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Budapest Józsefváľosi Onkoľ mínyzat

Képviselő-testůilet e szźlmír a

Tisztelt Képviselő.testiilet !

I. Tényállás és a diintés tatalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuiárosi onkormányzat Képviselő.testiilete a |2612015.
(v.14.) szźlműhatáĺozatáxal,20|5. augusztus 1. napjával létrehoĺa a Budapest Fővĺíľos VIII.
keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Naprafoľgó Egyesített ovodát, egyúttal az intézsnény ve-
zetőifeladatainak ellátásarapalyázatikiírásľól dĺĺntött. Apátyázati felhívás 2015. május 15-én
jelent meg a kózszo|gźtlati szerv hivatalos honlapján, apźlyázat benyújtási hatáľideje 20|5.
június 14-e volt. ApáIyźnati kiírás szeľint avezetoi megbízás hatźrozott időre,20|5. augusz-
tus 01-től 2020.július 3l-ig szól.

A Naprafoľgó Egyesített óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos l. 7.9.) óvodgpze!$]ąos4ás
e||fiáśararam.;a zuara és dr. Trárnokiné ĺoo ilaĺto nyujtotta b epźiyźlzatát. ÉFt ĺiä,äETT

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-tęstületi tilés időpontj a:2015.június 25. . sz. napirend

T áľgy : Javaslat óvod aveze tői p áůy ánat elbíľálásáľa

A napirendet nyílt iilésen kell trárgyalni, a határozat elfogadásźúloz minősített szavazattobb-
ség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Erőfoľrás Bizottság vé|eményezi X

Hatźfi ozati jav as|at a bizottság. szźLmźÍ a:

A Vaľosgazdálkođási és PénziigyiBizottsáý Emberi Erőforľas Bizottság javasolja a KépvĹ
selő-testiiletnekazelőterjesztésmegtárgyalźsát.
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Kakuja Klaľa a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda (]089 Budapest, Vajda Péteľ u'
37.), dr. Támokiné Joó Ildikó a TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rakóc-
zi út 15.) vezetójejelenleg, vezetoipá|yazatlk' az előterjesztés I-2. számri mellékletét képe-
zík. Apá|yazőkmegfelelnek apá|yazati kiíľasban szeľeplő pźtyáľati feltételeknek' apźůytnők
nyilatkoztak aľľól, hogy hozzájaru|ĺak a személyes adataik kezeléséhez a páIyźnati eljaľással
ŕisszefiiggéshen' továhhá hoz'z,ájáru|tak a napiľendi pont nyí|t ĺilés kęrętébęn t<irténő téłtgyaléł-
sźůloz.

A jogszabźtlyi előírások szerint a pá|yźnat elbírĺálásához kikéľtfü az ővodźů< alkalmazotti k<j-

zösségei és a sziilői szervezetei véleményét. Az óvodfü nevelőtestületei 20l5. június 18. nap-
ján' kĺizös értekez|eten alakítottĺĺk ki véleményfüet apźiyénók vezetési pľogľamjaról, fejlesz-
tési elképzeléseiľől (továbbiakban: vezďői programjrĺĺól). A véleményezésľe jogosultak (al-
kalmazotti közĺisség, szülői szewezet) a pá|yźzők vezetői és szakmai tapasztalataik alapján,
mindkét pá|yazőt alkalmasnak taĄźi< az egyesített óvoda vezetői beosfasaľrak e||źúására.

Kakuja Klara vęzetői programjaľól, illefue vezetői megbizásálról a nevelőtestiiletek és alkal.
mazotti kĺĺzösségek véleménynyilvánításĺának eredménye :

dľ. Támokiné Joó Ildikó vezetői programjaról, illetve vezetoi megbízźsáttől a nevelőtestiiletek
és alkalmazotti közösségek véleménynyilvĺáníüásának eredménye:

Az Nkt. 84. $ (9) bekezdés c) pontja előírją hogy az a|apítő okirat és szakmai alapdokumen-
tum szeľint nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó nevelési.oktatĺási intézmény vezető-
jének megbizásźna| ĺisszefüggő đöntéshez a teleptilési önkoĺĺlányzatnak be ke|| szerczsll az
éľintett telepiilési nemzetiségi önkoľmanyzat egyetértését. A Józsefuaĺosi Roma onkormany-
zat4ll20|5. (VI.l9.) sziĺmú hattrozatźyal javasolta apźńyáľ;at eredményes elbíľálását.

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüt'dési Szabźiyzata szerint az ővodavezetői
pá|yźnatok e|őkészítő bizottsági feladatait az Embeľi Erőfonas Bizottság|źtja e|, aBizottság
2015. június22-ia|éséĺtźrgyaljaapźůyázatokat.
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il. A beteľjesztés indoka
Apźlyźzati kiírás szerint apáIyźzat elbírálásanak határideje 20|5.június 30.' ezért szfüséges,
hogy a Képviselő-testiilet a dĺintését a20|5.június 25-i ülésén megltozza.

ilL A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az Önkorményzabłĺlk által alapított Naprąfoľgó Egyesített ovoda óvoda-
v ezetői beosztása bet<iltésre keľiilj ön.
Az egyesített óvoda magąsabb vezetői megbízźsa pénnjgyi fedezetet igényel, mely a józseĹ
vĺĺľosi óvodfü költségvetésében rendelkezésľe áll.

IV. Jogszabályiktiľnyezet
A nemzeti kĺiznevelésről szóló 20Il. évi CXC. töľvény (Nk.) 83. $ (3)-(4) bekezđése szerint,
a fenntaľtó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásávď összefiiggő döntése előtt be-
szerzi az intézményi alkalm azotti kĺizösség és sziilői szęrvezet véleményét , a 84. $ (9) bekez-
dés c) pontja szeńnt' amennyiben a nevelésĹoktatási intézmény alapító okirata szeľint nemze-
tiségi óvodai nęvelésben közremfüĺjdik, úgy avezetői megbízással összefiiggő döntéshez be
kell szerezni az érintett telepĺilési nemzetiségi iinkormányzat egyetértését.

A közalkalmazottak jogállásaról szóló 1992. évi )ooilIl. töľvény (KjĐ 20iA $ (6) bekezdése
szerirrt magasabb vęzetói beosztásra Lĺirtpźtyáľat esetén apátlyźnőt apá|yźnati hataridő lejar-
tát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízásijogkĺir gyakołlója źita| |étehozott
legalább haľomtagú, a betöltenđő munkakör feladatait érintően szakértelemmel ľenđelkező
bizottság (előkészítő bizottság) hallgatja meg' a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és
Míiködési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014. CXI.06.) ök. rendelet 7. sz. melléklet 2.4.|. pontja
alapjan az ővodavezetói ptiyźzatok előkészítő bizottsági feladatait az Emberi Erőfonás Bi-
zottsźę|źújaeI.

A képviselő-testiilet hatásköľét a Magyaľoľsaág helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi
CLXXXIX. törvény (ovábbiakban: Mötv.) 41. $ (6)-(7) bekezdése írja elő, miszerint a képvi-
selő-testiilet feladatkörébe tartozó kĺlzszolgĺĺltatások ellátásiáľa önkorményzati intézméný
a|apíthat és kinevezi az iĺtézmény vezetojét, a vezetoi megbízás az Mötv. 42. s 2. pontja sze-
rint a képviselő-testiilet hatásköľéből nem ruhávhatő źt.

Az Mötv. 46.s Q) bekezdés b) pontja alapjrĺn a vezetoi megbízés nyílt iilésen targyalható,
mert az érintettek nyilatkoztak aĺyilľ" üléshez va|őhozzájárulásról, az Mĺitv. 50.$-a a|apjźn a
döntéshez minősített ttĺbbség sziikséges.

Ké ľem az a|á.}bi határ ozati j av as l at elfo gad ás á t.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

vezetőimegbízástad .... ...... részére aNapraforgó Egyesített óvoda (1084 Budapest,
Tolnai Lajos utca7-9)intézményben 2015. auguszfus 01. _ 2020. julius 31. közötti időszakľa.
A besoľolás alapjául szoIgá|ő fokozat: ......,fizetési kategóľia: ....... aza|ábbi illetménnyel:



Il1etménv Ft
Yezetőí pótlék
intézményv ezetői pótlék - ménéke : egyetemi/főiskolai illet-
ménv-ďap 40 Yo-a B64l20|3.ff.02.) Kt-hat. 1. pont)

Ft

Osszesen:
Mindösszesen keľekítve FI

Felelős: polgáľmester
Hataridő: zUls.július 3 1.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatasi Ügyosĺály Human-
kapcsolati lroda, .Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda

Budapest, 2015.június 1 9.

^0Ą
dr. Kocsis Máté
polgĺíľmest". 

Ą .

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbizźlsából :

.'łn---.

i Dr. Ballą Kątąlin
. jegzői knbinetvezető
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Megpályázom az oktatási és Ku|turá|is Közlŕinyben és a Nemzeti Ktizigazgatási |ntézet xozaÁułs
portálián közzétett felhívás alapján a Budapest Főváros Vt|l. kerii|etJózsefvárosi onkormányzat

Napraforgó Egyesített óvoda
(1089. Budapest, Tolnai Lajos utca.7-9.1

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás e!|átását

Pá|yázóz Kakuja K|ára

óvodapedagógus _ közoktatási szakértő - szociátis és gyermekvédetmi szakértő - esé|yegyen|őségi

szakértő - köznevelési szaktanácsadó - mesterpedagógus

062026077 04

2316.Tdkö|, Kisfa|udy S. u. 5/c.

Beadás ideje: Budapest, 2015. június. 12.
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1. szAKMA| ÉurRnrz

Név: Kakuja Klára

Cím:

Mobil:
Fax:

E-mail:

Á||ampo|gárság: Magyar
SzÜ|etési he|y, idő:

MUNKAHETYEK

1.993- BUDAPEsT FőVÁRos lozservÁnosl oľĺxnľvlÁrurznľ
goLcsŐoĺ És rułprozl oTTHoNos óvoon
1082. Budapest Vajda Péter u. 35-39.
intézményvezető

1984 - 1993 BUDAPEST FŐVÁRos FERENcvÁRosl oNKoRMÁNYZAT NAPKöZ! oTTHoNos ovooR
1o96. Budapest, Tha|y Ká|mán u. 38.

óvodavezető helyettes

L976 _ 1984 BUDAPEST FŐVÁRos TERÉZVÁRosl oNKoRMÁNEAT NAPKÖZ oTTHoNos óvoon
1O77. Budapest, Rottenbiller u. 33.

óvodapedagógus

I974- 1976 KECSKEMÉT| BARoMFl-FELDoLGozi vÁu.ąur BoLcsőDE És ivoon
Kecskeĺnét, Ceg|édi út. 94.

szakképzett gondozónő - képesítés nélkiili óvónő

Lg73 _1'974 BUDAPEST| HARISNYA GYÁR Botcs őoÉlr
szakképzett gondozónő

Fő tevékenységek, fe|adatkörök:
o Szociális e|látás, alapfokú oktatás, bölcsődei e|látás, óvodai neve|és

o Nemzetl- etnikai kisebbséghez tartozók neve|ése
e Sajátos nevelési igényĺĺ (fogyatékos) gyermekek neve|ése
o Gyermek- tanuló felÜgye|e| készen|ét
o |sko|arendszeren kívüli szakrnaioktatáĺ vizsgáztatás
o Közoktatási szakértői feladatok
o Szociálisszakértőife|adatok
o Esé|yegYenlőségiszakértőifeladatok

a Közneve|ésiszakértőĺfeladatok
o Államv.zsgáztatás



oxľarÁs-xÉpzÉs
t975 _ tsza ovodapedagógus diploma

1986 - 1987 Szocio|ógiaitanfo|yam

1986 - 1.988 Gazdaságtan szakosító

1987 - 1989 óvodavezető képző

1.988 - 199Ĺl Menedzserképzö

1989 _ 1991 lntenzív dipIomamegújító képzés

1.995 - önĺsmereti kurzus

1999 - Vezető óvodapedagógus szakvízsga

2005 - Kozoktatási vezető szakvizsga

2005 - Pedagógia szakos bölcsész

2005 - Pedagógia szakos tanár

2oI4 _ Köznevelési szakértő

Szakirányú tanfolyamok, képzések:

2001. Minőségirányítási ismeretek

2ooo.2oo2 British Know Found Comet projekt keretében |fiúsági Munkás

2oo3. A vitaku|túra fej|esztésének |ehetőségeiés új eszkĺizei

2005. E u ró p ai P á|y ázatír ók és Pro gra m m enedzse r

2007. országos gyermekvéde| mi Sza kénő továbbképzés

2oo7. Értékek - Kompetenciák . Versenyképesség

2008. A fejlesztés egyéni útjai a kĺĺzoktatásban

2009. A pedagógus elhivatottság a változó közoktatásban

2oo9.,,Migr áns gye re ke krő l pedagógusoknak', sza km ai sze m i ná rĺu m

2009. országos gyerme kvédeI mi Szakértő továbbképzés

2009. tPR szaktanácsadó (lntegrá|t tanácsadó, folyamat-tanácsadás)

2010. lPR alapú módszertani műhelymunka vezető

20lo.Tanügyigazgatási auditor képzés, a közoktatási intézmények tanügyigazgatási e|lenőrzése,

auditja

2011. Portugáliá ban sza kmai integrációs tapaszta|atcsere

2o1 1. ÁBPE-tová bbképzés l. kci|tségvetési szervek vezetői részére

2013. ÁBPE-továbbképzés l|. k<iltségvetési szervek vezetői részére

2013. Dr. Pá|i Judit ,,Gondolkodási stratégiák, az óvodáskorú gyermekek vizsgá|ata, a tanu|ási

nehézségek felismerése és megelőzése a játék adta lehetőségekkel a korai fejlesztés témakörében

továbbképzés.,,

2014' oktatáskutató Fejlesztő lntézet,,Új típusri szaktanácsadó felkészítés,,

2015. oktatási Minisztérium,,Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a

tanfelÜgyeleti el|enőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcso|ódó intézményvezetői feladatok

eIlátására,,

PUBL|KÁctó|M
soRos A|apíwány által kiadott - Kisgyermekkori fejlesztés c. - kötetében jelent meg pub|ikációm az

integrá|t neve|ésrő|, va|amĺnt az alternatív pedagógiai módszerek alka|mazásáról óvodai

csoportokban.



Az óvodai Nevetés szakmai folyóiratában je|ent meg pub|ikációm az intézménytink helyi pedagógiai

programjáró| me|yet neve|őtestü|etemmel közösen készítettĺ.ink.

A Fejlesztő Pedagógia c. szakfolyóiratban az integrált neve|ésrő|, i|]. a korai fej|esztés je|entőségéről

írtam pub|ĺkációt.

. MENTOR fo|yóiratban cikket írtam a szakértői, szaktanácsadói fe]adatok fontosságáró|. -

Kl K|cSoDA A KoZo|ffATÁSBAN c' oM. általkiadott konyvben is megje|ent ró|am rövid ismertető.

Megpályáztam a Szociá|is és Munkaügyi Minisztérium ,,Családbarát Munkahely,, címét, ok|eve|et

nyertem az intézményem innovációs törekvéseivel.

szAKMAl ELlsMERÉsElM

799 1.-be n Jó pedagógiai mu nkó mén miniszteri dicséretbe n részesü ltem.

20o5-ben A Mogyor Köztórsasógi Bronz Érdemkereszt kitíjntetést kaptom meg,

2. BrvezeĺÉs

,,Uram adj tÍire|met, hogy e|fogadjam, amin nem tudok vá|toztatni,

Adj bátorságot, hory megrĺáltoztassam, amit |ehet, és

Adi bölcsességet,

Hogy a kettő között kĺilönbséget tudjak tenni.,,

Assisi Szent Ferenc

2.l. V ezetői pályázatom iörvényi háttere:

2011. évi CXC. tĺirvény a nemzeti közneve|ésről,

2015.évi LXV. torvény a nemzeti ktiznevelésről módosítása

229/2012.(vt||.28) Korm. rende|et a nemzeti közneve|ési ttirvény végrehajtásárő| és 3751201'2.(xl.13.)

Ko rm. re nd e let, va lamint 26 I 2013.(11.12. ) Korm. rendelet

2077. évi cLxXXlx. tv.41.s (6) és (7) bekezdése

1992. évi xXXl||. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáró| szó|ó 326/2oL3.
(Vlll.30.) Korm- rendelet

363/2012. (Xl|.17.) Kormányrende|et az ovodai neve|és országos programjáró|

2ol2ot2. (V|ll.31.) EMMl rende|et a nevelésĹoktatási intézmények működésérő|, és 45/2o74.(x.27.|

módosítása

22/f075. (lV.21.) EMM! rende|et a nevelési-oktatási intézmények működésérő| és a közneve|ési

intézmények névhasználatá ró|

3z/zoLf. (X.B.) EMM| rende|et a sajátos neve|ési igényű gyermekek neve|éséről

138/7992. (X.(.) Kormányrende|et - a ktizoktatásró| szóló 1992. évi Xxx|l|. Törvény végrehajtásáról a

közoktatási intézményekben

56/2011. (Xl|.31.) NGM rende|et a gyermekek véde|mérő| és a gyámügyiigazgatásról

7997. évi XXXI. ttirvénv 79.2o/B.5-a, a 149/t997. (lx.10) Korm. rendelet 6}67. s-a. 2015' évi

XC|X.torvény 64. s (1} bek.a) pontja.



2.2. Egy éb doku mentu mok:

Budapest Józsefuáros onkormányzatának közoktatási feIadat-e||átási, intézményhá|ózat működtetési

és fej|esztési terve

Budapest Józsefuáros onkormányzatának 15 éves kerÜletfej|esztési terve (2004-2019)

Józsefuárosi Egyesített óvodák Szervezeti és Működési Szabá|yzata

Ön kormá nyzat-M inőséfrlrá nyítási Progra mja

Budapest V|l|. keri.ilet Józsefuáros Közoktatási Esé|yegyen|őségi Programja a ha|mozottan hátrányos

he|yzetű gy",ät"k oktatási sikeressége érdekében

Józsefuárosi oktatási Koncepció

Az óvodai neve|és országos alapprogramja

országos Ta nfe|ügye|eti Kézikönyv

onértéke|ési Kézikĺinyv

Józsefuáros óvodáinak 2o74/2oLs évi munkaterve, hon|apja és beszámo|ója

Az Egyesített óvodák SZMSZ-e

2.3. Pá|yázat benyújtásá nak motivációi

Val|om, hogy az egységes szemlé|et a módszertani sokszíníĺség alapja. A sokszínűség ugyanis csak egy

bizonyos koherens rendszerben értelmezhető, ennek a rendszernek a hiányában csak sokfé|e,
.egymással nem, Vagy csak esetlegesen kapcso|ódó mego|dások egymás mel|ett |étezéséről

beszé|hetünk. A rendszert a gyermekkép és a fe|nőtt szerepěről alkotott nézetek a|apozzák meg.

2.4. Bevezető gondolatai m

Pólyózotom előzményeként e-moil.ben megkerestem o vezető kollégókat, segĺtsék munkómot azzal,

hogy hosszú tóvú elképzeléseiket o munkaterveikben, beszómolóikban, illetve személyes talólkozós

keretében osszók meg velem. Szeretném, ha pólyózotom részeként meg is lehetne volósítani terveiket.

Megköszönöm vezető tórsaim együttműködő, segítcÍ szóndékót, hogy lehetőséget kaptom o

n ev e l őte st ü l etü k m e g ism e ré s é re é s hogy ö rijm e i ket, g on dj a i kot m e g osztottó k ve l e m.

A vezető az a munkavá||aló, aki döntő hatással van az intézmény he|yzetére, s a kü|ső és be|ső

fe|téte|ekhez igazodva részt vesz a vezetési és szervezési tevékenységben. Az utóbbi ĺdőben egyre

határozottabban je|enik meg az a követelmény a vezetőkkel szemben, hogy az emberi erőforrásokkal

,,gazdálkodni,, kel|. Nem vélet|en, hogy a szakiroda|om a humán erőforrást, mint szervezeti stratégiai

erőforrást em|egeti. Ezek az erőforrások gyakran a személyiség mé|yebb rétegeibő| fakadnak, és nem

könnyű eddig eljutni. Az elmú|t 2f év vezetői tapasztalata alapján azt gondolom, hogy egy o|yan nagy

ktizĺisségben, . mint az egyesített óvodák a|ka|mazotti közössége . a vezetőnek nagyon jól ke||

ismernie a vezető társak, a tagintézmények vezetőinek személyiségét ahhoz, hogy a fentebb

em|ítetteket meg tudja va!ósítani. Hatékonyságomhoz szükség van ruga|masságra a vá|tozások

követéséhez, stratégiai szemléletmódra, nyitottságra, a csapatépítésre való képességre, a
rendszergondolkodásra, a konfl|ktuskeze|ő képességre, érzeImi inteIligenciára, meghaIlgatatási

'képesség birtoklására, tanítási és edzői képességekre, az erőforrások biztosításának képességére, a

folyamatos tanu|ás és tudáshasznosításra, értékek teremtésére és az értékek mentén történő

vezetésre.



Meggyőződésem, hogy a hatékony vezető tudja, hogy munkatársai jelentĺk neki a legfontosabb

értéket, melyre építve bíztosítani lehet a legjobb pedagógiai klímát a pedagógiai neve|és kétirányú

fo|yamatában, me|yben a gyermekneve|és és a pedagógiai megúju|ás kerü| előtérbe. Fontosnak

tartom a hite|es párbeszédet és a nyílt gondo|kodást. Lényegesnek tartom a kéto]dalú

kommunlkációt, mások meghal|gatását, az értő figye|met és az aktív hal|gatást.

A pá|yázatomban |eírtakkal munkatársaimra, a fenntartóra, va|amint az óvodákp9 jtáró gyermekek

sztileire bízom annak megítélését, hogy 
.'mennyire 

sikerti|t kifĘtenem ff;:]egy€oíÍŕětt óvodai

koncepciómat. A megva|ósítás már az egyesített óvoda minden dolgozójára, kol|égáingĺa vár és a

rozos MEGVALoSÍTA5ÉRTTETT EGYÜTTMŰKöoÉsncjl szól. ł,

3. HtryzrrĺI.tlvlzÉs

3.1 Mííködési fe|téte|ek . szocioku|turá|is környezet

Józsefuárosra a kĺilönbozőségés a másság je|lemző. Az itt lakó emberek é|etét sokféle korülmény

határozza rneg, mint a történelmi hagyományok és a megújuló városi környezet. A ku|turá]is

értékeket képviselő művészek me|lett a máról holnapra é|ő munkané|kĺiliek is. Józsefuáros megúju|ó

részei, - mint a Corvin negyed, a .Magdo|na negyed, Vagy a Tisztvise|ő negyed - mel|ett még mindig

megtalá|hatóak a komfort né|kiili, le|akott háztömbök. A szegénység és a jólét egyszerre je|enik meg.

Józsefuárosban 2015 augusztusától 1.5 óvoda működik majd, közel 1600 gyermek neve|ését látják e|.

A Józsefuárosi Egyesített óvodák a nevelési évben folyamatosan m(íködnek, kivéve,-

{t nevelés nélkü|i napokon (5 alkalomma|),

*.t nyárizárás időtartalma a|att (5 hét),

*t szombati munkanapokon, illetve a szĹi|ők igényei a|apján a kije|ött tagóvodábanl

A Józsefvárosi óvodák feladat-ellátási helyenként:

tagintézmény megnevezése maximá|is

gyermek|étszám

|fő|

óvodai

csoportok

száma

kü|önleges bánásmódot

igény|ő integrá|tan

neve|hető gyermekek

Budapest Főváros VlIl. kerĺilet

Józsefuá rosi Önkormányzat

Na praforgó Egyesített ivoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos

utca 7-9.

L20 4

beszédfogyatékos és egyéb

pszichés fej|ődési zav arra|

küzdő gyerlilekek integrált

neve|ése

7

Na praforgó Egyesített ivoda
Gyerek.Virág Tagóvodája

1082 Budapest, Baross utca

100 4

egyéb pszichés fej|ődési

zavarral küzdő gyermekek

neve|ése

l Éves Munkaterv és Házirend szerint



Lrr/b.

2

Na praforgó Egyesített ovoda
Tesz.Vesz Tagóvodája

1082 Budapest, Baross utca

91-93.

L00 4

mozgásszervi fogyatékos

egyéb pszichés fejlődési

zav ar r a| ktizdő gye rme k

ĺntegrá|t neve|ése

3

Na praforgó Egyesített ovoda
Kincske reső Tagóvodája

1089 Budapest Bláthy ottó
utca 35.

Lf9 5

autizmus spektrum zavarral
és egyéb pszĺchés fejlődési
zavarral küzdő gyermekek

integrá|t nevelése

4

Napraforgó Egyesített óvoda
Várunk Rád Tagóvodája

1086 Budapest, Csobánc utca

5.

111 5

beszédfogyatékos és egyéb
pszichés fej|ődésĺ zav ar r a|

küzdő gyermekek ĺntegrá lt

nevelése

5

N a praforgó Egyesített óvoda
Napsugár Tagóvodája

1086 Budapest, Dankó utca

31.

88 4

értelmi fogyatékos,

beszédfogyatékos, egyéb
pszichěs fejlődési zavarraI

kÜzdő gyermekek integrá|t

neve|ése

6

Na praforgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája

1086 Budapest, Koszorú utca

74-16.

74 4

beszédfogyatékos és e5yéb
pszichés fej|ődési zavarraI

kí.izdő gyermekek integrá |t

neve|ése

7

Na praforgó Egyesített ovoda

Hétszínvirág Tagóvoda

1081 Budapest, Kun utca 3.
87 4

érzékszervi (|átásĺ),

beszédfogyatékos és egyéb
pszichés fejlődési zavarra I

küzdő gyermekek integrá lt

neve|ése

I

Na prafo rgó Egyesített ovoda

Mesepalota Tagóvodája

1085 Budapest Somogyi Béla

utca 9-15.

L28 5

beszédfogyatékos és egyéb
pszichés fej|ődési zava rra l

kÜzdő gyermekek integrá|t

nevelése

9

Na prafo rgó Egyesített óvoda

TÁ-T|-KA Tagóvodája

1088 Budapest fiákóczi út 15.

126 5

mozgásszervi és egyéb

pszichés fej|ődési zavarraI

kuzdő gyermek integrá lt

nevelése

i

J



10

Napraforgó Egyesített ovoda

Pitypang Tagóvodája

1087 Budapest, Százados út

L4.

727 5

érzékszervi (hal|ási) és

egyéb pszichés fejlődési

zavarra| kÜzdő gyermek

integrált neve]ése

11

Napraforgó Egyesített ovoda

Szivárvány Tagóvodája

1083 Budapest, Szigony utca

18.

L04 4

értelmi, beszéd és egyéb

pszichés fej|ődési zavarraI

kiizdő gyermekek integrá|t

nevelése

72

Napraforgó Egyesített ovoda

Csodaszĺget Tagóvodája

1083 Budapest, T<imő utca

38/A.

7f 3

érzékszervi (|átási),

beszédfogyatékos és egyéb
pszĺchés fej|ődési zavarraI

kÜzdő gyermekek integrá|t

nevelése

L3

Napraforgó Egyesített ovoda

Százszorszép Tagóvodája

1086 Budapest, Szűz utca 2.

744 6

érzékszervi (haIlási), és

egyéb pszĺchés fej|ődési

zavarral küzdő gyermek

integrá|t nevelése

1.4

Napraforgó Egyesített ovoda

Katica Tagóvodája

1089 Budapest, Vajda Péter

utca 37-39.

744 6

beszédfogyatékos és egyéb
pszĺchés fejlődési zavarraI

küzdő gyermekek integrá |t

neve|ése

székhe|yen és

tagintézményekben összesen: 7 634 67

óvodai nevelés keretében

roma kulturális neve|és

magyar nyelven

3.f . AzEgyesített óvoda alaptevékenysége:

A Budapest Főváros Vt||. kerÜlet Józsefuárosĺ Önkormányzat Napraforgó Egyesített ovoda szervezetĺ

felépítését, az intézmény működésének belső rendjét a kti|ső kapcsolataira vonatkozó

megál|apításokat és azokat a rende|kezéseket, amit a jogszabály nem uta] más hatáskłirébe a
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

A Szervezeti és Műktidési Szabá|yzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cé|- és

feladatrendszer racionális és hatékony megva|ósítása érdekében fogalmazódott meg. He|yi

szabá|yozás, me|y a magas színvonalú szeruezeti hátterét, továbbá a partnerek együttműkĺidését

biztosítja.2

2 Napraforgó Egyesített ovoda Szervezeti és Mĺiködési Szabátyzata}}|5.

9



A nemzeti k<ĺznevelésről szó|ó CXC. törvény 8. s (1.) bekezdése alapján az óvoda a gyermek

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig neve|ő intézmény, aho| - e törvény 5.5 (1) bek. a)

pontjában meghatározottak szerintĺ - óvodai neve|és folyik. Az egyesített intézmény a te|jes

neve|őtestĹi|eti (15 tagóvoda) kör áltaI e|fogadott pedagógiai program a|apján végzi tevékenységét
(óvodai fej|esztő program). Neve|ési.oktatási feladatait az Egységes Pedagógiai Program határozza
lrteg, llle|y [aĺ[a|ĺllazza a lagilltézlllélryek saját petlagúgiai ploglalllját.

3.3. Az Egyesített óvoda képvise|etére jogosutt:

Az intézmény vezetője (igazgató), va|amint az általa megbízott esetekben az intézményvezető-
helyettesek.

Munká|tatói jogok gyakor|ója az Egyesített óvoda igazgatója, kivéve az óvodákba kihe|yezett

általános munkás személyében.

3.4. A Budapest Főváros Vttl. kerĺi|et Józsefuárosi önkormányzat Napraforgó Egyesített lvoda
ovodaigazgatóság fe!építése:

Hivatalos neve: Napraforgó Egyesített óvoda

Székhelye: 1084. Budapest, To|nai Lajos utca 7-9.

3.5. Az intézmény je||emzői:

Létszám adatok: A köza|ka|mazottak száma: 262,5 fő

Gyerek csoportok száma:67 fő

Felvehető maximá|is gyereklétszá m: L654 tő

Jogállása: Az intézmény az á|lamháztartásról szó|ő 201L. évi CXCV. fu. 7. 5 (1) bekezdése a|apján

kĺjzfe|adat ellátására létrejĺitt jogi személy. Az óvoda a nemzeti közneve|ésről szó|ó tcĺrvényben

fog|a|tak a|apján a rábízott vagyonnal ĺĺnál|óan gazdálkodik.

10



Gazdálkodási besoro|ása: Gazdasági szervezettel nem rendeIkező kĺi|tségvetésĺ szerv. Gazdá|kodási,
kcjnywezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, beszámolási, e||enőrzési feladatait a JSZSZGYK

|átja e|, a miĺködtetés, üzeme|tetés, karbantartás fe|adatalt a Kisfalu Zrt. a Képviselő-testület áltaI
jóváhagyott kĹilön megá||apodás - munkamegosztás és kötelezettségválla|ás rendje - szerint.

Képviselete: Az intézmény teljes körű képvise|etére az Egyesített ovoda vezetője jogosu|t.

Az óvoda á|tal foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője gyakorolja a munká|tatói
jogokat, az intézmény Szervezeti és működésiszabá|yzatában fogla|tak szerint.
FogIaIkoztatottjaira vonatkozó fog|aIkoztatási jogviszony megje|ö|ése: FogIaIkoztatottjai

köza|ka|mazottak, akikre a kĺĺza|ka|mazottak jogál|ásáró| sző|ó t992. évi XXXI||. törvény, va|amint a

nemzeti köznevelésrő| szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó.

3.6. Az intézmény mííködési aIapdokumentumai:

łt A|apító okirat

tl. szMsz (a függelékekke| és a meIlék|etekke| egyÜtt)

ŕt Házirend

"'t PedagógiaiProgram

'łt Tagóvodák Pedagógiai Programja (módszertani aján|ása)

ťt Az Egyesített ovoda műkĺjdését, Pedagógiai Programjának megva|ósu|ását segítő
szabályzatok és e|járásrendek kézikönyve

üt Az Egyesített ovoda éves munkaterve

+ Tagóvodák éves munkatervei

dt Továbbképzési program, beisko]ázási terv
łt KĺĺzaIkalmazotti Szabályzat

dt FEUVE

d|. Megállapodás a gazdálkodást végző szervezettel.

3.7 Az' intézmény vezetésének szerkezete:

ovodavezetőség -

*t tgazgató

+ Szakmaióvodavezető-helyettes
it Á|ta|ános óvodavezető-helyettes

ąt Szemé|yÜgyi, tanĺigyi óvodavezető-helyettes

*|" Tagóvoda-vezetők
j

A.z lntézménr7 a|ka|mazott do|gozói: 
i

L óvodaktizpont do|gozói (tigyvite|i dotgozó, munkaÜgyi ügyintézők, informatjkus, vezető ]

helyettesek), ;

2. 15 tagóvoda a|kalmazotti kĺizössége: tagóvoda-vezetők, óvodapedagógusok, 
i

fejlesztőpedagógusot logopédus, óvodatitkárok, neve|őmunkát ktĺzvet|eniiI segítő :

szemétyzet (pedagógiai asszisztensek és dajkák). 
i

Arra törekszem, hogy mind működési, mind pedig szakmai szempontbó| (a tagóvodákba járő 
i

gyermekek és munkatársak a|apvető érdekeit szem e|őtt tartva) segítsem a tagóvodák .

i

j

11 
i
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tevékenységét, |ehetőséget teremtve a szakmaĺ munka és a működési feltéte|ek fo|yamatos

javítására.

A folyamat sorón kiemelt felodatom:

łL a műkĺidéshez szĹikséges alapdokumentumok e|készítése, azok koherencíájának

megteremtése, fenntartása;

o Szervezeti és Műkĺjdésĺ Szabályzat, me||ék|etekke| és fiigge|ékekkel;

o Házĺrend;

o pedagóBia Program (a továbbiakban: PP);

o A tagóvodák PP-ja (módszertani aján|ás);

ł Az óvoda működését és a PP megva|ósulását segítő szabályzatok és eljárásrendek

kézikönyvének megaIkotása, bizony|ati a lbum kiegészítése;

+ a közvetlen és közvetett partnerekkeI történő kapcso|ati rendszer műktidtetése.

+ az Egyesített ivoda központjának működtetése, irányítása.

Mindezeken tú| az intézményvezető-he|yettes és tagintézmény-vezető munkatársaim és va|amennyi

óvodai munkatársunk vé|eményére, javas|atára számítok, mindazokra, ame|yek előremutatóak, és a

minél hatékonyabb feladat-végrehajtást, az új struktúra szerinti mÚködést segítik.

Nagy hangsú|yt fektetek a tagóvodák menedzse|ésére, képviseletére, az Egyesített ovoda

kozpontjában do|gozó munkatársak tevékenységének szervezésére, koordinálására, a fe|adatok

arányos megosztására a kcizpont és a tagóvodák kĺjzött.

Arra törekszem és jelen|eg is fontos a|apelvem, hogy - a vonatkozó jogszabá|yok szem előtt

tartásáva| - a mindennapjainkat érintő munkafo|yamatokat tovább ésszerűsítsÜk és ahol csak

|ehetséges, egysze r'Íísítsü k is.

Néhány példa:

đt Az Egyesített ovoda központjában oĺyan adatbázist hozzunk létre, ami tarta|mazza a több

mint L634 gyermek, és 262,5 a|kalmazott nyitvántartható adatait, va|amint a

fe|adatfinanszírozáshoz szükséges nyi|vá nta rtást segítĺ.

* Áttekintjtik a munkatársak szemé|yi dokumentumait, és ehhez kapcsolódóan, egy új elvek

szerinti nyi|vántartást a|akítunk ki, egységes munkakĺjri |eírást készítünk.

+ Egységes bizony|ati a|bumot is |étrehozunk a pedagógia, a tanĺigy, a munkaügy terén.

4. EnőronnÁsox

4.1. Személyi feltételek

Az egyesített intézmény be|ső szervezeti egységeinek, vezetői szintjének meghatározásáná|

e|sődleges célom, hogy a tagóvodák fe|adataikat zavartalanu| és zökkenőmentesen láthassák el a

kĺivetelményeknek megfe|elően.

Az Egyesített óvoda szervezetének kialakításakor vezetési modellként az ún. ,,törzskari vezetést,,

választottam.
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Az Egyesített ovoda irányítását az á|ta|ános intézményvezető-he|yettesse|, egy személyĹigyi és

tantigy-igazgatási intézményvezető-helyettessel, tagóvoda-vezetőkke|, va|amint a szakmai

intézményvezető-he|yettesseI egyiitt képze|em e|.

Ennek a munkamegosztásnak az a kétségtelen előnye, hogy a döntés előkészítés fo|yamán egy.egy

m unkaterĺ]letről speciaIizá |t javas|atok érkeznek be.

A fent vázolt intézményvezetési elképze|ésem a|apján a szervezet működésének e|őnyei a

következők:

+ a döntések megalapozása - a vezetői hatékonyság nĺĺvelése;

+ a több szempontúság érvényesii|ése;

+ tobb irányú kommunikáció, tájékozódás és tájékoztatás;

+ a tervezési, szeruezési és kontrolling tevékenységek megerősödése;

+ előtérbe kerü| a szervezet egésze.

Az Egyesített óvoda központjában a vezetőség munkáját

feIadatokat végző munkatársnak ke|l segítnie, akik

munkavégzési képességekkel rendelkeznek.

A tagóvodák alka Imazottĺ közössége:

Tvodatitkár; 13 fő

FejIesztő
szakember; 13

minimum 2 fő munkaügyi és adminĺsztratív
tapaszta|attal, helyismerette|, és öná||ó

13



végzettségű; 8 fő

A tagóvodák vezetői, neve|őtestü|eteĺ jó| képzett, hivatásukat szerető óvodapedagógusokból állnak.

A Pedagógiai Programok (PP-ok) megvalósulásáért elsősorban a tagóvoda.vezetők a fele|ősek,

akiknek az Egyesített óvoda |étrejöttéve| a feladatkĺĺrük és a jogkörük kiegészĺi|. Azt kívánom

támogatni, hogy minden tagóVoda - mint szervezeti egység - az optimá|is mű.ködést cé|ozza meg,

mindenki a közosen kia|akított, ugyanakkor helyi értékeknek megfe|elően ke|l, hogy végezze

tevékenységét.

Az egyesített óvodák vezetését, az óvoda',ezetőség - é|én az lgazgatóval - inányítja. A tagóvodák

vezetői a munkájukat öná||óan, szemé|yes fele|ősséggel, munkamegosztáson a|apuló, munkaköri

|eírás szerint végzik.

Fontosnak tartom az információáram|ást, ezért a tagintézmények vezetőiveI havonta tartanánk

megbeszé|ést az aktuális fe|adatokró|. Az ovodavezetőség feladata lenne véleményezni és értékelni

az intézményeket érintő szervezeti és műkĺjdési fe|téte|eket, az intézmények do|gozóit érintő élet- és

munkakörü|ményeket befolyásoló kérdéseket, a fej|esztéseket, a felújítások rangsoro|ását, az

intézmény miíködésével kapcso|atos terveket, szabá|yokat mindazokat a javaslatokat, amelyeket az

óvodavezetőség elé a tagintézmény-vezetők terjesztenek elő.

Azigazgató feladatai |ennének: Pedagógiai, munkaügyi, gazdá|kodási, tanÜgy.igazgatási.

Az óvodaigazgató kizárólagos hatáskĺirébe ke|l, hogy tartozzon a munká|tatói jogkĺir gyakorlása,

köteIezettségvá||alás, a szemé|yi és munkai.igyi fe|adatokat illetően a szükséges dĺintések

meghozatala, az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény műkĺidésével

kapcsolatban minden o|yan iigyben, melyet a vonatkozó jogszabá|yok vagy a Szervezeti és Mííktidési

Szabályzat, i||etve a Közalkalmazotti Szabályzat más hatásktirébe nem uta|. Az intézmény Pedagógiai

P rogra mjá na k jóvá hagyása. Kiad má nyozási és a |á írási jogkĺĺr gyakorlása.

Az Egyesített ovoda igazgatója - a közneve|ési tĺirvénynek megfele|ően - egy szemé|yben fe|elős az

intézmény működésével kapcsolatban minden o|yan ügyért, amelyet jogszabály, ko|lektív szerződés,

közalka|mazotti szabályzat nem utaI más hatáskörébe.
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Az Á|ta|ános |ntézménylvezető.he|yettes, a Szemétyügyi és tanüryigazgatási intézményvezető-
helyettes, a Tagóvoda-vezetők, a szakmai intézmén1ruezető-he|yettes az Egyesített óvoda
vezetésének fe|e|ős tagja, aki munkáját munkaköri |eírás alapján, az óvodavezető közvet|en irányítása
alatt végzi az SZMSZ-ben fog|a|tak szerint. Az átruházott feladatok tekintetében beszámolási,
tájékoztatási köte|ezettsége van év95te egyszer írásban, fo|yamatában pedig szóban.

Áttalános intézményvezető-helye31ě,, ĺ"i.a..ának tartom, hogy az igazgató akadályoztatása esetén
e||átja a he|yettesítését az egyesített óvoda intézményében.

* irányítja a gyakornokokkaI cisszefÜggő feIadatokat,

+ segíti a tagintézmények vezetőit a PEDAGoGUSoK ELőMENETELl RENDSZERÉVEL

kapcsoIatos fe|adatok e|végzésében,

it irányÍtja a gyakornokokka| kapcso|atos feladatok megva|ósulását és ellenőrzĺ az írásos
dokumentumokat,

{t előkészíti és segíti a tagintézményel öľĺÉnlÉreúsÉĺ.

Személyügyi és tanügy-igazgatási intézményrrezető.helyettes folyamatosan kapcsolatot tart a

tagóvodákban és a székhelyintézményben tevékenykedő tigyintézőkke|, óvodatitkárokka].
Hatáskörébe tartozik

Ą a munkaköri leírásban fog|altak te|jesítése,

đL a munkahelyi |égkör kia|akítása,

* az intézmény szabá|yzataiban fog|altak betartatása,

+ a tanügyidokumentumok naprakész állapota

Tagóvoda.vezetők,aszakmaiintézményvezető-helyettesközvet|enü|irányítjákintézményÜk
neve|őtestĺiletét. A tagóvoda-vezetők a munkájukat munkakciri |eírásuk a|apján végzik. .

Hatáskörébe tartozik 
i

Jt a gyermekba|esetek mege|őzésének biztosítása, 
;tt a gyermekek rendszeres egészségügyí vizsgá|atának megszervezéséért, 
'*|. a neve|őtestü|eti értekezletek és az a|kalmazotti közösség értekez|etének e|őkészítéséért, 
'

vezetéséért,

*t a döntések (áltásfogtalások)végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért,
dt a nevelőm u n ka irányításáért, el|enőrzéséé rt, méréséért, értékeléséért,
+ a rende|kezésre á||ó költségvetés a|apján a szÜkséges tárgyifeltételek biztosításáért,
{t a tagóvoda leltárának, vagyonának megóvásáért,

dt a helyi szülői szeruezet működtetésének segítéséért, .

*tahelyettesítésiésaszabadságbeosztáselkészítéséért

A munkaköziisség vezető (Szokmai munkaközösség-vezető és Gyermekvédelmi munkoközösség-
vezető)a szakmai munkaktizösség vezetője egy neve|ési évre van megbízva a munkakĺizĺisség vezetői
fe|adataiva|,akiamunkaközösségetképvise|iazovodavezetőségben.Áltásfoglalásai,javastataielőtt
köte|es meghallgatni a munkakĺizĺĺsség tagjait. Beszámo|ási křitelezettsége van az óvodavezető fe|é a ;

munkaközösség műkĺidésérő|, tevékenységéről. ..

ovodai közösségek a gyermekkĺizösség, alka|mazotti közösség és a szti|ői közösség.
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Alkalmazotti kiizösség az óvodák neve|őtesti.ilete és a pedagógiai munkát közvet|enü| segítő

köza lka lmazotti közössége.

5. TÁnevl FELTÉIELE

5.1. Az intézmény állapota

Az Egyesített óvoda i nf rastru kturá lis eszközeinek fej|esztése

Minden tagóvodának ĺnternetes kapcso|atban kel| ál|nia az Egyesített ovoda központjával, saját e-

mail címeiken keresztü|, i||etve létre kel| hozni egy zárt emaiI rendszert.

Szeretnék megva|ósítani az Egyesített óvoda számára egy honlapot, me|yen e|érhető a tagóvodák

saját honlapja. Ezt fo|yamatosan frissíteni szíikséges.

Kieme|t figye|met fordítok arra ĺs, hogy a tagóvodákka| történő kapcso|attartásban a napi

kommunikáció könnyítése érdekében - fenntartói támogatással -, kii|tségkímélő internetes

telefonálási |ehetőséget biztosítsunk, il|efue a tagóvoda-vezetők továbbra is rende|kezzenek ,,üz|eti,,

mobiltelefonnal.

Egy-egy tagóvoda udvara EU szabvány szerint fe|újításra ker[ilt, i||etve saját a|apÍtványaik forrásaibó|

hozzájáru|tak a játékcserékhez. A szabványosítás folytatása fontos feladat.

A gyermekek és a Vagyon véde|me szempontjából igen fontosnak tartom kaputelefonok telepítését

ahol ez még nincs kia]akítva, i||etve a régebbi riasztó készĺi|ékek működőképessé téte|ét, eset|eg

cseréjét egy korszeríibbre. Minden tagóvoda rende|kezzen ilyen késziilékekke|.

Nagy gondot fordítottak a kerü|et óvodái működési fettételeik biztosítására, az épü|etek állagának

megóvására, hogy a gyermekek esztétikus, csa|ádias ktirnyezetben neve|kedjenek. A tagóvodák

épületei, a napi műktjdéshez szÜkséges berendezések és eszkiĺzök mind.mind a gyermekek

fej|esztését szolgá|ják, ezért tartom kiemelten fontosnak, hogy az épĺi|etek, a helyiségek, az udvari

terti|etek, stb. mind-mind esztétikusak, tiszták, gondozottak legyenek' Ezért azt szeretném, hogy a

Kisfa|u Zrt. munkatársaival együtt minden tagóvodába szemé|yesen e|menjtink és a tagóvoda-vezető

tájékoztatása á|ta] átlássuk a tennivalókat.

A berendezési tárgyak beszerzésekor és cseréjekor a természetes anyagokból készti|t termékek

vásár|ására törekszem. |.{angsúlyosnak tartom azt is, hogy a kĺi|önböző tárgyak, bútorok méretiikben

i||eszkedjenek a kĺirnyezethez, és aIka|mazkodjanak a gyermekek testméretéhez, szemmagasságához.

A tagóvodák programjához rendelt eszközrendszer

Az óvodák az eszkoze|látottságukat évek óta tudatosan fejlesztettélq játékaikat, eszközeiket

bőVítették. Mivel a PP-ok a|apját a fejlesztő játékok képezik, fontos, hogy minden korcsoportban

megfele|ő mennyiségű és jó minőségű készséget, képességet fejlesztő és mozgásfej|esztő játék álljon

rendelkezésre. A játékál|omány és a szakmai eszkĺizök beszerzése az intézményi kö|tségvetésből,

sikeres pá|yázatok összegéből, szi.ilői adományokból, illetve papírgyííjtésbő|történtek. E|képzelésem

szerint a jövőben is a tagintézmények és a tagintézmény-vezetők feladata |esz a szakmai anyagok
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beszerzése a számukra biztosított ktĺltségvetési keretből és az egyes tagintézmények

szponzorá|ásából.

Beruházások, felújítások, karba ntartások tervezése

A tagóvodák javaslatai a|apján á|lítom iĺssze a fol5l2o76 évre vonatkozó beruházási, fe|újítási és

karbantartási igényeket, melyek a keri.i|eti önkormányzat á|ta| e|fogadott éves kĺiltségvetésekben

reaIizálódnak.

Fontos számomra, hogy a tagóvodáĺnk biztonságosan, fo|yamatosan és zavarta|anu| műktĺdjenek, s

ehhez minden _ akár azonnali - segítséget megadjak. Kedvező, hogy a Po|gármesteri Hivatal

munkatársai és Józsefuáros Képvise|őtestri|ete fontosnak tartja, hogy kikérje a vezetők vé|eményét az

óvodá k fej|esztését érintő kérdésekben.

Józsefuárosi negyedek feIújítási tervei

Palota
negyed

Tá-Ti-Ka

tagóvoda

Mesepalota

tagóvoda

é pi.i|eten kívti|i csato rna javítá sa, fe | újítása, teljes koriĺ festés

150nm-es terasz lefedése, ab|akok cseréje.

Népszínhóz

negyed

Hétszínvirág

tagóvoda

Napraforgó

tagóvoda

nyí|ászárók

cseréje

megtcirtént

tető rész|eges fe|újítása, fö |dszi nti csoportszobá kba n, ö]tözőkbe n a

ra d iá torok fa védőrácsa ina k cse réje, udvari árnyéko|ók kia |a kítása

homokozóra.

riasztórendszer fe|újítása, kerítés bontás és új építése, szennyvíz

e|vezető csĺivek cseréje, gyermekĺĺ|tozők PVC. cseréje, 2 gyermek

vizesblokkban a|jzat- és o|da|faI burkolat felújítása.

Csornok

negyed

Gyerek-Virág

tagóvoda

Tesz-Vesz

tagóvoda

kerítés, játszóudvar te|jes felújítása, terasz gumiburkolat pót|ása.

|a pos tető fe|újítása, játszóudva r fel újítása.

Józsefvórosi

kiSzpont

Százszorszép

óvoda

ll. épü|et gyermekmosdójának felújítása, udvar gumitég|ázása, |.

épÜlet eme|etifo|yosó, és négy csoport festése'

Mogdolno
negyed

Napsugár

óvoda

ab|akcseréje

megtörtént

Koszorú óvodák

fe|újítása

sze n nyvíza kna felújítása, udva ri csőrendszer cseréje, tető fe lújítás,

homokozókjavítása, udvari játékok bontása és újak beszerzése, új

tároló, három csoport pad|ójának cseréje, kerÍtés javítása.

vezetői iroda, óvónői ö|töző javítása, festés, ajtócsere. |l. csoport és

dajkaö|töző fa| javítása, ajtók felújítása.

Orczy

negyed

Várunk Rád

óvoda

ablakcsere,

szárítóhe|yiségek felújítása, csempézése, emeleti mosdó te|jes

felújítása, épü|et belső festése, mázolása, udvari szint tetejének

átvizsgá|ása, javítása.
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udvari gyermekmosdó te|jes körű felújítása.Tisztviselő

negyed

Katica óvoda

ablakcsere,

e|ektromos és

gépészeti

felújítása

megtörtént

lt. csoport parkettázása.Gonz

negyed

Kincskereső

óvoda

nyí|ászárői,

tetőszerkezete

és pincéjének

felújítása

megttirtént

óvoda építése az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásbó|.Pitypang óvoda

udvarának

felújítása '.
megtörtént

óvoda másik épÜ|etben való elhelyezésének vizsgálata

tisztasági festés a csoportszobákban.

5.2. Gazdálkodás

Az egyesített óvodának nincs saját gazdasági szervezete.

Az igazgató rendelkezik az egyesített óvoda alapfe|adatai el|átását szolgáló személyijuttatásokka| és

azokhoz kapcsolódó járulékokka| és egyéb közterhek e|őirányzataiva|. Az egyesített óvoda pénzĺigyi-

gazdasági tevékenységét kü|ön megá||apodás alapján az önállóan működő és gazdá|kodó JszsZGYK

látja e|, a működtetési feladatokat külön megá||apodás értelmében a Kisfalu Zrt.

Az alaptevékenysége e||átásához szükséges pénzeszktizĺik biztosításáró|a fenntartó Budapest

Főváros VIl|. kerü|et Józsefuáros önkormányzata gondoskodik.

A vagyon fe|etti rende]kezésre a Képvise|ő-testü|et á|tal aIkotott rende|etben meghatározott

szabályok az irányadók.a

A kö|tségvetés sziĺkössége miatt, nag'Von alapos, megfonto|t, kö|tséghatékony gazdálkodásra van

szÜkség.

Fontosnak tartom

* a Józsefuárosi Kisfalu Zrt.-vel és a JSZSZGYK-keI va|ó hatékony és egyĺittgondo|kodó

munkakapcso|atot. Nagyon gondos, pontos, takarékos gazdálkodást igényel, hogy a

törvényességet, a megfe|e!ő színvona|ú pedagógiai munka körülményeit biztosítanjtudjuk.

* a tagintézmény-vezetőketbevonjam a költségvetés szakmai részének tervezésébe.

3 20lsjunius.04. Előterjesztés Budapest Józsefufuosi onkormányzat Képvisel&testíilete számrĺĺa
4 A Napľaforgó Egyesített óvoda Szprlezeti és Működési Szabźiyzzta2D|S.
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a tagintézmény-vezetők a szakmai anyagra fordítható keretÜk feIhasználását maguk

tervezhessék és va|ósíthassák meg, hisz ők tudják, mire van szüksége gyermekcsoportjaiknak

a szakmaimunkához.

Egyesített óvodák számára Alapítványt hozzunk létre. Jelentős segítség |ehet az a|apítvány

számlájára az adó 1%.ábő| uta|t összeg, és a pá|yázatokon elnyert támogatás.

6. ProeelernlKoNcEPcll

,,Minden gyermek egyedi, soho meg nem ismételhetćĺ csodója a teremtésnet tiszteletreméltó

egyéniség, hagynÍ kell szabadon kibontakozni, ówa, védve, segítve, de szabadon. ,,

( Koch Sóndor)

6.1. Szakmai, pedagógiai hitvallásom

óvodapedagógusként és vezetőként is a gyermekek tiszte|etét, fe|téte| né|kÜ|i elfogadását tartom a

legfontosabbnak. olyan értékek megteremtését és tovább vite|ét, aho! az igényesség és to|erancia

a|apvető emberĺ magatartás és ez megnyilvánu| a gyermekek szeretette|jes neve|ésében és a
munkatársi kapcsoiatokban egyaránt. oiyan közösséget kívánok irányítani, aho| minden ko||égám

szakmai munkáját be|ső hittel, e|kötelezettségge|, a gyermekek fej|ődésébe vetett biza|ommaI végzi,

a családokkaI szoros egyiittműködésse|, és az egyesített óvodák cé|jaivaI azonosulva.

Az egyesített óvodák be|ső világának sajátos neve|ési koncepciójának kialakítása mindenkire kiterjedő

következetes és tudatos munkát igénye|. Vezetői elképzelésem megfogalmazásakor számba Vettem a

vezetőve| szemben támasztott követelményeket, a törvényi e|várásokat. Azt gondo|om, hogy a

minőségi munkavégzés más szem|életmódot kíván az óvoda va|amennyi do|gozójátó|. A hatékony

működés megva|ósítása érdekében a vezető elköte|ezettsége a|apvető, de nem e|egendő' A kitűzött

célokat a tagóvodák te|jes munkatársi körének segítő támogatásával va|ósíthatom meg. Nem

feledhetem, hogy az emberi erőforrások alapja a gyermek, mint az óvoda elsőd|eges használója. A

rendszerben meghatározó a sztilők szerepe, hiszem, ők vá|asztják gyermekeik számára az óvodát'

Befolyáso|ó tényező továbbá a makro (szakmai irányítóL fenntartó) és mikrokörnyezet

(szaktanácsadó, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszicho|ógus, gyógypedagógus, gyógytornász,

bö|csőde, isko|a, orvos, védőnő, kulturális intézmények stb.) közvetett i||etve közvetlen hatása.

Elengedhetet|en, hogy a rendszerben valamennyi résztvevő a gyermekek érdekében egymással

összehangoltan végezze a munkáját.

Az egyesített óvodai intézmény, mely egységes intézményként a családi nevelés e|sőd|egességének

tiszteletére, a gyermeki személyiség tiszteletének e|vére, a neve|ési és gondozási egységre, az egyéni

bánásmód e|vére, az aktĺvitásra, az önál]óság segítésének e|vére, biza|om és a stabi|itás elvére, az

egysége neve|ői hatások elvére kel|, hogy törekedjen.

Az egyesített óvodaĺ intézmény aho| a három éves kortó] az iskolába lépésĺg a kisgyermek napközbeni

el|átása biztosított, a jogszabályi és törvényi rende|kezéseken tú| számos pedagógiai tényező

átgondo|ása, összehango|ása szlikséges ahhoz, hogy a tagintézményekbe járó gyermekek egyéni és

csoportos fejlődése, képességeik kibontakoztatása optimális |egyen.

rt

+
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óvodáinkban a pedagógiai együttműködésnek számos terti|ete van, amelyre érvényes a közös

gondolkodáson alapu|ó gyakor|at, annak el|enére, hogy ez e|térő korosztá|yú és képességű

gyermekekre vonatkoztatva a konkrét megoldások az adott nevelési helyzetben nem azonos módon

va|ósulnak meg. Mind ez pedagógiai tudatosságot bizonyít, hiszen e|térni valamitől akkor |ehet, ha

pontosa tudjuk, hogy mitőlés miért térÜnk e|.

Mint pá|yázó és 42 éve e|hivatott óvodapedagógus tudom, hogy az egészséges szem|élet a

módszertani sokszínűség alapja.

A tagóvodák pedagógiai programjának bemutatása:

OVODA NEVE BEMUTATKOZASA PEDAGOGIA! PROGRAMJA

Budapest Főváros

Vlll. kertilet
Józsefuárosĺ

onkormányzat
Napraforgó
Egyesített ovoda

óvoda tágas, esztétĺkusan

kialakított és berendezett be|ső

környezetteI rendeIkezik,

csa|ádias légkör fogadja a

gyermekeket. Berendezése, a

gyermekek játszóhe|yei

cé|szeríĺek, esztétikusa k,

otthonosak. Arra törekszenek,

hogy játé kszereik, eszköze ik

sokféle tartalmas

tevékenységet biztosítsa nak.

Csoportjaik az é|etkornak

megfelelő készségeket-

képességeket fejlesztő

speciá|is, jó minőségű
játéktárral rende]kezik. Két

udvaruk van, az udvari játékok

cseréje fo|yamatos. Homokozó,

mászóka, rolleret bicik|ik

szo|gá |já k a mozgásfejlesztést.

,,Komplex prevenciós óvodai program,,, a

gyermekek fő tevékenységi formájára, a

mozgásra és a játékra épít. Ezekre a|apozva

szervezik a fő neve|ési területeken belül a

pedagógiai és pszichológiai fe|adatokat, a

ku|túraátadás hatásrendszerének

együttesében. Ebben meghatározó a három-

hét éves kor a|apvető sajátossága, az érzelmi

biztonság alapszükség!ete, az

érze|emvezérelt megismerés, az élmény
fona|án haladó gondolkodás.

Napraforgó
Egyesített ovoda
Gyerek-Virág
Tagóvodája

óvoda építészeti adottságai

azonosak. Minden
játszócsoporthoz öná l|ó mosdó,

ĺi|tóző tartozik. Mind két óvoda
jól felszere|t tornaterem ben

biztosíthatja óvodások számára

a testi fejlődést edzettséget

segítő vá ltozatos mozgás

|ehetőségét. A gyermekek

neve|ését, képességfejlesztését

szakképzett óvodapedagógusok

végzik. Nevelőmunkájukat

ugyancsa k szakképzett dajká k

segítik.

Neve|őmunkájukat saját nevelési programúk

a|apján végezik' Nevelési célúk: soko|da|ú

képességfej|esztéssel, a játék, a művészetek,

a mozgás eszközén keresztÍi|

aIkaImazásképes tudás biztosításáva I

hozzájárulni az egyénl képességek

kibontakozásához, az egész szemé|yiség

fejlesztéséhez. Minden gyermeket a saját

képességei szerint, annak
figyelem bevételéveI nevelit fej|eszti k.

Nevelőmunkájukban kieme|t szerepet kap a

mozgásfejlesztés, me|ynek keretén be|Ül a

preventív (gerinc deformitást, tartáshibát

megelőző) gyógytorna is he|yet kap.

Napraforgó
Egyesített ovoda
Tesz-Vesz
Tagóvodája

Napraforgó óvoda 1900.ban épü|t, régi Kincskereső Néphagyom ányőnő ovodai
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Egyesített ovoda
Kincskereső
Tagóvodája

tég|aépĹiIet, Józsefuá ros

munkásnegyedében a régi

Ganz.Mávag gyár teriiIetén
helyezkedik el. Az egyemeletes

épu|et <it csoportszobájában
100 gyermek tĺjlti vidám

mindennapjait. Udvar 400 m2-

es a|apterliletű, me|yen

mozgásfejlesztő eszkĺjzcik és

nagy homokozó biztosÍtja a
játék, a rendszeres testedzés
lehetőségét. Esős idő esetén
fedett szín álla gyermekek

rendelkezésére. lntézményben

főisko|át végzett pedagógusok

a dajka nénik segítségével

blztosítják a gyermekek

zavartalan óvodai

beilleszkedését, és családias
|égkörben teremtik meg

számukra az érzelmi
biztonságot.

Program. Programúk az érzelmi neve|ésre
épÍtve aktív együttmŕĺködést kíván a

szi'i|ő ktől, pedagógusoktó| és a gyerme ke ktő l

egyaránt. Fontos feladatuknak tartják a

gyermekek éntudata me|lett
magyarságtudat-formá|ásukat is. A népi
ku|túra szépséget, örömöt, kiivetendőt nyújt
gyermekeik számára és jó a|apu| szo|gá|

későbbiek során ĺs.

Napraforgó
Egyesített ovoda
Várunk Rád
Tagóvodája

ovoda a Ká|vária tér me|lett, öt
csoportta|, 111 férőhellye|,
viszonylag forgalrnas, a tiszta
|evegőt nélkÜ|öző részén

helyezkedik el. Ennek

e|lensúlyozásá ra gyermekeket

rendszeresen viszik kirándulni,
és nagy hangsúlyt fektetnek a

mozgásaktivitás fokozására, az

egészséges é|etmód

fe|téteIeinek megte remtésé re.

Ehhez rende|keznek védett
be|ső udvarral, fedett színne|,

(ahová csapadékos időben is ki

tudják vinni gyermekeket

levegőzni) és tornaszobáva ].

A|apító okiratunk szerint óvoda

5 csoportos, azonban csak 4

csoportta| működik: kis,

középső, nagy.középső és

nagycsoportta|. Az óvoda

belülrő| nagyon szép, jól

felszerelt.

Neve|ési programúk hangsrilyos terü|etei:
mozgásfejlesztés, egészséges é|etmód ra
neve!és, verbá|is képességek (beszéd)

fej|esztése, az egyéni fej|esztés

|ehetőségeinek kihaszná|ása. ovodába n

speciális mozgásfejlesztő program szerint
fo|yik a mozgásfej|esztés, minden csoportban
hetente két a|kalomma|az óvodai élet
szerves részeként. A fej|ődésben |emaradt
vagy |assabban fej|ődő gyermekek

fe|zá rkóztatásá ba n fej|esztőpedagógus és
|ogopédus segít heti többszöri a|kalomma|.

Napraforgó ovoda 4 csoportta|működlk. A Nevelő munkánkat a Komplex prevenciós
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Egyesített ovoda
Napsugár
Tagóvodája

nem szép külső homlokzat belÜ|

tágas, szépen berendezett

csoportszobákat takar, minden

csoporthoz kti|ĺin
gyermeköltöző és mosdó

tańozik. A csoportszobák

ab|aka az óvoda ntivényekkel

te|i zárt udvarára néz, védve a

gyermekeket a Dankó utca

zajos forgaImátó|, szennyezett

levegőjétő|. Játszóudvaruk jó|

felszerelt, sokfé|e

mozgás|ehetőséget kínál

óvodásaiknak.

program alapján végezik, ame|y a

|ehetőségek széles ská|áját nyújtja a
gyermekek egyénre sza bott, sokolda|ú

sze m é |yiségfej|esztésének megva lósításá ra.

Kiemelten kezelik a gyermekek

mozgásfej|esztését, abból kiindu|va, hogy

számukra öröm a mozgás. Lehetőséget
biztosítanak a mozgásra teremben-,
szabadban egyaránt.

Napraforgó
Egyesített óvoda
Koszorú
Tagóvodája

óvodapedagógusaik főiskoIai

végzettséggel rendelkeznek,

fej Iesztőpedagógusuk egyén iIeg

fej|eszti a részképességben

|emaradt gyermekeiket. Dajkáik
jó segítői pedagógiai

munkájuknak. Tárgyi

fe ltételei k, berendezéseik

kie|égítik a gyermekek

ba|esetmentes és esztétikus

neve|éséhez szükséges

e|várásokat. Rende|keznek

tornaszobáva|,

fejlesztő helyiségge|, étkezővel.

Játszóudvaruk az óvodáva]

szembeni üres telken |ett

kialakÍtva, melyen óvi.foci pá|ya

míĺködik. ELTE óvóképzős

ha||gatóinak gyakorló

óvodájaként működik. 2005 óta

az óvoda részt vesz a

,, Magdolna programban, mely

egy város rehabi|itációs, és

bűnmegelőzési projek.

He|yi nevelési programúk: Egészségnevelés a

Koszorú ovodában. Meggyőződésĺ.ikké vált,

hogy óvodás gyermekeik az életben majd úgy

tudnak he|ytá||ni, ha megfelelő testi,
mentá|is és szociális fejlettséggeI

rendeIkeznek. Az egészségneve|és, ezen belül
a szomatikus, szociá|is és pszicho higiénés
neve|és, mely meghatározza az egész

nevelési rendszerĺik irányultságát. Mode||űk

alapján a helye programuk célja, feladata,
tartalma szorosan ĆisszefÜgg egymással.

Programúk az egészséges életmód
szokásainak kialakÍtására törekszik, így

minden nevelésiterti|etet át ke|l hatnia.

Mive| a program fe|tételezi a cselekvő
megismerést, ezért a tevékenységi formákba

foglalták bele a fej|esztés tartalmi eszközeit,

és a nevelés kereteit. Melyek |ehetővé teszik,

fe|erősítik, és komp|ex módon biztosítják az

egészségneve|és fej|esztő hatá sát.

Napraforgó
Egyesített ovoda
Hétszínvirág
Tagóvoda

Az egyemeletes épii|etben,

négy csoportban 90gyermek éli
mindennapi é|etét. A

csoportszobák világosak,

tágasak, esztétikusan,

cé|szerííen, természetes

anyagokból készĺi|t bútorokkal,

a gyermekek igényeihez mérten

vannak berendezve- A gyerekek

Helyi nevelési programúkban biztosÍtják az

egyéni differenciált bánásmód pedagógiai

elveinek érvényesii|ését, 
'gy 

a speciális
nevelési szükség|eteket igény|ő gyermekekre

és a tehetséges gyermekekre egyaránt
odafigye|nek. Programúk a gyermekek fő
tevékenységiformďjára, a mozgásra és a
játékra épít. FĘe|embe veszik a gyermeki

érzé ke nységet kezdeményezést,
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fejlődését korszeríí játékok és

fejlesztő eszközök segítik.

Játszóudvar fás, bokros, az

utcától teljesen védett,

biztonságos és sokolda|ú

mozgás|ehetőséget nyújt a

gyermekeknek. Fából készü|t

vár, ki.ilönbö ző mászőkák,

mozgásfejIesztő eszközök,

csúszdák, babaházak, nagy

homokozók e|égítik kia
gyermekek mozgásigényét,

fej|esztik á||óképességtiket és

edzettségÜket.

érdeklődést.

Napraforgó
Egyesített óvoda
Mesepalota
Tagóvodája

Az óvoda épÜ|ete a Blaha Lujza

tértől nem messze, a Somogyi

Béla utcai Á|talános ]skotával

közös épületben, de öná!|ó

kialakítássa| és vezetésse| 120
gyermeknek tud unk e||átást

biztosítani 5
gyermekcsoportban, melyek

ktĺrnyezeti b|okkjainkhoz

il|eszkedően dekorá|tak, és a

témafeldolgozásoknak
megfelelően vá]toznak év

kĺizben. Minden
csoportszobá hoz kĹilĺin mosdó-
és ölttizőhelyĺség tartozit
tornaszobáva l, fejlesztő és

kézm űves fog|a Ikoztatókka l

re ndelkezne k. Szabványokna k

megfele|tetett, jól felszerelt

udvarok, és 100 mZ-es terasz

biztosĺtja |evegőzésÜnk és

mozgásunk szabadtéri

feltételeit. ELTE óvóképzős

hallgatóinak gyakor|ó

óvodájaként míĺködik.

Munkájukat a neve|őtestĺilet á|tal készített
he|yi neve|ési program alapján végezik,
me|yet Neve|és komplex esztétikaĺ,
művészeti hatásokkal (NEKEM) címet kapta.
Programúk a komplex esztétikai nevelés a
családi neve]ésre épÜ|ve a gyermekközpontú
óvodai nevelés kibővítését tartja fő
feladatának. Fontosnak tartják a pedagógus

mode|| szerepét, akĺ igényességével,
viseIkedésku|túriĺjáva|, magata rtásáva I

példaként ál| a gyermekek e|őtt.

Mindennapjaik meghatározója a környezet
tevékeny megismerése, az ott szerzett
élmények, ismeretek játékba ágyazott közös
fe|do|gozása. A témákat projektekben
dolgozzák fel, melyek a szocia|izációs
kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásokon
kívü| |ehetőséget adnak az egyéni -
felzárkóztató és tehetséggondozó -
nevelőmunkára, a gyermekek

kommunikációs, an1nnye|vi ku|túrájána k

fejIesztésére is.

Napraforgó
Egyesített óvoda
TÁ-Tl.KA
Tagóvodája

ovoda az Astoriához kóze|, a

Sz|ovák ku|túra épĺiletének

belső udvarában ta|á|ható. A jó|

felszerelt, óvodának épült
ötcsoportos épületben 125

gyerek elhelyezésére vaą
|ehetőség. Az óvoda saját
játszóudva rra I re nde|kezik.

ovodában gyermekközpontú neve|és folyik.
Ez azt jelenti, hogy önál|óan gondolkodó,

kreatĘ érzeImileg kiegyensú|yozott

életkedwel te|i, fe|szabadu|t gyermekeket

nevelnek A gyerekek életkorábó| adódó
kíváncsiságát, gyakor|ati tapaszta|atszerzési,

tanulási vágyát játékba épített spontán,

il|etve tudatos neve|ésse| fejlesztik. A
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L972 óta a ktĺzépfokti

óvónőképző, je|en|eg pedig a

pedagógiai sza kközépiskoIa,

ĺ||etve az ELTE óvóképzős
hal|gatóinak gyakorló

óvodájaként működik.

fentieknek megfe|elően kieme]t nevelési
terÜ|eteik: zenei neve|és, mozgás,

kéziigyesség-fej|esztés, helyes vise|kedés és a

prob|émamegoldó gondoIkodás kiaIakítása.

Napraforgó
Egyesített óvoda
Pitypang
Tagóvodája

óvoda Józsefuáros azon részén

helyezkedik e|, me|y határos

Zuglóval és Kőbányáva|.

Megköze|ítése nagyon jó, miveI

a metró Stadionok

megállójához nagyon köze| van.

Ktirnyezeti adottságaik is

szerencsésnek mondható,

tágas, nagy udvarral

rendelkezik. lntézményük öt
óvodai csoporttaI működik.

Minden csoportszobához kü|ĺin

mosdó és tilttizőhe|yiség

tartozik. Tornaszobával,
fejlesztő és |ogopédiai

foglaIkoztatóvaI rendeIkezik.

Btiszkék a kézműves

aIkotóműhelytikre, ahol

|ehetőséget biztosítanak a
gyermekek íz|ésformálására és

a ,,kis népi mesterségek,,

felidézésére.

Neve|ési programúk a|apelve, me|yre óvodai
munkájuk épül, hogy biztonságot adó,

érze|mekben gazdag óvodai é|etet

biztosĺtsanak a hozzájuk járó gyermekek

részére. Neve|ési keretüknek az egészséges

életmód kialakítása szo|gá| a helyes
táp|álkozás, testedzés, pihenés, séták,

kirándulás. A néphagyomány ápo|ása, a

népszokások megőrzése. A néphagyomány
és a népi kultúra szeretete je|lemzi

testĺi|etet, átszövi napjaikat, segítséget nyújt

a mesék, versek, énekek, játékok

kĺválasztásában.

Napraforgó
Egyesített ovoda
Szivárvány
Tagóvodája

Budapesten egyedti|á|lóan csa k

ők dolgozunk az Epochá|is

rendszerű óvodai nevelési
programmal, melynek

bázisóvodája. ovoda
hétcsoportos, melybő| négy

csoport a Szivárvány óvodában,

három csoport a Csodasziget

óvodában ta|álható.

Megkĺizelíthető a kék metró

Klinikák megál|ójától, és a 9-es

autóbusszal a Koszorri utcai

megállótó|. Goportszobák
esztétikusak, jó| fe|szereltek.

Udvarait bár nem nagyok,

sokfé |e mozgásos tevékenység

feItéteIelt biztosÍtjá k. Egyik

udva runk gumitégla burko|ata

ideá|is |ehetőséget ad minden

Programúk lényege: az anyanye|vi neve|és, a

beszédértés fej|esztése, az egészséges

életmódra neve|és. Lehetőséget biztosítanak

a vá|tozatos, sokolda|ú ismeretszerzésre, a
játékos fe|adatmego|dásokra, az egyéni,

d ifferenciá |t fejlesztés |ehetőségét biztosÍtjá k

csoporton be|ül, és fej|esztőpedagógus

segítségéve| csoporton kívü] is tjtéves kortól.

Fontosnak tartják, hogy segítsék
gyermekeiket abban, hogy környezetükben
jó| el|gazodjanak, jó kapcsolatteremtő
ké pességekke| rende|kezzene k.

Napraforgó
Egyesített óvoda
Csodasziget
Tagóvcdája
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évszakban a szabadtéri
játékokhoz. óvónők tĺibbsége
re nd e ]kezik fej|esztőpeda gógusĺ

végzettségge| is. ELTE

óvóképzős hallgatóina k

gyakor|ó óvodájaként működik.

Napraforgó
Egyesített ovoda
Százszorszép
Tagóvodája

A Százszorszép ovoda
Józsefuáros szívében fekszik, a

Horváth Mihály téri temp|om

mtĺgött. Két épÜletben

helyezkedik el: hat csoportban
130-140 fő gyermeket nevelnek

a mindennapok során. Jól

felszerelt tornaszoba van.

ovoda kertűk a belvárosban
ritkaságnak számít. Jó

közlekedési feltételek melIett,
gya Iogosan vagy közlekedési
járműve|, kényelmesen

e|érhető azóvoda. Az

épü|eteket fo|yamatosan

karba nta rtják. Környezetbarát a

fíítés, korszerű a csoportszobák
megvilágítása. BerendezésÜk
praktikus, a gyermekek

méreteihez igazodó, esztétikus,
természetes alapanyagú. ELTE

óvóképzős hal|gatóinak

gyakorló óvodájaként műkĺĺdik.

He|yi programúkat jól képzett, vĺszonylag

á|landó neve]őtestli|et va |ósÍtja meg.
Neve|ésĺ programúk a gyermek |egfőbb

tevékenységére épít, a mozgásra és a mássaI

nem helyettesíthető játékra. Cé|úk a
gyermekek sokoldalú fejlesztése, a maximális
fej|ettség elérése, a képességek, készségek

kia|akítása az isko|akezdéshez. A komplex
prevenciós programúk főbb, kĺeme|t neve|ési

tertlletei és a megva|ósítás keretei,-
környezetvéde|em, évszakonként kirándu|ás
a természetbe (fo|yamatos megfigye|és),
játszókert gondozása, növények ápo|ása,
gondozása, zöld napok megismertetése,
nyáron a nagyobbaknak kápta|anftiredi
táborozás'
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Napraforgó
Egyesített ivoda '

Katica Tagóvodája

lntézmény a Józsefuáros

Tisztvise|őte|epén iskoláva| és

bĺilcsődéveI szoros

kapcsolatban műk<jdik. E

lehetőség eddig biztosította,

hogy a bö|csődébe bekerĺilt
gyermek később az óvodába,

majd az isko|ába is szinte

azonos he|yen járhat. E szoros

köze|ség adta az egymásra

épülő, egymást kiegészítő

neve|ői programot. ELTE

óvóképzős ha Ilgatólnak
gyakorló óvodájaként műkĺjdik

2000.óta. Különlegesen szép és

gondozott kert veszi körü|,

melyben a gyermekek

mozgásfejIesztésére sok

lehetőség van (kosár|abda

pálya, ovi-foci pá|ya, mászókák,

rugós játékok, homokozót
mérleghlnták, stb.).

A,, Katica ped agógia i progra m,, d iffe renclá lt

képesség és készségfej|esztés 3-7 éves

gyermekek számára. Programúk cé|ja

óvodásaik sokoldalú, harmonikus

fej|ődésének, a gyermeki szemé|yiség

kibontakoztatásának e|ősegítése az é|etkori

és egyéni sajátosságok és az e|térő fej|ődési

ütem figye|embevételével. Kĺeme]t feladtunk

az ink|uzív neve|és, me|y a sajátos neve|ési

igényíí gyermekek me||ett a migráns

gyermekek neve|ését is érinti.

5

6.2. Aa Egyesített óvodák programjaiban fe|telhető ktizös céIok

,,A gyermek a legtiikéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudjo megalkotni sajót egyéníségét. A
gyermek lelke lógy vidszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahovő magónak a gyermeknek kell

bel evésnÍ a képzeteket.,,

/Morio Montessori/

A Józsefuáros egyesített óvodáĺba jelentkező csa|ádok a kerĹiletÜnk sokszínűségét tíikrözik. Ezért

pedagógiai módszereinkben, fontosnak kell tartanuk az interkulturá|is nevelést, óvodaĺ neve|és

keretében a roma kulturá|is nevelést magyar nyelven, a tehetséges gyermekek nevelését, il|etve a

felzá rkóztató, differenciá |t neve|ést.

Ezért az alapvető ku|túra-technikák megfoga|mazása fontossá vá|t, amelyek a gyermekek isko|aĺ

beilleszkedését segítik.

5 Józsefuaros honlapjĺán az óvodĺík egyéni bemuĺatkozása
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Az Egyesített óvodában az a|apelvek azonosak, mindeniitt fontosnak tartjuk a

gyermekkĺizpontúságot, a szeretetteljes, csa|ádias óvodai légkört, ame|yben a gyermekeket egyéni
képességeĺk figyelembevéte|éveldifferenciáltan, a tevékenységek és a köztisség álta| nevelji.ik.

A családi neve|éssel együtt hangsúlyt fekteti.ink a gyermekek testi-|e|kí gondozására, az érze|mi

biztonság megteremtésére, az érte|mi fej|ődés e|ősegítésére és a szocia|izáció miné| teljesebb
kibontakozására.

E|veink megva|ósu|ását jó| szervezett tevékenységekkel, neve|őĺ támogatássa|, a mindennapi é|et

biztonságos feltételeĺnek megteremtéséve| és eszközeive] biztosítjuk. Pedagógiai Programunkat úgy

ke| megfoga|maznunk, hogy a közös értékek megfogalmazása egységet teremtsen pedagógiai

szemléleti.inkben.

A tagóvodák he|yi sajátosságokbó| adódó egyéni arcutat megje|enítése színesebbé, változatosabbá
teszi intézményünk egészét.

6.3. Egyesített óvodáink pedagógia i arculatána k megőnése me|lett feladatom

Az országos ovodai Alapprogram módosítása a|apján, 2013-ban, illetve az időközi, számos
változásnak megfe|elően, minden óvoda kiegészítette a PP-ját. Ennek tĺikrében fontos vezetői
fe|adatomnak tartom, hogy az Egyesített ovoda egységes PP-ja a magyar óvodapedagógia

hagyományain keIl, hogy nyugodjon.

Ezért az Egyesített óvoda PP-jének e|készítéséné| figyelek arra, hogy minden pedagógus számára
e|fogadott nevelési e|vek és a|ka|mazott rnódszerek magukban fogla|ják a reformpedagógiák

eredményeit, és figye|embe vegyük a mindenkori tudományos kutatások következtetéseĺt ĺs.

Programunkban a közĺjs értékek megfogalmazása a pedagógiai szemlé|etÜnkben egységet teremtsen.
Megfoga|mazzuk benne a kieme|t figye|met igénylő és egészséges gyermekek egyiittneve|éséve|

kapcso|atos feladatainkat is. Meghatározzuk, hogy a szemé|yes bánásmód és a differenciá|ás

módszerének alka|mazásával biztosítjuk minden gyermek számára az é|etkoruknak megfe|e|ő, ideális

fejtődést. A tehetséges, a sajátos neve|ési igényű, a halmozottan hátrányos, és a hátrányos helyzetíl
gyermekek szĹikségleteiegymás mellett, egyenértékűen kapjanak kie|égítést az óvodai nevelőmunka

során.

Az integrációnkat az inkluzív pedagógiai gyakorlat azon részeként valósítsuk meg, amely a többségtő|

bármi|yen szempontbó| e|térő egyének e|fogadását és a többségge| történő együttnevelését je|enti.

A gyerekeket arra ke|| nevelnünk, fogadják el, tolerá|ják a sajátos bánásmódot igény!ő társaikat, a

gyengébbekhez való kćize|edés és segítőkészség természetes |egyen számukra. Támogatom, hogy

olyan pedagógiai környezetet alaku|jon ki a tagóvodákban, ahol a kĺ'i|<inbözőség elfogadása fe|é

fordu|ás mindenkinek természetessé válik.

Elképzeléseim megva|ósu|ását jól szervezett tevékenységekke|, neve|ői támogatássa|, a mindennapi
é let biztonságos fe|tételeinek megteremtéséve| és eszktizeivel fogom biztosíta ni.

Tagóvodáinkban az a|ape|vek az előzetes információim birtokában tehát azonosak, valamennyi
munkatárs fontosnak tartja a gyermekkĺĺzpontúságot a szeretette|jes, csa|ádias óvodai légkcirt,

amelyben a gyermekeket egyéni képességeik figye|embevételéve|, differenciá|tan, a tevékenységek

és a kŕizĺjsség á|tal neve|jÚk. Ugyanakkor a helyi sajátosságokbó| adódó, egyéni arcu|at megjelenítése



színesebbé, vá|tozatosabbá teszĺ az Egyesített óvodák egészét. Fontosnak tartom és támogatom,

hogy a családi neve|ésse| egyÜtt hangsúlyt fektessünk a gyermekek testi-lelki gondozására, az érzelmi

biztonság megteremtésére, az értelmi fej|ődés e|ősegítésére, és a szocia|izáció miné| teljesebb
kibontakozására.

6.3.1. Az óvodai neve|és fe|adata tartalmában hangsú|yozottabbá vá!t, ezért újbó|i átgondolást

igényelt tő|tink a kompetencia a|apú neve|és hatékony megvalósítását segítő szem|életmód,

módszer, kapcsolódó eszközrendszerrel, mely,-

+ az egészségmegőrzés szokásainak-, va|amint a kcirnyezettudatos magatartás kia|akításához, a

környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcso|ódó szokások

kia lakításának alape|vei,

az óvodai é|etet átfogó gyermek - dajka közötti kapcso|at jelentősége,

a gyermeki önérvényesítő törekvések meIlett, a gyermeki Činkifejezésnek teret adó szem|é|et,

a gyermeki személyiségfej|ődésben a szokás - és normarendszer mega|apozására tett
hangsú|y,

a gyermek szűkebb és tágabb környezetéhez, a szu|őfo|dhöz va|ó kötődést segítő pedagógus

attitűd, a gyermek személyiségfej|ődésének alaku|ásában, a model| értékű kommunikácíó,

bánásmód, vlse|kedés az óvodai fe|adate||átásban résztvevő fe|nőttek közĺitt.

az anyanyelvi nevelést valamennyi óvodaĺ tevékenységforma keretében megvalósítandó

feladatként határozza meg, rögzíti, hogy az anyanye|vi neve|és, az óvodai neve|őtevékenység

egészében je|en ke|l, hogy legyen, elvárás, hogy az anyanye|v fejlesztése és a kommunikáció

kü|önböző formáinak a|akítása a beszé|ő környezette|, he|yes mintaadással és

szabá|yközvetítésse| (a javítgatás e|kerüléséve|) - valósu|jon meg az óvodai neve|őmunka

során,

szabad játékra he|yeződtitt a figye|em, az óvodapedagógus tudatos je|en|étének fe|e|ősségét

hangsúlyozó e|várással,

a vers, mese tarta|ma a gyermeki önkifejezés a|ternatív lehetőségeinek biztosítását várja el

az óvodai neve|és, e tevékenységeinek megva|ósu|ásában, továbbá oe!várásként jelenik meg

az óvodában a népi, a k|asszikus és a kortárs iroda|mi művek megismertetése a
gyermekekkel,

az ének, zene, énekes játék, gyermektánc és az igényesen válogatott kortárs míívészeti

a|kotások fontos eszkĺizü| szo|gá|nak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, ének|és,

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának a|akításában, a zeneha||gatási anyag

megválasztásáná| az óvodapedagógus vegye figye|embe a nemzetiségi, etnikai kisebbségi

nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is,

a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka megerősítést kapott a gyermeki önkifejezés

|ehetőségeinek megteremtésére helyezett hangsúly, továbbá oaz utolsó negyedik pont

kiegészü|t annak az elvárásnak a megfogalmazásával, amely szerint az óvodapedagógus

feladata megismertetni a gyermeket az eszk<jzĺjk haszná|atával, a rajzo|ás, mintázás és

.kézim unka kĺi|önböző technikai aIape|emeivel, e|járása ival,

a mozgás tartatma szem|életben változása miatt átértékelendő és a benne eddig is

elvárásként megfoga|mazott, játékos mozgások teremben és szabad |evegőn, eszközökke| és

eszkĺizök nélkü|, spontán Vagy szervezett formában az óvodai neve|és minden napjaiban

+
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nagyobb hangsúlyt kaptak, az alape|vekke| összhangban kü|önĺjs figye|em kerĺi| a
mindennapos testnevelés tervezésére, megszervezésére, biztosítására,

+ a kii|ső vi|ág tevékeny megismerésének tartalma azon elvárássa| egészíilt ki, amelyben

kiemelt fontosságú a gyermek ĺiná||ó véleményalkotásánat döntésĺ képességének

fejlesztését segítő pedagógĺai attitűd, a kortárs kapcso|atokban és a környezet a|akításában,

+ a munka je|legű tevékenységek nevelőértéke (a második pont harmadlk gondo|atje|

szovegében), va|amint oaz e tevékenységekben ĺej|ő, a gyermek saját magához viszonyított

értéke|és fontossága (a harmadik pont szövegében),

ťL a tevékenységekben megva|ósuló tanu|ás tartalmában prioritást é|vez, az a pedagógĺai

attitűd igény, ame|y a gyermeki tevékenységekben biztosíthatja a felfedezés lehetőségét,

annak örömét, az óvodapedagógussal szemben, e|várásként fogalmazódik meg hogy, a

gyermeket a tevékenységekben megva|ósu|ó tanu|ás irányítása során, szemé|yre szabott,

pozitív értékelésseI segítse.
c.'! A fejlődés je|lemzői óvodáztatás végére átértékelődtek a tanu|ás foga|mát meghatározó

elvek, az átmenet az óvodából az iskolába elv, egyértelművé vá|t az óvoda iskolásításának

ti|aIma, a változások felismerhetővé tették a kompetencia alapú tanulás je||emző jegyeit6

6.3.2. Józsefváros minden óvodájának pedagógiai programja, gyermekközpontú, jó| illeszkedik
óvodáink társadal mi és természeti környezetéhez

ťt figyelembe veszi, a gyermekek eltérő egyéni fejlettségi szintjét

"t a játékot, az é|ményeket, a tevékenykedtetést tartja |egfontosabbnak

dt kifejezetten segíti a hátrányok |ekiizdését, integrá|t nevelés alapjait alkalmazza

ilt színes módszertani lehetőségeivel biztosít a komplex, többirányú fej|esztést,

dL fontosnak tartjuk a családok bevonását, programunk ĺl|eszkedik a szü|ői elvárásokhoz, segíti a

csa|ádokat

{t minden dolgozó kreativĺtását, aktiv.tását növe|i az új módszerek alka|mazására törekvés,

Ł a k[ilönböző kapcso|atrendszerek működése, az egymás közĺitti kommunikáció, az egymás

kompetenciájának meg- és e|ismerésére tĺirekszünk, ez a partneri egyiittműködésiink a|apja

és saját szerepben való fej|ődés biztosítéka.

6.3.3. Kiiziis feladatunk lesz az óvodai neve|és vatamennyi szegmensét érintve, az lvodák kĆizös

Pedagógiai Programjában meghatározni:

Mit kel| végig gondolnia, az óvodai fe|adate]látásban résztvevő óvodák nevelőtestÜleteinek, az

A|approgram fe!ĺilvizsgá|ata során?

1. Az óvodával szembeni e|várások változásait meghatározó elvek.

2. A társada]mi, il|etve a kcĺzoktatási rendszer új kihívásait, kĺi|önös tekintette] a csa|ádok

é|etében és a csa|ádi neve|ésben bekČivetkezett vá|tozásokat meghatározó elvekre.

3. A gyermekek to|eranciára nevelését meghatározó alape|vekre.

4. A kompetenciafejlesztést meghatározó a |a pelve kre.

5. A szabadjáték hangsúlyozására.

6. A hátrányos helyzetű-, a ha|mozottan hátrányos helyzetíĺ-, a sajátos neve|ési igényű

gyermekek nevelését, továbbá az inkluzív-, az integrá|t-, a migráns (mu|tiku|turális, vagy,

6 lszlzolz. (xu.l7.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjĺáról
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ahogy Európában nevezik interkulturá|is) gyermekek nevelését- és a kompetencia alapú
neve|ést támogató szem|é|et vá|tozásait meghatározó elvek.

A nevelési program tartaImazza-e az integráltan neve]hető sajátos neve|ési igényíí
gyermekek neve|éséhez, a sajátos nevelési igénybő| eredő hátrányok cstikkentését szo|gáló

specĺá|is fejlesztő tevékenységeket kötelezettségeket, amennyiben a fenntartója kijelö|te a

feIadat el|átására.

A migráns gyermekek ink|uzív nevelésére vonatkozóan tarta|maz-e elvárásokat, feladatokat
az óvodai nevelési program. (pl. hangsú|yosabb a kognitív kompetenciák fej|esztésére, vagy a
migrációs traumák hatásainak keze|ésére, az éntudat, a jövőkép gondozására gondo|va az

érzelmi az érteImĺ nevelés fejlesztésére irányu|ó feladatok meghatározása, stb.)

9. A tanulás foga|mának átértéke|ését meghatározó elvek, kü|önos tekĺntette| az óvoda és az

iskola kapcsolatrendszerére, az jskola kezdő szakaszára, az óvoda ĺskolásításának ti|a|mára,

a szabad játék hangsú|yozására.

10. Az egészséges életmódra neve|és, a testi nevelés, az egészségmegőrzés szokásainak

kia|akítására, a környezettudatos magatartáshoz ., a környezet véde|méhez és
megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcso|ódó szokások kia|akítását meghatározó e|vek.

6.3.4. Az Egyesített óvoda pedagógiai cétja:

- ovodásaink sokolda|ú, harmonikus fejlődésének a gyermeki személyiség kibontakoztatásának
elősegítése az é|etkori és egyénĺ sajátosságok, és az e|térő fejlődési Ütem figyelembevételével.

Enne k érdekében o vezetői felodotaim :

{t Az óvoda társada|mi rangjának megfelelő szintre va|ó emelése, ennek e|ősegítése,

eIfogadtatása,

+ a mással nem he|yettesíthető szabad játék kieme|kedő szerepének biztosítása,

đt a tanulás korszeríĺ felfogása, gyakor|atĺ megva|ósítása, életkori sajátosságok és egyéni
ké pességeihez igazodó műveltségta rta Imak kĺjzvetítése,

*L óvő-védő, gondozó, szociális, nevelő- szemé|yiségfejlesztő funkció elsőd|egességének

érvényesítése minden intézményben,

*.- az érzelmi neve|és fokozottabb megva|ósítása a hétktiznapokban és a je|es napokon
egyaránt,

a csa|áddaI való együttműködés, partneri kapcsolat formá|ása,

a,,különbözőségek,, elfogadtatása, tolerálása,

demokratikus |égkör biztosítása (szü|ők, gyermekek, pedagógusok, pedagógiai munkát

kozvetIenü| segítő sza'kemberek),

az óvodákban folyó szakmai munka színvonalának minőségi fej|esztése, az óvodai he|yi

pedagógiai sajátosságok megtartása me||ett.

6.3.5. Az Egyesített ovodák óvodai neve|ésének általános fetadatai

!. Egészséges é|etmód a|akítása

ovodáinkban az egészséges életmódra neve|és kieme|t jetentőségge! bír.

olyan szem!é|etet alakítunk ki, ame|y fontos emberĺ értéknek tekinti az egészség megőrzését, az

egészséges életmód kia Iakítását.

7.
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2. Érzetmi, erkiilcsi, kiiztisségi neve|és-, a szocia|izáció biztosítása

óvodáskorban' a magatartás megnyitvánutásaiban, a tevékenységekben meghatározó szerepet

tči|tenek be.

Az érzelmek dominá!nak, átsztivik a gyermekek életét, és sajátos motivációként alakítják

viseIkedésĺiket.

3. Az anyanye!vi-, értelmi fejlesztés és neve|és megva!ósítása

Va|amennyi tevékenységi forma keretében megva|ósítandó feladat.

4. MozgásfejIesztés

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított

mozgásos tevé kenységek.

].. A rendszeres egészségfej|esztő testmozgás.

2. A mozgásos játékok, tevékenységek.

3. A komp|ex testmozgások.

4. Az egészségfejIesztő testmozgásnak.

A hagyományok ünnepek, ápotása e|vá|aszthatat|an a gyermekek soko|da|ú személyiségfejlesztésétől

érzelmi élettik gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb kĺlrnyezethez Ííiződő pozitív

viszony a|akulását, a népi ku|túra ápo|ását.

A fe|nőtt kozösségekben hozzáiáru|nak az cisszetartozás, a ktilcsönös megbecsÜ|és értékeinek

erősítéséhez. Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan a tagóvodák

éves munkaterve tartalmazza.

Az Egyesített ovoda központja á|tal rendezett rendezvények he|yét, idejét és fe|elősét az Egyesített

óvoda igazgatójának éves munkaterve tartalmazza.

Tervezem, hogy évente egy alka|ommaI csapatépítő tréning keretében közös programot szervezztjnk.

,,Az élményekkel jóró benyomósok lassonként eltíÍnnek emlékezetiinkből, de nem tíinnek el
gyiimijlcseÍk. Nem emlékezünk már iisszes gyermekkori élményünkre, amikor írni és olvasni

tdnultunk. Nem tudnánk azonbon írni és olvosni, ha ezeket az élményeket nem éltük volna ót, és ha

eredményük képességek formájábdn nem maradt volna meg.,,

/nudolf steiner/

6.4. Tervezés, ellenőrzés, mérés, értéke!és

Teruezés

Az Egyesített ovodában a fo|yamatos mérés, értéke|és tevékenység biztosítja a teruezőmunka

megva|ósítását, me|ynek során kieme|t figyelmet ke|| fordítanom a folyamatos visszacsatolásra ĺs.

Az Egyesített ovoda igazgatói munkája sokrétűségének megfe|e|ően a tervező munka terü|etei a

következők: pedagógiai, tanügy-igazgatásl, munká|tatói és gazdálkodási.

7 aaz/zolz. (xl|.17.) Kormányrende|et az lvodai neve|és országos programjáról
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A tagóvoda-vezetőknél a pedagógiai, tanÜgy-igazgatási és gazdálkodási feladatok hangsú|yosak, de

folyamatosan arra kel törekednem, hogy az adminisztratív feladatok mennyiségét is szűkítsem.

Mindezeket az SZMSł, az óvoda működését és a PP megva|ósu|ását segítő szabá|yzatok és

e|járásrendek kézikönyve, az éves munkaterv és a havi tervek tarta|mazzák majd.

Monitori ng tevékenység

Cé|om az Egyesített óvodában fo|yó pedagógiai gyakor|at segítése, fej|esztése, annak fe|tárása, hogy

mi|yen mértékben köze|ítsem meg az PP-ban kitiĺzött cé|okat, fe|adatokat. Az e||enőrzésben a

feladatok rendszeres, hibát|a n és színvona |as teljesítésére figyelek.

Az e|lenőrzésse| kapcso|atos a|apvető ktivete|ményeket hármas összefüggésben határoznám meg,

melyek a rendszeresség, a dokumentá|tság és a fo|yamatjavítás'

A két szinten - azaz az óvodavezetőség és a tagóvoda-vezetői szinteken - fo|yó e|lenőrzések

rendszerét működtefue, javító-mege|őző intézkedéseket keI fontosnak tartanom, majd ezek hatását

is újabb eIlenőrzések keretében mérni.

A tagóvodák monitoring rendszere két fő teríiletre koncentrá|ódik: egyrészt a pedagógiai munka

(annak tartalmi vonatkozásai, minősége, stb.) e||enőrzésére, másrészt a tagintézmények

működésével kapcsolatos be|ső e|]enőrzésekre (tanügyĺgazgatás, gazdá|kďás). A pedagógiai

tevékenységhez kapcsolódó elIenőrzések kiterjednek az óvodai csoportok dokumentációs

rendszerére, a pedagógiai gyakor|atra, a PP megvalósulásának aktuá|is he|yzetére.

Az Egyesített ovoda központjának működéséve| kapcsolatos munkajogi, a tantigy-igazgatási és a
gazdálkodási terÜletekre ke||, hogy kiterjesszem.

Az éves e||enőrzési terv elkészítésében az Egyesített ovoda és a tagóvodák é.les munkatervelben

kerüljön rögzítésre, me|yeket haví lebontásban az óvoda vezetősége és a tagóvoda.vezetőkke| egyĹitt

tervezem készíteni.

Az el|enőrzési fo|yamatban szeretném, ha részt Venne: az igazgatő, intézménpezető-helyettesek, a

tagóvoda.vezetők, és - ahogy erre már uta|taĺr - a mérés, értéke|és, és a pedagógiai

munkaktizösségek vezetői. Va|amennyi e||enőrzésről feljegyzéseket készítĺink. így lehetőség |esz

eImondani, hogy az e|lenőrzések beépü|tek az óvodák mindennapi é|etébe.

Fontosnak tartom a természetesen a technikai dolgozók tevékenységének e||enőrzése is

megtörténjen, ezeket a tagóvodákban a tagóvoda-vezetők éýagy az álta|uk meghatalmazott

óvodapedagógus munkatársakra bíznám.

ÉnékeIés

Az Egyesített óvoda belső értéke|ésiformáit az alábbiak szerint gondolom megvalósulni:

tt A tagóvodákban, minden neve]ési évben, az óvodai csoportok dokumentumait, a pedagógia

gyakor|at értéke|ését az igazgatő, a szakmai vezető-helyettes, a tagóvoda-vezetők, il|etve a

szakmai munkakozösség vezetők végezze, az adott munkatervek a|apján. Mindezekrő|

jegyzőkönyvet ke| készítsenet me|yekben megfogalmazódnak az eredmények és a
fejlesztendő területek. Mindezekre fontosnak tartom, hogy az e|lenőnött óvodapedagógus

ref|ektálhasson.
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A tagóvodák óvodapedagógusai, ugyancsak minden neve|ési év végén, e|őzetesen megadott

szempontok alapján önértékeléseket hajtsanak végre.

A tagóvoda.vezető ezen cinértékelések a|apján á|líthatja össze a saját éves értéke|ését annak

szem e|őtt tartásáva|, hogy a ktĺvetkező nevelési év fő fe]adatrendszerének egyik kiinduló

pontja az e|őző neve|ési év értéke |ése.

A tagóvoda-vezetők éves ĺinértéke|ése képezi majd az Egyesített ovoda igazgatója éves

önértéke|ésének alapját.

Az igazgató, a szakmai intézményvezető-he|yettes és a tagóvoda-vezetők, neve|ési év végi

értékeléseikben határozhatják meg a fejlesztendő terĹi|eteket, s határidők megje|ö|éséve|

i ntézkedési terveket készíthetnek.

+ Folyamatosan meg kel történnie az óvodapedagógusok, a technikai do|gozók

teljesítményének értékelése, me|yekrő| feljegyzéseket készítĹink. Az erősségek és

gyengeségek, i||etve szÜkség szerint a fejIesztendő teriiletek meghatározása közös

megbeszélés a|apján történjék, me|ynek során a te|jesítmények értékelésben résztvevő

kol|éga ref|ektá|hat a felvetettekre.

6.5. A nevelőmunka mérési rendszerének alakítása

Fontosnak tartom, hogy a. gyermekek fej|ettségének mérése a tagóvodákban azonos

mérőeszközökke| ttirténjék, ezeknek a birtokában, az adott gyermek fejlődésije|lemzőjéhez igazodva

kezdhető e| az a tervszeríí fej|esztő munka, ami megteremti a nevelési program álta|ános cé|jának

olyan szintű megva|ósítását, ame|y |ehetővé teszi a sokoldalú szemé|yiségfej|esztést és a sikeres

isko|akezdést. Az egységes mérőeszköztlk kidolgozását a munkaközösségekre bíznám.

Az óvodapedagógusok a mérések eredményeĺbő! határozhatnák meg a fejlesztési fe|adatokat, az

egyes terÜleteken elmaradt gyermekek felzárkóztatására, a tehetségek gcndozására.

6.5.1. Partnerigény - elégedettség mérésének fo|yamata

Fontosnak tartom, hogy a tagóvodákban, a neve|ési év meghatározott idejében történjen meg a

partnerek elégedettségének és elégedet|enségének fe|mérése. A beérkezett adatok elemzését az

előző évekke| történő összehason|ítását a mérés, értéke|és szakmai munkakĺjzösségre bíznám, amit a

mérés, értékelés munkaközösség vezetője éves értéke|ésében fogalmaz majd meg. A partneri

e|égedettség mérése eszközének (interjúkérdéset vagy kérdőív) kidolgozását a munkaközösségre

bíznám.

6.5.2. Fokozottan ĺigyelek arra, hogy a sajátos neve|ési igényű gyermekek nevelése, fej|esztése

szemé|yre szabott és folyamatos |egyen, figye|embe véve hiányosságaikat. Speciá|is fej|esztésĺik a

számukra megfe|e|ő terÜleteken valósuljon meg, és az e|várások igazodjanak feilődési.ik lehetséges

Ĺiteméhez.

6.5.3. A beil|eszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kiizdő gyermekeknek joguk van

kĺilö,nleges bánásmód keretében fejlesztőpedagógus segítségét igénybe venni hátrányaik

csökkentésére éppen úgy, mint az eddigigyakorlatban.

,rt

+

+

+
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6.5.4. A tehetséges gyermek fej|esztésének három módja k<izÜl választhatjuk ki az adott gyermek

számára |egoptimálisabb mego|dást (gyorsítás, eIkÜlönítés, gazdagítás). Támogatom, hogy a

tehetséges gyermekek fejIesztésére a munkaközösség kido|gozzon egy fejlesztésí koncepciót.

6.6. A fejlesztőpedagógia szüR.ségessége Józsefvárosban

1.. Hótrónyos helyzetű gyermekek integróciója - a hátrányos he|yzet igen tág kategória; egészségiigyi,

szociá|is, csa|ádszerkezetbeli, etnikai, ku|turális és pszichés vonatkozásai ismeretesek. Valamennyi

sú|yos kulturális hátrányhoz, esetenként diszkriminációhoz is vezethet. Lényeges a hátrányos he|yzet

és a veszélyeztetettség közötti kÜ|onbségtéte|.

óvodáink megkiilönböztetett figye|met fordítanak a hátrányos helyzetű, a roma és a bevándorolt
gyermekekre is. Célúk, minden esetben a hátrányok leküzdése, a leszakadás mege|őzése. Segíteni

fogom a fe|adataik megva|ósu|ását a pedagógiai tapintat érvényesítése, a gyermekek megfigye|ése,

fej|esztése, fejlődésének folyamatos nyomon ktivetése cé|jából.

2. Tehetséggondozós - a Nemzeti Tehetségprogram iránye|vei a|apján tervezem kido|gozni az

egyesített óvoda tehetséggondozó rendszerét. ovodáinkba iáró, esetenként kiemelkedő
képességeket és kreativitást mutató gyermekek társaikhoz hason|óan saját kĺirnyezettikben,

csoportjukban é|ik mindennapjaikat. A kreatív gyermekekre je|lemző szemé|yiségjegyek fe|ismerése a

tehetségazonosítás a Ia pja.

Hiszem, és támogatom, hogy a tehetséggondozás, a fe|téte|ek megteremtésével, változatos

lehetőségek, tevékenységek fe|kíná|ásával, élményszerző programok biztosításával va|ósu| meg.

Ezért, legfontosabb célom a vá|ogatás, e|kii]önítés nélkü|i megfelelő szemé|ylségfejlődés e|ősegítése

a szabad játék nyújtotta komplex helyzetek tehetségfej|esztés szolgá|atába á|lításával.

A kieme|ten fontosnak tartom a tehetségĘéretek elka||ódásának megelőzését, az a|u|teljesítő

gyerm ekekbe n rej lő kieme| kedő képességek fe|isme rését.

6.7. Gyermekvédelemi feladatok

Az egyesített óvoda tagintézményenként ke||, hogy kozreműktidjön a gyermekek hátrányos

he|yzetének, ha|mozottan hátrányos he|yzetének mege|őzésében, a hátrányok |ekĹizdésében.

Támogatom a már jó| kialaku|t .egyĺittmĺĺködést a Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti

Kozpont, i|letve a gyermekvéde|mi rendszerhez kapcsolódó fe|adatot ellátó más szemé|yekkel,

intézményekkel, hatóságokkal. Fe|adatom a kapcso|at elmé|yítése és segítése, az

esetmegbeszé|éseken va|ó közreműködés a tagóvoda vezetővel és az óvoda gyermekvéde|mĺ

fe]elősével.

6.7.1. Gyermekvédelmi munka cé|ia

Továbbra is a gyermek a|apvető jogainak és szÜkség|eteinek biztosítása óvodánk |ehetőségeihez

mérten. Esélyegyen|őség blztosÍtása a kO|önböző szoclá|ls és kulturá||s környezetből érkező gyerekek

számára. Nagyon fontosnak tartom az esé|yegyenlőtlenség óvoda határain be|iili megszüntetését.

6.7.2. Ennek érdekében az a|ábbife|adatokat gondolom megva|ósítani

"t Prevenciót

*L A gyermek hátrányos he|yzetének csökkentését

-t Veszélyeztetettség kiaIaku|ásának mege|őzését

+ Segítségnyújtást, egyĹittm űkĺidve a kü|önböző sza kem berekkel
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6.7.3. Gyermek. és ifiúságvédeIemme| iisszefüggő pedagógiai tevékenységek segítését az
a|ábbiakban tartom fontosnak,-

Családlátogatás, a csa|ádi háttér megismerése.

A hátrányos he|yzetben lévő gyermekek differenciá|t fej|eszté se, Íe|zárkóztatás, tehetséggondozás'

Minden gyermek számára biztosítaní pedagógiaĺ tevékenység keretében a fej|ődéshez sztikséges
fe]téteIeket, me|yek segítik a fenná|ló hátrányok Ieküzdését. (pl. gyermeki jogok védelme,
érdekképviselet).

A gyermek képességeinek, tehetségének kĺbontakoztatásának e|ősegítése érdekében o|yan
|ehetőségeket teremteni, melyek segítséget jelenthetnek a fenná|ló hátrányok |eküzdésében.

Gyermekbántalmazás, eIhanyago|tság, i|letve veszélyeztető tényező meglétének tapaszta|ásáná|

azonna| értesíteni a Gyermekjóléti szolgá|atot.

A jegyzői véde|emben részesti|ő gyermek azonna|i fe|vétele óvodánkba, és az ezze| kapcso|atos
tenniva|ók ellátása, (egyiittműködés a csa|ádda| és a szakszolgá|atokkal, visszajelzések elkészítése
stb.).

6.8. Az Egyesített óvoda vezetői feladatait az a|ábbiakban |átom fontosnak
A hátrányok |ekiizdéséért fo|yamatos kapcso|attartás a Józsefuárosi Ga|ádsegítő és Gyermekjó|éti
Központta|, a Roma szo|gálatta|, oruossa|, védőnővel és a szakszolgá|atokkal, minisztériumok
intézményeivel.

Gyermekvédelm i munkakĺizösség vezetőjének megbízása.

A gyermekvéde|mi tevékenységhez a feltételek biztosítása, gyermekvéde]mĺ fe]elős megbízása,
fe|adatok, kompetenciák kije|ölése tagintézményenként a neve|őtestĺi|eti szinten a tagintézmény-
vezető fe|adatának segítése.

A megfelelő intézkedések megtéte|e.

A hátrányos szociá|is he|yzetben lévő családok segítésének Iehetőségeiről va|ó tájékoztatás
(igényeIhető segé|yek).

Veszélyeztetettség esetén Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ tájékoztatása.

Étkezési kedvezmények meghatározása a törvény és az önkormányzati rende|eteknek megfe|elően,
ezek dokumentálásának segítése.

2105. szeptember 01-től ĺngyenes bolcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése az a|ábbĺ
esetekben:

dt rendszeres gyermekvédeImi kedvezményben részesü|,

+ tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan csa|ádban él, ame|yben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket neveInek,

.st o|yan csa|ádban é|, amelyben három vagy több gyermeket neve|nek,

't olyan csa|ádban él, amelyben a szijlő nvilotkozata alapión az egy főre jutó havi jövede|em

összege nem haladja meg a köte|ező legkisebb munkabér személyi jövede|emadóval,

munkaválla|ói, egészségbiztosítási és
qt nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
{t nevelésbe vették;
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Az egyesített óvoda vezetői kĺjrének feladata a szülői nyilatkozat átadása és begyűjtése, i|letve a

fenntartó felé kÜldése.8

7. VezEĺÉsl PRoGRAM

,,A tudást és az igazságot

Helyes valamijóhoz hasonlónak vélnĺink, de nem volna helyes

Bárme|yikről !s azt hinniink,

Hogy az maga az egy egyedülijó.,,

Platon

7 .l.. V ezetői hitva|lásom

Vezetőként ls a gyermekek tiszte|etét, fe|téte| nélkÜ|i elfogadását tartom a legfontosabbnak.

Ebbő] az e|vbő]kĺindu|va vá||alom rijra a megmérettetést.

Bízom abban, hogy a hivatástudatta| végzett óvodapedagógusi munka és az e|mú|t években

megszerzett elmé|eti és gyakorlati vezetői tapasztaIatok segítenek e fe|adat teljesítésében és a
m unka további fo|ytatásában.

Vezetőként vá|tozat|anul o|yan értékeket szeretnék továbbvinni mellye| a Vezetői körre| és a
tagintézmények nevelőtestületéve| mindannyian egyet tudunk érteni és tovább vinni, aho| az

igényesség és to|erancia alapvető emberi magatartás és ez ĺnegnyi|vánu| gyermekeink szeretette|jes

nevelésében és munkatársi kapcso|atainkban egyaránt. o|yan ktizösséget kívánok irányítani, ahol

minden ko|legám szakmai munkáját be|ső hitte|, e|kĺite|ezettségge|, a gyermekek fejlődésébe Vetett

bizalommaI végzik, a csa|áddaI szorosan egyĺittműkcĺdve és, az intézményi cé|okkal azonosulva.

Vezetői programom a|apja az óvodai neve|és értékeinek megőrzése. Célom az országos óvodai
A|approgramban, s ennek tĺikrében a Budapest Főváros V|ll. Kerületi Napraforgó Egyesített óvoda
Pedagógiai Programjában megfogalmazottak megvalósítása.

7 .2. Y ezetői cél kitűzésem

szeretném kia|akítani az Egyesített óvoda jó hagyományait, erősíteni az egységét, arculatát, a

tagintézmények szokásrendszereit.

A demokratikus, emberkĺizpontú szem|élettel rendelkező vezetői személyiséget szeretném

megva|ósítani, akia mai kor követelményeinek, e|várásainak megfeletően az intézményt menedzselni

képes.

Úgy érzem, hogy csak Ęy érhetem e|, hogy magam mĺigĺĺtt tudjak egy jól műkĺ!dő, segítő szándékú

m unkatársi közĺisséget.

Vezetői koncepcióm a|apját a gyermeki jogok tiszte|etben tartása és a gyermeki szükségletek

kielégítése képezi. Ennek alapján fogalmaztam meg a|apelveimet, vezetői célomat, a feladataimat, s

ennek szellemében kívánom megtervezni és megszervezni az intézmény szemé|yi, tárgyi és gazdasági

feltételŕendszerét.

8 2ot5. évi LX||l. törvény A gyermekek véde|mérő| és a gyámÜgyi igazgatásró|
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Munkám során, céljaink elérése érdekében a kĺjvetkező a|ape|vekre he|yezem a hangsú|yt:

t A cé|ok vi|ágos és reá|is megfoga|mazása.

+ Vi|ágos stratégia.

+ K<ĺzös célok a|akítása.

+ Feladatkörtlk, hatáskörtik működtetése.

+ Arányos feladatvá|la|ás, fe|adateIosztás.

+ Jó ĺnformációáramlás, kommunĺkáció, nyi|vános viták.

+ oná||óság tiszteIetben tartása.

+ A végrehajtás fo|yamatossága'

ąL Értéke|ési, önértéke|ési rendszer működtetése.

+ Visszacsato|ás.

+ Hatékony együttműködés a partnerekkel.

Az eredményes, sikeres munka érdekébe vezetői tevékenységem során fontosnak tartom:
+ a beosztottak a|apos ismeretére épÜtő, szemé|yes értékeiket és szakmai

e|köte|ezettségi.iket vi|ágosan megfogalmazott, közösen értelmezett célok
megva|ósítását a fe|e|ősségvá||a|ást, kezdeményezés! a fo|yamatok á|landó javítását,

dL az optimális tárgyi és személyi feltételek biztosításá! ami csak a Kisfalu Zrt.-ve] és a JSZ-

SZGYK.val va]ó korrekt és kétolda|ú együttműkĺĺdéssel va|ósu|hat meg,

+ dz alkotó légkör kia|akítását, me|y a vezetői kört a|kotó vezetők (igazgató,

intézményvezető-he|yettesek, tagintézmény.vezetők) és a gyermekekkeI fogIalkozó
valamennyi do|gozó csapamunkájána k eredménye.

Az intézmény fenntartójával korrekt, szakmai a|apokon nyugvó kapcsolatot kívánok kiépíteni és
működtetni, úgy ahogy az eImú]t években is. Döntéseĺmben az e|várásait figyelembe Veszem, minden
tevékenységemben törvényesen és jogszerűen járok e|.

A vá ltozáso k irá nti fogékonyságga I végzem fe|a data imat.

Célom, hogy az egyesített óvodák (tagintézmények) eddig e|ért eredményeit - ismerye a belső
körü|ményeket, működési rendet - törvényesen és színvona|asan műktidtessek a vezetői kör
(intézményvezető-he|yetteset tagintézmény-vezetők) egyĹittműkĺldésével, támogatásáva|,
- hogy o|yan utat, jövőt mutassak ko|légáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka szakmai
sikereket és biztos munkahelyet garantál számukra,

- hogy vezetői munkámat a kĹi|vi|ág iránti nyitottság je||emezze, informá|ódjak és megtartsam az
színvona|asan mííködő tagintézmények széles körű megismertségét, elismertségét, önálló arcu|atot
megőrző menedzse|ése va|ósuljon meg.

Továbbra is cé|om, a munkatársaimma|és a szü|őkke|egyĹittmriködve, mindent megtenniazért, hogy
a gyermekek egész napon át jó| érezzék magukat a tagóvodákban, hogy megkapják mindazt a

szeretetet, gondoskodást és törődést, ami egészséges testi.|e|ki, érze|mi.szociális fej|ődésükhĺiz
né|kÍi|özhetetlen. 

i

Tĺirekedni kívánok a családokka| való kapcsolat e|mélyítésére, fej|esztésére. Segítem, hogy ä 
;

tagóvodákban ezután is családias, nyugodt, barátságos |égkČir legyen, ame|yben a gyermekek .

vidáman, biztonságban é|hetik mindennapjaikat, aho| a fe|nőtt munkatársaim közössége is jól érzi i
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magát, és |ehetőség nyílik arra, hogy napi és hosszabb távú feladataikat sikeresen végezhessék. A
gyermekek és a felnőttek egyaránt tapasztaljanak odafigye|ő, őszinte emberi érzéseket, hogy a

véleményükre, a gondo|ataikra továbbra is nagy sziikség van.

Értékeink megőnésére nagy hangsúlyt heIyezek

+ Harmonikusmunkahe|yilégkör

+ Jó személyi és tárgyi fe|téte|ek

+ Családdalva|ó nyitott és hatékony egyiittműködés

+ Differenciá|t képesség és készségfejlesztő neve|és

+ Belső humánerőforrás fej|esztés

+ Partnerközpontú együttműködés

+ Az egyesített óvodák maximális kihasználtsága

+ Esztétikus, tiszta óvodai környezet

Cé|om,-

A tagintézményekben létrehozott értékekre, eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív

fo |ya m atot megerősítni és tová bbfejleszte n i.

Az Egyesített óvoda tagóvodáiban a PP..ben fog|a|tak megva|ósu|ását, a neve|és hatékonyságának

növekedését segítem.

A tagóvodák sokszínű pedagógiaĺ gyakorlatának megtartása és továbbfej|esztése cé]om.

A szakmai ku|túra és a pedagógus kompetenciák fo|yamatos fejlődésének segítése, kii|önös

tekintetteI a fejIesztőpedagógia terÜletén.

A kerü|eti tagóvodák kĺjzötti együttműkĺidés erősítése, a tagóvodákban kia|akult ,,jó gyakor|at,,

terjesztése, közkincsé téte|e.

A működéshez szĺikséges szemé|yi és tárgyi fe|tételrendszer és erőforrások optimalizálása a

m u nka körü |mények javításáva l.

A célomma| összefüggő fe|adataim:

dt A társada|mi elvárások és az esé|yegyen|őség biztosítása érdekében a gyermeki

kom petenciák erősítése.
át A sajátos arcu|atok megje|enésének elősegítése, amely összhangban van a pedagógusok

etikai kódexéve|'

,.t A befogadó (ink|uzív) nevelés előtérbe helyezése, az a|kalmazotti közösség (nemcsak a

pedagógusok) szerepvá||a|ása az erkölcsi nevelésben.

+ A Hazájukat elhagyni kényszerÜ|ő családok gyermekeinek neve|ésében az önazonosság

megőrzése, ápolása.

+ A pedagógiai ku|túra fej|esztése érdekében szakmai munkaközösségek működtetése, be|ső

sza kmai innováció osztĺinzése.

+ A pedagógus kompetenciát fejlesztő, a pedagógusok igényéből fakadó továbbképzések és

tanfolyamok kĺizponti szervezése. A tagintézmények továbbképzési igényeinek támogatása.

il. Tanköteles korú, de az óvodában maradt gyermekek számára fej|esztőprogram biztosítása'

+ A fenntarthatóság, a kiirnyezettudatos nevelés a|ka]mazása a tagóvodákban.
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A cé|ra orientált vezetői folyamatot kívánok a jövőben működtetni, hogy ne vesszünk e| a
részIetekben.

+ A vezetői kör (vezető helyettesek és tagintézmény.vezetők) fo|yamatos tájékoztatása mellett
a két hetenkénti vezetőĺ megbeszé|ések tartása.

{ A nevelőtestti|et és a do|gozói kör havi rendszerességgel történő (fél-fé| órába) meetĺngjeit a
tagintézmény-vezetők tartják, a vezető helyettes tájékoztatása mellett.

+ Az óvodaszék és a szÜlőíszervezet negyedévente tart megbeszétést.
ąt Fe]e|ősök rendszerének kialakítását támogatom a vezetői körben és a tagintézményekben is,

ahoI tagintézmény-vezetők hatásktirében kiaIakított fe|elősök rendszerét a jövőben is
műkodtetni kívánom.

A Iegfontosabb gondolati e|vem, hogy minden ember sajátos értékeket hordoz, s mindezt figye|embe
véve o|yan körti|ményeket, háttérfeltételeket kel|teremteni, hogy kibontakozhasson, hogy mindenki
a képességeinek megfe|elő, lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Mindez a|apvető az
óvodapedagógus és gyermekek kapcsolatát il|etően, de a vezető(k) és a munkatárs(ak)
ka pcsoIatrendszerében is.

Cé|om, hogy az Egyesített ovoda o|yan intézmény |egyen, aho|

* a tagóvodák tiszteletben tartott, öná||ó arcu|ataĺ nem távolÍtják el egymástó| a tagóvodákat,
hanem az Egyesített óvoda kohéziós erejé! a szakmai hírnevĺJnket erősítit demonstrálják;

+ a tagóvodát neve|őmunkájuk során, továbbra is értékeket hoznak |étre, eredményesen
fejlesztik a gyermekek testi-sze||emi eĘéĘ
a partnereinkkel hatékony kommunikáció va|ósul fr€B, kapcso|atainkra a kö|csönös
segítségnyújtás, egymás erősítése a je||emző

a pedagógiai célok megvalósításához, az egyéni előrejutáshoz |ehetőség nyílik a szakmaí
továbbképzésekre;

igen fontos a munkatársak mentá|is egésxége, ennek érdekében a vezetők e|köte|ezettek, és
igyekeznek is tenni ezért;

zökkenőmentesen, miné| kevesebb panasszal, a te|jes elégedettség e|érését - mint cé|t -
szem e|őtt tartva e|égítjük kĺ az óvodai szo|gáltatásunkat igénybevevőket azt nyújtva, amit a
programunkban Ęértiink, mind minőségben, mind pedig mennyiségben.

A vezetői céljaim megvalósításához szükséges eszközeim

+ A motivóciós bózis kiépĺtése, omi minden felodotvégzés alopja. Ez segíti a
gyermekcsoportokban óvodapedagógusként, tagóvoda-vezetőként, vagy egyesített óvodai
szinten igazgatóként, intézményvezető-he|yettesként végzett, igényes munkát.

+ Pozitív motivóció, minden szinten. Nagyon sokat jelent a gyermekeknek és a munkatársaknak
is, ha elismerik őket, ha megdícsérik a munkájukat, a tevékenységĺiket' ||yen bázison a

ke|etkezett hibák kijavítása is sokka| egyszerűbb, hiszen érzik, hogy segítik őket, és |étezik az
együttműködés igénye, a jobbítás, a fej|esztés szándéka is.

+ Ellenőrzés, visszocsotolós, megerősítés vogy korrekció. Támogatni kíuánom a munkatársaim
önál|óság iránti természetes igényét, lehetőséget adva és segfuéget nyújtva a
kezdeményezéseikhez.

+ lnnovóciós tevékenység. Minden szinten támogatni kívánom az ez irányú törekvéseket.

+

+

aL

+
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Hiszem, hogy mindezek következetes érvényesítéséve| biztosítható a nyugodt, a!kotó légkör, a jó

szeIlemű munkahe|yi közösség.

7.3. HossztÍ távú stratégiai cé|jaim

+ A fo|yamatos ktirnyezeti változásokhoz, a partneri e|várásokhoz lgazodó, megújulni képes,

korszeríí, hatékony intézmény műkcidtetése.

+ Budapest Főváros V|||. Kerület Józsefuáros onkormányzatának az Egyesített óvodáva|
kapcsolatos e|várása i színvonalas megva |ósítása.

äL Az óvodai infrastruktúra fej|esztése.

+ A számítógépes kultúra továbbfej|esztése, kiszélesítése.

+ Esélyegyen|őség biztosítása.

.t A fenntarthatóság, a környezettudatos nevelés megvalósítása.

dt A kiemelt figyelmet igénylő és az egészséges gyermekek egyĺitt neve|ésének megteremtése,

fo|yamatos fej|esztése, a befogadó, inkluzív neve|és e|őtérbe helyezése.

+ Az egész életen át tartó tanu|ást megalapozó nevelés, fo|yamatos intézményi fejlesztés.
+ Korszeríĺ, hatékony és eredményes szakmai kapcso|atok miĺködtetése, a jó gyakor|at

terjesztése a tagóvodák közĺitt.

"t Eredményes kapcsoIatok míiködtetése, a kapcsolatok kiszé|esítése a fenntartóva|, a

szülőkke|, az Egyesített Bolcsődével, a védőnőkkel, a Gyermekjó|éti Központ és Csa|ádsegítő
Szolgálatta|, a pedagógiai szakszo|gálatokkal, az iskolákkal, a pedagógiai szakmai
szolgáltatókka|, az egyházakka| és a médiákka|.

ťl- Egyesített óvodavezetésben e|ért eredmények, sikeres fotyamatok átadása és továbbadása.

7 .4. Ri3zéptávú cé|jaim

at A ne ĺelés minőségének folyamatos fejlesztése.

*t A humánerőforrás fejlesztése.

* A munkatársak azonosu|ása a folyamatos fejlesztéssel.

fit A tagóvodák sajátos arculata megje|enítésének e|ősegítése.

ät A tagóvodák egyéni arcu|atuknak megfele|ő továbbfejlesztése.

đt Egészségfejlesztési program megva|ósu|ása.

+ Értékteremtés, értékme gőrzés.

'ł Számítógépek alkalmazása az óvodapedagógusok munkájában, az adminisztratíV fe|adatok
könnyítése (p|. oviszolga program).

+ Egyesített ovodák A|apítványának |étrehozása, menedzse|ése.

+ A pályázati |ehetőségek kihaszná|ása, a sikeres pátyázatok eredményeinek terjesztése,

beépítése a neve|ő munkánkba.
qt Az Egyesített óvoda szervezeti stabi|ltásának fej|esztése és erősítése.

7.5. Riividtávú cé|jaim 
;+ Az Egyesesített óvoda a|apdokumentumainak e|készítése a vezetői körrel (intézményvezető- :

helyettesek és tagintézmény-vezetők). 
l

*l. Az intézmény önértéke|és előkészítése, fo|yamatának kiépÍtése. i

úL Az önértéke|ésicsoport |étrehozása. 
i

* Pedagógus portfó|ió készítésének segítése. 
i
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+ Pedagógus minősítés előkészítése, koordiná|ása, lefolytatása.
+ Az Egyesített óvoda szervezetistabĺlitásának kia|akítása és erősĺtése.

+ Kiegyensú|yozott pedagógiai tevékenység szeruezése.

+ Az egyéni és szervezeti érdekek tisszhangjának megteremtése a közös cé|ok érdekében.
+ Megfe|elő munkahelyi |égkör megőrzése.

+ Hatékonyság és pontosság növelése.

+ |ntézményi kommunikáció, információáram|ás fej|esztése, wifi há|ózat kiépítése, közös portá|

olda| |étrehozása.

+ Kiilső-beIső kapcso|atokaIakítása.

+ Az elIenőrzési, mérési, értéke|ésĺminőségfejIesztési fo|yamatok működtetése.
+ FeIkészĺi|és az országos Tanfe|ügyeleti e||enőrzésre.

ąt tntézményi gazdá|kodás irányítása.

EL Erőforrások bővítése pá |yázatokka|, szponzorok segítségével.
ät Az óvoda honlapjának |étrehozása és működtetése, arculatának folyamatos korszerűsítése.

7.6. Kiemelt feladatom lenne:
A kĺizneve|ési intézmények el|enőrzését és értékelését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelési
egységes, fenntartótól függet|en kii|ső értéke|ési rendszer (pedagógiai-szakmai e||enőrzés _
tanfettigyelet) működtetését írja e|ő.

].. A tanfe|Ĺigveleti e|lenőrzés szakaszaiban fetadatomnak tekintem:
a) szakértői egyeztetés

* egyeztetés és e|őkészítése a he|yszíni e|lenőrzés |ebonyolításának

b) Alapdokumentumok és e|őzetes mérések vizsgá|ata

"t dokumentumokátadása

c) helyszínie||enőrzés
dl a neve|őtestület és a szakértők ta|á|kozásának megszervezése, részvétel

d) e|lenőrzés lezárása
łt az osszegzője|entést megkapja azigazgató,
+ az egyesített óvoda hon|apján közzéteszi,

łt a kézhezvéte|tő| számított 30 napon be|ü| öt évre szó|ó fejlesztési tervet készít, ame|yet az

egyesített óvodák neve|őtestĹi|ete fogad el,

+ továbbÍtja a dokumentumot a fenntartónak,

+ értékeli az e||enőrzésben résztvevő szakértő munkáját

2. A tanfelügveleti e||enőrzés fo|vamán az alábbi módszerek a|ka|mazását tartom fontosnak:

Interjú, előzetesen közzétett szempontok és témák alapján, irányított módon,-

+ fenntartó képvise|őjéveI

Ł az intézmény vezetőjéve|

+ pedagógussa|

+ szülők képvise|őjéve| (csoportonként 2 szülő)

Megfigyelés (pedagógiai munka infrastrukúrája).

Az egységes önértéke|és és a külső értékelés alapját standardok adját mindezek a|apján az Egyesített

óvoda igazgatójának a vezető helyettesekke| és a tagintézmény-Vezetőkke| együtt e| ke|| készítenie a
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következő 5 éves időszakra vonatkozó intézkedési, valamint a vezetőre és az egyes pedagógusokra

Vonatkozó önfejlesztési terveiket.

Az éves önértéke|ési terv a vezetői megbízás második és negyedik évében az intézményi e|várások

a|apján készÜ|. Az elvárásokat az Egyesített óvodaĘazgató, az intézményvezető-helyettesek, a

tagóvoda-vezetők, az önértéke|ési csoport és a neve|őtestĺi|et do|gozza ki.

3. A tagintézménv-vezetők és a pedagógiai munkaktizössée fe|adata' hogv a he|vi adottságaiknak

megfe|e|ően elkészítik. i|lewe fe|ĺi|vizsgá|iák az óvodáiuk a|apdokumentumait.

a) A|apító okirat
- a dokumentum az intézmény alapfe|adatainak és a rendelkezésre á||ó feltéte|eknek a
megismeréséhez ad információt.

b) Szervezeti és Műkodési Szabá|yzat

- a szervezet fe!építésének és múkĺidésének je|lemzői és kapcso!ódása a pedagógiai programhoz,

- az egyes intézményĺ közĺĺsségek és a szakmai kozösségek mi|yen sú|lyaIjelennek meg a szervezet

életében.

c) Házirend

- hogyan kapcso|ódik az intézményi stratégiai cé|okhoz,

- a gyermekek jogai összhangban vannak-e a pedagógiai programban meghatározott e|vekkel,
- hogyan érhető el a dokumentum az érdeke|tek számára.

d) Vezetői program

e) Pedagógiai Program

- az óvoda pedagógiai hiWa||ása, kieme|ten képvise|ő pedagógiaie|ve, szerepek-e benne o|yan fe|adat

me|y a tagóvoda specia|itása,

- a megfoga|mazott cé|ok és a köznevelés e|őtt ál|ó feladatok kapcsolata,

- mi igazo|ja, hogy az óvoda programját a pedagógiai tudatosság, és stratégiák aIkotják,

- a pedagógiai programban a tagóvodákban folyó neve|ő munka pedagógiai a|ape|vei, értékei,

eszközei, e|járásai konkrétak, rende|hető-e hozzájuk tevékenység, megfe|e|-e az intézmény
Iehetőségeinek, reálisa k-e,

- a feltételrendszer adott-e a meghatározott célok megva|ósulásához.

f) Továbbképzési,. és beiskolázási terv
- a pedagógiai pĘramban meghatározott e|vek, cé|ok megje|enése, és összhangban van-e az

intézmény hagyományaiva|,

- a kötelező továbbképzések támogatásának tervezése.

g)Munkaterv
- milyen viszonyban vannak az operatív tervezés és az intézményi stratégiai cé|ok,

- egymásra épiil.e a munkaterv és a munkakĺizösségek tewe,

épít-e az e|őző év értékelésére, tartalmaz-e fej|esztő célri e|emeket,

- vannak-e kijelölt fe|e|ősei az egyes fe|adatoknak, határidő és a végrehajtást e|lenőrző megje|ĺilt-e,
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- hogyan jelennek meg az intézmény hagyományai az éve tervben,

- a meghatározott tarta|om megvalósítható-e.

:

l 4. Vezetőként Önértéke|ési Csoport |étrehozását - |ntézménv onértéke|ését. előkészítését az

. alábbiak szerint tervezem

i Az Egyesített óvodákban 5 fős önértéke|ési csoport |étrehozását tervezem. Az önértéketési csoport
j tagjainak kivá|asztásában az egyesített óvoda tagintézmény-vezetőĺnek javas|atát, és az a|ábbi

, szempontok figyelembevételét javas|om:

l r. részt Vett-e a minőség irányírásĺ (Comenius, |M|P.} tevékenységben,

l 2. Vezetőségi tagok, akik a napĺ munkájuk során kapcso|atba kerü|nek az intézmény je|lemző

i adataiva|, eredményeive|, hatékonyságĺ mutatóiva|

l 3. képviselője a munkaközösségeknek és minden munkaterü|etnek,
. 4. rende|kezzen megfe|e|ő informatikaitudássa|.
:

A BEcs tagok team-t a|akítanak ki a tagóvodák neve|ői közösségébő| a feladatok elvégzésére.

Napraforgó Egyesített óvodában 3 fő taniigyigazgatási szakértői végzettségge|, 2 fő újtipusú

szaktanácsadói végzettségge| rende|kezik, 3 fő e|végezte a ,,|ntézményvezetők fe|készítése az

intézményi önértéke|éshez, a tanfeItigye|eti e||enőrzéshez és a pedagógus-mĺnősítéshez kapcsolódó

i ntézményvezetői fe|adatok el|átására,, című a kkreditá |t képzést.

A Szivárvány és a Csodasziget Tagóvodák neve|őtestü|ete már részt Vett a tanügyigazgatási el|enőrzés

,,pi|ot,, programjában. Tagóvodáink közü| részt vettek a Comenius programban, i||etve az lntézményi

M i nőségĺrá nyítási Programban.

Szeretném, ha a tagintézményeinkben a sokfé|eségébő| adódóan a pedagógiai innováció több
területen éruényesiilhetne.,

'it az egyesített óvoda egészét mint szervezetet, ame|y nyílt, dinamikus, kommunikatív
rendszerként, folyamatosan információt cserél a ve|e kö|csĺjnhatásban á|ló kcirnyezetével;

lłt egyesített óvoda közö'sségét, mint szervezeti egysége! ame|y tago|t része a rendszernek;

*t és a mindezek alapjáu| szolgáló pedagógust (egyént), aki innovátorként mindkét szintben

meghatározó szerepet tölt be, de öná|lóan is lehet a|anya innovatív tevékenységnek, mint a

re ndszer célmegva lósító, fe|adateI látó e|e me.

Az cinértéke|ési feladatok megoszlanak a neve|őtestii|et tagjai között, mive| az értékelést ugyan

maguk az értéke|tek végzit de az adatgyűjtés (foglaIkozás látogatása, dokumentume|emzés, interjúk

fe|vétele, szĺ.ikség esetén a kérdőíves felméréshez kapcso|ódó adatrtigzítés) egyes részfeladataiba az

éves munkaterv részeként az ĺjnértéke|ési tervben további ko|légák is bevonhatók.

5' Kido|eozni az önértéke|ési kérdőívet. i|letve az interiú kérdéseit a vezetői körrel. munkaközösségek

vezetőivel.

6. Táiékoztatás:

Az egyes pedagógus önértéke|éseket megelőzően az érintett pedagógus számára tájékoztatást ke||

adni az ütemezésrő], az értékelésben részt vevő személyekrő|, azok fe|adatairól, va|amint az értékelés

módszertanáról, eszkĺizeirő|. A sz[ilőket, tanu|ókat és egyéb érintett partnereket az éves el|enőrzési

tervhez kapcsolódóan évente ke|| tájékoztatni, de cé|szerű a rendszer bevezetésével egy időben
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minden partnernek álta|ános tájékoztatást adni. Számukra készÜ|het eset|eg egy rövid szĺiveges leírás

is.

7' Az intézménvi e|várás rendszer meghatározása:

|ntézménynek meg ke|l fogalmaznia azokat a standardhoz képest sajátos elvárásokat, amelyek

teljesü|ését vizsgálni fogja, hogy az ĺntézmények a bemutatott á|ta|ános e|várások a|apján

megfogalmazzák a pedagógusok, a vezető és az ĺntézmény pedagógiai munkájára vonatkozó

intézményi e|vá rásokat.

onértékelési csoport létrehozóso, me|y az intézményi dokumentumok és a pedagógĺaĺ értéke|ési

rendszer alapján kido|gozza az e|várás rendszer egyes e|emeinek intézményi értelmezését.

Tagóvodánként a neve|őtestĹiletnek közösen kel| érte|mezi az elvárásokat.

Az Egyesesített ovoda intézményvezetői körének tartott általános tájékoztatót követően a

nevetőtestület tagjainak adott határidőre meg ke|| ismerniük az önértékelési kézikĺinyv tartaImát.

8. Az önértékelési Csoport munkáiának e|őkészítésében cé|om:

1. Az önértékelési csoport tagjai az intézményi dokumentumok és a pedagógus értéke|ési rendszer

alapján kidolgozzák az elvárás rendszer egyes e|emeinek intézményi értelmezésének segítése.

Dokumentum alapú kompetenciaértékelés, kompetencia aIapú pontozótáb|a a|apján.

2. Az önértéke|ési csoport egy értekez|eten isrnerteti a neve|őtestii|ette| a dokumentumelemzésen

alapuló intézményi e|várásokat, és a dokumentumok tarta|máva| indokolja az értelmezést. Az

indok|ás a|apján az intézményvezető a neve|őtestü|et egyetértéséve| vég|egesíti az érte|mezést'

Biztosítom a fe|tételeket (hely, idő, stb.).

3. Az önértékelési csoport bemutatja a dokuĺnentumelemzést követően még érte|mezésre szoru|ó

e|várásokat, és bemutatja az elvárásokhoz kiizvetetten kapcso|ódó dokumentumtarta|makat (ha már

készü!t l|yen).

4. A tagóvodákban a nevelőtesti.ilet közösen értelmezi a 3. pontban szerep|ő elvárásokat:

'{t minden tagóvodában értekez|eten tesznek javaslatot a kollégák, amit megfe|elő indok|ás

esetén a tĺibbség javaslatára a tagóvoda-vezetői összegy(ĺjtenek és a vezetői értekez|eten az

egyesített óvoda vezetője e|fogad.

Az értekezleteket követően az tinértéke|ési csoport előkészíti az ĺntézményi e|várásokat véglegesítő

m űhe|ym unka anyagát, progra mját.

Egy későbbi időpontban szervezett mííhelymunkán a tagóvodák nevelőtestĺ.iletei közösen do|gozzák

ki, és egyĹittesen fogadja elaz intézményi e|vánásokat.

Az e|őző évek fenntartói el|enőrzéseibő| kiindu|va,-

+ Pénzĺigyi.revizori ellenőrzés során a feIadatfinanszírozással tisszefüggő igénylés,

nyilvántartás jogszerűsége és elszámolásának szakszerűsége hogyan valósu|t meg.

+ Munká|tatói el|enőrzés keretében a szemé|yi anyagok átvizsgálása, va|amint az e|őző

ellenőnés utóvizsgálata hogyan valósult meg.

ł Tanĺigyigazgatási e||enőrzés keretében a be|ső szabá|yzatok (óvodaitörzskĺin1ru, felvéte|i

előjegyzési napló, fe|vételi és mu|asztási nap|ó, óvodai csoportnap|ó), szakvé|eményet



jegyzőkönyvek, nyi|vántartások, jegyzői értesítések, stb. átvizsgá!ása megtörtént-e és mik
a tapasztalatok.

Ezért fontosnak tartom a jövőben is a pontos és szakszerű adminĺsztráció végzését, e|várom
magammaI szemben és kollegáimtól ĺs a preciz, a törvényi e|őírásokat kovető írásos munkát.
óvodáinkban az e||enőrzés e|lenőrzési terv atapján történik, me|y tarta|mazza az el|enőrzés cé|ját,
terĹi|etét, a terve7ett irlŕípontot, a|ka|mazott mór|szereket, a fo|yamatban résztvevőket, az el|enőrzés
indok|ását, a dokumentáció eIhe|yezését.

Az e|lenőrzés terĺiletein be|ü|i fe|adatom:

1. Szakmai- pedagógiai tevékenység cé|ja a minőség és hatékonyság biztosítása, a neve|ő munka
eredmé nyeĺnek megfigye|ése.

2. Gazdálkodás e||enőrzése kiterjed a vagyonvéde|emre, az eszközök rende|tetésszerű használatára, a

beszerzésekre és a takarékosságra.

3. Munkáltatói jogkörből adódó e||enőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a munkavégzés
minőségére, a munkaidő hatékony kihaszná|ására, va|amint a törvények betartására.

4.TanĹigyigazgatási fe|adatok ellenőrzése e|sősorban a tanii8yĺ dokumentumok meglétéhez, és
Vezetéséhez ke|l, hogy kapcso|ódjon.

A Tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó intézményi felodatok segÍtésében oz atóbbi
munkoközösségeket jovoslom az EgyesÍtett Óvodóbon:

1. Gyermekvédelmi munkaközösség cé|ját a 6.7.1. bekezdésben, fe|adatát a 6.7. bekezdésben
határoztam meg.

2. Fej|esztőpedagógusok munkaközösségének célja a gyermekek differenciá|t fej|esztése,
felzárkóztatás, tehetséggondozás jó gyakor|atainak átadása, fe|adatait a 6.6. bekezdésben
határoztam meg.

3. Pedagógiai (Minőségfejlesztési) munkaközösség cé|ja az intézményi önértéke|és segítése,
fo|yamatának biztosítása, fe|adatait a mérés, értéke|és, az egységes mérőeszközök
kidolgozásában, az interjú kérdéseinek és a kérdőív kidolgozásában. Az óvodai
dokumentÚmok felĹi|vizsgálata.

Az értékelés az eIlenőrzéshez általában kapcsolódik, ktilcsönhatásban vannak egymással.
|ntézményeinkben egy nagyon a|apos, minden területre egyformán kiterjedő e|lenőrzést kelt
kia|akítani. Az ilyen ellenőrzés biztos visszajelzést ad a do|gozónak és a vezetőnek egyaránt, mety a

tová bbi m u nkavégzés sikerét nagymértékben befolyásolhatja.

Véleményem szerint, az elvárt minőségi munka csak egy jól kialakított szakmai e|lenőrzési rendszerrel
valósítható meg. Úgy gondolom, hogy sokrétĘ minden kiterjedő, komp|ex eltenőrzési rendszer
kialakítása teheti hatékonnyá, elismertté, színvona|assá a mi munkánkat.

Ezá|ta| lesz[ink képesek nevelő. oktató munkánk minőségi fejlesztésére. Nagyon fontosnak tartom,
hogy az e|lenőrzött szemé|y is azt érezze, hogy a hibák feltárása, vagy jó munkájának megerősítése
kihat munkavégzésének eredményességérą a munka megbecsülésére (anyagi és erkö|csi díjazásra)'



8. lGpcsour RENDSZER

A kĺi|önböző kapcso|atrendszerek működése, az egymás köziitti kommunikáció, az egymás

kompetenciáinak meg- és e|ismerésére tiirekvés a partneri egyiittműk<jdés alapja és a saját

szerepekben va|ó fejlődés aIapja.

,,A jó vezető képes stílusát befolyásolni, vá|toztatni, ha attól szervezetének teljesítménye javu|hat,

sikeresebb lehet. Mindez csak megÍe|eIő ismeretek birtokában lehetséges.,,

Papp-Percel-Vtilgyesi

8'1. Az óvoda és a család kapcsolata

Az. Egyesített óvodában, a sztj|ők jogainak az érvényesítése, köte|ességeik te|jesítése érdekében

kétszintű szti|ői szervezetnek ke|l míĺködni.

A szü|ői szeruezet fe|építése

A tagóvodák szülői szervezeteinek etncikeivel történő együttműködés szervezése az Egyesített óvoda

igazgatói fe|adata. A tagóvodákban pedĘ a tagóVoda-vezetők gondoskodnak a szü|ői szervezetek

működésének fe|téte|eiről. A tagóvodai szintű sztilői szervezet e|nĺikéve| a tagóvoda-vezető, a

csoportszintű tigyekben, a csoport szti|őiszervezetének képviselőjéve| pedig az óvodapedagógus tart

kapcsolatot.

Kedvező tapaszta|at, hogy az óvodapedagógusaink eredményes, jó kapcsolatban á|lnak a szĺilői

közĺisségek vezetőive|. A szü|ők álta| fe|vetett problémákat igyekeznek azonna| megoldani, a

témakorhöz kapcsolódó intézményi kommunikáció fej|esztése fontos feladatom |esz.
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A szülők köziisségével való kapcso|attartás: ;

+ írásban kezdeményezhetik a helyi pedagógĺai program módosítását,
+ gyermekba|esetek esetén a szii|ői szervezet képvise|ője részt vehet a vizsgálatban,
qt szĹilőket anyagilag érintő ĺigyekben,

+ szĹilői értekezletek napirendjében,
it gyermekvéde|emme| összefiiggő kérdésekben,

+ gyermekeikkeI kapcsoIatos kérdésekben,
dL értéke|i kérdőíves formában a neve|ési intézmény vezetőjének munkáját a vezetői kinevezés

második,- és negyedik évében az ]ntézményi onértékelésben meghatározottak a|apján.

Ka pcso|attartásĺ formái

ąt Személyes megbeszé|ések,

'it értekezletek,

+ írásbeIitájékoztatót
łt SzĹi|őiSzervezet nevére szó|ó |eve|ek átadása,

'L dokumentumok, iratok nyilvánossága.

A szül ők tújékoztotóso :

tt A nevelési év e|ső sztilői értekez|etén tájékoztatni ket| a szii|őket a nevetési évben tervezett
kii|önböző, óvodán kívĺ.i|i programokró|, amiket a szü|őkke| el kel| fogadtatni. Ennek során
természetesen a szülők is javas|atta| élhetnek.

'| A csoportok faliújságjain, havonta ke|l a konkrét megva|ósítássa| összefÜggő tájékoztatást
megadni a szĹilőknek, |ega|ább a kĺi|ső program időpontja előtt 5 nappa|.

Az óvodai neve|és, a csa|ádi neve|ésse| egyÜtt szolgá|ja a gyermekek fej|ődését. A család és az óvoda
összhangja a neve|ésben a gyermekiszemé|yiség fejlődése szempontjábó| meghatározó.

Fontos, hogy

đ|- a család egyenrangú fé|ként é|je meg az egyĹittműködést,

+ az óvodapedagógusok nyerjék ela szülők bizalmát,
ŕt az óvodapedagógus legyen megértĄ tapintatos, őszinte és nyí|t,

đ|. érvényesü|jön az egyedi megköze|ítés és a diszkréció.

Csa|ád|átogatások, sztilői értekezletet togadóórák, pedagógiai nyí|t napok, közös rendezvények
(Ĺinnepé|yek, kirándu|ások) mind.mind fontos terü|etei a kapcso|attartásnak. A gyermekek szÜlei
valamennyi tagóvodánkban igénybe veszik ezeket a |ehetőségeket. A |egkedve|tebbek - és
nyugodtan kije|enthető, hogy a |egeredményesebbek is - a szĺi|ői értekezletek, a togadóórák és a
kĹi|önböző rendezvények. A tagóvodákban k|alaku|t jó hagyományokat fontosnak tartom megőrizni
és segíteni.

8.2. A be|ső kapcsotattartásban fontosnak tartom, hogy kü|önbĺiző döntési fórumokra, ,

nevelőtestü]eti-, a|ka|mazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a dĺjntési, egyetértési, 
;

és véleményezésijogot gyakorló köztisségek által de|egá|t képvise|őt meg ke|| hívni, nyi|atkozatukat I

jegyzőkĺĺnyvben kel|rögzíteni. I

:

.

;
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8.2.7. Atagóvodákka| való kapcsolattartás rendje, formáját a kiivetkezően gondo|om:

* A telephelyeken működő óvodák nevelőtestĹilete öná||óan míĺködhet, i]letve hozhat döntést

azokban az ĺ.igyekben, melyek kizáró|ag a saját szervezeti egységĺiket érĺntik.

Az óvodákban do|gozó neve|őtestületek között rendszeres szakmai kapcsolattartás a

munkaterv szerint ütemezett értekez|eten, illetve sztikség szerint szakmai megbeszé|éseken

va|ósulmeg.

Az alka|mazotti k<izösség értekez|ete biztosÍtja az óvodapedagógusok, valamint az óvoda

többi do|gozója közŕitti e8yüttmÍíködést.

* A tagóvoda-vezető részt vesz a rendszeresen tartott vezetőségi megbeszé|éseken' Ez

alkalommaI beszámo| a tagintézményben fo|yó munkáról, i||etve átveszi a szükséges

információkat.

A tagóvoda-vezető a rendkívüli eseményeket azonnal je|enti az óvodavezetőségnek.

Az óvodavezetőség és a tagóvoda-vezető egytittesen fe|e|nek azért, hogy a dolgozók, a

gyermekek és a szti|ők az őket érintő információkat időben megkapják, megismerjék.

Az óvodavezetőség és a tagóvoda-vezető a megbeszéléseken kívü|, te|efonon, napi

kapcsolatban is á||nak egymássa|, hogy a szükséges szakmai és egyéb információkat

naprakészen átadják.

Egyéb kapcso|attartási formák: közos Ĺinnepek, hagyományok, kirándu|ások, l|lewe az

Egyesített óvoda igazgatója egy évben két a|kalomma| minden tagóvodában a

nevelőtestülettel szemé|yes találkozó keretében megbeszé|ést tart.

A kapcsolattartás formáit az a|ábblak szerint va|ósítanám meg:

* szóbelitájékoztatás,

*t beszámolók, jetentések,

+ egyeztető tárgya|áson, értekezleten, gyű|ésen való részvéte|,

* a fenntartó rende|kezéseinek átvétele, végrehajtása,

* speciális informácirá szo|gáltatás az intézmény rniĺködéséhez, gazdálkodásához, szakmal

m unkájá hoz kapcso|ódóan,

+ statisztikai adatszolgá|tatás

{t

*t

Ł
*

rt

+
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+ az intézmény működésének és tarta|mi munkájának értékelése

8.2.z. A tagintézmények óvodapedagógus kiizö'sségének szakmai együttműkŕidését biztosítom a
közös neve|őtestületi értekezleteken,

+ hospitálások,

+ megbeszé|ések,

+ szakmai kirándulások,

".t csapatépítő tréning,
qL közös munkakozösségi foglaIkozások,

+ mérésĺ, értéke|ési csopo|t tevékenységek aIkalmával.

Minden esetben a nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény tartaImi munkáját.

A nevelőtestü|et döntésĺ jogkĺire:

. az sZMsZ e|fogadása,

o a Házirend elfogadása,

o a Pedagógiai Program elfogadása,
. az éves munkaterv e|fogadása,

. az óvoda munkáját átfogó e|emzések, értéke|ések, beszámo|ók elfogadása,
o a továbbképzési pro8ram elfogadása,

8.2.3. Mu nkaközösségekkel va|ó kapcsolattartás formája:

A munkakozösségeket a tagóvodák neve|őtestĹi|ete határozza meg és hozza |étre. A munkaközösség
fe|adata beszámo|ó, iisszefoglaló e|emzés és értéke|és a munkakĺizösség tevékenységérő| a
neve|őtestĹi|et és az Egyesített ovoda ĺgazgatója számára neve|ési év végén.

A szakmaĺ munkaközösségek Egyesített óvodán beli.ili kapcsolattartását a szakmai vezető.helyettes
irányÍtja, gondoskodik a különbtiző vé|eményezési, és egyi.ittműködési fe|adatokhoz szükséges
ka pcsolatok fenntartásáró|.

8.3. Belső kapcsolattartási formák:

Az E gy e s íte tt Óv o d a i g a z g otój ó n a k tój é k oztató s a :

Ét A tagóvodák a havi programtervezetben tájékoztatják az igazgatót a tagóvoda
rendezvényeirő|, azóvoda épületén kívüli foglalkozásokró|.

A ta g óv od a-v ezető t áj é koztató s a :

Ét Tervezett fogla|kozás, kirándu|ás e|őtti, a havi program megbeszé|ésekor, a program

szervezője szóbe|itájékoztatást ad az óvodán kíviili programmaI kapcsolatban.

+ Az ivodavezetőség információs értekez|etet tarľ minden hónapban két a|ka|ommal.

* A tagóvoda-vezetőknek információs értekezlet: havi egy a|ka|ommal.

dt A nevelőtestĺ.i|etnek és a nevelőmunkát segÍtőknek, információs értekezlet: havi egy

alkalommal.

+ Értekez|etek: évente három alkalomma|.

* Vezetői munkaközösségi fog|alkozások személyesen előre egyeztetett időben. írásos

tájékoztatás. Értekez|etek (tanévnyitó, tanévzáró neve|ési értekezlet). Szakmai csoportos
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|átogatások. Egyéb kommunikációs egyeztetés az aktuá|is információnak megfe|elően.

Rendezvények, Pedagógiai Nap.

+ Az ált. vez.h. az óvodatitkároknak havi egy alka|ommaI információs értekeztet tart.

+ A tagóvoda-vezető az óvodatitkárnak szĹikség szerint tart információs értekez|etet.

+ |nformációs megbeszé|ések. Értekezletek (gazdá|kodási feIadatok tervezése, értéke|ése).

+ lnformációs megbeszé|ések' ÉrtekezIetek az aktualitásnak megfelelően. Rendezvények.

+ A KtizaIka|mazottiTanács részére évente három alka|ommaltart értekezletet.

Az alkolmazotti közösség tdjékoztatóso:

+ A te|jes a|ka|mazotti közösséget az igazgató hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt
jogszabá|y írja e|ő, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgya|ására kerii|

sor. Az aIkatmazottiközösség értekezleteirő| jegyzőkonyvet kel|készíteni.

.rL Minden évben két a|kalommal szeretnék talá|kozni a tagóvodák nevelőtestti|etéve| kötetlen

beszé|getés keretében, hogy szemé|yes tapaszta|atot kapjak az egyesített óvoda

műkodésének hatásáról a tagóvodák életére.

8.4. Kĺilső kapcso|attartás
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8.4.1 Fenntartóval való kapcsolattartást az Egyesített ovoda igazgatója tartja, akadá|yoztatása
esetén a Szervezeti és Műkcjdési Szabályzatban meghatározott he|yettesítési rend érvényes. A
kapcso|attartás formája értekez|etek, testĹi|eti Ülések, írásos beszámolók, személyes megbeszé|ések'

8.4.2. A tagóvodák és az általános isko|ák kapcsolata a tagóvoda-vezetők, óvodapedagógusok
rendszeres kapcsolatot tartanak a lakókorzet szerinti iskola igazgatójával, pedagógusaival. A
kapcso|attartás cé|ja az isko|ába menő gyermekek beil|eszkedését megkłinnyítő egyÜttműködés
kialakítása. A kapcsolattartó óvodapedagógus szemé|ye az évenkéntĺ tagóvoda munkatervében keri.iI

meghatározásra, feladatait megbízás alapján |átja el. Az óvoda esetĺ kapcso|atot tart egyéb á|ta|ános
isko|ákkal kö|csĺintĺs, vagy egyolda|ú meghívássa|, i|letve a vo|t óvodások után köVetéses vizsgálata
aIkalmával.

8.4.3. A kü|ĺinböző kapcsolatrendszerek működése, az egymás közötti kommunikáció, az egymás
kompetenciálnak meg- és elismerésére törekvés a partneri egyiittműködés a|apja és a saját
szerepekben va|ó fej|ődés alapja.

Kapcsolat az EgyesÍtett Bölcsődéve l
Ka pcsoIattartó: óvodavezető, tagóvoda -vezető, óvodapedagógus.

Sza kma i m u n ka kö|csönös megismerése meghívássa l.

Szakmai napokon való részvétel.

Az óvodába kertilő gyermekek megismerése

+ az óvodapedagógus b<ilcsődei látogatásaival,
tl- a bölcsődések óvodába történő |átogatásáva|.

Kapcsolattartás az egyhózak képviselőivel, a fakultatív hit- és val]ásoktatás időpontjának, hetyének
biztosítása.

Az egyházak képviselőive| a tagóvoda-vezető tartja a kapcsolatot.

Az óvoda biztosÍtja a hit- és va|lásoktatáshoz szĺikséges he|yet és tárgyi feltéte|eket.
A hit- és va|lásoktatás idejének és helyének meghatározásához a tagóvodákban be ke|| szerezni a

SzÜ lő Szervezet vé|eményét.

Egészségügyi szolgóltotóvol való kapcsolattartás, az igazgató és a tagóvoda-vezető feladata, amĺ
kiterjed:

tL a gyermekek rendszeres egészségügyife|Ügye|etét biztosító szo|gá|tatásra,

*l" az isko|ába készülő gyermekek á|ta|ános be|gyógyászati, szemészetiés ha||ásvĺzsgá|atára,

+ az alkalmazottak alkalmassági vizsgá|atát végző szo|gáltatásra

Ł munkába ál|ás e|őtti orvosivizsgálat megszervezése,

+ időszakosorvosivizsgálatok.

Egyéb intézmények, közösségek és az Egyesített óvoda kapcso|ata Nevelési évenként, a tagóvodák
éves munkatervében kije|ĺilt óvodapedagógusok tartják a kapcsolatot a kulturális, műve|ődési és
sport intézményekkeI,

8.5. Kapcsolattartási rendje :

Az intézmény kü|önböző közĺisségeĺnek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott
közĺĺsségi képvise|ők segítségéve| - az intézmény vezetője fogja össze.
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A kapcso|attartásnak kÜlönboző formái vannak,

Iegmegfelelőbben szolgá|ja az együttm űködést:

+ ÉrtekezIetek

+ Megbeszélések

+ Fórumok

+ Rendezvények

melyek közül mindig azt kell a|ka|mazni, amelyik a

9. FEJLESZľÉs|ELKÉPzELÉsE|M

9.1. Fej|esztési lehetőségek

Szükségesnek tartom az á|landó tanu|ást ön- és továbbképzést, hĺszen az egyre magasabb

követeIményeknek e|eget tenni másképp nem |ehet. A nevelés.oktatás minősége sem képzelhető e| e

nélkÜ|. Sajná|juk, hogy az erre fordítandó pénzeszközök nincsenek biztosÍtva, ezért tervezem, hogy

pályázatok útján, az oktatási és Kulturá|is Minisztérium által pályázható támogatott képzésekkelés jó

bérgazdálkodássaI próbá|om biztosítan..

A neve|őtestületet úgy szeretném alakítanĺ, hogy minden szakterĺiletnek |egyen egy kimagasló

szinten műkĺjdő ,,gondozója,,. A továbbképzéseken va|ó részvéte|t a neve|őtestü|ettel egyetértésben

ennek megfele|ően preferá|ni.

Nagyon fontosnak tartom, hogy minden dolgozó elkiite|ezett |egyen, és azonosu|jon kitűzött

céljainkkal. Ezt úgy érem e|, hogy minden fontosabb dontési folyamatnak részesei a kollégák, i|leWe

az á|ta]uk vá|asztott képvĺselők (kĺizalkalmazottĺ tanács, reprezentatív szakszervezet, vezető-

helyettesek). A közös döntés végrenajtása mindenki számára kötelező.

Szeretném az óvodák oldott, vidám |égkörét megőrizni, fej|eszteni. A munkatársi kapcsolatok

nyí|tságát, őszinteségét sokra értéke|.em.

Elvárom minden kol|égámtól az őszinte, jobbító szándékú kritikát, véleménynyilvánítást. A döntések

e|őkészítésében szÚkségem Van a tudásukra, a véleményükre, az á|taluk nyújtott információkra.

A pedagógiai munkát közvetlenÜl segítő kol|egák szakképzettet fontos segítői a
neve|őmunkának, magas színvona|on tevékenykednek. Ráéreznek a nevelés folyamatára, és ott és

annyira fo|ynak be|e, amennyire ez sziikséges' A gyerekekke| nagyon jó a kapcsolatuk. Nagyon fontos

|enne a pedagógiai munkát közvetlentil segítő munkatársak |étszámának emelése, hlsz az

intézmények takarítása és a HACCP rendszer működtetésének merya|ósu|ása a napi dajkai munka

mel|ett nagyon nehéz, embert próbá|ó tevékenység.

Az Egyesített ivoda do|gozói elhivatottak, céljaink azonosak. Szeretném, ha több idő jutna a

közös szakmai megbeszélésekre, segítségnyújtásra, közĺis gondolkodásra.

Az egyik legfontosabb erőforrás az ember minden munkahe|yen, az oktatás, nevelés terĹiletén

kieme|ten az. Az ővodapedagógus az énelmeive| is dolgozik, hiszen a korosztály érze|emvezére|t, és

szemé|yhez kötött. Nagyon fontos, hogy szívesen jĺijjön be az intézménybe, hogy jól érezze itt magát.

Szeretném, ha erkö|csi és anyagi megbecsÜlése ennek arányában történne. Szeretném, ha nyugodt

körĺ.i|mények között, megé|hetési gondok né|kĹil, fontosságának tudatában végezhetné munkáját.

Mert akkor és csak akkor tud nyuga|mat, békét, szeretetet sugározni a környezetére. Az óvodás

korosztá|y neveléséhez pedig ez nělkiilozhetetlen. Ezért fontosnak tartom s kĺĺzös programok

szervezését, ahol kötet|en formában, közös é|mények útján válnának kôzösségé.
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9.2. Gazdálkodás terén feladatom:

A tárgyi feltételek az eddigi óvodavezetési hatékonyság miatt óvodáinkban jók, ahogy ezt az

intézmény bemutatásánál írtam. Ezigaz a gyermekek áltaI használt eszközökre és az udvarra, az

épület á||agára is nagy részben, bár ezen a területen még sok a tenniva|ó, melyben a fenntartó
együttműködési és fejlesztési szándékára nagymértékben számítok.

A gépészeti fe|újítás, a fűtéskorszerűsítés, a vi|ágításkorszerűsítés már az előző években a |egtĺibb

kerĺi|eti óvodá ba n megtörtént.

Az udvarok fe|újítására is fo|yamatosa került és kerü| sor. A további feladatokat már pá|yázatom

elején táblázatban megjelenítettem.9

A legégetőbb fe|adat:
. minden óvodóbon o bolesetmentesítés
. az udvari és kerti szabvónyossógilog nem megfelelő jótékok cseréje, pótlósa
. oz informotikoi hálózot korczerÍjsítése, bővÍtése, illetve teljes köríi kiépítése, VPN vlRTvAL

PR|VATE NETW)RK hálózot, WlFl kiépítése
. o togóvodókban o pedagógusok szómára lKT eszkijzijk Jejlesztése (csoportonként loptop)
. oz egyesített óvoda honlapjónak létrehozóso, (lgy, hogy minden tagóvoda része legyen,

megjelenjen oz egyes togóvodo egyéni arculato
. a belső szabólyzatok és az azokhoz kopcsolódó formanyomtatvónyok kidolgozósa a

vezetői körre l (i ntézmé nyvezető-he lyettese kke l és tog óvoda-vezetőkke l )
. oz óvodai odminisztróció egyszeriisítése és korszerĹjsítése a vezetői körrel

(intézményvezető-helyettesekkel és togóvodo-vezetőkkel), lehetőség szerint új és korszerĹi

szómítógépes progromok alkolmozósóvol (oviszolga, stb.)

Vallom, hogy az erőforrások hatékony működését vezetőként csak csapatmunkáva|, összefogassa|

|ehet megva|ósítani, egyéni motiválással, a kreativitás kiaknázásáva|, az egyéni képességek felszínre

hozásával.

A magas színvona|ú szakmai munkát, a sikereket és eredményeket erkö|csi e|ismerésse|, i|letve az

anyagi források bővítéséveI kívánom a továbbiakban kifejezni.

10. osszrezőGoNDoIATAIM

Nem terveztem valami gyökeresen új do|ogba be|ekezdeni, hiszen továbbra is azt tesszÜk

kol|egáimmal egyiitt, amire mindig is hivatottak vo|tunk, de az é|et másképpen a|akult. A vá|tozást

ta|án abban lehetne megragadni, hogy egyrészt tudatosabban, átgondoltabban és

összehango|tabban ke|l do|goznunk a gyermekek érdekében, másrészt nyitottabbak és e|fogadóbbak

|együnk, amennyiben a gyermekek bármely ponton megfigyelhető, cinmagukhoz viszonyított

fej|ődését is sikerként könyve|jük e]. De tőlünk, óvodapedagógiai szakemberektől ma már ennéljóval

9 Beruházások, felújításot karbantartások tervezése fejezet 29.33. oId.
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többet vár e| a szakma és a társada|om. Képesnek kel| lennünk arra, hogy egyszerre több kisgyermek

személyes érdekeit szem e|őtt tartsuk, az egyes gyermek és a gyermekcsoport jó|létéről egy és

ugyanazon időben gondoskodjunk: mindez komoly szakmai és emberi együttmííködést, nagyfokú

tudatosságot, a nevelésifolyamat egészében va|ó gondolkodásmódot igénye| a pedagógusoktó| és a
pedagógĺai munkát kĺizvet|enÜl segítőktől a teljes óvodai neveJőtestülettő], és természetesen az

Egyesített ovoda igazgatójátó| és intézménr7vezető.helyetteseĺtől és a tagintézmény-vezetőktő| is.
Cé|om a kompetens vezetési struktúra megtartása á|ta| továbbra is olyan óvoda irányítása, ahol a

gyermekek jó| érzik magukat, és ez á|taI a szÜ|ők e|égedettek.

Számomra a |egnagyobb elismerés az, amit most pedagógusnap a|kalmából a szti|ői szervezetet
képviselő anyukátó| képeslapon |eírva kaptam,-

,,Drága Klárinéni!

Fogjunk ki ezen a komisz életen, azt mondom, hiszen rajtunk mú|ik minden .......

Ha miösszenevetí.ink, baj nem lehet."

M.P.

Pályázatomban megÍogalmazott célok és feladatok megrĺalósításához be|ső pályázóként kérem a
Nevelőtestü|et és az Alkalmazotti Kiizösség biza|mát, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság, és a
Képviselő Testütet támogatását.

,,A múltat ta,rtsd meg a jelennek,

s mutoss a jiivő felé,,
(Vtiriismarty MÍhóly)

,Ęsb*tgt...K.s.*
Kakuja Rlára pá|yázó

Budapest, 2015. júnlus 12.
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NYILATKOZAT 1

Nyi l a tkozo m, h o gy ki n evezés (m egbízźls) es eté n va gyo n ny i|atkozat- téte| i

e|jáľás kiite|ezettségemnek eleget teszek.

\l
Zo-\í<- l(Ą

Kakuja KláraBudapest, 2015. június. 13.
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NYILATKOZAT f

Nyilatkozom) hogy a páiyázati anyagomban fog|alt szemé|yes adataimat a

pá|yázati e|járássa| iisszefiiggő keze|éséhez, a véleményezők és döntéshozók

részére történő megismertetéséhez, sokszoľosításához és továbbítátsához

hozzájárulok.

Budapes t, 20t5. június. 13. Kakuja Kláľa
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