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Alulírott: iIľ. Tdrnokiné Jolő IldÍkó megpźĺ|yázom' a meghirdetett óvodavęzetói
(magasabb v ezető) állást.

A https:/lkozigallas.gov.hu intemetes oldalon történő kizzététe|időpontja: 20|'5.május 15.

A ptiy tuat bęadásanak határidej e : 2015. j únĺu s 1 4.
A beosztas betöltésének időpontja:20|5. auguszfus 1-től.

M ell ékelem az alábbi doĺwmentumolwt :

1. Fényképes szakmai önéletrajz
2. Yezetőipáiyźuat . Helyzetelemzés - helyismeret

- Yezetői elképzelések 20 l 5./2020.

3. Nyilatkozat l. (vagyonný|atkozat-téte1i kötelezettségről)
4. Nýlatkozat 2. (megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításáhozhoz.zájttru|äs)

5. Képesítéseket ígazo|ő okiĺatok fenynasolata
6. Erk<ilcsi bizoĺýtvány

&
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[II. Az egyesített óvodĺłk mfüödésével, szervezeti felepítésével kaposolatos elképzeléseim.

Taľtalomiewzék:

.KezdőIap

P áiyázat az őv o đav ezetői állásľa

Szalonai ôĺé|etajz
1. Szeĺĺlélyes adatok, iskolak

2. Szalmai pályafutasom
, 3. Publikációim

óvodavez etői páiyálzat 2015-2020.ĺ9

I. Eddigi munkásságom rövid értékelése (1974 _20t5.)

tr. BeÍnutatkozás
2. óvođavezetői, es egyéb szakĺnai tevékenységem elemzése

II. Helyzetelemzés, - helýsmereĹ óvodáink sajátosságai

1. A gyereklétszátm alakulrása kęriileti szinten
2. A jőzsefvĺíĺosi óvođfü jelenlegi adatai, paraméteľei, sajátosságai

- az ehhez csatolt tátb|źaatoka27-32. oldďon talrálhatóak

1. Szervezeti ábra

1.1. A miĺköđés tneyifeltételei (óvodaigazgatói szemmel)
t.2. Aműköđés személvi feltételei

1 . ivodave zető (ôvoáaígazgatő)
2, Y ezetőség _ igazgatőság
3. óvodai dolgozók
4. Avezető és avezetőség munkamegoszŁása

2. Az egyesített óvoda vezetésével kapcsolatos elképzeléseim.

2,|.Yezetói stílusom
z.f.Miért gonđolom, hogy én lennék a megfelelő ember

az Egył.x;íteit Napraforgo ivoda vezętésére?

Mellékletek:

t. Nýlatkozat 1. (vagyonnýlatkozat-tételi kĺjtelezettségĺől)

2. Nýlatkozat 2. (megismertetéséhez, sokszorosítĺĺsához és
továbbítrís áho z hozzá|źrúäs)

3. Kęesítések et igazolő okiratok ftĺryĺnásolata

4. Eľkölcsi bizonvítvlínv

1. oldď

2. oldal

4. oldal

5. oldal

7. olđal

9. olđal

9. oldal
9. oldal

12. oldal
tr2. oldal

24. oldal

24. oldal

25. oldal

26. oldal

13. oldal

14. oldal
17. oldal
17. oldal
17. oldaL
18. olđal
20. otdď

22. oldal

2f. oldal

23. oldal
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sWKhME ÖľvtneTpÄĺE
1. Személyes adataim:

Nęveĺn: dr. Táľnokĺné Joó lldĺkó

Sziiletési heIy:

Születési idő:

Szüleim:

Gyermekeĺn:

Unokam:

Címem:

IsKoLÁIM:

Iskolák: Ideje: Megnevezése:

Általános iskola t961"..tő|- 1969.-ig Somogyĺ Béla u. 9.-11. Altalános
Iskola

(l!ffi.T'gyerekkórusának tagi a)

Középĺskola 1969..tőI .1973.-ig Trefoľt utcai ELTE S. E. Gyakoľló
Gĺmnázium

Főiskola ĺ974..tti|. t976.-ig Bp..i Ta'nítóképző Főis kola
ovónői Szak

Kiizoktatás vezetői
szakvizsga

1995..t,ől . 1997.-ig Bp.-ĺ Tanít óképző, Főiskola
ov o dav ezető Men edzseľ szak

Áľpp kötelező to.
vábbképzés I.,II.

201ĺ.06. 06.
2013.0s.21.

Nemzetĺ Adó és Vámhĺvatal
NÁ.v
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2. Szakmai pályafutásom:

Munkahely: 1974. februĺár 1.-től (immór 41 éve)

ľÁ-ľr.xĺ. Napközi Otthonos ivoda
1088 Budapest, Rfüóczi út 15.

Dátum: Eseménvek:

1974. - 1976.-ig Képesítés nélktili óvónőként dolgoztam.

1976. febľuáľ 4. Sikeresen befejeztem a főiskolát, és óvónői képesítést szereztem.

1980. - 1983.-ĺ9 Részt vettem a középfokú óvónőképzésben, mint gyakor|atvezető
óvónő.

1981. szept. ĺ..-tő| óvodavezető-helyettesi megbízást kaptam.

1983. - 1988.-ig

Kubában éltem férjem kereskedelmi titkári kiktildetése tévén. Ezen
idő alatt aktívan részt vettem a magyar gyerekek (3-l8 évesĄ hon-
ismereti oktatásábalr, és a gyerekek szabadidős programjainak szer-
vezésében.

1988. októbeľ l...től
Kubából hazatéĺve egyből he|yettesként és gyakor|atvezető ővó-
nőként folvtattam a munkámat.

1,989. augusztus 1. Megpá|yáztam és elnyertem az óvodavezetői á||tst.

1991-ben E|végeztem az oPI źůtall szewezett ,,ovodavezetok alapfokú tanfo-
lvamát''.

1992. -1994.-ig Az óvodavezetők munkaköztisségének vezetője voltam.

1'993. nyaľán

Fővĺárosi 'felkérésre elkészítettem az akkori új töruények a|apjén, az
óvodrákľa adaptáit Kollektív szerzodés, Ktizalkalma zotti szabźůy zat
és az SZMSZ mintěĄát, mely Budapest valamenný óvodájában ki-
osztásra került.

1993.-1994.-ig
A kerület fiatal óvónői (30.40 fő) részére,,Hagyománył5rzés a Jő-
zsefuárosban'' címmel egy éven át tanfolyamot vezettem.

1993. őszén
74 vezetőtársamma| közösen, az ovodai önálló gazdálkodás kialakí-
tása érđekében megalakítottuk a Józsefvárosi óvođák Társulását
(JóT), melynek az elnöke voltam 2 évig.

1995.januáľ l.-től
A JoT formai źlta|akitźsa után, a TA-TI-KA ovoda részeként létre
jött a l5 óvoda Józsefuiírosi ovodák Gazdasäg1Egysége (JOGE),
melynek 18 évig szerveztem és vezettem a munkáját.

1995. tavaszán Első közĺjtt megkaptam a,,Józsefvárosí gyerekekérť, cimu kertileti
kittintetést.

1996-ban Elvégeztem a,,Hatalomkezelési'', 80 óľás ĺjnismereti tréninget.

1998. szept. 1..tő|
A RAABE kiadó felkért az ,,Ovodai Vezetési rsmeľetek', címu,
cseľelapos könyvének szakértói munkáj ara.

1998. nov. 15. Elv é geztem a,, Gyeľmek ťl|o zőfla,, című 6 0 óľás tanfolyam ot.
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2000. szept. l.-től A RAABE kiadó felkért az,,Ovőnők kincsestára,, címa, új csere-
lapos. módszertani könwének szakértői munkái ára.

2005. aug.20..án
A Magyar Koztársaság Elnökétől megkaptam a ,,I}[agłar Kijztúrsa-
sági Bronz Erdemkereszl,, kittintetést.

2006-ban Részt vęttem Sopronban az ,,Interaktív kĺizoktatás'' című, 30 óľás
továbbképzésen.

2007 tavaszán Keľületi továbbképzést tartottaffi ,,A Kooperatív tanulás az ővodźy
ban'' címmel.

2007-ben
Részt vettem Sopronban ,,A fejlesztés egyéni útjai a közoktatásban''
címiĺ, 30 órás továbbképzésen.

2008-ban
Részt vettem Sopronban az ,,Ertéke|és - Kompetencia - Versenyké-
pesség'' című, 30 órás továbbképzésen.

2009-ben
Részt vettem Sopľonban a ,,Pedagógus elhivatottsága a vá|tozó koz-
oktatásban'' című, 30 órás továbbképzésen.

2009-ben
E|végeztem egy 120 óľás 

',onéľtékesítési 
mesterkurzus'' című akkľe-

ditált továbbképzést.

2010-ben
,, P olgórm esteľ i D ic sér etet,' kaptaIrl a Józsefu árosi onkormán yzattő|,
Dr. Kocsis Máté Polgármester Ur előterjesztésével.

201l-ben E|végeztem az EFT (Erzelmi Felszabadítás Technikája) I. kurzusát.
A módszer a saiéú testiJelki egészségem megőrzését szo|sá|ia.

2012-ben
Elvégeztem az EFT (Erzelmi Felszabadítás Technikája) II. és III.
kurzusát. Az ott tanultakat a gyerekek, és a munkatarsaim körében, a
gyakoľlatban is, nagyon hatékonyan tudom' azőtais alkalmazni'

2012-ben

E|végeztem az NLP (neuro . lingvisztikus progľamozáĐ 60 órás tan.
folyamot, mely a természetes tanulással, és a célok kitíĺzésének miĺ.
vészetével foglalkozott. Yezetői munkám során ezt is jól fudom
hasznosítani.

20t2.06,04-én
Előadást tartottam a Madách szinháyban megtaľtott szakmai konfe-
rencián, a keľtilet valamenný pedagógusa részére, a ,,Megváltozott
gyerekekhez, megv źitozott. mődszeľek az intézmény ekben.'' címmel.

2013.01.01.

A Józsefuarosi onkormányzat megsztintette a kerület óvodáinak ön-
á||ő gazdá|kodását. Eztita| megsziĺnt a JOGE, s a vele kapcsolatos
vezetői tevékenységem. Ezze| lezĺáľult egy 20 éves, a kerĹilet szem-
pontiából is értendő sikertĺjrténet.

f014-ben

jui i i; ;' j0.-áľa

Ismeretteľje szto e|őadást taľtottam a Magnet házban, az ,,EFT mőd-
szer alkalmazźsa a pedagógusok körében'' címmel. Marciusban oľ-
szágos részvétellel, az őv odapedagógusok szźtmźra, áprilisban pedi g
tanítók, kôzépiskolai tanárok részere. Az előadássorozat folýatódik,
kĹilĺinböző óvodai nevelőtestületek meghív ása a|apján.

Elkészítettem a Pedagógus ])ĺlľtfoliómat' mely a 40 éves szakmai
munkaĺn telies áttekintését' értékelését (ľeflexiók) igényelte.

2015.06.23.-án

Felkérésre előadást tartok azELTE Tanító - és ovóképztikaútn.E|ő-
adásom címe: Esélyegyenlőség segítése az iskola és az óvoda átme-
net kérdésének szempontjából, a kooperatív tanulás módszerének
alka|mazźsávaI.
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'#-ffirffi^
Dátum: A cĺkkeJ<'c-Ímei

t997. ovodák önálló sazdálkod{ása OKKER könw

1997. onálló sazdá|kodás az óvodákban OKKER VII. sz. kézikĺjnwe

l 998. Gazdálkodj okosan
ovodaveze:tési ismeĺe.tek

RAABE

1999. A tanü gý g azgatás rendszer
ovodavezetési ismeretek

RAABE

t999. Aztźnrend legyen! (Házirendek korszeľűsítése)
ovodavezetési ismeretek

RAABE

1999. Besorolása, jarandósága, felettese
ovodavezetési ismeretek

RAABE

1999. Autonómia az óvodákban
ovodavezetési ismeretek

RAABE

1999. Kézze|,vagy géppel? (Informatika)
ovodavezetési ismeretek

R,AABE

2000. Az óvoda személý feltételei ovónők kincsestára
RAABE

2000. Mindennap zász|ő a közlntézményeken ovodavezetési ismeľetek
RÁABE

2000.
Zsebre menő kérdések:

2000' -s aktualitĺások a gazdźiko dásban;
- költsésvetés. - adőztts. - tb.. - stb.

ovodavezetési ismeretek
RAABE

2000. Megfelelő embeľt a megfelelő helyre
ovodai humánpolitika

ovónők kincsestára
RAABE

2000. Alap a gyerek ovónők kincsestára
RAABE

2001. A papírtenger mélyén, ügyviteli munka
ovodavezetési ismeretek

RAABE

f001. Zsebre menő kérdések: 2001.-es aktualitások a
gazdálkodásban

ovodavezetési ismeretek
RAABE

2002. Avezető jobb keze - óvodatitkáľi teendők
ovodavezetési ismeretek

RAABE

2002.
Aki nem hiszi, járjon utifura, szimbólumok a

gyermekirodalomban
óvónők kincsęstára

RÁABE

f002. Ragaszkodó stresszeink _ s ezek oldása
ovónők kincsestára

RÁABE
2002.-

2009.-ig
évente

Az ađottéwe szólóarr:
- Akľualitások az óvodai gazdálkodásban

ov o dav ezetési i smeretek
RÁABE

2004. A hrázirendek módosítása (ttirvényi változások)
ov o dav ezetési i smeretek

RAABE

2005. Sziilői értekezlet előtt _ gyakorlati tanácsok
ov odav ezetési ismeretek

RAABE

2006. Jutďmazás máskępen ovodavezetési ismeretek
RAABE

2006. Munkaidő nyilvrĺntarŁás, korszeríĺ jelenléti ív ov o dav ezetési i smeretek
RÁABE
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Dátum:

2006.
Közalkaln azotti nýlvántaľtások,

Adatszolgáltatasok
ivďavezetési ismeretek

RAABE

200ó Dokumentáció a gyerek csoportban
ovónök kincsestára

R.AABE

f007. Feladat-ellátási teľv. minta
ovodavezetési ismeretek

RAABE

f007. Néwe szóló munkaköri leírások: fiÍtő, dajka,
é lelmezésve zetó, szakács, óvónő, helyettes, v ezetó

ovodavezetési ismeretek
RAABE

f007. Új utakon, kooperatív tanulás az óvodában
ovónők kincsestára

RAABE

2008. Vagyonný | atkozat az őv o dálban?
ovodavezetési ismeretek

RAABE

2008.
Legyĺink naprakészek, így bármikor j<ihet az

ellenőr(zés)
ovodavezetési ismeretek

RAABE

f009. Házirend minta
ovodavezetési ismeretek

RAABE

2009. Kalendrárium 2009.
ovodavezetési ismeretek

RÁABE

2009 DIFFER mérés az óvodrfüban
ovónők kincsestára

R'ÁABE

2010. Megváltozott szülői nevelés 1-2.

RAABE
Kis gyerekek nagy prob-

lémák
2010.-

2014.-ig
évente

Az adott éwe szólóan:
A]crualitasok a gazdźikođásban
- költséwetés. - adó. - tb.. stb.

ovodavezetési ismeľetek
RAABE

2011. Megváltozott gyerekek - új nevelési problémfü ovónők kincsestára
RÁABE

2011. Le|tár ozási és Leltáľk észítési S zab á|vzat
ovodavezetési ismeretek

RAABE

201f. Kötelező kozzététe|i lista (minta) ovodavezetési ismeretek
R.AABE

2013.
Családi napközi mťĺkĺjdtetése

I. _ tV. részben (CSANA)
ovodavezetési ismeretek

RÁABE

f014.
Haragszom, ettől aztán,,MERGES'' leszek!

két cikk: 1. A harag természete
2. Aharas'kezelése az ővođálbarl

ovónők kincsestára
RÁABE

2015. Yezetói ismeretek a gazdźikodáLsÍő| l 2015.
ovodavezetési ismeretek

RÁABE
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l. B,eĺtltltatkazős

óvónői pályafutásomat 20 évesen, itt kezdtem a kerületben, jelenlegi ľ:''. munkahe-
lyemen, a rÁ-rrr,ą óvodában. Pedagógusként néhĺány év után részt vettem fiatďok óvónőképzésében,
mint gyakor|afuęzető óvónő. 27 évesen szakmai vezető helyettes, 35 évesen óvodavęzető lettem.

Három év múlva az óvodavezetők munkaközösség vezetojének választottak. Rá egy évĺe, az akkori
óvodavezető tarsaimmal létrehoztuk a Józsefuĺírosi ovodak Tarsulását (Jóľ = JOGE elődje). országo-
san elsőként, közös ĺĺsszefogással kivívtuk az óvodák teljes kĺinĺ, önálló gazdá|kodźtsĺának jogát.

Ez a gazdasági egység vezetésemmel 19 évig, a JIK létrehozásáig hatékonyan és közmegelégedéssel
ĺniĺködött. Ez amegbizatás nem volt könnyiĺ, hiszen feladatom volt irĺánýtani, koordinálni 15, később
13 óvoda gazdá|kodźtsát. Össze kellett hangolnom az önkoľmĺínyzati érdekeketaz óvodak érdekeivel. Az
egyéni érdekeket, meggyőzéssel a ktjzösség érdekei ďá kellett rendeznem.

Sokszor nekem kellett az egyensúlý kialakítanom' megtartanom az óvodrák között mindezt úgy, hogy
főállásban az ĺit csoportos' 125 gyereket befogadó, Rríkóczi úton található ľĺ.ľl-re óvodát is vezet-
tem, ugyaĺrazokka| a kondíciók mellett, mint a többi óvodavezętő.

Az óvodai önálló gazdáilkodásról OKKER kiadó kiadrásában könyvet is írtam, es

országszerte több helyen tartottam e]őadást atémárő|.

2. Üvodav ezetói,és eg5'éb sue-kmei ĺevékełrységem ęlcmzése

Pedagógusként mindig is az vo|t az elvem, hogy minden gyermek tehetséges

valamiben, csak észľe kell venni, hogy miben. Amennýben azon a területen sĹ
keľélményhez juttatom, és bizalmat szavazok neki, akkor nyitottźĺ, fejleszthetővé' és motiválhatóvává|ik
azon a teľĹileten is, ahol kevésbé ügyes. A személyiség kibontása, fejlődésének segÍtése mindig is izga|-
mas feladat volt sziámomĺa.Yezetőként ĺs ugyan eztvallom a munkatáľsaimmď kapcsolatban ĺs.

]]ćszemľől mindig az a fontos, hogy az óvónők, és a pedagógiai munkát segítők (régebben a JOGE dol-
p:ói l.s) ne a vezetőjfü inánti megfelelési ,,kényszď, hatására do|gozzanakjól, hanem a belső szakmai
igényességtik motiválja őket. Ennek kialakulásĺĺhoz nýjtok ma is folyamatosan szakmai, és emberi se-
gítséget azoknak, akiben ezmégnem alakult ki.

Annak idején azértvźt|asztottam a pedagogus ptt|yźtt'mert szeľetek, életkortól fiiggetlenül az emberekkel
foglalkozni, közös cél éĺdekében együttműködni velfü. Jó érzéssel tölt el, ha hatĺ{ssal tudok lenni, mint

íJgy érzem, hogy a személyes kĺizreműkĺidésemmel,hozz'á!árultam a keľĺilet ĺóvodáĺnak folyamatos
fejlődéséhez, elÍsmeľtségük növeléséhez. A gazdźlkodás terheit levéve vezeto tĺĺrsaim válláról' több
idejtik, és eneľgiájuk marađt arra, hogy szakmailag kqezzék magukat, iĺtézményei'k egyéni arcu|atái,
színvonalas pedagógiai pľogramjaikat a szĺilők elégedettségére kialakítsrík. Az én feladatom pedig aT jł-
TI-KA óvoda szalonai irrínýtása mellett, valamenný óvoda részére atźrgý feltételek biztosításą azök-
kenőmentes, és takarékos gazdálkodás m egszerv ezése, admini sztľál ása volt.
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vezeto, olyan folyamatokra, melyek előre viszik az egyének fejlőđésével, a közösségek pozitív irrłnyba
tĺiľténő alakul'asát. Legyen az gyerek, illefue felnőtt kĺĺzĺisség. Fontos, hogy aki masokat vezetni, irźný-
tani akar, legyen tisztában a csoportdinamika elméletével.

- Mint óvodavezető a felnőttek tanulását, és továbbképzését szívesen ösztönz<im, és támogatom az inno-
váció érdekében. Magam is szívesen tanítok.

- 26 éves vezetői munkásságom alatt én is szinte sztinet nélktil k€pzem, fejlesztem magźrm. Elsősorban
módszertannal, pszicholőgtrávaL,mentálhigiénés témákkal kapcsolatban. Az źita|am hatékonynak éruett

módszereket, technikákat, jó pedagógus módjrára igyekszem hatékonyan tovább adni, akaľ szélesebb
körben is, mint az ővoda.

* Felkérésre, ilyen témfüban rendszeľesen tartok előadásokat 40-50 ffis pedagógus csoportoknak (taní-

tóknak, tanároknak is) az #;ľľľ"y".,'?:]}Ij,,ľ" ohatósftjlesztő és Informóciós Betéti Tórsasóg, az
egész országra kiterj edő szervezés ében.

* 1997-ti3]' szalanai tanácsadóként, évente 3-4, avezetoi munkát segítő isme-

retekkel /gazdálkodással, munkáltatói jogkör głakorlásával, tanügł-
igazgatós s al/, i||ętve módszertannal, pedagógiával fog-

Ia|kozőcikkem jeleĺrik meg a 
RAAB} 

Klett oktatĺási
Tarrácsadó és Kiadó (stuttgarti) Kft. magyarországi cse-

relapos, évente 4-5-ször megjelenő szalomódszertani
kézikönyveiben. Ezálta| az oĺszág szinte vďamenný
óvodájába eljutna} a gondolataim, a szakĺnai elkęzelé-
seim, tanácsaim. kiásaim zömmel az intézményvezetők munkáit segítik. Ezęk az

,,ovodavezetési ismerete?, címuktinyvben jelennekmeg, de'számos cikkem szól
közvetlenü| az ővón(iknek, és a sziilőknek. Ezekpe'dig az ,,ovónők kincsestáľó''-
ban olvashatóak.
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- Eveken keresztiil tanítottam óĺaadó tanfuként az ővodu gazdá|kodást a vezetői szakvizsgát megszeÍez-
ni kívanóknak, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti felnőttképzésén.

- A pedagógus, illetve óvónőképzésben jelenleg is aktívan részt veszek, miután intézményiink egyszerre
két iskolanak is (Raul Wallenberg közęiskola, és az ELTE Tanító - és ovóképző) gyakor|ó óvodája.
Bĺiszke vagyok arra, hggy a nevelőtestiiletĺink l0 tagiából immĺír 7-envégezhetnek tudásuk, és ráter-
mettségtik alapjrĺn gyakorlatvezetői munkát. A jövőben célom, hogy a kerület tĺĺbbi óvodájéhan, amár
meglévők mellett, az atÍa rátermett további óvónők is részt vęhęsse,nęk azF.I,TF, ővoniiképz,éséhen.

- ovodánkban a pedagógiai munka magas színvonalon, szervezetten folýk. A felmerĺilő problémakat
általában ,,helikopter szemlélettel'' átlátom, és mindig hatékony megoldásokra törekszem, biztosítva
ezze| a zavarta|an mtikĺjdést, és a megfelelő munkahelyi légkĺirt. A személý konfliktusokat tapintato-
san, de hatźtrozottan kezelem. Ahogy az ővő néniktől is elviárom a kĺĺvetkezetességet, én is igyekszem
kĺivętkezetes lenni velük. Elvrárásaimat ismeńk, ezbiztositja a kiszámíthatóságot. A velem ellentétes
konstruktív véleményeket meghallgatom, törekszem arľa, hogy rugalmas, és meggyőzhető legyek (de

nem befolyásolható)' Amikor ęznem sikeriil, utólag képes vagyok belátni, ha tévedtem.

- A visszajelzések alapján elmondhatom, hogy a sztilők szívesen vá|asztjźk óvodánkat, óvodásainkat
pedig örömmel fogađjak az iskolak.

Kosz<inhető ez annak. hoey:

ł gy'erekeinket kcivetkezetesen neveliük. ennek eredménye képen megtanulnak együttmiĺködni egy-
mással, s nem utolsó sorban a pedagogusolJ<al,

r' oktatásuk során, amikor csak lehet, a|ka|mazzuk a kooperatív tanulás módszerét, ezze| segitve az
esélyegyenlőséget az iskola - óvoda átmenet kerđésében,

{ az ésszenĺ társadalmi, illetve szülői igényeket beépítjtik az ővodai élet napirendjébe (IKT* eszkö'-
zök szélesköľiĺ alkalmazźsa a napi pedagógusi munkában, hetente 4 ďkalommal ismerkedés az ango|
nyelwel, gyerekjóga, stb.).

* Inforĺnációs és kommunikációs technikák:

(eszközök) : ráđiő, szźlmitógép, laptop, tablet,
TV, Smart TV, interaktív tábla, intenret haszná-
tató, írásvetítő, digitális fényképezőgép, CD le.

- Az intézmény kĺilső és belső partneľeivel 40 éve működők egyutt. Igyekeztem mindig diplomatikusan
korrekt kapcsolatokat kialakítani, a partnerkapcsolatokat folyamatosan fejleszteni, a felszínĺe keľülő
kéľéseket, problémfüat, az intézmény érdekeit figyelembe véve kezelni.

osszefoglalva! Ugy gondolom, hogy rendelkezem, az Egyesített óvodavezetői munkaköľének.
feladatkörének ellátásahoz sziikséges képesítésel.ĺkel, képességekkel, es tapasztalatokkal. Az új mód-
szerekkel, óvodai kompetenciĺíkkal, munkaszervezési formfüka|tisztálban vagyok. Ismeľeteimet, szak-
mai tudásomat képes vagyok megvalósítani, és átadni másoknak, akár közvetleniil a gyakorlatban, vaEY
a publikációimon kereszttil. Ezt a|átámasztja az a tény is, hogy vezetőnek eddig ĺit évenként, ötször vá-
lasztottak újra, mindekiőzben a JOGE vezetése sem okozott problémát.

Ä fentiek a|apjźn, a Naprdorgó Eglesített ovoda óvodavezetői źilástí-abban a hitben pályazom meg,
hogy az edđigi ismereteimet,tapaszta|ataimat, fudásomat kamatoztatni fudnám az új feladatkörben is, a

fenntaľtó, a kertilet óvodái, a szülei, és első soľban a gyerekei érdekében.

Alkalmasságomra gaľancĺa lehet továbbá, hogy közel húsz évig hasonló feladatot máľ elláttam

notebook' pľojektor,
lat, fénymásoló, nyom-

játszó, stb.

sikeľesen

11
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l

II. Helyzetelemzés - helyismeret, óvodáink sajátosságai

II./1. A gyereklétszĺá.m alakulrása kertileti szinten 2011.. és 2015. között gľafikonon.

E| fu|vehetőry.

I tulvett gy.

tr kihaszná|tság

Látható, hogy:

o a felvehető gyeľekek száĺna mindig magasabb, mint a felvett gyerekek szźlma.

o az utóbbi harom évben emelkedett .az óvodáskoru gyerekek |étszźnna, đe elhelyezéstik eddig nem
okozott gondot a keľületi szintem az ővođźk szánĺźra. Kivéve a Százados úton található Pitypang
óvodát, aho| az évekkel eze|őtt tornaszobává átalakított csopoľtszobát vissza kell állítani eredeti áI-
lapotaba. Ezze| sajnos nő azon óvodák száma, ahol nincs tornaterem. Megiegyzem, hogy a k<izelben

működő három csoportos Keĺepesi úti óvoda tizenĺit éwel ezelőttibeztrása is kĺĺzrejátszik a jelen-
legi helyzet kialakulásában. Esszeľű tehźtt azon a teriileten egy új óvoda építése.

- A gyerekek három éves koruktól ktitelező óvodźntatása két okból sem jelent gondot.

o Ebben a keľĹiletbe eddig is jellemző volt, hogy a sztilők, ahogy a gyermekiik betdltötte a harmadik
életévét kérték az ővodai felvételt. Akkoľ is, ha esetleg kisebb testvérrel otthon vo|t az anyuka.

o Vannak még olyan óvodák a kerületben, ahol még most is van üres ferőhely. Ezek jellemzóen a|a-
kótelepen műkĺiđő intézmények. A gyerek|étszám csökkenése a lakótelepi lakásokban élő lakosság
elöregedésével magyar tahatő.

II./2. A jőzsefuarosi óvodak jelenlegi adatai, paraméterei, sajátosságai:

|. Az óvodak adatai: - gyereklétszám, - csoportok száma, - dolgozói |étszźtm az
]. szómťl táblózatban.

2. Az óvodak épületeinek ađatai: - cím, a tulajdonjo g, az éptl|etek adottságai, jelenlegi állapota, hasznos
alaptertilet m2-ben költségvetési ađatok a 2. számú tóblázatban.

aľculata: - pedagógiai pľogramjuk lényege @P), kiemelt feladataik, speciális
feladataik, egyéb szolgáltatiísalk a 3. számú táblózatban (3 oldal).

Megiegyzés:

A tóblázatok a pólyázat vég,ćn,

a mellékletek után találhatók meg.

sajátos

.'łłb

t2
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III. Az egyesített óvodák műkiidésével, szeľłezetĺ felépítésével kapcsolatos elképzeléseĺm.

IJI. l | . Szerv ezeti ábr a:

FENNT,ĄRTO:

! rĺ.ĺ"l.' Józsefuarosi 
I

l Vagyongazdá|kodó Zrt. I

Ii Gazdaságĺ Szervezete il tost Kőris u. 35. i

ovodaigazgatóság : ővodaigazgató, helyettesek, ügyviteli dolgozók
:ővodaigazgatő'helyettesek,tagóvoda-vezetók

13

Budapest Főváľos VItr. keľtilet
Józsefu árosi onkomĺín1zat .

Polgámesteń HÍvatal

1082 Bp. Baross u.63-67.

Napľaf9ľgo
Egyesített ovoda
1084 Bo. Tolnai L.t.7-9.

ovodaigazgató (1fő)
A költségvetési szeľv vezetöje

Á|ta|ános os

gazdálkodási
vezetö.helyettes

(1fő)

Személy és Tan.
ügyi vezetó.
helyettes (lťó)

Ugyvitelĺ dolgozók:
bér- és munkaügyes, óvo.
datitlĺĺr. péĺztievi előadók

':: li"

1'4 tagintézmény - tagĺívo da-vezetői Gą ra)
Csodasziget Gyerek-Virág,Hétszlnvlrág, Katica, Kincskereső, Koszorú, Mesepalota,
Napsugár, Pit1pang, Százszorszép,Szivánłáĺy,TA-TI-KA, Tesz-Vesz, Várunk-Rád.

óvodapedagógusok
(134 fi]) 67 x2

Fe|zárkőztttő
pedagógusok

(l4 ťó)

Pedagó giai munkát se,.gi!' 9.
p eda gĺó gĺai as szÍszten.'.$'p'|ĺ

Q4,5 fő)

Pedagógiai munkát segítá

dajlĺĺk1oz)

s ZU L o K ktizössége, és képvíseletĺik:
szMK óvodaszék

Yezetóség
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1.1. A míĺkłiđés tárgyi feltételei (óvodaigazgatói szemmel)z

€ óvodak ętilet és játszóudvar szempontjából kerületĺinkben nagyon vegyes' és színes kepet mutat.
nak. Vannak olyan óvodfü melyek az 1800 évek végén ętiltek, sok óvoda a deĺĺrográfiai hullám emel-
kedésc miatt az l950-cs óvckben lakásokból kialakított óvodaként nýltak meg, mint tudjuk a Ratkó
Anna korszak kĺivetkezményeként. Majd l972-től a,'ratkó gyerekek gyerekei'', es a Gyes bevezetésének
köszönhetően ismét tömegesen megielenő óvodások miatt újabb, már kifejezetten óvodĺĺnak teĺłęzett
épületet adtak át. Jelenleg szintén a ,,ratkó gyerekek unokái'', és a hfuom éves koľtól kötelező óvodalá-
togatás miatt eÍnelkedik az óvodások |étszźma. Szerencsére, miutĺĺn Józsefuaľosban nem sĺipĺirt végig az

ővodabezźtrási hullám, csak néhány korszeríitlen lakás óvoda szűnt meg, így most nem okoz gondot a

gyerekek elhelyezése, A Sztnados úti Pitypang óvoda helyéľe éptilő, új, és nagyobb óvoda építése vi-
szont indokolt, hiszen ott a 90-es években egy 3 csoportos (Kerepesi úti) óvoda kerültbeztrásra.

Ugyanakkoľ a Baross utcai lakótelep, és közvetlen kömyékén lévő óvodákban, a lakosság elĺiregedése
miatt, egyre kęvęsebb az óvodáskoru gyerekek száma. Kĺizben az is érzékelhető, hogy a ťlata|, kisgyere-
kes családok szívesen kĺiltöznek a Corvin negyed városrészbe, illetve a tágasjózsefuarosi polgari laká-
sokba. A Napľaforgó Egyesített ovoda vezetőjének egýk fontos feladata |esz a gyerekek arányos elosz-
tása az óvodák kbzott, figyelembe véve a szĹilők szabad óvodaválasztási igényét is.

* Az óvodák éptiletei korukon tul, építészeti szempontból is nagyon eltérőek. Van tégla, és panelépítésű,
sátor, vagy lapos tetős óvodánk. Több óvoda, bar előírás, nern rendelkęzik tonrateremmel, orvosi szobźĺ-

val. Vannak egyszintes, illetve emelętes épületeink, pincével, padlással rendelkezők.

* Az épületek, és miĺszaki berendezéseinek állapota a folyamatos kaľbantartásnak, javításnak köszönhe-
tően még elfogadhatóak, de tuđni kell, hogy az elmúlt 25 évben csak a Vajda Péter utcai Katica ovoda -
Bĺilcsőde, és a Somogý Béla utcai..Mesepalota ovoda épülete lett felujítva. Eĺľe a fenntartónak a követ-
kező években oda kell figyelnie, a szfüséges felújíĺásokkal számolnia kell.

* Fontos, hogy a jövőben a karbantartások zĺikkenőmentesen, és időben folytatódjanak, kĹilönben az

állagromlás ręndbetétele sokkal tĺibb pénzbe fog kertilni (korszeľíitlen vizvezeték. csatornarendszer,

elektromos há|őzat,homlokzatok, beltéń festés-mázolás, egyéb kőműves munkálatok, stb.).

€ Valamenný óvođĺánk rendelkezik játszóudvanal (ez nem mindeg1łik belvórosi kerületben igaz). Fe|-

szereltségiik, alapteľületĺik viszont nagyon eltéľő. Az elmúlt években, az önkormiínyzatnak köszönhető-
en, több óvoda udvara fel lett újítva. Szerencsés, és szükséges lenne ezt a jő kezdeményezést folytatni,
mert még mindig vannak hátrányos helyzettĺ intézmények. Gyereklétsztlmhoz viszonýtva kicsik, kevés
azó|d felület, a játsző eszközök elöregedtek.

Gondot jelent. és megoldásra vár több óvodában is:

- az ütéscsillapító gumitéglfü rossz állapota, a drága fajátékok 5-6 év alatti tönkremenetele, elkorhadása,

az Eu.-s szabványnak megfelelő kültéri eszkĺĺzök, mászókak nagyon đrágźk, cseľéjük milliós nagyság-

renđűek,

- a ttinkrement nt}vényzel., kiszár.aúĹ fak ptitlása,

- a szakmai arlyag terhére vásárolható biciklik, rollerek nagyon gyorsan elhasználódnak, pótlásukľa

nincs elég pénz,

- a kotelezően előíľt homokcseľe nem töľténik meg minden esetben, ennek megszervezése a jövőben

nagyobb odafi gyelést igényel,

- azudvarck W sttgźtrzźs elleni rárnyékolása, védelme sem megoldott tobb helyen. Igy a gyerekek nyá-

ron 11 őrźttő| 3-ig nem tudnak kinn taľtózkodni a szabad levegőn.
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c Az óvodfü felszereltsége a 20/2012. (Wil. 31.) EMMI rendelethez 2. melléklete, JEGYZEK a neýe.

lési-oktątósi intézmények kłtelező (minináliý eszkozeiről és felszereléséről a|ap1án általában megfelel-
nek az előírásnak. Az ĺĺnálló gazdźikodás ideje alatt nagy hangsrilý fektettiink a megfelelő szakmai esz-

közĺik, fejlesztő játékok, berendezések beszerzésére. Jó gyakorlat, hogy az <ĺnkormányzaĺxlk évente

kül<in pénzkeĺetet biĺosít a nagyobb kiadásokat igénylő eszközĺĺk megvásárlásához.

Ebben az évben négv terület ieényel plusz pénzfoÍrast:

1. Egy újabb csoport megnýtása miatt a Pitypang óvodában.

A jelenleg tornateremként funkcionáló szoba visszarendezése csoportszobäváúj berendezések beszerzé-

sével jár. Gyerek bútorok (asztz|, szék, fektető, jźtéktartó polcok) textíliák, szőnyegek, evőeszkĺizök
pótlása, stb. Ameĺnýben az új óvoda elkésztil 20l6-ra, további beszerzések válnak sztikségessé.

2. Azok'rlźů az óvodáknál, ahol a gyerek |étszźlma lényegesen fel lett emelve a20l5/20|6-os évtől.

A plusz gyerekek számára szintén szĺikséges a megfelelő mennyiségű butorzat, eszközĺik biztosítása.
(Napľaforgó, Kincskereső, Mesepalota, stb.)

3. A Gyerek-Virág, és a Szivárvany óvoda szétválása miatt a két,,új'' tagintézmény vezetői irodájának,

infr astruktúráj anak kj alakítása.

Attól fiiggetlenĹil, hogy a régi ,,anya in1ézmény'' továbbľa is besegít egy daľabig az adminisztrációs fel-
adatokba (étkezési térítési díj beszedése), lesznek helyben elvégzendő feladatok is. Például a KIR-es
statisztikai' és egyéb adatszolgáltatás, az állami támogatás helý nýlvźntartźsa, stb. Elengedhetetlen,

hogy bútoľzat, szźlmitőgép, internet kapcsolat, fénymásoló, nyomtató helyben legyen.

Fontos, hogy a tagóvodfü azonos feltételek mellett dolgozhassanak, kÍilönben fesztiltségfonásźxávźil-
}nat ez a probléma. A kĺĺvetkező nevelési évtől ennek megoldása az ővodaigazgató feladataLesz.

4. Az óvodaigazgatóság munkafeltételeinek biztosítása miatt, a Tolnai Lajos utcai Napraforgó óvoda
III. emeletének ismételt (A JOGE odak<iltözésekor mar megtörtént.) bebútorozása, berendezése.

Rövid távri feladatok:

- július elején át kell gondolni, hogy mire lesz sztikség, ennek feltétele, hogy tudjuk, hány embernek

kell széket, irőaszta|t, szźnnitőgepet biztosítani. Ennek anyagivonzatźtt elĺí<or lehet csak kikalkulálni,

- fel kell mérni' hogy jelenleg mi van (pl. a pincében), mi marad, mi az, amit máshonnan át lehet vinni
(JIK-ből - Ezek száIlíkásrának me1szeÍvezése.). Vonatkozik ez a bútorokra, a számítógépekĺe, és az

egy éb fel sz erel ési tźtr gy akĺ a,

- ami nincs, és feltétlenĺil szükséges azt júliusban, illetve augusztus elején be kell szeręzni pl. a szemé-

lý anyagokat tároló, zźthatő kartotékozó szekréný, irattartókat, stb.,

- a néwáltoztatástmindenhol át kell vezettetni (dokumenfumok szerzodéseket, bé|yegzők),

- módosítani kell az szMsz-t, a munkamegosztási, és a mfüödtetési megállapodĺásokat,

- az egyesitet óvoda honlapjrínak |étľehozása, az éves munkatervek ĺjsszeszedése tagóvodánként,

- személyi anyagok begyĺĺjtése, áttekintése, kata|ogizá|ása, munkaköri leíľások frissítése,

- a szeptemberi pedagógus fizetésemelések lebonyolítása, átsorolások elkészítése,

- a tanügy-igazgatási nyomtatviányok, jelenléti ívęk frissítése (pl.: mulasztási napló),

- |e|tfuozás lebonyolítasa óvodanként áiadás-átvétel (személý anyagok, nagy-éľtékiĺ eszkĺĺzĺik, stb.)

. a 20120|2. EMMI (vltr.3l.) rendelet 2. sz. mę||ékJete alapjan A NEVELoMI'INKÁT sEGÍTo rÁľÉror
És BayÉB EsKozoKkarclező (minimólis) eszktjzeinek szĺłmbavétele óvodánként, és abiányzó esz-

kozök (pi.: mozgźtsfejlőđést segítő, mozgásigéný kielégítő eszközcik, vagy ének, zene, énekes játé-

kok eszközei gyeľmekcsoportonként a gyermek|étszźm figyelembevételével, az ővoda pedagógiai

pľogramja szerint) beszerzésere javaslattétel a fenntartó felé.

- a központi és az óvodánkenti tanévnyitó értekezlet(ek) megtartása, a nevelési év elindítása.
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Hosszr]l távú feladatok:

- Fontos \esz aNapraforgó óvoda és a tagóvodfü üszonylatában is az elavult infrastruktúra folyama-
tos cseréje, felfejlesztesą ahol nincs laptop, web kamera, hangszóľó ott be kell szerezni, és,az egész
épiiletet átÍogő VIFI hálózatot kĺ kell építenĺ. Jelenleg mar két óvodában (Katica, és TA-TI-I(A)
mfüödik. Ezekben az ővodźkban megvalósult az IKTI beépítése a napi pedagógiai munkába. A pe-
dagógiai adminisztráció teljes köríien számítógépen tĺjrténik (csoportnapló, feléves, éves értékelések,
gyerekek jellemzése, foglalkozástęrvezętęk, képek, kisfi|mek gýĺjtése a foglalkoz,ások levezetéséhez,.
Segíti az óvónők óvodai (nem kell otthon) ađminisztráciőját, felkészülését, anyag gyujtését a kiilön-
bĺiző fo gl alkozásokho z eszkozkéĺt.

A TA-TI-KA óvoda mintájára (jelenleg mag/ar óvodák viszonylatában egledül allóan) korszerú, és

célszerű lenne a csoportszobĺákban elhelyemi egy-e1y Smart TV-ŕ. Ez egy óvoda szempontjából
jobb technika, mint azinteraktiv tábla. olcsóbb, nem kell hozzá projektor, nem kell a szobátbesötétí-
teni. Elegendő akĺár egy pendrive, melyen a letöltĺitt szemléltetéshez szůikséges anyagot tĺĺroljuk.
Bármikor összekothetjük szĺámítógępel, okos telefonnal. Használatźpa| a gyerekek szźlmźra csopoľt-
szobájukon belül kitágulhat a vi|ág. Előnye, hogy a csoport napirendjébe bármikor beépíthető. Ami
az internet segítségével letölthető, és felhasználható ennek a készüléknek a segítségével megfele|ő
méľetben bármÍkoľ le, illetve kĺvetíthető. Költsége 130 ezer Ft / késztilék.

Szakmaĺ szempontból ennek az||(I eszköznek az elterjedése forradalmasítaná az óvodapeda.
gógusok napĺ munkáját. Nagymértékben segítené a tudatos felkésziilést. Az ismeretterjesztő kisfil-
mek, írott szövegek (Wikipédia3) segítségével maga az ővőnő is tanulna, ezze| kiszíłrve a gyerekek
dezinformálását egy adott téľnával kapcsolatban. Pillanatok alatt ,,el fudná vinni'' a gyerekeket olyan
tź$ak'ra, terĹiletekre, ahova egyébként nem lehehre. Pl. a trópusi erdő világa, vizben é|ő źi|atok, htni
állatok (pl.: hogyan kell ki a kiscsirke a tojĺásból)' vađon élő állatok élet közeli bemutatása. Zenemu-
vek, hangszerekbemutatása,koz|ekedési eszkĺizök képeken" vagy mfüödés kĺizbe, stb. Fantasztikus
segítség (xxl.- szźtzad) a gyerekek ismeľet, és szókincs bővítése szempontjából.

rekntősége kiiriilbeliil annyi, mint annak idején az írodúkban megjelenő első szómttógépek, hasznó-
lata. Az eszkijz kezelését bórki 70 perc alatt megtanulhatja, és Jóaefvúros ísmét első, ílletve példaéľ.

tékíÍ lenne oľszúgos óvo ilói kors zer íÍ szakmaí mííkij dtetéséb en.

- CéIszeru|esz az ővodaigazgatóság és a tagóvoda vezetők kĺjzötti napi kapcsolattartás érdekében a te-

lefon, e-mail használaton tul új, mođernebb kommunikációs formák |étrehozäsa. Konferenciabeszél-
getések céljából például a Windowshoz kesztilt Skype asztali alkalmazas telęítese.

. A megosztott fényképeket, dokumentumokat, táb|źuatokat azonna|, a beszélgetésbe ägyazva
e gy szeÍÍ e |áthatj a m in denki.

Egy adott szźtmítőgép monitorán történteket mindenki egyszeffe |źlthatja a saját gépén, ezze| |é-

pésľől lépésre lekövethető (levezényelhető) egy-egy feladat megoldása, számitőgépes proglam
(KIR, statisztikai jelentések, belépés az ohatási Hivątąl rendszerébe, stb.) ertelmezése,haszná-
lata.

A tagĺóvoda vezetőkke| a vezetőség ingyenes, csopoľtos vÍdeo hívással egyszeľľe felvehetí a
kapcsolat. Ezze| a lehetőségge|, a siiríĺ személyes találkozás k'lvá|thatő egy 15 perces rövid
megbeszéléssel.

Váltani lehet a hívasok és az üzenetek között, vagy használható egyszelTe mindkét funkció.

Adatok megosztása a munkafiizet egy példrányának megőľzése mellett az Exce| Services alkal-
mazás segítségével , Ezze| a megolđással leegyszeríisíthető a |5 intézmény adatainak összesítése.

l Információs és kommunikációs technikák
2 Természetesen nęm TV, illetve mesenézés céljából!
3 Enciklopédia

a

a
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Az óvodfü saját forrásból csak részben tudnak finanszírozni ezt a fejlesztést, uért egyéb források felku-
tatása a vezetőség feladata lenne. Számítasom szeńnt a ľendszer kialakítasą 15 óvoda esetében, első
lépcsőben óvodanként 70.000 forint (ez ôsszesen kb. l millió Ft.). Az IKT további fejlesztését pďig
több lépcsőben lehetne megvalósítani.

1.2. A működés személyi feltételei:

1 . óvodavezető (óvoda igazgatő):

Az ĺjnálló intézményként miĺkĺĺdő kiiznevelési intézmény élén óvodavezető (ővodaigazgató) áll, felada-
tait a törvények által e|őirt szabźllyok, illetve a fenntartó által készített munkaköri leírás a|Ąźĺnvégzi.

A költségvetési szerv vezetője egyszemélyi felelőse az egyesitelt óvoda, és tagóvodái szakszerii, törvé-

nyes, és gazdaságos működéséért. Dönt az.lntézmény műk<ĺdésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabőly,koza|ka|mazottiszabá|yzatnemutalmáshatáskörébe.

Munkaideje felhasználását és beosztását, a foglalkozások (heti hat óra) megtartásának kötelezettségén

kívĹil maga jogosult meghatáľozni. Nkt.69. s (5)

2.Yezetoség: vezető + helyettesek + tagóvoda-vezetők (1+2+15:l8)

Az iĺltézłnény vezetősége, mint testĺilet konzultatív, véleményezo ésjavaslattevő joggal ľendelkezik' Az
óvoda vezetősége egyiittműkĺjdik az óvodránkénti nevelőtestiiletekkel, és a szülői munkak<izösségekkel,
illetve azok delegáltjaival.

Az igazgatóság adminisztrativ munkáját (titkrárság) az a|ábbi munkakörben dolgozók segítik:
. óvodatitkiír, - bér- és munkaügyi előadó,

pénzĺigyl előadók

Az ĺigyviteli munka feladatai folyamatosan megoszlanak az óvodavezető' a helyettesek, a tagóvoda ve-

zetők' és az óvodatitkĺĺrok kozott, a személyre szóló munkaköľi leírások ďapj'án.

Az óvodavezető helyettesek és a tagóvodákvezetői csak részben fiiggetlenítettek, munkájukat csoportos

óvodapedagógusi munkakör mellett végzik, csökkentett óľasziámban. A tagóvodavezetők sajátintézmé.
nyükben, a helyettesek megállapodás alapján, az aÍrakijeIölt óvođában látjrák el ilyen iraný fęladatukat.

2. ]. Vezető helyettesek:

Munkamegosztással segítséget nyĹljtanak az intézményvezető személyének a kerület óvodáinak miiköd-
tetésében, üzemeltetésében.

Szükség lesz egy általanos helyettesre, aki első sorban a gazdá|kodassal kapcsolatos feladatok ellátásá-

ban támogatja avezeto munkáját. Egy másik helyettesre, aki a munkáltatói, és tanügy-igazgatással ösz-

szefüggő kérdésekben nyťljt segítséget. Továbbá a harmadik helyettesre, aki a többi tagóvoda-

vezetőkkel azonosan' a szakmai feladatok ellátásában tevékenykedik önállóan.

2. I. Tagóvoda-vezetők:

Feladatuk: intézményĹikben a pedagógiai munka gyakorlatban ttjrténő megszeruezése, a szakmai szín-
vonal biztosítása, fejlesztése. A helý peđagogiai programok (PP), a sajátos arculatok értékeinek megőr-

zćse' folyamatos fejlesztése. Az óvodapedagogusok, a pedagógiai munkát segítők (munkaerőfonások)
.:::tiválása, munkájuk elemzése, ellenőľzése, étékelése. A helyes munkamoriál kialakítása, a pedagógus

etika betartatása. A munkaerő gazdźůkodźs segítése (új munkaeľő kiválasztĺísą munkafegyelemmel kap.
csolatos problémĺák megolđása). Közvetlen kapcsolattartás a sztilőkkel.

Az E'gyesiteu ovoda miĺködésével összefiĺggő, helyben történt lényeges, illetve fontos eseményekĺől a

vezetóséginfoľmálása. A különbĺjzó adatszo|gáltatások hatźtndőre történő elkészítése, továbbítása.
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2.2. Úgłviteli dolgozók:

Munkájuk szerint két csoportba sorolhatóak. Azok, akik a székhelyen avezetőség (igazgatősálg) munká-
jával kapcsolatos adminiszhációkat, ügýntézéseket látjak el. S azok, akik a telephelyeken végz1k a
munkájukat.

A helyszíntől fi'iggetlenül valamennyien (ügyintézők kcizcissége) az egyesített óvoda vezetőjének közvet.
len iranýtása aIá tartoznának. Ez azért indokolt, mert a munkájuk egy része átkerĹil a k<izpontba, de
mégis helyben kell elvégezni. Teľmészetesen a tagóvoda vezetók is szi'ikség szeńnt adhatnak feladatot
számukra. Ennek konkrét kidolgozasra csak az tĄ gyakorlat ismeretébe, az t$ tapasztalatok birtokában
keriilne sor, konszenzus alapján.

2.3. Takarítónő - kézbesítő

Jelenleg a leendő Egyesített Napľaforgó óvoda takarítasát az ővodai csoportok számához igazított 4 fó
láda el. A harmadik emelet tisztĺán tartásríľa nincs státusz, ezért az eddigi gyakorlanak megfelelóen az
ĺizemeltetésért felelős (JIK utódja) Kisfalu Zrt. fe|adata|esz takarítókat, kézbesítőket biztosítani.

3. ovodai dolgozók: 1 óvodapďagógusok,

I fe|zźnkőztató pedagó gu sok,
L pedagógiai munkát segítők:

3. 1. óvodapedagógusok:

1ezen belül a szakmai munkak<izöss ég-vezetők>

i Pedasógiai asszisztensek közĺissége,

idadusok csoportja,
L óvodatitkarok

Létszámuk mindig a gyerekcsoportok számától fiigg. A 2015/l6-os nevelési évben 67 csoport indul.
Ennek értelmében az ővónők szźtma (67 x 2) 134 fő lesz. Ekkora |étsztlnu nevelőtestület ĺisszefogása,
összehívása, aktĺr egy értekezletre, komoly gondot jelentene. Ezért egyértelmii, hogy a szakmai munká-
juknak közvetlen iranýtoja továbbra is a tagóvoda-vezetó kell, hogy legyen. Ez garanciźlt ad ara ĺézve,
hogy megmarad az óvodák családĺas légkłiľe, sajátos aľculata, pedagógiai szemlélete, pedagógĺai
pľogramja (PP).

A pedagógiai munkához) az óvodai neveléshez szorosan hozzátartozik a szülőkkel való napi kapcsolat-
tartás, ügýntézés. Így u tagóvoda-vezetók feladata maľad, hogy helyben, a szülők és az óvónők, dadu-

sok közötti zav arta|an egyĹittműkĺidést segítsék, kooľdinálják.

Az óvodavezető (óvodaigazgatő) feladata kĺ}zvetetten a szakma fejlesztése, az ilarcvŕrció elősegítése
lenne. Hogyan?

- az azonos móđszerľel dolgozó óvodák (pl': Komplex Prevenciós ovodai Program, Zöld óvoda,
Hagyományőľzés, stb.) pedagógusai kisebb csoportokban konzultálhatnak, tapaszta|ataikat meg-
oszthatnfü egymással. Házi hospitáláson keresztĺil a legügyesebbek megmutathatnfü a többiek-
nek a korszeľíi, és jó módszereiket'

- a teljesen ktilönbö ző mődszenel dolgozó óvodak (pt.: Epochális ohatás, Komplex Esztétikai ne-

vel,és, Kooperatív tanulás módszere. stb.) pedagógusai kisebb csoportokban bemutathatnfü a ke-

ľületben dolgozó óvónők számára, az érdek|ődés felkeltése céljából, a módszerĺik|enyegét. Háni
hospitáláson keresztĺil a legĹigyesebbek megmutathatnák a többieknek a korszenĺ, és jó módsze-
reiket. Entźnbizonyos elemeket, be fudnrínak építeni asajátmunkájukba. Ilyen eddig is volt, đe

leginkább csak az óvodavezetők szintjén.

- az azonos témában tevékenykedő szakmai munkaközösségek vezetí5it szintén fel lehet kérni arra,

hogy osszĺák meg tapasztalataikat egymás között.

- a nyolcvanas évek miĺtźljźrą vissza lehetlre hozni a kerületen beltili továbbképzéseket, melyek
se gíts é gével ingyenes e n hozzáférhetőv é, v áinźnak a le gfri ss ebb mó d szerek.

- a lőzsefuaľoson kívüli, aklaeditált továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel ösztönzésé-

vel, koordináúásáxal, és aztĄ IKT eszközök beszeľzésével, ésbevezetésével.
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3 .2. F elzźrkőztatő, fej lesztő pedago gusok:

Jelenleg 13 fő tevékenykedik az óvođfüban, a ferultartó önként vállalt feladataként. Hasznos lenne, ha
ők az iskolĺĺktól fiiggetlentil megalkotnĺák a saját muĺrkak<jzösségtiket. Hatékony, és jó ötleteiket meg-
mutatnĺák egymásnak. Ebben az esetben is, mint az ővő néniknél, a cé| az lenne, hogy a szalĺĺna ismerje
meg egymtst, az órtékek hatékonyan terjedjenek el egy óvoda falain tul is. Kiváló peđagógusain munká-
ja legyen hrizóerő a tĺĺbbiek, apźiyakezdők (gyakornokok) számara.

A 14-ből két tagóvodának egyelőre nem lesz fejlesztője, ezt a faladatot a két helyettes látná el a kotelező
óraszámźnak letöltése során.

3.3. Pedagógiai asszisztensęk:

A pedagógusok irányításával közreműködnek a gyerekekkel kapcsolatos tevékenységekben. Test - lelki
gondozásukban, fejlesztésükben, ha kell, egyénileg segítenek a gyerekeknek a foglalkozásokon, vagy az

önállósodásuk kialakításában. Nagy segítséget nyújtanak a nehezen kezelhető, magatarttts zavaľos (egy

emb eľes) gyerekek szo cia|izá|ás áb an.

Ésszenĺ lenne az ő csoportjukat is keľületi szinten összefogni. A tagóvoda-vezetőkjavaslatai alapjan

munkáj ukat, fel ad ataikat ponto sítan i, egy eztetĺi.

3.4. Dadusok csoportja:

Létszámuk szintén a gyerekcsoportok szźtmźttő| fiigg. A 20|5/|6-os nevelési évben ó7 csoport indul.
Ennek értelmében 67 fő lesz. Ugyan törvény i4a e|ő a létszámukat, de a gyakorlatban egyértelműen

kevésnek bizonyul a csoportonként 1 fb. Abban a pillanatba, ha betegség, vagy egyéb okból kiesik a

munkából valaki, komoly gondot jelent a helyettesítéstik, mivel egyáltalán nincs tartalék a rendszerben.

Sajnos akozfog|alkoztatottak alkalmazása nem segített ezen. Tudjuk, hogy 10-ből talán kettó az, aki
ténylegesen dolgozni akar. Hatékonyságuk (tisztelet a kivételnek) nagyon alacsony. A többi rontja a

munkamorált, feszültséget gerjeszt,kjszämithatatlanságuk miatt nehéztervezni a többiek munkáját is.

Célszenĺ lenne ezt akérdést megoldani, ha másképp nem megY, akĺĺr egy-két vźitoző munkahelyre fel-
vett, helyettesítő takarító személyével. A 15 óvoda viszonylatában mindig lenne munkájuk.

3.5. óvodatitkarok:

Munkájuk ésszeľĺi, és a feladato|r,hozigazított átalakítása' megszeľvezése a vezetőség feladata lesz. Miu-
tán a munká|tatoijogkör elkerül a tagóvodfütól, és megszűnnek az ezze| kapcsolatos adminisztrációk.
Viszont a központ felé, annak tevékenységét segítve, a|átámasztva rendszęresen, rövid hatáľidőkkel ada-

tokat kell majd szolgáltatni.

További megoldandó probléma, hogy a 15 tagintézményre ĺézve jelenleg 13 óvodatitkar van, és a plusz
két tagóvođa adminisztráciőját is el kell látni. Az esélyegyenlőség érdekében' ezekbe az óvodákba is
a|ka|mazni kell óvodatitkarokat, vagy akerület óvodái k<izött arányosan el kell osztani a feladatokat.

3.6. Altďános munkások, udvarosok.

Az í3 szereptik is nagyon fontos az óvodák zavarta|an mfüödtetésének biztosítasában. Sajnos amiőta a

JIK állomĺányźůloz tartoznak, több óvodában folyamatosan pľobléma a megfelelő munkaerő megtalálása.

Az Egyesített óvoda vezetőjeként első dolgom lenne a Kisfalu 7-rt.vezetőségével megbeszélni'hogy ezt

a speciális problémát megfelelően kezeljék a jĺĺvőben, mert a dadusok létszĺámĺának lecscikkentése óta

r,,;:cs tartalék munkaerő arra,hogy azudvari munkások helyett do|gozzanak rendszeresen.
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4. Avezető és avezetőség munkamegosztása

Az intézméĺyvezető munkája klasszikusan négy részre osztható fe|.. szakľnai, munkóltatói, gazdálkodó-
si, és tanügl.igazgatási területe}ľe. Ezek mentén töľténik avezetóségközötti feladatfelosztĺás is'

ivodavezető (1) az ntézmény képüselőj e

Yezeti, és ellenőrzi azintézméĺý, koordinálja a munkafolyamatokat, és irányítja a nevelőtestĺiletet' A munkál.
tatói jogkör gyakorolja az ntézményben foglolkoztatottak felett. Á helyetteseket ós a tagóvodilk vezgtoit az
egyesített óvoda vezetoje nevezi ki' Munkájukat közvetlenül szervezi, és iranyítja. Rendelkezik abéĺgazdźiko-
dáshoz, és a szakmai anyagok beszerzéséhez szükséges e|őlrányzatok felett. Felhasanálásában, felosztĺásában
konzultá] a vezetőségge|. Felel a nevelési-oktatási intézmény műkĺidéséhez szükséges személyi és tárgyi feltéte-
lek biaosításáért. Feladatát a Nkt. ó9. $ (l )-(2) bekezdése szeńn látja el, és kialakítja a belső kontroll rendszerét.
Keze|i, és megoldja ahozzábeérkezett szĹilői, és munkatĺĺľsi panaszokat. Szoros kapcsolatot tart a fenntartóval.

Kizáľólagos hatásktiľe:
. a munkáltatói jogkôr gyakorlása, a személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása,
o avezetóség szakmai munkájának közvetlen iráĺyítása, ellenőrzése, értékelése'
o a kötelezettségviíllalás, és
. a 2Ol2O|2. (Vm. 31.) EMMI rendeletében rogzitettek alapján, az ővoda, és tagóvodáínak nrIľÉzľĺÉľ.IY

ELLENiRzÉsÉľnx És -ÉnľÉxplnsnxnx elĺjkészítése, megszervezése, lebonyolítasa. Valamint a

helyettesek, oH általi szakmai minősítésének koordinálźsa, az éppen aktuális jogszabályok szerint.

Egyéb feladatait az SZMSZ-ben, illetve a munkaköri leírásokban részletesen megfogalmazottak szerint tĺnńáz-
hatja a helyettesekre, illetve a tagóvodák vezetókre.

Áttalános. és gazdálkodási vezető.he|vettes (1 )

Tevékenysé gét az intézményvezeto kozvet|en irányítĺása
mellett végzi, Az intézĺnényvezető akadá|yoztatása ese-
tén elláda a helyettesítéset. Továbbá eseti megbízás
a|apjźn.képviseli az egyesitett óvodát a feĺľrtaĺtó, a kiil-
ső szervek; és a tarsintézmények előtt.

Feladata: - A kiilönbözó ővodai dokumentumok (EPP)'
és a jogszabá|y áńtal' e|őlrt szabá|yzatok szövegének
előkészítése, a törvényi változások nyomon követése.

- Koordinálni és segíteni a tagóvodakat a pá|yázatok
elkészítésében.
- Elvégezni a gazdá\kodással összefiiggő adatszo|gá|ta-
tások összesítését, a normatíva igényléssel és felhaszná-
lással kapcso|atos kerĺileti szintű teendőket

- A gyerekétkeztetéssel, az ęszkozbeszerzéssel kapcso-
latos egyeztetéseket, ö'sszesÍtéseket előkészíteni,

- Az óvodavezętőve| közösen szoros' ha kell napi kap-
csolat tartása az iĺtézméĺy gazdálkodását lebonyolító
JSZSZGYK, és a működtetést biztosító szervek Kisfalu
Zrt. ml,nkatarsaival, kĺilcinösen az igazgatókkal és a
gazdasági vezetővel. Hatĺáridőre iďonĺlációkat, adatokat
szolgéůtat ĺésztikre.
- Részt vesz az intézméný bejárásokon.

- A közzétételi lista folyamatos frissítése, feltöltése a
weblapokra. - A honlap készit(j team munkájának segĹ
tése, ellenőrzése. - Koordnáija a sziilői munkak<jzĺissé-
gek tevékenységét.

- A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos teendőket elő-
készíti, és lebonyolítja.

SzeméIv. és tanügy.ieazgatási vezetG helvettes (1)

Tevékenysé gét az intézményvezptí3 közvet|en irányĹ
tása mellett végzi' Az intézményvezető és az źita|á-
nos intézményvezető-helyettes akadályoztatása ese-
tén e|tátja a helyettesítéstiket' Folyamatosan kapcso-
latot tart a tagóvodákban és a székhelyintézményben
tevékenykedő óvodatitkárokkal.

Feladata: - A személyi anyagok áttekintése' karban-
tartása. - A kĺilĺjnböző KJR programok változásainak
követése, vezetése. - Tevékenyen segíti a munkaerĺĺ
gazdálkodást, számon taĺtja az tires állásokat. - Segít.
séget nyújt a munkakĺiri leíĺások megfogalĺnazásá-
ban.
- Az éves statisztikához az adatok összegyűjtése'
cisszesítése, az adattarta|om ellenőrzése. - A tanügy.
igazgatási dokumentumok előkészítése, nyomon kö-
vetése, tartalmuk helyességének ellenőľzése. - Koor-
dinálja a különböző szakmai munkaközösségek tevé.
kenységét (fejlesaő pedagógus, stb.). - A gyakorno-
kok, és mentoraik tevékenységének figyelemmel
kísérése.
- E|készíti, atagintézményektől kapott tervek össze-
sítése alapj an az intézméĺy bei skolaz ási terv ét.
- A ktizfoglalkoztatottakka| ĺisszefüggő felađatokat
lntézi, és bonyolítja.
- Az oH 20/2012. ryIil. 3l.) EMMI ĺendeletében, és
a32612013. rym. 30.) Korm. rendeletben rogzitettek
a|apján, a recivoDA-VEZETo MtINKÁJÁNAK
ELtENoRZÉsÉlrBr És ÉnľBrBrÉsÉI.IEK előkészí-
tése, megszervezése, lebonyolítása, koordinálása.
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Szakmai intézményvezetĹhelyettes (1) + Tagóvoda-v ezetők (|4)

A tagóvodák szakmai tekintetben önállóak maradnĄ a pďagógiai tevékenységet a vonatkoző jogszabá|Ylk' 
9s

szakmai előírások a|apjźna, direkt iránýással a tagóvoda-vezetoklráltjźk. el. ok azEgyesitett Napraforgó ovoda
vezetőségének felelős tagiai, munkájukat a központi óvoda vezetője, és helyettesei iĺanýtása mellett végzk. Az
intézrnén1ruezető á|ta|rájuk átľuházott feladatok tekintetében megvalósítási, és beszámolási kötelezettségük van.

Felutlatuk:
A székhely és a tagóvoda nevelőtestÍiletének vezetése, pedagógiai munkájuk tervezése, kooľdinálása, e||enőrzé-

se, elemzése, és értékelése. A nevelői, és az alkalmazotti kĺizösség részére értekezletek, megbeszélések megtaľ-

tása. A nevelés nélktili munkanapokat megszervezése, lebonyolítasa. A tagóvoda ,,Eves munkatervének'', ,,To.
vábbképzési tervének'' ,,Hźairendjéneľ' elkészítése a nevelótestiilet véleményének kikérése a|apján.

Az egyesített óvoda Pedagógiai programjrának (EPP) önálló mellékleteként a tagóvoda sajátos arculatának meg-

foga|mazása, a benne foglaltak megvalósulásának' beválásának nyomon követése, a sztilĺíi, illefue nevelőtestÍile-

ti igény szeriĺt, illetve a törvényi változások miatti módosítása. A féléves, illetve az éves beszámoló elkészítése.

- Gondoskodik a gyerekek ellátásához, fejlesztéséhez sziikséges személyi és tárgyi feltételekĺől. A hiányosságo-

kat j elzi az egy esitett óvoda v ezetője, és helyettesei felé.

- A szabadságok kiadásának koordiná|ása, ahianyzások miatti helyettesítés megszervezése.

- Javaslatot tesz a dolgozók jutalmazásara, kittintetésére.

- A gyakornokok szakmai munkájanak, beilleszkedésüknek a nevelőtesttiletbe segítése, és figyelemmel kísérése.

- Az oktatási Hivatal 20lf012. rym. 31.) EMMI rendeletében, és a 3f6/2013' (VIII. 30.) Korm. rendeletben

rĺigzítettek a|ap!źn, az ővodaPEDAGoGUs MI.INKÁJÁNAK ELLENonzÉsÉNpx És ÉnľÉrnÉSÉNEK előkészí-
tése, megsz ervezése, lebonyolítása.

- Az ĺnnovíciő, a kľeatív ĺitletek (szakmai és egyéb) megvalósításának ösztĺjĺzése. A megfelelő munkahelyi

légkör kialakításának segítése. Az egészséges és biaonságos munkakörtilmények biztosítása. Az Eu. kiskönyv
érvényességének nyomon követése.

- Atagintézményheztartoző dolgozók munkak<jri leíľasának kiegészítése a helyi adottságokkal. A munkafegye-

lem, a munkamorál, a pedagógus etika betaľtásának ellenőrzése. A hiányosságok kezelése, szankciók a|ka|mazä-

sa, amennyiben szfüséges az adott munkatárs e|marasńa|źlsa. A helyben nem megoldható problémák továbbítá-

sa a vezetőségfe|é.

- Részt venni azúj munkat.ĺárs(ak) felkutatásában, és javaslatot tenni annak személyére.

- Együttműködni a szĺĺlői szeľvezetekke|, a bejelentéseket, szülői problémákat lehető|eg r<jviđ hataridőn belül

helyben kezelni. Igény szeľint fogadóórát tartani.

. Kapcsolatot tartani a társintézményekkel (bölcsőde, iskola, stb.)

- Ellátni a tanüryigazgatássa| kapcsolatos teendoket, intézkedéseirő| fo|yamatosan informá|ĺi avezetőt. Minden

tagóvodán beliili intézkeđés, döntés (hatáĺozat, értesítés, stb.) ügyviteli fegyelmen alapuló pontos nyilvántartása,

a tanügyi dokumentumok naprakész vezetése. A pedagógusok által vezetett dokumentumok (csoportnapló, mu-

lasztási napló, fejlődési nap|ó) rendszeres ellenőrzése.

Gyerekek felvétele, adatainak kezelése (Felvételi napló, KIR személytörzs), személyiségfejlődésük vizsgá|ata,

eJemzése, amennyiben intézkedést igényel. A gyermekvédelemi feladatok megszervezése, az óvoda, illetve a

tankötelezettség betartatiása, a beiskolázás lebonyolítása. A balesetek megel<ĺzése, amennyiben létrejött szaksze-

ríí kezelése, adminisztnílása.

- Az adott épĺilet biztonságos üzemeltetése, a tűz, mtmka, vag/on, és a balesenédelmének szabá|yzatai szerinti

megszewezése.

- A tagóvoda költségvetési, karbantartási tervének elkészítése' A tagintézĺnény részére biaosított költségvetési

keľet (szakmai arlyag, stb.) ésszenĺ, és gazdaságos felhasználása, a kötelezettség vállalás és az elszĺámolási köte-

lezettség kĺizponti szabrályainak betartása.

a zoll. évi CXC. törvény a nemzeti kömevelésről (Nkt.), 20ĺ20|2. (VIII.3I.) EMMI rendelet 363120|2. (XII. l7.) Korm.

rendelete, és az ovodai nevelés oĺszágos alapprogramjaról (oAP), stb.
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III.I2. Az egyesített óvoda vezetésével kapcsolatos elképzeléseim.

A vezetés olyan tevékenység, amely az erőforrások hatékony és eredményes felhasználására irányul _
bizonyos cél(ok) elérése érdekékében. osszetett folyamat, energiaigényes, feszültséggel jaró, számos
kihívást magában rejtő munka. Az é|et valamenný területén jelen van, nélkĺilözhetetlen bármely közĺis-
ségben a cselekvések összehangolrásában. Mindez az egyesített óvoda vezetésében fokozottan igazkoze|
hźr omszźv emb er munkál tatój aként.

2.|.Yezetői stílusom

A vezetői stílust alapvetően két tényezó határozza meg, az egyik a vezető személyisége, felkésztiltsége,
kęességeinek szintje, - a másik pedig a vezetéséve| működő munkahelyi kôziisség, a munkatársak
felkészĺiltsége, az emberi-, közcisségi viszonylatok, egy-egy csoportjában (tagóvoda) kialakult szokások
állapota.

Véleményem szeńnt a menedzser típusú vezetó kiváló szervezó,jól irránýt aktr egy nagyobb szerveze-
tet is, đe inkább végrehajtó, nem annýrakaizmatikus személylség.Ezze|szemben a leader (,,vezét',)
típusú vezeto olyan embeľ, aki képes megteremteni önmaga vęzetői mitosztĺt, és az źůta|a vezętett szer-
vezęt szźlmára a közös céloknak, távlatoknak éltelmezési kereteket tud adni.

* Waľľen G. Bennis szerint: ,,Menedzseľek azok az embeľek, akik a dolgokat jól csinálják, Leaderek
peđig azok az emberek, akik jó dolgokat csinálnak.'' A leadershipnek követői vannak, a menedzsment-
nek beosztottai.

MENEDZSMENT LEADERSHIP
Renđet és következetességet teľemt. Precíz, tuda.
tos, koordináló, és szabálykövető.
Tervezés és költségvetés készítés:

. Menetrendekkidolgozása

. Időbeosztásokmeghatĺározása

. Erőforrásokfelosztasa
Szerv ezés és szemé|y zetbiztosítás :

. Struktura kialakítása

. Munkábaá||itás

. Szabálvok és elirárások kidolsozása

Yá|tozásÍ, és dinamimust biztosít. Rugalmas, kreatív.
innovatív, vezér egyéruség. Szereti a kihívást.
Iránykijelölés:

. Jövőkép kia|akítása

. Tágabb összefiiggések tisztázása

. Stratégiakkidolgozása
Az emberek összefogása:

. Célok kommunikálása

. Törekvés és elkötelezettség

. Teamek és koalíciók éoítése. létrehozása

* John Kotteľ szerint (és szerinten lý mindkettő nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy egy szervezet jól prosperáljon, ktilönĺisen, ha egy új szervezet |étre-

hozásttrô|, felépítéséľől van szó. Mindig a he|yzetíő|, a feladattól fiigg,
hogy éppen melýk dominál. Ugyan ezigaz az operativ, az embeľközpontu,
szociális, i]letve a komplex és hatékony vezetési típusok kombinációjára is.

Sok éves vezetői munkám alatt mindig arra törekedtem, hogy kialakítsam,
és fenntaľtsam a harmonikus munkahelý légkört. Alapelvem, hogł az óvo-
dóban az elégedett Alerek, szülő, fenntartó. és dolgozó a munka sikerének zú.loga. Az eddigi, fiíleg a
biza|omta építő komplex típusú vezetésem sorĺín egy viszonylagosan állandó összhang, egyensúly tuđott
megvalósulni a különbozo egyéni, csoportos (óvodai, JoGE-s), illetve a fenntartói érdekek között.

AzEgyesiteüt Napraforgó óvoda létrejötte utĺĺn, mint vezető kulcskérdésnek
tekintem a cél(ok) pontos megllatározlását'és ennek megfelelő kommunikálá-
sát. A cél ismeretén tul minden ľészvevőnek tudnia ke|| azt is, hogy ki miért
felel. Pontosan meg kell hataroznom) hogy kinek a munkája milyen hatással
|esz az összteljesítĺnényre, hogy mivel és hogyan segíthetik egyĺ.ást a tag-
óvodfü az űj egyesitett szervezet munkáját, műkĺidését. Tudatosítanom kell
azt is, mi az, ami viszont háLfrźL|tatharja, még a legiobb összteljesítnény meg-
valósulását is. Feladatom, és célom az összevonás kapcsón, ax, embereket

magam mögiitt tudva, az adott helyzetből a legjobbat kihozni.
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Mottóm: Jó érzés tudni, hogl nem vagrunk tehetetlenek,
mindig van valami, amit tehetiink. "

Corda Gorrell

2.2. }lliértgondolom, hogy én lennék a megfelelő ember azBgyesitett Napraforgó ovoda vezetésere?

Élet". során, gyerekkoromtól fogva ktitődtim Józsefváľoshoz. Itt szüleffem (Rókk Szitárd u.), itt lakom
(Népszínhóz u), ittjáľtam óvodába (Gyulai P- ĺ'), iskolálba (Sonogyi B. és Trefort u.) és ĺégőta itt dolgozom
(Rókoczi tt. _ rÁ-rl-x'ł1.

A keriilet iranti elkötelezettségem a|apján lokólpatrióta vagłok. Komoly helýsmeretem van. Az óvodak

évekig tartó köz<is gazdá|kodásának vezetése során a kerület valamennyi óvodáját jól ismerem sikęrei-

vel, gondjaival egytitt. A jelenlegi óvodavezetőkkel ma is szoros szakmai, és embeń kapcsolatom van.

Az onkorm źnyzatta| évtizedekre nýlik vissza a keľiilet osszes óvodáját érintő konstruktív egytittműkö-

désem. Az á|ta|arĺl vezetett óvoda tĺlbb szempontból is országosan elismert, gyakorló óvoda (Raul, ELIE).

konceptuális készség: -Đ (rendszerezo,lényeglátó, ,"he|ikopteť' szemlélettĺ, ráterĺrett, tud másoka hatni,

elképzeléseit meg tudja valósítani, döntéseit megfontolja, nem halogatja, gyors,

az idejéve| jól gazdálkodik, VAN VEZETOI MOTIVACIOJA)'

kornmunikációs készség: --ž (a beszélgetéseket, ťárgyalásokat logikusan vezeti, van önkontro|Ija,az írásbe.

li, és a szóbeli közlése összeszedett, egyértelmű, mindenki számára érthetó)

interpeľszonális: Đ (a személyek közĺitti kapcsolata egyĺittműködő, empatikus, képviselni tudja mások

álláspontját is, kompromisszumĺa képes, adott esetben vissza tud vonulni, diplomati-

kus, hatékony a konÍliktusok kezelésében)

szakrnai készség: _) (szaktudása ismeretek, képességek, tapasztalatok együttesét jelenti, tisztában van az

óvodai, és a vezetői kompetenciákkal, nyitott az újdonságokra, rendelkezik számíto.
gép kezeléséhez szfü séges ismeretekkel, alkalmaz za az KT eszközöket).

A feladat e||átásźŕloz sziikségesn ek érzem, hogy a leendő ővodaigazgató legyen hatékony, képes legyen

hatni a beosztottjaira. Ennek a|apja,hogy rende|kezzen a szakmai, illetve vezetoi képességeken tul meg-

felelő személyiségj egyekkel is.

E,gyéb munka e|végzésébennem vagyok elkôtelezve, így 100 oÁ-osantudnék koncentľálni a feladaha.

A kerület kozepén lakom, ezéľt szükség szerint könnyen eléľhető, mobil vagyok.

A kertilet óvodáit összefogó vezetői munka nem ismeretlen számomra, meľt a JOGE idején hasonló

feladatot láttam el.

Vezetői tapaszta|attal renđelkezem, hiszen régőta gyakorlom a vezetesi funkciókat (tervezés, szerve-

zés, irénýtiĺs, dĺintés, ellenőľzés, értékelés).

Az óvodaigazgatő feladatainak területei kôzu| az óvodai gazdźlkodźlshoz az átlagosnál jobban értek.

,,A legjobb vezetők kiiziis vonősa, hogy az ótlagosnól magosabb oz érzelmi intelligenciójuk (EQ-juk). E nél-

ki)l a legképzettebb,Iegokosabb, legötletesebb emberbőlsem vőlhat jó vezető. Az érzelmi intelligencio ösz.

szetevői_ tjnismeret, önuralom, motivóció, empótÍa és szociális készség. Az érzelmi intelligencia nem csu-

pón annyit jelent, hogy te tudjuk kÍjzdeni a horogunkot, vagy k.ljövünk oz emberekkel. Sokkal inkóbb azt je-

lenti, hogy elég jót ismerjük sajót magunkat, és mósok érzelemvilógót ahhoz, hogy a szervezet céljainak

m e gv a l ós ĺtós ó r a tu dj u k késztetn i oz e m b e reket...,, DanielGoleman
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- a 2015/2016-os nevelési évet szeptemberben úgy elindítani, hogy az összevonással kapcsolatos aggo-
dalmak, félelmek lenyugodjanak,űgy a szülők, mint a kollegrík tekintetében.Ezálta| mindenki ismét a
gyerekekľe fudjon koncentrálni,

- az értékek megőrizése, a szakmai élet frissítése, a vezetóséggel való konzultációk mentén a szükséges
módosítások, v áůtoztatások bevezetése,

- a fenntartó elváľásainak megfele|ni (glors és eredményes kommunikáció, az adminisztráció eg1łsze-
rűsítése, hatásos probléma megoldás, továbbá, hogł az Eglesített Napraforgó ovoda valamennyi tag-
óvodájával egłütt jól műIrbdjön), úgy, hogy ha szĹikség van rá, észérvekkel , meggyozéssel mindig az
óvodák (az óvođások) érdekeit képviselni fudjam fetéjĺik.

Végtil:

Pźiyázatombarl igyekeztem megfoga|mazni az egyesitetl óvodával kapcsolatos elképzeléseimet, tervei-
met, mel5mek alapjan kérem a Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottságot, valamint a Képviselő-testtiletet,

hogy vezetői munkám folytatĺásaként támogassanak u űj, kihívásokkal
teli óvodaig azgatői állás elnyerésében!

Tisztelettel:

Az Egyesített Naprafoľgó ovoda bejárata

l. Nyilatkozat 1. számí melléklet

Alulírott dr. Tárnokiné Joó Ildikó páIyázó, nýlatkozom arra vonatkozóan, hogy kinevezésem (megbizá-
som) esetén vagyoĺmýl atkozat-téte|i kötelezettségemnek eleget teszek.

Budapest, 20|5.június 12.
.--iš. ŕ\

d-k (o-*-tr-o'lluo
'JicÍVdr. Tárnokiné Ildikó

2. NyĺIatkozat 2. száműmelléklet

Alulíľott Dr. Tárnokiné Joó Ildikó pályázó, nýlatkozom arra vonatkozőan,hogy apá|yźaat saját, önálló
munkám, apá|yźaati anyagomban foglalt személyes adatđmnak apályáaati eljárással összefiiggő keze|é-
séhez, a véleményezők és dcintéshozókrészére történő megismertetéséhez, sokszoľosításźlhoz és továbbí-
tásőůlozhozzájarúok.

)<kil U

Budapest, zlts.június 12.
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Képesítéseket igazoló okiľatok fénymásolata

1. Budapesti Tarutőképzĺĺ Főiskola óvónői szakźn 1976. február 4. 3.l1. szźlmímelléklet

3/2. számímelléklet

f. óvooeĺ MENEDZSER - foiskolai szakosító oklevéI 1997. december20.
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Eľkölcsi bizonýtvány
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JÓzsefvaľosi Óvodák

1. Az ővođak adatai:

s.sz.
NapľafoľgÓ Egyesĺtett lvoda

Gyurkovics Mikl sné

I

,

Csodasziget Tagĺvoda Mansz
LlÍszlöné

J.

Gyerek.Viľág TagÓvoda
ďn Gyurasitsné Puha lbolya

4.

Hétsánviľág TagÓvoda
Husvélh Laura

5.

2015.

Katica Tagôvoda
KąląliaKIära

!q)
h
!)

o
c)

6.

Kĺncskeľeso TagÓvoda
Tavaszt Jőzséfné

1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.

Koszor TagÓvoda
Bulavlcsné Nap Judlt

ctm:

8.

Mesepalota TagÓvoda
áissou Ensébet

1083 Bp. Tijmó u. 38/A

!4\<

(O
(J
Ś
F

9.

Napsugár TagÓvoda
Inolainé SőIyom É,va

1082 Bp. Baross u. 111/b.

10.

Pitypang TagÓvoda
Yáratliné oroszÁgnes

1081 Bp. Kun u. 3

feIvehetó

lérszám:

Gveľek létszám:

ll

1089 Bp. Vajda Péter u. 37

SzázszoľszépTagÓvoda
Csabalné Lanpen Ágnes

12.

i089 Bp. Bláthy ottő u. 35.

jelenlegi
Iétszĺłĺn:

Sziváľvány TagÓvođa
Schän lvánné

120

13.

1086 Bp' Koszoľli u' 14.16

ľA.TI.KA TagÓvoda
flr. Tźrnokiné Joő llcttkő

72

1085 Bp. Somoryi B. u. 9-15.

100

14.

csopon
szám:

Tesz - Vesz TagÓvoda
Kassl.ĺa,b Gáboĺ Gézdné

t00

63

VÁRUNK RÁD TagÓvoda
luhđst Ándrea

csrics

vezetö

l086 Bp. DankÓ u. 31.

87

4

73

helyet
tes

1087 Bp. Szazados rit 14.

t44

a
J

t

87

titkár.
sáe

129

4

Doleozői létszám:

1086 Bp. Szttzu.2.

3

t44

I. számttáh|azat

1083 Bp. Szigonyu. 18

tagint.

vez,

74

4

3

128

1088 Bp. RákÓczi rit 15.

Óvoda
ped.

128

6

0

74

l082 Bp. Baľoss u. 9l..93'

felz.
ped-

88

5

ĺf5

I

I

127

1086 Bp. Csobánc u 5.

ped.

assz,

Ą

I

82

6

I

144

)

dajka

1,5

0,5

tfl

8

I

104

ivoda.
titkár

4

0,5

144

4

I

8

1

Össz
|étsz.z

126

)

t2

osszesen:

1,5

83

I

,

I

1

100

6

22rs

125

0,5

10

a

1,5

I

4

111

4

0,5

72

8

I

2

Ĺ2

I

4

1654

5

l0

15,5

90

I

2

6

I

I

4

1511

1,5

16,5

I

I

I

5

I

4

10

2

I

I

4

24

I

67

1,5

t2

I

20

I

5

I t6rs

1

1,5

I

8

4

ĺ

I

t0

0,5

3

I

2

20

L

'6

t6rs

3

I

I

I

I

1

2,5

0,5

19rs

14

8

4

1

134

1,5

0,5

5

I

23

1,5

L4

4

I

15

?4,5

20,5

0r5

4

15,5

67

t 16i5

13 f13,5



2.1

éptl|ĺ
. Az Óvodák
;teinek adatai:

NaprafoľgÓ
Egyesĺtett Óvoda

(sz6khely)

I
Csodaszĺget
Tagôvoda

7

cĺmek székhe|y és
telephelyek szeľint:

Gyeľek.Viľág
TagÓvođa

Iuó.r |'p. lo|nat LaJos u.
7-9. Hrsz.: 34803/1, I0B4
Bp. Vlg utcą I0, telephely

Hr.ęz , łdRlt

3.
Hétszĺnviľág
Tagôvoda

4.

l083 Bp. Ttimó u.38/A
Hrsz.: 36139/3

Katĺca
TagÓvoda

).
-\.ot
>:r
(l)

o
!)

1082 Bp. Baross u. I l l/b.
Hrsz,: 35728/27/Á]58

hasanos

épiilet

Kincskeľesó
Tagôvoda

6.
Koszonl
Tagővoda

?.

laptertilet

I uan".

1081 Bp. Kun u. 3.
Hrsz.:34756

l2l0 m'z

l089 Bp. Vajda Péter u. 37
Hrsz.:38579

Mesepalota
Tagôvoda

8. v
A

rQ
()

E

1089 Bp. Bláthy ottÓ u. 35'
Hrsz.: 38599/3.

Napsugár
TagÓvoda

9.

485 m2

861 m2

tulajdonjog:

Pĺtypang
TagÓvoda

10.

676 mz

,ou DP. t\oszoru u. I4-lo,
Hľsz,: 35286, 35270 ,

udvar: Koszani u!łn | Ś

JÓzsefuárosi Önk.
tulajdona

1356 m'Ż

1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.
Hrsz.: 36465

Százszoľszép
TagÓvoda

ll

654m2

1240 mz

JÓzsefurárosi tnk.
tulajdona

Sziváľvány
TagÓvoda

épĺilt:

12.

1086 Bp' Dankő u' 31.
Hrsz.: 35484

951m2

655 m'z

IÓzsefuáľosi Önk'
tulajdona

l0E7 Bp. Szŕ.ados rit 14.
Hrsz.: 38877, udvar:

Százados u. 8-]2 łnRRI/,

TÁ..TI.KA
TagÓvoda

l3

998 m2

1986.

ćp{llcti
rdotĺsńpok

2555 m2

bólcstide

Az épĺiletek adottsáeai:

JÓzsefurírosi tnk.
tulajdona

3 emeletes, liffes,
tomaszoba, pínce

van

Tesz-Vesz
Tagővoda

I4.

651m'z

1086 Bp. Szriz u. 2.
Hrsz.t 35263

t915.

686 m2

IÓzsefuĺíľosi tnk'
tulajdona

felszereItség,
eszktiz norrnn

1083 Bp. Szigonyu. l8
Hrsz.: 36136/I

VÁRUNK RÁD
Tagővoda

966 mz

1983.

lakÓtelepi,

ťomaszoba van

415 mz

megfelclô' de a
folyamatbs

pÓt|ás sziiks'

osztatlarn vegyes
tulaidoni /Ganz/

l088 Bp. Rakőczi lit l5.
Hrsz.: 36545

606 m,

1889.

lakÓtelepi,
tomaszoba van

l0ll m'ż

Jôzsefurárosi tnk.
tulajdona

uÖZ E'p..Elaľoss u. yt..93.
Hrsz.: 35728/23/A/1,

udvar 35728/30

720 mz

hiányosságok, fe|adatok:

emeletes, toma-

szoba, pince,
padlás van

megfelelő, de
pőtlás szíiks.

1979,

akadály mentesítés. kerítés
bontĺís, rij kialakítása' Pvc,
lámpatest cseľe, lift javítás,
vizesb|okk fel jÍtrás

l02l m2

Jőzsefuárosi Önk.
tulajdona. Iskolával
megosztott haszlál.

1187 m2

l086 Bp. Csobánc u 5
Hrsz.: 35908

megfelel , đe

pőtlrás sziiks.

1954.

emeletes,
toÍnÍjtcrem van

z95| ÍrÝ

Jőzsefufuosi tnk.
'tulajdona

505 m'Ż

emeletes, torna.
szoba nincs,
pincę van

akadály mentesítés, homlokzat fel .
iitás' tisztasági festes, hőszigetelés

megfelel , de
pÓt|ás szĺiks.

1958.

1523 mz

Jőzsefvárosi Önk.
tulajdona

akadály mentesítés, tetó felrijĺtásą
csoportszobiik festése' játszÓ udvaĺ
fel iítása. részleses linÓleum csere

585 m'Ż

1976,
1993.

tomaszoba, pince
van

megfeleló, de
p tlrĺs szíiks.

rvldě'yď ćillalll t'u.

lajdoną elkitlłinĹ
tett hasŻnáafu éo.

73f mz

KÖltségvetés
1015. (Ft-ban)

akadály mentesítés, parketta csiszo-
lĺĺs, |akkozźs, udvaĺi ámyékolÓ, fltg-
eófolyosÓ meEeĺősítése. tet iavĺt.

tomaszoba,

akadály mente.
sités, pince van

716 mz

megfelel , đe
p.ôtlrłs sztiks'

195.ĺ.

945 m'z

Jőzsefrĺĺĺosi tnk.
fulajđona

emeletes, toÍna-
szoba nincs, pin-

ce. oad&is van

894 mz

akadáIy mentesĺtés, linÓleum cseĺe,
udvari mosdÓ fel jltása, tet6 jav|t,

megfeleló, de
pÓt|ĺís szĺiks.

148 984 000 Fl

1953.

OTP lngatlan Alap-
kezelő Rt. tulajdonĺĺĺl

felépĺtményes ing.

1856 m'Ż

)Ívosí szoba, tornatcrem, akadály
nentcsĺtés, parketta II..es cssz.,
ryĺlásárÓk cscréje, ajtÓk mázolása

1896.
1967.

megfelelćĺ, de
pőtlrłs szĺiks'

tomaszoba nincs

499 ÍIÝ

Jőzsefrĺátosi Önk.
tulajdona

lrvosi szoba, akadá|y mentesĺtés,
PVC, járÓlap csere, 4' cs, parketta
:siszolás, lakkozás' aitÓk felriiĺtása

57 029 00A

emeletes, toma-
szobĘ pince van

ľnegfele|ĺi, de

pőtlĺís sztiks'

1897.

Jôzsefurłtosi Önk.
tulajdona

PVC, csapok, ablakok cseréje, sa.
létromos fal javitása' galéria |akko.
zás, parketta csiszolĺis' iroda festés

74 520 000

tomaszoba, pince
van

megfeleló' de
pôtlás sziiks.

1972.

rrvosi szoba, tomateĺem' akadály
nentesítés' tctő' udvari kerltés fel-
ijĺtás' nyĺlászáĺÓk, udvaĺi raktáĺ cs

emeletes, étel lites
akadá|y.

rirentesités van,

80 424000

megfeleltĺ, de
pőtlás szttks.

1983.

134 891 000

megfelel<í, de
potlĺís sziiks.

1934.

IakÓtelepi'

tomaszoba van

tij Óvoda építése 20l6.ra

nyí|ászÁrćk cseĺéje, gy ' mosdÓ felri-
iĺuís' általános festés, paĺketta csĹ
szolás. udvaron Eumitésla telenĺtés

89 590 000

megfeleló, de
pőtlás szĺiks.

emeletes, toma-
szobą pince van

76 989 000

megfelelö, de
pÓtlrís sziilcs.

'ij 
Óvoda építése 20l 6-ra

rrvosi szoba, tomaterem, mosÓkony.
]a, csatomavezeték cseréje, teljes
<Öró festés, asďalt felťljĺtás, fa ĺilt'

98 334 00(

megfeleltí' de
pÓtlás szĺlks.

*adály ment., bcjárati ajtÓ cseÍe la.
lostetó fel jítás' ajtÄk mán|ása ját.
lz udv aĺ te|jes' fe| jltás,

79 151 000

rrvosi szoba, akadály mentesĺtés,
:eljes kÖr festés' pince fal fel j.,

86 538 000

114 555 000

75 770 002

104 594 000

74 519 00A

8s 366 00C



2.f. Az Óvodák
kÖltségvetése:

s,M

NapľĺforgÓ
EgyesÍtett lvoda

(székhelĐ

Jőzsefvaľosi Egyesített ovodák

I
Csodasziget
TasÓvoda

,

személyi
iuttatás. bér

Gyerek.Viľág
TaEÓvođa

J.

Á.z Óvodák által felhasznáIhatő keľet

48 647 000

Ilétszínviľág
Tagôvoda

4

járulékok

Katica
TasÓvoda

5

32 204 000

,!
ct
>r
()

QI
e

Klncskeľesó
TagÓvoda

6.

13 296 000

42 567 000

Koszoľrl
TaeÓvoda

7.

dologi

46 532 000

9 241 000

Mesepalota
TaeÓvoda

8.

78 200 000

r2 553 000

Vĺq!

o
ro
\-l

H

600 000

beru-
hazas

Napsugđr
TasÓvoda

9.

53 536 000

t2 620 000

446 000

10.

Pitypang
TaEÓvoda

44 893 000

240 000

23 877 000

f0r5.

Osszesen:

s88 000

ll

Százszoľszép
Tasôvoda

55 006 000

14 628 000

169 000

690 000

Szivánány
TasÓvoda

12.

62 783 000

45 682 00C

JIK á|tat felhasznált dologi az épiiletek sajátosságai a|apján

12 284 000

260 000

1 965 000

TÁ..TI.KA
TagÓvoda

13.

mtíktid.tetés

47 941 000

42 060 000

14 984 000

270 00c

900 000

Tesz-Vesz
TagÓvoda

14.

66 521 000

55 968 000

12 513 000

2t 147 004

s35 00c

'720 000

beru-
házás

vÁnuľľ nÁn
TaEÓvoda

42 938 000

60 112 000

12 784 000

f'70 00(

13 081 00C

940 000

60 257 000

I04 í77 000

t8 102 000

paprr,

irőszer

265 000

64 000

16 486 000

605 000

42 567 000

12 322 000

69 334 000

330 000

t8 041 000

825 000

47 00c

karbant.
anvas

435 000

50 147 000

16 515 000

f.2. szám, tźh|ág;at

58 162 000

I 135 000

28 043 000

270 000

51 000

757 644 000

345 000

12 553 000

71 260 000

395 000

17 987 000

594 000

483 000

64 000

tisztítő.
szer

403 000

59 070 000

13 4s6 000

4?5 00c

16 5s6 000

970 000

64 000

345 000

ztt 728 000

435 00C

61 951 000

225 00C

24 803 000

483 000

ingatlan
kaľbant.

588 000

62 000

403 000

435 000

86 183 000

335 00C

17 810 00C

745 000

64 000

345 000

483 000

MÍnd.
łisszesen:

43s 000

56 079 000

260 00(

12 311 000

22 318 00C

806 00{

64 000

403 00c

483 000

435 000

78 077 000

320 000

26 101 000

64 000

806 00c

483 00C

483 000

148 984 000

435 000

s5 968 000

4 569 000

17 442 00i0

62 00c

806 00(

483 000

483 000

435 000

64 668 000

24 246 000

57 028 998

64 000

483 000

806 000

483 00C

435 000

986 252 000

16 485 000

74 520 00C

63 000

483 000

806 000

483 000

435 000

18 427 000

64 000

80 4f4 00(

483 000

806 000

483 000

460 000

298 973 000

134 891 00(

51 000

806 00c

483 000

483 000

43s 000

89 590 000

64 000

806 00c

483 00C

460 000

403 000

76 989 00C

912 000

483 00C

806 00c

483 000

435 000

98 334 00C

806 00c

460 00c

403 000

6 396 00(

79 151 00C

483 000

806 00(

483 000

86 538 00C

403 000

806 00(

6 924 00(.

I 14 555 00(

806 000

483 000

75 770 002

6 924 004

806 000

104 594 00(

806 000

12 090 00(

74 5t9 004

85 366 000

1 38t f54 001



3. Az Óvodák sajátos
pegagÓgiai aľculata

JÓzsefuáľosi Óvodak

NapraforgÓ Egyesĺtett
Tvoda

1084 Bp. Tolnri Lajos u.
7-9.

s.sz.

Egyéni arculat szerinti pedagőgiai
program (PP):

I

Az Óvoda a gyermek alapvetó meglyilvrfurulrisi
mÓdj ľa a mozgásľą és Íłi tevékenységi formá-

jĺira a játékra alapozva' a Komp|ex Prevenci. s
Tvodri Programon keresxül szervezi a kü-

lÖnbÖző nevelési tęriileteken elvégzendĺi peda.
gÓgiai és pszicholÓgiai feladatokat.

Csodasziget
TagÓvođa

l083 Bp. TÖmÓ u. 38/A

2015.

D()
>r
|l)

äĺ
.)

ľle|yl programjuknak az epochá|is oktatäs (śżaffi
azzal a glakorlaual' hogł mĺnden héten

ązonosnak kell lennÍ a foglalkozasok
r e ndj é ne k) ren dszeľů ĺívod ai nevelést vá la sz-

tottát melynek lényege, hogy az ismeľeteket nem
tagolják szét foglalkozłsi ágak szerint. A

matematika és kÖmyezetismeľeti ciklusok 3.4
hetente váltják egymast' A részképességekben
elmaľadÓ ryerekek szifunára speciális, TSMT

tomát taľtanak.

,
Gyerek-Viľóg

Tagôvoda
l082 Bp. Baľoss u.

I I r/b.

E
o
Q

l.

3.

3. szłimli táb|źzat

Kiemelt felađatok

Ebben az Óvodában kiemeltszeľepet kap az
esztétikai' és a vizuális nevelés. Szívesen építik
be a mindennapos nevel<ĺmunkájukba a killiinfé|e

népi kulturákbÓl áti'rt'kített képzo.mrivészeti
techniká,k megismeľtetését, ďka|.mazĺását (pl. :

fonás, sztivés, batikolás, stb.).

Hétszĺnviľág
TagÓvoda

l08l Bp.Kunu 3.

Cél az esélyeryen|öség, valamint
az egyenlö bánásmÓd kilvętelmé.

nyének biaosíuísa' A tanulasi
zavałok megelőzése, a ryerme.kek

sze'nzomotoros képességei.nek
fej ltĺdése, fejlesztése.

4.

Programjuk a ryermekek ťo tevékenységi for.
májára' a mozgasľa és a játélca épÍt' Továbbá a

vĺzuális . kézmůves finommotoľos tevĹkenység
beépítéséľe a napi Óvodai életbe. Fontosnak taľtják

azesztétikai nevelést, és a kéziigyesség
fejlesztését, az esélyeryenlĺiség megteremtését.

Katica Tagővoda
1089 Bp. Vajda Péter

u.37.

Anyanyelvi nevelés, beszédértés
fejlesztése, egészséges élet-mődľa
nevelés (szomatikus, męntális és
szociális nevolés). Az

ővoda és a család e.gyĺitt-

mtikôdése.

SNI fogadása
(Alaoítô okíĺat sz

l-3. oldal

SpecÍá|

Nevelésĺlkben nary hangsrilyt kap az integráciő,
ink|riziÓ' va|amint a tehetséggon.dozás, és a
ľeformpeđag giai elemek beépí.tése (Freinet,

Montessori, DľámapedagÓgia, ErdópedagÓgia). A
sajátos nevelési igényri gyerekek mellett a migriáns

ryerekek nevelé-sére is kiiltiniis hangsrillyal
odafiryelnek.Az Óvoda saját logopédussal is

rendelkezik.

szakéľtÖi hatá.
rozat alapjĺín a
beszédfogyat6'
kosok ellátĺĺsa

feladatok
1nrye-

nesek:

A nemzetiséghez tartoző é;s

haaájukat elhagyni kényszeľiilö
osaládok gyermekeinek ôvodai

nevelésében biĺosí$uk az
Ön:azonosság megtirzését, ápolĺisát,
eľosítését és tĺársadalmi integrĺilĺisát

szakéĺtí5i hatiíro-
zata|apjźn a

gyengén|átÓ' az
érteImi fogyeté.

kos, és a

beszédfo.gyatékos
ok ellátasa

HHH.
|étszĺíĺn:

Egyébb
szolgá|tatások (igény

szerŕnt)

35

Az egĺéni. differenciĺíLlt bĺánas-
mőd' tehetséggondozás, és a

magaaÍtasi és iskolai potenciális
tanulfui zavaľok megelözése és

konekciÓja.

fej lesztó pedagÓgus általi
plusz foglalkozás,

logopédia' 5zĄę, vizhez
szoktatás. néptánc, balen

tanfolyam' és játe.kos
anpl nyelvoktatás

t2

szakért i hatíĺľo-
zata|apjźna

mozgásszeľvi
fogyatékosok

e|látrása

30

Népĺink haryomĺányainak ápolá.sa,
nemzeti, nemzetségi tudat

erôsítése, Ztild ovoda.ként a
kłimyezet megÓvrísa. Fej lődési

rendellenességgel hizdö ryerekek
integrált nevelése.

fej|esz|í5 pedagő gus általĺ
plusz foglalkozás,

logopédią inryenes foci
oktatás, kézrn ves

foglalkozís' néptánc,
riszás, j átékos angolnyelv

oktatís

J

szakérttíĺi hatĺíro.
zat a|apjźna

gyengén látő, és e

beszédfogyaté.
kosok eIlátĺísa.

van

t7 4

szakéľt<ĺi hatĺíro.
zat a|apjćnabe.
szédfogyatékos

vagy egyéb érte|.
mi képesség.beli
zavarta| HizdŐk

ellátása

féj leszto pedagÓgus ĺíltali
plusz foglďkozas'

logopédią nyári tábo.
rozĺs, balett el ókésat ,

angol nyclvi e| késatźs

38

ntncs

Íej|eszbö pedag gus 6|ta|i
plusz foglatkozás,

logopédią

24

ntncs

fej lesztő pedagőgus általi
plusz foglalkozłs,

logopédia saját logop&'
dussal lví foci, kato|i.
kus és a református hit.
oktatĺís, tiszás, gyermck.

toma' igeny alapján
idegennyelv.oktaÍas.

J

ntncs

ntncs



5.

Kincskeľesó
TagÓvoda

l089 Bp. Blótľry ottÓ u.

35.

Az intézĺnény a Kincskeresó Néphagyomány-
ôrz6 Tvodai Neve|ési pľogram alapjĺĺn tevé.
kenykedik. A gyerekeket megismertetik a népi
szokások (mese, ének, tánc), kézľnrĺvesség éľté.

keivel, és a kézmĺives foglalkozasďk alkalmá.val
megtanítjak az ósi kézmůves technikákat

(agyagozás, nemezetés, stb.) Kiemelkedő je.
lentóséggel bĺmak iinnepeik, melyek a ktizÖs.ség

formálásának és a családdal valÓ eryiitt.
mtikÖdésnek az alappillérei.

5g)
h
ą)

a.
a)
q)6.

Koszoľri TagÓvoda
1086 Bp. Koszoľrl u.

l4-16.

š4

Í7.

Sąiátos arculatuknak az egészséges étetmÓdra
nevelést, az egészségmegÖľzti magataľtás kia.
lakítását' ez életre va|Ó testi-, |e|ki., szociális
felkészĺtést, és a k rnyezettel valÓ harmonikus

egŕilttélést választották' céljuk' hogy a szociális
hátrĺĺny ellenére, megfeleló tes.ti, mentális, és
szociális fejlettséggel rendel-kezzenek az az

Óvodáj ukba j ĺfu ő gyermekek'

Mesepalota
Tagővoda

1085 Bp. Somoryi B. u.
9-l 5.

8.

Az érzelmi nevelés - szocialĹ
áciő keretén belĺil:
Egészséges életmődra nevelés
mozgrĺs, . anyanyelvi nevelés

értelmi neve|és

Az ÉN.tudata męllett a magyar.
ságtudat foľmálása.

F feladatuknak taľjłĺk a családi nevelésľe épített
komp|ex esztétikai neve|ést, mely biztosítja a

mtivészeti nevelés é|mény hátterét, aĺnak
befogadását az érzékszerv eiken keresz-tĺil.(láťĺĺs,
hallás,tapintas, stb) Az integráciÓs pedagÓgiai
pľogľam saj átos tennivalÓj a nállÓ fej ezetként

jelenik meg.

Napsugfiľ TagÓvoda
l 086 Bp. DankÓ u. 3 1 '

9.

Nevelö munkájukat a Porkolábné Dr' Balogh
Katalin neve által megismert ''Komptex

prevenciÓs program'' a|apjĺfur végzik, mely
segítségével lehetőség nyílik a g7erekek eg;lén.re

szabott, sajátos iltemtĺ személyiség fej lesz.tésénel
megvalÓsítására. Differenciált bĺłnás-mÓddď

segÍtik a gyeľekek fe|zźlrkőna sát, és az
sélyesyenl ség kialakulasát.

odafigyelnek a ryermekvédelem, a

szomatikus nevelés tertileteiľe' A
személyi hígiénés nevelésre, a

testápolási szokasok kialakĺtásá-ra.
Kômyezeti higiénés nevelés.ľe, az

egészség megóľzéséľe.

Pitypeng TĺgÓvoda
1087 Bp. Százados lit

14.

szakéľtói hatá.

rozat a|apján az
autista spekt-
rum zavarral

kĺizd.6k ellátĺĺsa

Nevelési programjuk: Tvođai neve|és a mĺi-
vészetek eszkłizeivel. | ai1|ą|11ezza a népha-

gyományok ápolasą a népszokások megoľzé-sét'
A mesék, versek. énekek, népijátékok, kézrnrives

technikák a mindennapokban kap-csolődnak a
jeles napokhoz, A ryerekek megis-merkednek a

.népi kismesteľségekkel''. és a természetes
anyagokkal.

A kômyezeti nevelés kettós funk-
ciÓjĺínak megvalÓsítrĺsa: a kiirnye.

zeti értékek felismertetése, és

ktimyezetvédelęm valős gyakoľ-
latokon keľeszttil (szelektív hul-

ladékgyĺijtĺls). Továbbá a gyerÍne-
kek alkotői tevékenységének
fej lesztése. Tęsz.vesz napok'

pszichés fejlódé-si
zavarra| kiiz.dök

(ÍigyeIem'
tanulás, és ma.
gatartÁ;s zavar)

ellátĺisa

T2

fej 1eszt<í pedagÓgus általi
plusz fogla|kozĺs,

logopédia' szźs.v izhęz
smktatás, néptĺánc tan.

folyam, és játékos angol
nyelvoktatás, nyríľi tábo.

ĺoztatás

0

Mozgásfejlesztés az aĺyanye|v, az
észlelés, és a képzelet fejJtidését
segítve. Az anyanyelvi neveléssel,

a kommunikáciő fejlesztése, az
tinkifekezés és a szőkincsb<ívítés

érdekében.

szakértöi hatá-
rozat alapjtn a
beszéđfogyaté-
kosok ellátása

45

A néphagyományok ápolasa.
népszokasok megóľzése mellett az

egészséges é|etmődra nevelés.
ezen beltili az egészséges

tápláIkozás' és
. aszabad mozgís levegón,

kirandulĺĺs.
ovodarijság szerkesztése.

t2

ľészképességekbeĺl
lemaľadt gyeľmek

fejlesztł| ped agÓgus általi
p lu sz fo glalko złtatása"

logopédią Tvi fooi
progrďn

runcs

szakért<íi hatá-
rozat alapjtn a
beszédfogyaté-
kosok ellátása

38

fej lesztó pedagÓgus általi
plusz foglalkozĺs,

|o go p édia, j éltékos ango I

tanítás, hittao, bérletes
színhán|źto gatźs' kinán-

drĺások' paľtner napok a
sz{ilóknek

5

szakértói hatáľo.
zat a|apjźn az

étzékszervi
fogyatékosok
k ziil a hallĺási
fog1atékosok,
nagyothall6k

ellátĺĺsa

ntncs

)) 8

fej |esztö pedagő gus ĺíltali
plusz foglalkozas,

logopédia' katolikus és
református hitoktatás

Yan
Somi-
Ovi

kózha-
stnúl

l3 0

fej l esztó pedagÓgus á|tali
pltsz fo glalko zás, |o gopér

dila" szźs, |.littan, zsne
Óvi. népĺĺnc, angol nyelvú

oktatás, foci

runcs

ván



t0.
Szśzszoľszép

TagÓvoda
1086 Bp. Szüz u. 2.

Helyi Óvodai nevelési programjuk a ryermek
legfóbb tevékenységére, amással nem helyet.
tesÍthetó játékľa, a mozgásľa, és a ktimyezeti
ne'łelésľe épiil' Zi|d lvoda, és Madáľbaľát

Óvodaként me ga|apozzák. a glermekek teľmé-szet
és kłirnyezet iľánti szeľetetét. Fontos.nak taľtjĺłk
a kiirnyezetvédelmet. Elkcitelezettek és felvállalják

a nehéz sorsi hátrányos helyzet ryermekek
nevelését. Az aľľarászoľulőknak teľápias

szenzomotoros tornát vezetnek'

ll
Szĺváruány
Tagôvoda

1083 Bp. Szigonyu. 18.
.rí
c)x
o
o
q)

Helyi progľamjuknak az cpochális ľendszeľú
ővodai nevelést választották, melynek lénye.ge,

hog az ismereteket nem tagolják szét, a
matematika és kcimyezetismeľeti ciklusok 3-4

hetente váltjĺik erymást. A problémás (nehe-zen
tanulő, nehezen beilleszked<i, fi g7elem za.vaľos)

ryeľekek szĺimáľa speciális TSMT csoportos
(okosítő) fejlesztó tornát taľtanak'

12.
v

s

TÁ.TI.IíA
TagÓvopa

l088 Bp. RákÓczi tlt 15'

A mentális.' emocionális., szoci-
ális hátľĺĺnnyal , háttérľel hŁdó
gyermekeink szĺikségle-teinek

kielégítése. A komplex prevenci.
Ós ővodď pľogram alkďmazfuą
kiegészítve a kompetencia alapri

ővodai programcsomaggal. A
kiiliinbtizóség elfogadása, és a

tehetséggondozás. Szelektív szeméĺ

5Éjtés'' és komposáríLlás.

Az Óvoda pedagôgiai hitvallása, hory Óvodłás.
korban a ryeľekek alapképességeit kell fejlesz.
teni, melyľe az iskolamajd építeni tud. Ennek
értelmében a zenei nevelést, a nagymozgást, a

k,ézttryesség fejlesxést, a kreatívitas, és a
pyoblémamegoldÓ gondolkodás kialakulasát
segítik. A kooperatív tanutás mődszerével
biztosítj ĺák az inklriziv (sokszínriségre építo,

befogadő) nevelési-oktatási kcirnyezet, hogy a
kultuľális és k<iztisségi saj átosságok értékként
ie|e-nnelł méo Ą ŃFffiAlłelz czpmÁli'i"Á^ÁL..

13,
Tesz.Vesz TagÓÝođs
1082 Bp. Baross u. 91.

14.

Anyanyelvi nevelés, beszédéľtés
fejlesztése, egészséges élet.m'ődra
nevelés (szomatikus, mentális és

szociríLlis nevelés). Az
Óvoda és a család egytitt-

mtĺktidése.

Ebben az Óvodában kiemeltszerepetkap az
esztétikai' és a vizuá|is neve|és. Szívesen építik
be a mindennapos nevelömunkájukba a k{tlönféle

népi kulĺlrákbÓ| átÖri'kített képz<í.mĺĺvészeti
technikák megismertetését, alkal.mazasát (pl.:

fonás, sztivés, batiko|ás, stb.).

szakértói hatriľo-

zata|apjźn az
érzékszervi

foryatékosok
ktizĺil a hallasi
fogyatékosok,
nagyothaI|ők

ellátrísa

vÁntľľx 'nÁn
TagÓvoda

1086 Bp. Csobánc u.

A Nemzeti, Etnikai Kisebbség ovodai neve-
lésének irányelve és Porkolábné dr. Balogh

Katalin'' Komplex prevenciős pľogramj a,' ďap-j án
clkészítették a saját komplex korrekciĺís

programjukat - melynek egyik kiemelt eleme a
speciális mozgásfejleszés, az Óvoda jőI felszerelt

tomaszobájában. Segítik a gyerme-kek
hátrányainak lekiizdéset, a k zÖsségbe valÓ

beilleszkedését.

Anyanyelvi, és azenei nevelés
fej lesztése. Idegennyelv tanulasá.
hoz szoktatás' A multikultrlrális
szemlélet (e|ktiliinĺll kultrlľák

egyĺittélése), melynek segítségé.vel
a kiilÖnbôzÓség eryenjogri.sítasa

valÓsulhat meg.
Tehetséggondozás' és az esély-

eryenlöség segítése.

szakéľttĺi hatĺłro.
zat a|apjána

gyengén|átrĺ' az
éľte|mi fogyaté.
kos, és a beszéd-

fogyatékosok
ellátasa

44

fejlesztó pedagÓgus ĺáltali
p|usz foglalkozás,

logopédia,

,,Ziild lvodď' , és

.,Madáĺbarát
lvodď'pľogram

0

A nemzetiséghez tartoző é,s

hazáj ukat elhagyni kényszeriiló
csďádok gyerľtrekeinek Óvodai

nevelésében bixosĺtják az Önazo.
nosság megöľzését, ápolását, er<i.

sítését és tĺĺľsadalmi inteeľállĺsát.

szakértői határo.
zat a|apjźna

mozgásszelvi
fogyatékosolg és

a cukorbetegek
ellátasa

)t

Egészséges életnÓd kiďakítĺĺsa, az
esélyeryenlóség megteľemté-se' A2

alapvetĺĺ higiéniai szoká-sok
megtan ítasa, készségszinhe valő

fej lesaése. Egyes családok
ingeľszegény kilmyezetének kom-
penzálĺása kĺiliinbiiző. élményt adő

programokkal' A szĺilókkel valő
epvíittmÍlkŕirĺés eľŕĺsíŕése

fej|esztő pedagogus általí
plusz foglalkozás'

logopédią inryenes foci
oktatrłs, kézĺnrives

foglalkozĺs' néptłínc,
riszas' j átékos angolnyelv

oktatás

4

ntncs

szakértői hatrĺro-
zat a|apjźna

mozgĺĺsszeľvi
fogyatékosok

ellátrísa

6

fejlesztó pedagÓgus általi
plusz foglalko zźs, |o gopé.

dią játékos angol
nyelvtanítás (heti négy

a|ka|ommal), gy er ek1ó ga"

kéztl.gyesség fej|esnés

0

ntncs

szakért<ĺi hatá.
ĺozat alapjźn a
beszédfogyet&
kosok ellátasa

18 4

fej |esztó pedagőgus általi
p|usz foglalkozás,

logopédía' ĺyántÁbo.
ľozás, ba|ett el ökészítö,
angol nyelvi elókészítés

nmcs

45

fej lesztö pedagogus általi
p|usz foglalkozás,

logopédią foci
programot hittan,
speciális mozgź*

fejlesaés, résanéte|

ővodrĺs spoŕv.ersenycken

10

ntncg

mncs


