minden pedagógus fe?ad,ata,A gyeľmekvédelmi fetelős átfogja és

koordinálja , segíti a megoldáskeresést az óvodavezetővelközösen.

Az ősszehangolt munka teremti meg mind azokata feltéte]eket, melyek a

gyeľmekek minđenek fęlętt á1ló érdękęit szem előtt taľľva bixosítják és védik a

gyeľmekek jogait. Törekedni kell a nehézhelyzetben élő családok

megismeľésére, a lehető ségekkel élve a maxímális segítségnyrij tásr a.

T7
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3.5. 1. Gyeľmekvédelmi feladatok

o - a gyermekek mindenek felett ál1ó érdekeinek érvényesítése

o - az ővođai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek

megteľemtése, különös tekintettel a gyermekbalesetek megelőzésére

. - a fejlődésthźiráltatő tényezők feltaľása

. -töľekvésa,'másság''elfogadása,tiszteletbentartása

o - annak biztosítása, hogy a gyermeket semmilyen hátrányos

megkülönboztetés ne érje

o - fogadóóra, fórumok, éĺtekez|etek szervezésę a sztilők szźtmára

. - íjgyintézési tanácsokkal a szülők segítése

? - tényťelrrarźts, nyilvántartćs a hátrányos he|yzetĺ, és veszélyeztetett

gyermekekľő1

o - kapcsolattaľtás ktilső szakmai intézményekkel, szervęzętękkel,

szakemberekkel

18
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4. rnnovatív pedagógiai elképzeléseim

Cél egy olyaĺr pedagógiai koľnyezet kialakítása, ahol a befogadó attítĺĺd

természetessé válik az ővodapedagógusok, a neveiőmunkát segítő munkatáľsak,

szülők, gyeľekek sztlmźra egy ańĺĺt.

Alapgondolatom, a gyeľekek jcgainak és igényeinek szem előtt.tartása. Clyan

korszeľii nevelési gyakorlat kíalakítása, mely biztosítja boldog gyermekkort, az

életkori sajátosságoknak megfelelő képességek és a gyeľmeki szęmélyiség teljes

kib ont ako ztatás ét az e gy enlő hozzéfét és bizt o s ítás ával . A gyenĺreki

személyiséget gondoskodás és kiilönleges védelem illeti meg.

Kiemelt figyelmet igényelnek a halmo zot"tanhátľányos he|yzetllgyeľmekek

nevelésę.

Az óvodai nevelés gyermekkĺizponfu, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki

személyiség kibontakoztatásáľatĺirekvő. Biztosíijuk miĺden gyerek számátaaz

egyenlő hozztférést, elítéljiik a mindennemii hátrányos helyzetiĺ

megkiilönbĺiztetést.

Az óvodáskor végére várhatóan a gyeľmek a külĺinbĺizőségekkel természetes

módon eg;rütt él, korának megfelelően empatikus, szolidáris játszótáľs,

csoporttáľs lesz.

Az ővođa egyiittmfüödik a családdal, közvetítve a fenti nevelés értékęit.

Elképze|ésem aZ rij Köznevelési törvény fényében' egy új pľofil kiaÍakítása az

óvodában ) ez a Tehetséggondozás. Ezt oly módon képze|em el, hogy több

profilú tehetségműhelyeket hozunk létre, és miiködtetiink. Későbbiekben a

Naprafoľgó ivoda tehetségponttá nyilvánítása ( Genius Tehetség progÍam ),így
más intézmények ís bekapcsolódhatnak a tehetséggondozó munkába.

Szeľetrrém ha a helyí sajtó néhrány jelentős eredményt a nyilvĺĺnosság felé

közvetítene, ezze| öregbítenénk az óvoda hírnevét.
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5. Zárőgondolat

óvooe,vB zpt oĺ p ĺĺy Áł,ĺT 20 1,2,

A munka sikerének záIoga a csapatmunka, ahol a vezetó maga is alkotó taga a

szakmai folyamatnak. Eredményt elérni csak egyĺit't, az óvoda minden

đoIgozőjźlnak összefogásával, értékes munkájával, közös eľővel lehet. Az

erőforľások hatékony miĺködésének fontos feltétete a rnotiváltság. a kľeativitás ,

az onmegvalósítás

Az óvodáskoľ megismételhetęt\en, az ebben az életkorban gyíijtotttapasńalatok,

éImények, képességfejlesztés és a kíalakult szokásrendszer egy életľe

meghatáľoző Lehet.

Vallom, hogy becstilnünk és tisztęlnĺink kell felnőtt társainkban, és a

gyeľmekekben az embert, az egyént.

A bizaIom 
' 
az ősziĺteség, a másokľa odaÍigyelés számomľa követendő,

egyeĹemes emberi éĺték.

Budapest, f)If .oktőb er 3 0.

5ô^* /1Ĺ,-,b>----
Szima Krisztina
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SZAI{MAI oľÉr,nTRAJZ

SzeméIyes adatok:

Név:Szíma Kľisztina

Sziiletési hely,idĺí: Budapest, 1 980.05.0 1.

Anyja nevę:Némęth Eľzsébet

Csaláđi állapot:elvált

Gyerekek: Hidegföldí Lauľa (2008.04.05)

Lakcím: 1-201..Bp,Helsinki tLt 3f-33 fsz. ]-.

Telefon: 0 6-7 0 -4f6-41,62

Allampol gárs ág: magyar

Isko|ai,szakmaĺ végzettség :

a- Altalános iskolai tanulmányaimat azBĺke| Ferenc Zenei Altaliános

Iskolában végeztem

- 1998-ban éĺettségiztem aBudapesti Pedagógiai Szakkcizépiskolában

- ovodapedagógusi diplomámat 2001-benszeĺeztem Az Eöfuös Lóľánd

Tudo mánye gyetem T anítő és ovodapedagó gus kaľán

. Másoddiplomát 2005-ben szereztem a Tessedik Sámuel Főiskolán,

v égzettségem óvodai gyógytestnevelő, pedagógus szakvizsga
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Egyéb szakképzés:

ov ouevpzpro ĺ pÁryá Z AT fO If .

- ,, Mozdulj, ügyesedj! Speciális megelózőtomď, címtĺ 60 óras akkreditált

pedagógus továbbképzési progg am- 2;002

- Tehetség felismeľés, tehetségazonosítás méĺések, genius progľam

keľetében 30 órás pedagógus továbbképzé,si pÍogram- 2a1J'.

Munkahelyek' m unka kiiľiĺk:

- faal. Baross ovi Kindeĺgarten Baľoss Ővoda- 12}1'.Bp,Baross utca79-

81"-óvodapeđagógus

- 2003-tól Egészségnevelő Munkaközösség vezetője

- 2005-től ugyanitt óvodapedagógus és óvodai gyógýestnevelő

. f0a5.f007 Minőségiľányítási team tagja

- 2010-tő1 ugyanitt lzgö.mozgók tehetséggondozó miíhelyének vezetoje

Jiivőbeni képzési teľv:

- BME GTK Műszaki Peđagógiai Tanszék Kłĺzoktatási Vezető és

Pedagógus Szakvizsga szakirányu Továbbképzési Szak

Szakmai éľdeklőđésĺ kiiľ:

- Egészséges életmóđra nevelés

- Integľáció,egyéni bánásmód,differencíált nevelés alka|mazása a

mindennapokban

- Felzárkőnatásés tehetséggondozás

- Néphagyományokápolása
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Egy- egy keľületi, vagy fĺivárosi rendezvényen való sikeres részvételután a

hęlyi sajtóval kapcsolatot tartva, mindíg megjelentettiink egy újságcíkket (

melléklet tafia|maz ezek köztit kettőt)
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NYILATKOZ'AT

Alulírott Szima Kľístina ( Bp.1980.05.01., anyja neve:Németh Eĺzsébet )

nyilatkozom, hogy személyes adataim a páÄyázati eljáľással összefüggésben

szüks éges kezeléséh ez hozzájátrulok.

Budapest, Z01Z.LO3O

€łn--'_ y'zrL,!.'ô.. \--.
Szima Kĺisztina
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Igazolás

Igazoljuk, hogy Szíma Krhztina (szíÍt. Badapest, lg\a. mlźjus 1., anyja neve Németh
Erzsébet) a Tessedik Srámuel Főiskola Pedagógiaí Főiskolai Kar Gyógfiestnevelés pedagłőgus
szakvíugós képzésen vett részt. A tananyag felosxás keľetében 2004. evben Vezaési
ismeretek tantórgyat tanulĄ melýen 10 óła elméIai oktatúsban, vaĺamint I0 óľa
tananyaggyííjtésben vett részt Ez szoĺosan asszefugg a tantdrgy hčivetelményeivel. Á tú;gla
kollokvíummal zárt. 2005. janudr 18-dn łŕľóviugót tett. A zóľlivízsga ľészeként 2 titel
szoľosan a Vezetési ismeretek tdrgúoz tarÍazotL 

I

Azigazo|ast a munkahelyen töľténő felhasználĺásľa adtam ki.

/ .'ľ'^ r
C-€ľ-č".. .]th {-----

Szaľvas, 2012. al<tőber 24. Isfvlánné.
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Szalĺvizsgáľa Felúszítő Kiegészítő lrepzés Szaľvas
Tantárgłi programok

4.3 A|ap szakiľoda|om

Benedek |stván: A professzioná|is
intézményvezetés a|apjai
Raabe Kiadó, Budapest, ,|997.

Benedek lstván: Pedagógiai vezetés, a vezetés
pedagógiája

OKKER oktatási lroda, Budapest, 1995.
Benedek |stvánl Az intézmenyvezetés négy
téteIe

OKKER oktatási |roda, Budapest, 1999.
Weiss Dona|d H.: Hogyan osztönozziik
beosztottainkat?
Menedzserek kiskönyvtára, Park KÍadó,
Budapest 1990.

4.4. A tan

/ Témakoronként programterv szeľint torténik az
ismeretek fe|do|gozása

r' A tanorák oktatói előadásra és a hal|gatók oná||ó
tanuJására, gyakorlatok e|emzésére éprilo
témákat tarta|maznakł łz. onáIIó tan u |ást szakíroda|mak, szakfo|yó iratok
tanulmányozása során segíti, és vezetői
gyakoľlatok szempont szeľinti elemzése

5. A tantárgy követelményľendszere

{ A konzu|tácĺós órákra a ha||gatóknak fe| kelĺ
készülniük szakiľodalmak tanuImányozásáva|'
gyakorlati fe|adatok te|jesĺtésével - évfolyam
do|gozatok (témakörönként 1-1 ) készĺtése'

5.1. A számonkérési forma és a minősítés

írásĺeli mun ka e|készĺtése :

Témája: munkaidőfénykép vagy az ĺntézmény,
mĺnt szervezet i||eszkedése a kornyezethez
Kollokvium

Ąr; |.ą
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Szaĺcvizsgara Feĺkźszítő Kiegészítő kźpzés Szmvas
Tantárgli programok

TANTARGYI PROGRAM

A tantárgy megnevezése: Vezetési ismeľetek

Tantárgyfe|e|ős : Szakács Mlhá|yné dr. föĺskolai tanár

1. A tantárgv fő adatai

A tananyag ľövid |eírása

í. A tantárgy fő témakörei

2. A tantáľgy fő célkitÍizése

ł A vezetéstudomány kia|aku|ásának torténe|mi,
társada|mi összeftiggései. A mult mába
örökíthető értékei (ikori demokráciák; Rend. a
mozesi törvények; Machiavel|izmus - fegye|em
és engedékenység; Szervezettség a
szervezetben - tudományos Üzemszervezési
e|méletek, isko|ák; Human Relations - embeĺi
kapcsolatok tana, szocio|igiai vizsgá|atok
szerepe a vezetésben)

/ Szervezetĺku|tłÍra
{ A szeryezet sajátosságai, szervezeti struktúrák,

a szervezet kapcso|ata kornyezetével, a
szervezet mĹĺködésének feĺtéte|rendszere

{ 
^ 

vezetés funkcili; Hiebs-Woľerg.féle
funkcioelmé|et; a funkciók rendszerének -
e|őkészĺtő, vég rehajtó, elĺenőęő - értelmezése/ |nformácioelmélet, döntéselmélet,
kommunikáciielmé|et a gyakoľlatban

{ A veze|ö. vezető vagy menedzser; vezetővé
vá|ás; a vezető szemé|yisége; sikeres vezető;
vezelői típusok; a vezető emberi, vezetöi
kapcsolataĺ

r' A vezetés módszerei, a modszereket
meghatározó tényezök

3. A tantárgy kapcso!ódása más
Íárgyakhoz

4.2. 

^tananyag 
elsajátÍtása :

r' előadásokon,

r' gyakorlaĺĺ fe|adatok megoĺdásáva|,

{ őná||őtanu|ássa|

Szakirány: Szakvizsgára felkészítő kiegészítő

képzés

Tantervi óraszám: 10 e|őadás

oktatásiidő: |. félév

Számonkérés formája: ko|lokvium

,/ 
^ 

tärgy megismerteti a ha||gatókat. a vezetés
elméleti kérdéseivel' HozzásegítÍ őket az
intézmény szervezeti sajátosságainak tudatos
értelmezéséhez, a szervezetĺ ku|trira
a|akĺtásához.

/ Felkészíti a ha||gatókat a vezetéstudomány
kutatási eredményeinek gyakorlati
alka|mazására, a kozoktatási, nevelési
intézmény sajátosságainak figye|embevéte|ével;

/ A vezetés emberi tényezőĺnek e|emzése a
vezetőĺ munka hatékonyságát, a siker kulcsának
megtalálását segĺheti.

{ Szakőr|őiismeretek

r' oktatásiľányítás

t ovodai neve|ési rendszerek

í- - '?,, l,1
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Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testülete
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A Napraforgó Napközi otthonos ovoda magasabb vezetői á||ás pá|yázatának e|bírá|ásáva|

kapcso|atban az alábbi nyiIatkozatot teszem:

NYILATKOZAT

A.|u|írott Szima Krisztina pá|yázó, a Naproforgó Napkiizi otthonos lvoda magasabb vezetői

ál|ás betö|tésére kiírt pá|yázat képviselő.testüteti etbírálását lĺ.ĺ!ľ/złnr ü|és keretében

szíveskedjen tárgyaI ni.

Budapest, 2012. november 19.

Ł.r,*-.11,.*.,'-ł,.'*,--Szima Krisztina

pá|yáző




