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Tisztelt Deltai Károly Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Nevelőtestület, Alkalmazotti Közösség!
Tisztelt Szülői Szervezet!
Alulírott, Petrovszkiné Krizsán Adrienn

pályázatot nyújtok be Telki Község

Önkormányzata által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján meghirdetett, a BM Közszféra Állásportálján közzétett, valamint
www.telki.hu honlapon megjelent pályázati felhívásban foglaltak szerint, a Telki Óvoda
(2089 Telki, Harangvirág utca 3.) óvodavezetői munkakörének betöltésére.

Kijelentem, hogy rendelkezem a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdés a.) pontjában előírt, a magasabb vezetői állás betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettséggel. A mellékelt okiratok, a közalkalmazotti jogviszonyban
töltött szolgálati időm és szakmai (óvodapedagógusi és intézményvezetői) tapasztalatom
alapján megfelelek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A pályázatomhoz mellékelt
dokumentumok (végzettségeket igazoló oklevelek, elvégzett tanfolyamok tanúsítványai,
hatósági erkölcsi bizonyítvány) eredetiségéért felelősséget vállalok.
Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a pályázati anyagom sokszorosításához és
továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalmát a pályázat
elbírálásában részt vevők megtekinthetik.
Nyilatkozom, hogy hozzájárulok, a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a
pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék.
Nyilatkozom, hogy hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához.
Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
Budakeszi, 2019. május 23.
Tisztelettel:

………………………….........
Petrovszkiné Krizsán Adrienn
pályázó
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1. Szakmai önéletrajz
1.1. Személyi adatok
Vezeték/Utónév név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail:
Állampolgárság:

Petrovszkiné Krizsán Adrienn
Krizsán Adrienn
Békéscsaba, 1966.10.11.
2089 Budakeszi, Budaörsi út 10/C 13. a.
+36 30 475 0319
pepeneje@gmail.com
magyar

Munkahely:

Telki Óvoda
2089 Telki, Harangvirág u. 3.
Beosztás/munkakör: óvodavezető, óvodapedagógus

1.2. Tanulmányok, végzettségek, szakképzettségek
Időtartam:
2018.
Végzettség/szakképzettség: Köznevelési mestervezető
Oktatási intézmény:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki Pedagógia
tanszék, Köznevelési mestervezető szak
Időtartam:
2009-2011.
Végzettség/szakképzettség: Fejlesztőpedagógus
Oktatási intézmény:
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar,
Fejlesztőpedagógus szak
Időtartam:
2000-2002.
Végzettség/szakképzettség: Közoktatási vezető, szakvizsgázott-pedagógus
Oktatási intézmény:
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai
Kar, Közoktatási vezető szak
Időtartam:
1987-1990.
Végzettség/szakképzettség: Óvodapedagógus, gyermekművelődés szakkollégium
Oktatási intézmény:
DTKF Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola
Időtartam:
Végzettség/szakképesítés:
Oktatási intézmény:

1981-1985
Általános ápoló és asszisztens
Egészségügyi Szakközépiskola, Békéscsaba
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1.3. Szakmai tapasztalat
Időtartam:
2014.08.15-től folyamatos
Munkahely:
Telki Óvoda
Beosztás/munkakör: óvodavezető, óvodapedagógus
Szakmai tevékenység, egyéb kiemelt feladatok, megbízatások
-

Köznevelési mestervezető szakképzettség megszerzése

-

BTMN gyermekek egyéni fejlesztése

-

Intézményi delegált –bizottsági tag óvodapedagógusok minősítése, minősítési eljárása
során

-

Óvodapedagógus hallgatók záróvizsgáján vizsga elnök

-

Óvodapedagógusok portfólió írásának segítése, felkészítése a pedagógus minősítési
eljárásra

-

Gyakornok felkészítése a pedagógus minősítésre

-

Óvodapedagógusi tantárgygondozóként országos szaktanácsadó feladatok végzése
(Oktatási Hivatal megbízása alapján)

-

Mesterpedagógus minősítés

-

Szakmai munkaközösségek létrehozása

-

Zöld Manó Erdei Óvoda lebonyolításában való aktív részvétel

-

„Zöld Óvoda” pályázatírásban való aktív részvétel (2014.; 2018.)

-

Községi rendezvényeken való részvétel: Telki Fesztivál, Egészség nap, Sportnap

Időtartam:
2011.08.01-től folyamatos
Munkahely:
Telki Óvoda
Beosztás/munkakör: óvodapedagógus
Szakmai tevékenység, egyéb kiemelt feladatok, megbízatások
-

Szaktanácsadói végzettség megszerzése, Országos Szaktanácsadói Névjegyzék
nyilvántartásba vétel

-

Közalkalmazotti Tanács-tag

-

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának mentorálása

-

Gyakornok szakmai fejlődésének mentorálása
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-

Az óvodai szakmai munkacsoportok tevékenységében való aktív részvétel

-

Intézményi innováció: a gyermekek fejlődésének nyomon követésére új „Fejlődési
Napló” kidolgozása, módszertani segédanyag készítése, óvodai alkalmazása

-

Óvodai szakmai dokumentumok módosításában való aktív részvétel (Csoportnapló:
„Heti terv”; Pedagógiai Program: a „Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása;
differenciált nevelő-fejlesztő munka; gyermekek fejlődésének nyomon követése” c.
fejezetetek kidolgozása)

-

Egyéni fejlettségvizsgáló eljárás alkalmazása a gyermekcsoportban (Sindelar, DIFER)

-

Rugalmas, folyamatos napirend, a szabadjáték keretében párhuzamosan végezhető
differenciált tevékenységek bevezetése a gyermekcsoportban, az óvodában

-

Községi rendezvényeken való részvétel: Telki Fesztivál, Egészség nap, Sportnap

Időtartam:
Munkahely:

2004.09.01.-2011.07.31.
Napköziotthonos Óvoda, Okány
2007-től: Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda
Beosztás/munkakör: óvodavezető, óvodapedagógus
Szakmai tevékenység, egyéb kiemelt feladatok, megbízatások

-

Fejlesztőpedagógus szakképzettség megszerzése

-

Speciális pedagógiai szükségletű gyermekek egyéni fejlesztése

-

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának mentorálása

-

Tanköteles korú gyermekek iskolakészültségének mérése -DIFER

-

Pályázatírás (Intézményi eszközfejlesztés, IPR…)

-

Alapítványi

Bálok

szervezés

(szponzorok,

támogatók

toborzása,

fellépők

szerződtetése, estek moderálása…)
-

Helyi médiákkal való kapcsolattartás (újság, tv)

-

Kulturális és sportprogramok szervezése a gyermekeknek és óvoda alkalmazotti
közösségének

-

Térségi Óvodák Szakmai Munkaközösségének tevékenységeiben való aktív részvétel

-

Európai

Uniós

számítógépkezelő-használó

és

alkalmazásfejlesztő

végzettség

megszerzése
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Időtartam:
1989.07.31.-2004.08.31.
Munkahely:
Jázmin utcai Napköziotthonos Óvoda, Békéscsaba
Beosztás/munkakör: óvodapedagógus
Szakmai tevékenység, egyéb kiemelt feladatok, megbízatások
-

Közoktatási vezető szakképzettség és pedagógus szakvizsga megszerzése

-

„Aranytarisznyás Mesemondó - Díj” elnyerése

-

Fejlesztőpedagógusok szakmai

munkaközösségének a

vezetőjeként

a városi

fejlesztőpedagógiai munka koordinálása
-

Szakmai bemutatók tartása a „Számítógépes fejlesztőjátékok alkalmazása az óvodai
nevelésben” címmel

-

Óvodai logó elkészítése

-

Helyi Pedagógiai Program megírásában való aktív, innovatív tevékenység

-

„Kakaó-biztos számítógép” pályázat megírása (2 számítógép elnyerése)

-

„Bukfenc-akadémia”, a Békéscsabai Előre Spartacus SC által kezdeményezett
sportfoglalkozások szervezése az óvodai gyermekcsoportok részére

-

Gyermekelőadások, kulturális programok szervezése

-

„Közlekedésre nevelés az óvodában” c. pályázat megírásában való aktív részvétel

-

Alternatív pedagógiákat bemutató tanfolyamokon (Waldorf; Freneit, Montessori…),
intenzív fejlesztőpedagógiai továbbképzéseken való részvétel, vizsgáló eljárások
elsajátítása, alkalmazása a gyermekcsoportban

-

Szakszervezeti titkár megbízatás (1999-2000)

-

Közalkalmazotti képviselő megbízatás (1993-1998)

Időtartam:
1986.09.01.-1987.06.30.
Munkahely:
Orosházi úti 1. sz. Óvoda, Békéscsaba
Beosztás/munkakör: képesítés nélküli óvónő
Szakmai tevékenység, egyéb kiemelt feladatok, megbízatások
-

Nyári hónapokban gyermektáboroztatás (Kőszeg)

-

Óvodai dekorációs feladatok

-

Kulturális-, sportprogramok, gyermekkirándulások szervezése
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Időtartam:
1985.09.02.-1986.05.31.
Munkahely:
Békéscsabai Kötöttárugyár Óvoda, Békéscsaba
Beosztás/munkakör: képesítés nélküli óvónő
Szakmai tevékenység, egyéb kiemelt feladatok, megbízatások
-

Nyári hónapokban gyermektáboroztatás (Kőszeg)

-

Óvodai dekorációs feladatok

Szaktanfolyamok, továbbképzések (10-120 órás)
Év

Továbbképzés címe/témája

2017.

2013.

Pedagógus-előmenetelt támogató felkészítő tréning (PBP/1602-2/2017-OH)
„Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti
ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői
feladatok ellátására" (OH-INT/595/2015)
Új Széchenyi Terv Társadalmi megújulás Operatív Program Pedagógusképzés
támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5./12-2012-0001) keretében
megvalósuló mesterpedagógus pedagógus besorolási fokozatra irányuló
próbaminősítési eljárás (OH-MES/2770/2014)
Szaktanácsadók felkészítése az óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására
(T-231/2014.)
Pedagógiai portfólió – gyakorlati útmutató (PP 045/2013)

2011.

„Konfliktuskezelés”c. tanfolyam (21/2011.)

2011.

Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (127/2011)

2011.

Óvodai IPR képzés TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0045 (127/2011)
„A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása
– óvodai programcsomag” továbbképzés (OV-11/2008)
Számítógép-kezelő szakképesítés (166401 OKJ 33 4641 01),
számítógépkezelő-használó és alkalmazásfejlesztő oklevél (063004)
Tevékenység-központú óvodai nevelési program továbbképzés
(MK.1997/II.sz.2028/1998)
Sindelar-program 1.” óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek fejlesztését célzó
program alkalmazására felkészítő tanfolyam (25/1998./21/14)
Vizsgáló és terápiás eljárások a speciális pedagógiai ellátásban - továbbképző
tanfolyam (1996/97)
Speciális pedagógiai szükséglet - intenzív továbbképzés (1996/I-18)

2015.

2014.
2014.

2007-2008.
2004-2005.
1998.
1998.
1996-1997.
1995-1996.
1988.

Művészeti oktatói engedély bábcsoport vezetésére (s.sz: 9049)
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Szakmai napok, műhelynapok, belső továbbképzések (2014-2019)
Év

Szakmai nap, műhelynap, belső továbbképzés címe/témája

2019.

Pozitív fegyelmezés (belső tk. - Telki)

2019.

GDPR – adatvédelem az óvodában, Bp.

2019.

„Így tedd rá!” (belső tk. - Telki)

2019.

Képzők képzése: „Külső világ tevékeny megismerése – Zöld Óvoda” – Bp.

2019.

„Zöld Óvoda kritériumrendszere” – szakmai műhelynap, Perbál

2018.

POK Őszi Pedagógiai Napok: plenáris előadások, Bp.

2018.

2018.

Képzők képzése: „Az iskolaérettség óvodai szakmai kérdései” – Bp.
POK Tavaszi Pedagógiai Napok: „A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
nevelésének pedagógiai kérdései”
Óvodavezetők napja – vezetéspszichológiai szakmai nap, Bp.

2018.

Fejlesztőpedagógusok szakmai napja, Zsámbék

2017.

Minősítés önértékelés; pedagógus előmeneteli rendszer- felkészítő tréning, Bp.

2017.

Óvodavezetők napja – vezetéspszichológiai szakmai nap, Bp.
POK Őszi Pedagógiai Napok: „Nézd – halld - érezd-mondd! – az észlelés
fejlesztése a hatékony tanulásért”, Bp.
Közúti közlekedésbiztonsági Akcióprogram közlekedésbiztonsági online
képzés (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Tehetséggondozás az óvodában, szakmai műhelynap, Bp.

2018.

2017.
2017.
2017.
2017.

2016.

„Mozgáskotta” (belső tk. - Telki)
Kommunikációs-konfliktuskezelés tréning, szervezeti kultúra fejlesztés (belső
tk. - Telki)
„Egy csepp figyelem” – Belevalók: diabétesz oktatóprogram, Bp.

2015.

„A pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése”, Bp.

2017.

Kutatások, publikáció
Év

Kutatás, publikáció címe/témája

2018.

Konliktuskezelés az óvodában (BME)
A nehezen nevelhető óvodáskorú gyermek megnyilvánulásainak elemzése. A
fejlesztés stratégiájának tervezése (DE GYFK)
A „hídépítés” nem a mi feladatunk (ÓN 57/6)
A verbális kommunikáció és az empátia kapcsolata, szerepe az óvodában
(SZTE JGYTF)
Vizsgáló és terápiás eljárások az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű gyermekek
speciális pedagógiai gondozásában: „Panka” (BGGYTF)
A speciális nevelési szükséglet felismerése óvodás korban, a speciális nevelés,
gondozás tervezése (KCSSF)

2011.
2004.
2002.
1997.
1996.
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Személyes és szakmai kompetenciáim:
-

pedagógiai elkötelezettség, gyermekközpontúság, inkluzív szemlélet;

-

intézményvezetői szakmai tapasztalat, vezetői kompetenciák;

-

jó

kapcsolatteremtő-képesség,

az

értő

figyelem,

asszertív,

erőszakmentes

kommunikációs technika magas szintű alkalmazására, konszenzusteremtésre való
képesség; hatékony konfliktuskezelési kompetenciák;
-

jó alkalmazkodóképesség, a változások kezelésére, gyors reagálására, döntéshozatalra
való képesség;

-

jó együttműködési készség, csapatmunkára való képesség;

-

innovativitás, nyitottság, rugalmasság, holisztikus látásmód, rendszerszemlélet;

-

jó szervezőkészség;

-

stratégiai gondolkodás, céltudatosság;

-

önálló, pontos, precíz, igényes munkavégzésre, hatékony időgazdálkodásra való
képesség;

-

kreativitás;

-

empatikus, toleráns, megbízható, diszkrét, etikus magatartás;

-

pozitív életszemlélet.

Egyéb kompetenciák:
-

számítógép-kezelési, számítógép-felhasználói készségek

-

járművezetői-engedély: „B” kat.
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2. A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér
Jogszabályi háttér
-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus - továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről

-

-

-

-

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról

Intézményi dokumentumok
-

Az Intézmény Alapító Okirata

-

A Telki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

-

A Telki Óvoda Pedagógiai Programja

-

A Telki Óvoda Házirendje

-

A Telki Óvoda Középtávú Továbbképzési Programja

Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok:
-

Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára.
Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
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3. Intézményvezetési program
3.1.

Szakmai hitvallásom, vezetői motivációm, célom

„...Harangot tehát akkor is... türelmes szenvedéllyel lehet csak önteni, ha tudja az ember, hogy
sohasem fogja meghallani a kondulását... Hiszen úgyse saját hasznára önti...” 1Ancsel Éva
Szakmai motivációm gyökere, szakmai hitvallásom meghatározója Ancsel Éva harangöntője,
akivel még a pályám elején „találkoztam”. Az elhivatottság, a türelem, a szenvedély, a
kitartás, az igényesség, a nyitottság, a kreativitás, a hagyományok tiszteletének, a minőségi
munkára való törekvés példaértékű megtestesítője az ő harangöntője, az én szakmai
példaképem.
Amikor pedagógus lettem ráléptem egy útra, mely gyakran volt rögös, végeláthatatlan és
viszontagságos, de mindig tudtam, hogy minden lépéssel előrébb jutok. Pozitív
életszemléletem, kreatív, innovatív gondolkodásom, optimizmusom, a helyes megoldásra való
törekvésem, tenni akarásom gyakran segített át a nehézségeken.
2011. óta vagyok tagja a Telki Óvoda Nevelőtestületének, Alkalmazotti közösségének és
ötödik éve (2014.08.15-től) vezetem az intézményt. Belső pályázóként ismerem óvodánk
szakmai munkáját, személyi, tárgyi, környezeti adottságait, a fejlesztésre váró területeket. Az
elmúlt évek során igyekeztem példamutató motiváltsággal, megbízható munkavégzéssel,
segítőkészséggel, empátiával a közösen kitűzött célok és feladatok megvalósításában aktívan
részt venni.
Köszönettel tartozom mindenkinek, akik bíztak bennem és együttműködésükkel, kreatív
ötleteikkel, időnként ember feletti erőfeszítésükkel, kitartásukkal támogatták vezetői
munkámat.
A Telki Óvoda jelenlegi vezetőjeként tovább szeretném folytatni az elkezdett feladatok
megvalósítását, új célok megfogalmazására ösztönözni óvodánk kollektíváját, jelenlegi és
leendő munkatársaimmal közösen formálni az intézmény egyéni arculatát.
Óvodánk sokszínű emberi, szakmai kvalitással rendelkező kreatív, alkotó közösség, ahol
vannak néha nézeteltérések, de ha kell, tudunk, képesek vagyunk egy nyelvet beszélni, a
közös célok érdekében konszenzusra jutni, értékeket közvetíteni, hagyományokat teremteni. A
gyermekek szeretete, feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, mindenek felett álló érdekének
1 1Ancsel Éva: Hogyan kell harangot önteni. Töredékek az emberi teljességről. Budapest, Magvető Kiadó, 2. kiadás 1982.
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biztosítása, fejlődésükért érzett felelősségünk a mi közös nyelvünk, mely meghatározza közös
céljainkat, feladatainkat.
Tudom és vallom, hogy az eredményes és hatékony óvodai nevelés megvalósulásának
alapvető feltétele az érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó, pozitív munkahelyi és a
gyermekcsoportban kialakított nyugodt családias légkör, melyben érték a bizalom, az
elfogadás, a jókedv, a humor és a felszabadultság.
Az óvodában minden dolgozónak részt kell vállalnia a megfelelő munkahelyi légkör, a
motiváló, kreatív szervezeti klíma megteremtésében, az intézményi sajátos arculat
formálásában, melyhez hozzátartozik a konyhás nénik mosolya, a dadus nénik gondoskodó
segítőkészsége, a pedagógiai asszisztensek kreativitása, az óvodatitkár kedves útbaigazítása, a
logopédus mintaértékű kommunikációja, a pszichológus empátiája, az óvodapedagógusok
innovatív, inkluzív szemlélete, a vezető példamutató magatartása, naprakész szakmódszertani
tudása. A közösen képviselt értékek határozzák meg a minőségi nevelőmunkát, az óvodai
jövőképünket.
Saját tapasztalatból tudom és vallom, hogy a gyermekek megismerése, hatékony egyéni,
differenciált képességfejlesztése, optimális fejlődésének elősegítése csak nyugodt, elfogadó,
az egymást kölcsönösen tisztelő, motivált, közös nevelési elveket valló felnőttek összehangolt
munkájával lehetséges.
Célom, hogy gyermekeink esztétikus környezetben, jól felszerelt épületben, korszerű
eszközökkel, természet- és gyermekbarát csoportszobákban, jól felkészült, magas szintű
szakmai ismeretekkel rendelkező óvodapedagógusok irányításával, pozitív érzelmekben
gazdag óvodai légkörben fejlődhessenek.
Aktív, konstruktív kapcsolatrendszer működtetésére, hatékony együttműködésre törekszem az
intézmény fenntartójával, közvetlen partnereinkkel: a szülőkkel, a helyi iskolával, az ÓvodaIskola Telkiben Alapítvány Kuratóriumával; és szakmai partnereinkkel.
Továbbra is fontosnak tartom és elvárom a szakmai igényességre épülő minőségi
munkavégzést, az egyéni fejlődésre, innovatív befogadásra való hajlandóságot, a munkaköri
és önként vállalt feladatok önálló, felelős megoldására való törekvést, valamint a munkatársak
közötti bizalmon, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kommunikációt,
együttműködést, munkakapcsolatot.
A jövőben is támogatni kívánom kollégáim tovább tanulási szándékát, karrierterveit. Célom,
hogy mindenki elérhesse egyéni képességeinek kibontakoztatását, szakmai kiteljesedését,
mely

hozzájárul

az

intézményi

célok

és

feladatok

magasabb,

minőségi

szintű

megvalósításához, az óvoda jó hírnevének, egyéni arculatának továbbfejlesztéséhez.
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3.2.

Szakmai helyzetelemzés

3.2.1. Az óvoda szociokulturális háttere, gyermeklétszám alakulás
Intézményünk a Zsámbéki-medence egyik legszebb községében Telkiben működik. A
település önkormányzati fenntartású óvodája az Újfaluban: 1999-ben épült, idén ünnepli
alapításának 20. évfordulóját.
A lakosság népességének növekedése miatt az Öreg-hegyen 2011-ben új telephellyel bővült.
Mindkét épület jól megközelíthető, csendes, a főútvonaltól biztonságos távolságban,
zöldövezetben található. A Telki Óvoda szervezetileg önálló, gazdasági jogkörét tekintve (az
intézmény Alapító Okiratában meghatározottak alapján) önállóan működő és az előirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, melynek pénzügyi gazdasági
feladatait

együttműködési

megállapodásban

meghatározottak

alapján Telki

Község

Polgármesteri Hivatala látja el. Intézményünk ellátja a kiemelt figyelmet, különleges
bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek közül a többi gyermekkel együtt
nevelhető, integrálható, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján:
beszédfogyatékos, nagyothalló, gyengén látó, mozgáskorlátozott és a fejlődés egyéb pszichés
zavarával küzdő gyermekek nevelését.
Az óvoda Alapító Okiratában foglaltak alapján a felvehető maximális gyermeklétszám: 203
fő. A Harangvirág utcai székhely épületben, 5 csoportba összesen: 143, a Tengelice utcai
telephelyen 2 csoportba, összesen: 60 gyermek vehető fel. 2

190 fő

Gyermeklétszám
alakulása

190
185
176 fő

180
175

az elmúlt öt esztendőben
Október 01- Statisztikai adatok
169 fő

167 fő

170
161 fő

165
160
155
150
145
2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

2018/2019.

2

Ez a csoportszobák alapterülete alapján törvényileg szabályozott és engedélyezhető maximális gyermeklétszám; a Köznevelési Törvény
által meghatározott és javasolt maximális csoportlétszám: 25 fő/ csoport; ez alapján: 175 fő.
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A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a település gyermeklétszáma folyamatos
csökkenő tendenciát mutat, azonban az elmúlt évben és az idei esztendőben is egyre több a
beköltöző illetve építkező család, melynek hatására valószínűsíthető, hogy ez rövidesen az
óvodában is újra létszámnövekedést fog generálni.
Az elmúlt öt évben a településen élő minden - az Alapító Okiratunk alapján felvehető- 3 éves
óvodaköteles, óvodánkba jelentkező gyermek felvételt nyert intézményünkbe.
A tanköteles korú gyermekek beiskolázási aránya évről évre hasonló képet mutat. A még egy
évet óvodai nevelésben részesülők többségét a nyári születésűek, illetve részképességeikben
fejlesztésre szoruló és sajátos nevelési igényű gyermekek teszik ki.
Tanköteles korú gyermekek beiskolázása
Tanköteles korú gyermekek száma (fő)

Iskolába menő gyermekek száma (fő)

93
78

76

68

70
61

52

50

45

2014/2015

2015/2016

43

2016/2017

2017/2018

2018/2019

A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek létszáma folyamatos
növekvő tendenciát mutat. Sajnos az elhúzódó vizsgálati procedúra miatt ezek a gyermekek
sok esetben későn 5-6 évesen, iskolába lépés előtt (vagy egyáltalán nem!) kapják meg a
szakértői véleményeket, melyek alapján érdemben és hatékonyan lehet egyéni fejlesztésüket
megszervezni és megvalósítani. Az éves statisztikai adatok, a Szakszolgálatok, Szakértői
Bizottságok által megadott státuszok létszáma messze elmarad a tényleges, valós létszám
adatoktól. Általános tendencia, hogy a magasan kvalifikált szülők megbélyegzésnek tekintik
ezeket a státuszokat (SNI, BTMN) és igyekeznek elbagatellizálni, megmagyarázni, hárítani a
felmerülő problémákat, illetve hátráltatni a vizsgálati eljárást. Több esetben inkább elvitték,
más intézménybe íratták be gyermeküket, abban a reményben, hogy majd nem „zaklatják”
őket. Sajnos a visszajelzések (a hatályos jogszabályokban foglalt, kötelező fejlődési nyomon
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követés) alapján minden alkalommal bebizonyosodott, hogy vizsgálati kérelmünk
kezdeményezése megalapozott volt, és az optimális (2-7 életév közötti), szenzitív fejlesztési
időszak kihagyása miatt ezek a gyermekek iskolai beválása minden esetben nehezített,
kudarcokkal teli. Ezek a „kezeletlen” részképesség gyengeségek, fejlődési lemaradások,
idegrendszeri, szociális éretlenségek általában az általános iskola 3. és 5. osztályában
teljesítmény, magatartás, viselkedés zavarokban nyilvánulnak meg, illetve nem ritka, hogy a
serdülő kori negatív deviancia okainak nagy része is ezeknek a problémáknak a
megoldatlanságára vezethető vissza.
Kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek létszáma

Státusz

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

0 fő

1 fő

4 fő

3 fő

3 fő

0 fő

1 fő

1 fő

4 fő

1 fő

SNI
(sajátos nevelési igényű)

BTMN

(beilleszkedési,
tanulási,
magatartás
nehézséggel
veszélyeztetett)

A családok többsége jó, rendezett anyagi körülmények között, az óvodába járó gyermekek
egyharmada nagycsaládban él.

Nagycsaládosok aránya
2018. statisztikai adat alapján

3 vagy
több
gyermeket
nevelnek

39%

1-2
gyermeket
nevelnek
61%

A szerényebb életkörülmények között élő gyermekek sem nélkülöznek, ellátottságuk
megfelelő.

Halmozottan

hátrányos

helyzetű,

veszélyeztetett

gyermek

nincs

az

intézményünkben. A családtámogató jogszabályi változások következtében évek óta nő az
ingyenes és speciális étkezést igénylők létszám mutatói.
A szülők gyakran viszik gyermekeiket kulturális rendezvényekre (báb-, gyermek-színházi,
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balett előadásokra, koncertekre), sporteseményekre. Rengeteg tapasztalattal, élménnyel
gazdagodnak a közös családi utazások alkalmával is, melyet szívesen osztatnak meg
társaikkal a velük foglalkozó felnőttekkel. Több család között van baráti kapcsolat, gyakran
szerveznek közös programokat, a gyerekek óvodán kívül is sokszor játszanak együtt. Az
otthonról hozott értékközvetítő élmények pozitív hatással vannak a játékukra, a csoportok
mindennapi életére.
A gyermekek fejlődését elősegítő szociokulturális értékek mellett meg kell említeni a
gyermekek fejlődésére negatívan ható tényezőket is, mint:
-

a felgyorsult életritmus,

-

„krónikus” időhiány,

-

„online”- életmód,

-

kontrolálatlan, digitális ingerdömping,

-

teljesítmény orientáltság,

-

következetlen, szabadelvű nevelési stílus.

Sajnos a fenti jellemzőket egyre gyakrabban és egyre több családnál tapasztaljuk, melyek
különböző tünetekben nyilvánulhatnak meg a gyermekeknél, mint:
-

az elhúzódó szobatisztaság,

-

szorongás,

-

agresszió,

-

részképesség gyengeség,

-

motiváció hiány,

-

étkezési problémák,

-

érzelmi labilitás stb.

Mindezeket figyelembe véve, a jövőben is fontosnak tartom a gyermekek mindenek felett álló
érdekeit szem előtt tartó, folyamatos, őszinte kommunikációt, tapasztalatcserét a szülőkkel,
továbbá a problémák megelőzése, illetve megoldása érdekében a konstruktív együttműködési
lehetőségek keresését.

3.2. 2. Pedagógiai folyamatok
A 2011. évi Köznevelési törvényt követően, a 326/2013 (VIII.31) Kormányrendelettel, illetve
a 2014. évtől realizálódó pedagógus életpálya modell (PÉM) bevezetésével új időszámítás
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kezdődött a köznevelési intézményekben, mely alapjaiban változtatta meg a pedagógusok
besorolását, szakmai tevékenységük tartalmát, ellenőrzését (tanfelügyelet), értékelését
(minősítés).
A változások megosztották, illetve a mai napig megosztják a pedagógus társadalmat és ez
érezhető volt óvodánk nevelőtestületében is. Ebben a nehéz időszakban igyekeztem példát
mutatni és tevőlegesen is segíteni munkatársaimnak.
A pedagógiai folyamatok új típusú tervezése, megvalósítása, értékelése és ellenőrzése minden
érintett részéről alapos felkészülést, szemléletváltást, belső motivációt, kitartást, rengeteg
adminisztrációs és innovatív, kreatív szellemi munkát követel.
3.2.2.1. Tervezés
Stratégiai és operatív dokumentumok
A minőségi munka alapja a jó tervezés.
Az elmúlt öt esztendőben az óvoda stratégiai és operatív dokumentumainak koherenciájára
törekedtem, ezért folyamatosan felülvizsgáltam, és indokolt esetben módosítottam, illetve
módosításukat kezdeményeztem. A jóváhagyást megelőzően, a legitimációs eljárásban a
törvényi előírásoknak megfelelően minden esetben részt vettek a véleményezési, egyetértési
joggal rendelkező testületek, közösségek: Fenntartó, Nevelőtestület, Alkalmazotti Közösség,
Munkaközösségek, Szülői Szervezet.
Dokumentum

Utolsó
módosítás
dátuma

Telki Óvoda Alapító Okirat

2016.

Telki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

2016.

A Telki Óvoda környezeti nevelésen, környezetvédelmen alapuló Pedagógiai Programja

2018.

Házirend

2016.

Telki Óvoda Középtávú Továbbképzési Programja

2018.

A Telki Óvoda környezeti nevelésen, környezetvédelmen alapuló Pedagógiai Programja a
nevelőtestület által készített saját program, mely a szülői igények, a helyi adottságok, hatályos
törvényi rendelkezések figyelembevételével készült, illetve szükség szerint folyamatosan
módosult.
Az intézmény éves munkaterveit mindig a nevelési-oktatási intézmények működését
meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályainak
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betartásával készítettem el. A tervezőmunkák minden esetben a nevelőtestület bevonásával
történtek.

Figyelembe

vettem a

nevelési

munkát

meghatározó

belső

szabályozó

dokumentumokat, valamint az előző nevelési év csoport-, munkaközösség-vezetői
beszámolókat és az intézményi éves beszámolót.
A pedagógusok hétévenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségének teljesítését
folyamatosan nyomon követtem, és az intézmény középtávú továbbképzési programjában
megfogalmazottak alapján minden évben elkészítettem az éves Beiskolázási tervet.
Nevelő-fejlesztő munka tervezése
A pedagógiai folyamatok tervezése minden nevelési évben a Pedagógiai Programban illetve
az éves Munkaterv alapján meghatározott célok, kiemelt feladatok, valamint az előző nevelési
év végi beszámolók megállapításai (fejlesztendő területek) alapján történtek.
Az óvodapedagógusok a Csoportnaplókban a nevelőmunka tervezését a törvényi előírásoknak
megfelelően évente 2 alkalommal, féléves nevelési tervben határozták meg céljaikat,
feladataikat. A nevelési év elején összeállított éves anyagban, témakörökben, projektekben
rögzítetteket alapján heti-kétheti ütemtervi lebontásban készítették el téma/projekt terveiket.
Az éves anyag tervét, témaköreit, projektjeit rugalmasan kezelték, év közben az aktuális
élményeket, a gyermekek ötleteit figyelembe véve módosították, bővítették azokat.
A nevelő-fejlesztőmunka tervezésénél az óvodapedagógusok figyelembe vették a gyermekek
egyéni fejlődési eredményeit, fejlesztési lehetőségeit.
A nevelési év eleji bemeneti méréseket követően a gyermekek Fejlődési naplójába egyéni
fejlesztési terveket készítettek a gyermekek részképességeinek fejlesztése, optimális fejlődése
érdekében.
A vezetői látogatások, hospitálások, nyíltnapok részletes tevékenységterveit az Oktatási
Hivatal által kiadott, „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” c. dokumentum
alapján készítették el az óvodapedagógusok.
3.2.2. 2. Megvalósítás
A nevelő-fejlesztő munka kiemelt feladatainak megvalósulása
A Pedagógiai Programba meghatározott célok, feladatok éves lebontásban az operatív
dokumentumokban kerültek feldolgozásra. A nevelő-fejlesztő munka teljes pedagógiai
folyamata nyomon követhető a tevékenységi tervekben és a Csoportnaplókban.
Az adott nevelési évre vonatkozó kiemelt feladatainknak a megvalósulását az év végi
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beszámolókban rögzítettük.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodánk kiegészítő,
esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. A pedagógiai folyamatok hatékony
megvalósítása, a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében a kompetencia határok
betartásával, a jövőben is igényeljük a szülők együttműködését.
Óvodánkban a rugalmas, folyamatos napirend keretében kiemelt szerepe van a
szabadjátéknak, melyet a készségek és képességek fejlesztésének leghatékonyabb módjának,
eszközének és színterének tartunk.
Az elmúlt években az óvodapedagógusok által szervezett párhuzamosan végezhető
tevékenységek egyre hatékonyabbá váltak a csoportokban, megvalósításukban pedig aktív
szerepet kaptak a nevelő-oktató munkát közvetlen segítő (NOKS) munkatársak: a pedagógiai
asszisztensek és dajkák.
Programunk kiemelt tevékenységi területe a környezeti nevelés, a környezetvédelem.
Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek környezettudatos magatartásának formálását, hogy
megértsék

a

természetvédelem

fontosságát,

változatos

mozgásos,

érzékszervi

tapasztalatszerzések során fedezzék fel a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi
környezetüket.
A külső világ tevékeny megismerésének témaköreit az évszakok körforgása alapján, sok-sok
mozgással és a művészeti tevékenységekkel komplex módon dolgozzuk fel.
Minden csoportunkban van természetsarok, melyet az évszakoknak megfelelően a
gyermekekkel közösen alakítjuk, bővítjük. Gyermekeink szívesen vesznek részt az
akváriumokban élő halak, teknősök, a terráriumban lakó óriás csigák, illetve az udvaron lévő
magas-ágyásokba

beültetett

növények

gondozási

tevékenységeiben,

a

fűszer

és

gyógynövények termesztésében.
Sokat járunk kirándulni a környező településekre, a közeli erdőbe, ahol az Öreg Tölgy
Tanösvényt bebarangolva gyakran meglátogatjuk „Óvodánk Fáját” az erdő legöregebb
tölgyfáját.
Évek óta részt veszünk a szülők által anyagilag támogatott „Madarász-ovi „programokban.
2005-től minden nevelési év végén „Zöld Manó Erdei-óvodát” szervezünk 5-6 éves
gyermekeink részére.
Óvodánk az elmúlt öt évben két alkalommal nyerte el a „Zöld óvoda” címet és szeretném, ha
a közeljövőben megpályáznánk az „Örökös Zöld Óvoda” címet is. A „Zöld Óvoda”
20

Telki Óvoda Óvodavezetői pályázat – Petrovszkiné Krizsán Adrienn
kritériumrendszerének folyamatos megvalósítását minden évben kiemelt feladatként kezeltük.
Nevelőmunkánk során fontos feladatunknak tartjuk a nemzeti és népi hagyományaink
ápolását, a magyarság szellemi örökségének hiteles értékközvetítését, ugyanakkor személyes
példamutatással erősítjük más kulturális és nyelvi környezetből érkező (külföldi, kettős
állampolgár) gyermekeink elfogadását.
A természeti- (zöld), a nemzeti- és hagyományos ünnepeink, jeles-napjaink megünneplése
mindig felejthetetlen élményt nyújt gyermekeinknek, melyeket a hagyományőrzés mellett
évről évre igyekeztünk új elemekkel színesíteni, gazdagítani.
Óvodánkban az iskolára való felkészítés 3 éves kortól, az óvodába lépés pillanatától
kezdődik, nem korlátozódik, mint ahogyan ezt sokan tévesen hiszik az utolsó nevelési évre.
Az óvodapedagógusok olyan játékos, tapasztalatszerzési helyzeteket, alkalmakat teremtenek,
melyekben gyermekeink képességeinek fejlesztése, differenciáltan, egyénre szabottan, a
gyermekek egyéni képességprofiljához igazított módszerekkel, eszközökkel történik, mely
lehetőséget biztosít arra, hogy kielégítsék a gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát,
sokoldalú érdeklődését, valamint biztosítja azoknak a kompetenciáknak a harmonikus,
optimális fejlődését, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 6-7 évesen elkezdhessék általános
iskolai tanulmányaikat.
Gyermekeink örömmel járnak óvodába, vidámak, felszabadultak, szívesen vesznek részt az
óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységekben.
Éves beiskolázási terv megvalósulása - továbbképzés, önképzés
A pedagógusok hétévenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségének teljesítése,
tervszerűen, az intézmény középtávú továbbképzési programjában megfogalmazottak és az
adott évre szóló Beiskolázási terv alapján történt az elmúlt öt évben. A kötelező
továbbképzések részvételi díjának 80%-át az intézmény költségvetéséből támogattuk, 20%-át
a pedagógusoknak kellett kifizetniük.
A nevelőtestület tagjai minden nevelési évben részt vettek egy, vagy több szakmai fórumon,
előadáson, szervezett továbbképzésen. Az ott szerzett hasznos ismereteket, új ötleteket,
módszereket beépítették a napi munkájukba. Az óvodapedagógusok önképzésük során
kiemelten

foglalkoztak

számítógépes

ismereteik

fejlesztésével,

az

IKT

eszközök
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használatának gyakorlásával, sokan vállaltak a belső tudásmegosztásra irányuló módszertani
bemutatókat, műhelyfoglalkozásokat, beszámolókat.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt öt esztendőben a nevelő-oktató munkát közvetlen
segítő (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) munkatársak is több belső továbbképzésen
és külső szakmai Konferencián vettek részt, illetve közülük:
-

1 fő sikeres vizsgákkal zárta az ELTE óvodapedagógusi szakának első évét és töretlen
lendülettel, motivációval hamarosan zárja a 2. évfolyamot;

-

1 fő felnőttoktatás keretek között levelező tagozaton végzi a gimnáziumot,

-

2 fő pedagógiai asszisztensi (OKJ) végzettséget szerzett.

3.2.2.3. Ellenőrzés
Az intézményben folyó munka ellenőrzése minden évben az éves munkatervben foglaltak
alapján a szakmai-pedagógiai- gazdálkodási-, munkaügyi-, tanügy-igazgatási ellenőrzési
tervben rögzítettek szerint történt, mely kiterjedt a pedagógusokra, pedagógiai munkát
közvetlen segítőkre és a technikai dolgozókra egyaránt.
A pedagógusoknál meghatározott, speciális (pedagógus kompetenciák,

indikátorok)

szempontsora alapján végeztem a szakmai munka ellenőrzését.
A pedagógiai szakmai ellenőrzés célja a pozitív értékek feltárása, erősítése, segítése; a
nevelőmunka minőségének és hatékonyságának növelése, visszajelzés a pedagógiai munka
színvonaláról; innováció elősegítése, a kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározása.
Adott évben a Csoportnaplók, a gyermekek egyéni Fejlődési naplójának és a csoportok
Felvételi és Mulasztási naplójának az ellenőrzésére több esetben sor került.
A látogatások módja spontán ellenőrzések illetve tervezett és bejelentett látogatások
formájában valósult meg.

3.2.2.4. Értékelés
Szakmai munka értékelése
Az intézményi belső szakmai ellenőrzés tapasztalatait, fejleszthető területeket az érintett
pedagógusokkal vezetői megbeszéléseken, nevelőtestületi és munkatársi megbeszélések,
konzultációk és személyes beszélgetések keretében értékeltük.
A szakmai látogatásokat követő értékelő megbeszélések alkalmával az érintett pedagógusok
gyakorolhatták az újszerű önértékelést-reflexiót. A tervszerű tájékozódó- és tematikus
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látogatások értékelése szóbeli formában történt.
2017. évtől minden évben a januári bérmeghatározás előtt megtörtént a pedagógiai munkát
közvetlen segítő (NOKS) munkakörben dolgozók teljesítményértékelése, mely önértékelésen
és vezetői értékelésen alapult. Az értékelés: a munkavégzés, munkafegyelem; nevelőmunka
segítése; emberi kapcsolatok, kommunikáció; óvodai szervezethez való kötődés szempontjai
alapján történt. A teljesítmény értékelés alapján minden pedagógiai munkát közvetlen segítő
munkatárs minden évben megkapta a törvény által biztosított és adható maximális béremelést.
Nevelő-fejlesztő pedagógiai munka értékelése
Az

óvodapedagógusok

a

Pedagógiai

Programban

meghatározottak

alapján

a

Csoportnaplókban a féléves nevelési terveikben tervezett feladataik megvalósulását évente két
alkalommal értékelték. A heti-kétheti ütemtervek, projektek megvalósítását, tapasztalatait a
„Feljegyzések a csoport életéről (értékelés, tapasztalatok)” rovatban rögzítették.
A nevelési év végén éves csoportbeszámolót készítettek, a pedagógus kompetenciák alapján
önértékelési lapot töltöttek ki az óvodapedagógusok.
A munkaközösség-vezetők, gyermekvédelmi felelős, a logopédus és óvodapszichológus a
nevelési

év

végén

írásbeli,

összegző

értékelést

(éves

beszámolót

készítettek)

tevékenységeikről, szakmai munkájukról.
A gyermekek fejlődésének értékelése
Az óvodapedagógusok a csoportjukba járó gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon
követték. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat dokumentálták, elemezték, majd a szükséges
területek (részképességek) optimális fejlődése érdekében fejlesztési tervet készítettek.
A rendszeres konzultáció mellett, fogadó óra keretében évente két alkalommal a gyermekek
Fejlődési naplójában rögzített eredményekről átfogó és részletes tájékoztatást adtak a
szülőknek gyermekük fejlődéséről.
Pedagógus életpálya modell (PÉM)
Intézményünkben 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban volt pedagógus minősítés. A portfólió írás
és a minősítésekre való felkészülés, valamint a tanfelügyeleti ellenőrzések eljárásrendjével, és
folyamatával kapcsolatos, a mindennapos nevelőmunkán felüli feladatok, a monumentális
adminisztrációs munka nagy terhet rótt minden érintett kollégára.
A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre 2018.06.22-én, az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre
2018.11.08-án került sor. A tanfelügyeleti eljárást a törvényi előírásoknak megfelelően az
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intézmény önértékelési csoportja által koordinált önértékelési eljárás előzte meg.
A szakmai ellenőrzést követően a tanfelügyelők értékelése („kiemelkedő és fejleszthető
területek”) alapján készítettem el a Vezetői Fejlesztési és Intézményi intézkedési tervet, amit
eljuttattam a Fenntartó részére és feltöltöttem az Oktatási Hivatal informatikai felületére.
A pedagógus életpálya alakulása óvodánkban
A nevelőtestületben a minősített (Pedagógus II. és Mesterpedagógus besorolású) pedagógusok
aránya 50 %, a magasabb besorolás eléréséhez szükséges motiváltság megfelelő.

Pedagógusok besorolása - minősítések

Pedagógus I. 7 fő
Pedagógus II. 6 fő
(2015-2016)
Mesterpedagógus 1 fő
(2014)

3.2.3. Személyiség- és közösségfejlesztés
Óvodánkban a gyermekek személyiségének fejlesztése komplex módon elsősorban a játékon
keresztül valósul meg.
Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük, milyen előzetes tapasztalattal, ismerettel, magatartási
jellemzőkkel rendelkeznek gyermekeink, mely területeken fejlettebbek, hol vannak
lemaradásaik, azaz milyen képességprofillal rendelkeznek.
Az óvodapedagógusok a tervezett, irányított tapasztalatszerzésekhez (tanuláshoz), a
cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez megfelelő eszközöket biztosítottak. A gyermekek
önálló tapasztalatszerzésének, tanulásának támogatása érdekében az intézmény pedagógiai
programjával összhangban történt a nevelési-tanulási módszerek, eljárások kiválasztása,
kidolgozása. Óvodapedagógusaink a tanulási tevékenységek során szakszerűen alkalmazták
az óvodai nevelés – tanítás - tanulás módszertanát. Törekedtek a korszerű tanulásszervezési
eljárások (pl. szenzitív játékok, kooperatív technikák, élmény pedagógia, projekt módszer)
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alkalmazására. Intézményünkben a mikrocsoportos, párhuzamos végezhető, kötetlen tanulási
tevékenységeket preferáljuk. Az egyetlen kötelezően szervezett foglalkozás a mozgás.
Az egészséges gyermeki személyiség fejlődéshez elengedhetetlen az egészséges és
környezettudatos életmódra nevelés. Intézményünk kiemelten kezeli az ezzel kapcsolatos
feladatok, programok megvalósulását.
Az elmúlt öt évben a gyermekek lelki egészségvédelmére is nagy gondot fordítottunk. Az
óvodapedagógusok több csoportban relax-mesékkel, drámajátékokkal, Boldogság-órákkal
segítették a konfliktusok megelőzését, a feszültségoldást, a pozitív életszemlélet alakítását.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése, befogadásának elősegítése, az
egymás elfogadására, a toleranciára nevelés nagyon fontos pedagógiai, nevelői feladat és
kihívás, mely rengeteg többletmunkát ró az érintett óvodapedagógusokra, a pedagógiai
asszisztensekre és dajkákra egyaránt.
A kiemelt képességű gyermekek (tehetségígéretek) egyéni fejlesztése eddig a csoportokban,
a napi tevékenységekbe ágyazottan valósult meg. Nagyon fontos lenne a közeljövőben
kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások szervezése, illetve egy átfogó tehetséggondozási
program kidolgozása intézményünkben.
Azoknál a gyermekeknél, akiknél felmerült a különleges bánásmód igénye, részképesség
gyengeség, beilleszkedési, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény gyanúja, az
óvodapedagógusok mindig időben tájékoztatták a szülőket illetve kezdeményezték a
gyermekek szakvizsgálatát. Az óvodapedagógusok saját csoportjukban a szakértői
véleményben meghatározottak alapján, folyamatosan konzultálva a kijelölt szakemberrel
(logopédus, pszichológus, konduktor, szurdopedagógus, fejlesztőpedagógus), a kompetencia
határok betartásával végezték a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézséggel veszélyeztetett (BTMN) gyermekek egyéni fejlesztését. A konduktort
és a szurdopedagógust egyéni megbízási szerződéssel alkalmaztuk több éven keresztül, sajnos
a szurdopedagógus a 2018/2019-es nevelési évben nem tudta vállalni a fejlesztést. A BTMN
gyermekek ellátását nekem kellett felvállalnom, mert a Szakszolgálat nem tudta biztosítani a
megfelelő szakembert. A következő nevelési évtől mindenképpen szükségesnek tartom egy
mozgásterapeuta végzettséggel rendelkező fejlesztőpedagógus státusz biztosítását az
intézményben, mivel egyre több gyermek szorul ezen a területen megsegítésre.
Logopédiai, óvodapszichológiai ellátás
A logopédus és óvodapszichológus munkája ma már elengedhetetlen és nélkülözhetetlen egy
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nevelési intézményben. Óvodánk Fenntartójának köszönhetően ezzel a 1,5 státusz
biztosításával sok érintett szülő gondja oldódott meg azzal, hogy gyermekük itt helyben
megkaphatja a szükséges fejlesztést. Az elmúlt öt évben a logopédus és óvodapszichológus
hatékonyan működött közre a nevelő-fejlesztőmunkában. Személyiségükkel, szaktudásukkal,
segítségükkel nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az érintett gyermekek egyéni
képességei kibontakozhassanak, saját fejlődési ütemükben sikerélményhez jussanak,
iskolaérettségi folyamatuk megfelelő tempóban haladjon. Rendszeresen konzultáltak az
óvodapedagógusokkal, fogadó órákat tartottak az érintett gyermekek szülei részére, javaslatot
tettek kiegészítő terápiákra.
Sajnos az utóbbi években egyre több esetben fordult elő, hogy fel kellett hívni a szülők
figyelmét arra, hogy a terápia csak az otthoni gyakorlással lehet hatékony, ellenkező esetben a
kezelés elhúzódik, a gyermek fejlődése megreked.
A tanköteles korú gyermekeink iskolakezdésének megkönnyítése érdekében rendszeresen
tartottak szakmai megbeszéléseket a Telki általános iskola fejlesztő-, és gyógypedagógusával
a leendő első osztályosokkal kapcsolatosan.
Gyermekvédelmi munka
Az óvodapedagógusok megfelelő információval rendelkeznek a csoportjukba járó gyermekek
szociális helyzetével kapcsolatosan. Óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokat a
gyermekvédelmi felelős koordinálja.
Elsődleges célunk a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a
veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás,
valamint együttműködés a gyermekvédelmi intézményekkel, szakemberekkel.
A gyermekvédelmi felelős munkáját minden évben munkaterv szerint végezte. A
Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeresen tartotta a kapcsolatot, szükség esetén írásbeli
jelzéssel élt (évente egy-két alkalommal).
Rendszeresen részt vett a jelzőrendszeri tanácskozásokon.
Balesetvédelem, baleset-megelőzés
A balesetvédelemmel, baleset-megelőzéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat, eljárás rendet
az óvoda SZMSZ-ben rögzítettük.
Az óvodapedagógusok évente több alkalommal részesítették a rájuk bízott gyermekeket
balesetvédelmi oktatásban. Kirándulások, óvodán kívüli foglalkozások előtt különösen fontos
az ismeretek felelevenítése, tudatosítása.
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2016/2017. nevelési évtől a csoportkirándulások előtt minden szülő írásbeli tájékoztatást
kapott a legfontosabb tudnivalókról. A gyermekek kizárólag a szülők beleegyező
nyilatkozatával vehettek részt a programokon.
A

pedagógiai

segítőtársak

balesetvédelmi

szempontból

naponta

ellenőrizték

a

játszóudvarokat, az elsősegélynyújtó felelősök pedig folyamatosan nyomon követték az
elsősegélynyújtó doboz tartalmát. A kisebb sérüléseket a „Gyermekbaleset nyilvántartó
napló”-ban, a 8 napon túl gyógyuló sérüléseket a KIR elektronikus jegyzőkönyvvezető
rendszer segítségével kell rögzíteni.
Közösségfejlesztés
Óvodánkban a közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek
személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban valósul meg.
Óvodapedagógusaink változatos módszerek alkalmazásával, színvonalas, élményekben
gazdag tevékenységek szervezésével járultak hozzá minden évben a közösségfejlesztéshez.
Az óvodai hagyományos és nemzeti ünnepeink, a zöld jeles napok és programok, a szervezett
gyermekelőadások minden alkalommal felejthetetlen emocionális, szenzitív élményt nyújtott
minden résztvevőnek. A színvonalas megvalósulás érdekében az óvoda dolgozói közül sokan
vállaltak munkaidőn túl, szabadidejükben is többlet feladatokat.

3.2.4. Eredmények
Nevelőmunkánk

elismert

színvonalának

és

magasan

kvalifikált,

szakvizsgázott

óvodapedagógusainknak köszönhetően évek óta főiskolai hallgatók töltik intézményünkben
kötelező gyakorlatukat. Rendszeresen segítjük szakmai tevékenységüket, veszünk részt
államvizsga foglakozásukon. A mentorálást, vizsgáztatást követően minden esetben elismerő
köszönő levelet kaptunk az ELTE-től, kikérték véleményünket a képzés továbbfejlesztésének
lehetőségeivel kapcsolatban.
Az óvodapedagógus hallgatókon kívül minden évben lehetőséget biztosítottunk a szakmai
gyakorlatukat óvodánkban töltő OKJ-s képzéseken részvevő dajka és pedagógiai asszisztens
tanulmányokat folytatóknak, illetve főiskolai hallgató gyógypedagógus és egyetemi hallgató
pszichológus-jelölteknek is.
Kimagasló szakmai munkánkat több elismerő oklevéllel igazolták, ismerték el és köszönték
meg az elmúlt öt esztendőben:
-

2014. „Zöld Óvoda” cím (II. alkalom) Földművelésügyi Minisztérium – EMMI

-

2015. Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő
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tanterem” című projekt (elnyert pályázati támogatás: 248 400 Ft)
-

2015.

„Belevalók”

cím;

a

cukorbeteg

gyermekek

fogadására

meghirdetett

oktatóprogramban való részvételért - Egy csepp figyelem Alapítvány
-

2016. „Biztonságos Óvoda” cím, közlekedési, közlekedésbiztonsági ismereteket
nyújtó tevékenységekben való részvétel elismerése - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

-

2018. „Boldog Óvoda” cím – Jobb veled a világ Alapítvány

-

2018. Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány Kuratóriuma 4 szakmájuk iránt elhivatott
óvodapedagógus kollégát részesített elismerésben.

-

2019. „Zöld Óvoda” cím (III. alkalom) Földművelésügyi Minisztérium – EMMI

Nevelő-fejlesztőmunkánk eredményeit folyamatosan nyilvántartjuk, a nevelési év végén (az
éves csoport beszámolókban) írásos formában dokumentáljuk, a fejlesztendő területekre a
következő nevelési évben fejlesztéstervet készítünk (Munkaterv, Nevelési tervek).

3.2.5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Az elmúlt öt esztendőben az intézményen belüli információáramlás hatékonysága nőtt.
Az elektronikus postafiók rendszeres figyelemmel kísérése sok nehézségbe ütközött eleinte,
de most már egyre hatékonyabban működik. A kollégák megszokták az e-mail-en történő
kapcsolattartást, mely megkönnyítette a gyors napra kész, nagyobb mennyiségű feladat, és
információ átadását, továbbá csökkentette az alulinformáltságból adódó téves kommunikációs
helyzeteket.
Jelenleg a nevelői szobában lévő hirdetőtáblán, munkatársi megbeszélések alkalmával,
személyesen, telefonon, e-mail-ben történik leggyakrabban az információk közzététele, a
munkatársak közötti információ csere.
Intézményünkben rendszeressé vált a belső tudásmegosztás, melynek működtetésében fontos
szerepet vállaltak a munkaközösségek tagjai.
Az óvoda vezetősége minden esetben kikérte a véleményét és bevonta a pedagógiai
folyamatok tervezésébe az érintett munkatársakat. A 2018/2019. nevelési évtől a pedagógiai
szakmai munkamegbeszéléseken a pedagógiai asszisztensek is jelen voltak, ami erősítette a
csoportkohéziót, az egymás közötti kommunikációt.
A hatékony pedagógiai nevelőmunkának elengedhetetlen feltétele az összehangolt
csapatmunka, melynek alapja az egymásra figyelés, a másik elfogadása, segítése, az
együttműködésre való hajlandóság, a motiváltság. Az óvodában dolgozó pedagógusok illetve
a munkájukat segítő óvodatitkár, pedagógiai asszisztensek, dajkák, technikai dolgozók
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többsége rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Szerencsére nem általános jelenség, de
időnként előfordult, ezért szeretném, ha a jövőben a munkatársak közötti kommunikációs
helyzetekben a mindenki számára elfogadható hangnem és stílus válna természetessé.
A minőségi nevelő-fejlesztő munka optimális feltételeinek megteremtése érdekében továbbra
is fontosnak tartom az intézmény tudatos szervezetfejlesztését. Sajnos az utóbbi időben a
csapatszellem erősítését a személyi fluktuáció negatívan befolyásolta, viszont a szervezeti
egységet veszélyeztető, az intézmény megítélését romboló negatív kommunikáció csökkent.
Az egymás szakmai munkájának megismerésére minden feltétel biztosított. Az elmúlt
években a munkaköri leírásban szereplő hospitálási kötelezettségének mindenki eleget tett.
Óvodánk honlapja a közelmúltban újult meg. Sajnos a kezelése, szerkesztése közvetett úton
történik, ennek ellenére az információink általában naprakészek.
Szakmai munkánkról, az óvodában történt eseményekről a 2018/2019. nevelési évtől minden
hónapban a Telki Napló (helyi újság) hasábjain számolunk be.
Szakmai munkaközösségek munkája
Intézményünkben két szakmai munkaközösséget hoztunk létre. A 2014/2015. nevelési évben
megalakult „Környezeti nevelési munkaközösség”, és a 2015/2016. nevelési évben
létrehozott:

„A

pedagógiai

munka

fejlesztését

segítő

munkaközösség”

munkáját

munkaközösség vezetők koordinálták.
A környezeti nevelési munkaközösség feladatai elsősorban a környezeti neveléssel
kapcsolatos tevékenységekre, programokra, a fenntarthatóság pedagógiai szellemiségét szem
előtt tartva a Zöld Óvoda kritériumrendszerének folyamatos megvalósulásának nyomon
követésére, segítésére összpontosultak.
A pedagógiai munka fejlesztését segítő munkaközösség munkájának fő feladatai közé
tartozott többek között: az intézményi stratégiai dokumentumok felülvizsgálatának,
módosításának segítése, az intézmény Önértékelési Programjának kidolgozásában való aktív
közreműködés; a pedagógus önértékelések lebonyolítása, a tanfelügyeleti ellenőrzések
előkészületi munkálataiban való aktív részvétel.
A munkaközösségek tagjai lelkiismeretes, tartalmas munkát végeztek, mely nagymértékben
hozzájárult óvodás gyermekeink képességeinek optimális fejlődéséhez, elősegítette a
minőségi nevelő-fejlesztőmunka hatékonyságát.
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3.2.6. Az intézmény külső kapcsolatai
Az elmúlt években óvodánk igyekezett jó kapcsolatot kialakítani partnereivel.
Fenntartó
A Fenntartóval az intézményvezető, helyettese és a pályázatok/programok felelősei tartották a
kapcsolatot. Elsősorban az óvodát érintő karbantartási, költségvetési témákkal, pályázatok
előkészítésével, finanszírozásával, elszámolásával kapcsolatosan folytattunk konzultációkat.
Tájékoztatási kötelezettségeinket mindig határidőre teljesítettük. Az önkormányzat Pénzügyi
csoportjával napi kapcsolatban voltunk. A Képviselő-testületi üléseken részt vettünk az óvodát
érintő napirendi pontok megvitatásán.
Család
Az óvoda legfontosabb partnere a szülő. A családokkal bizalomra épülő, hatékony
együttműködésre törekedtünk. Az óvoda életébe a gyermekek érdekeit következetesen szem
előtt tartva próbáltuk bevonni a családokat. Az intézményünkben működő Szülői Szervezet
sokat segített a különböző rendezvények, ünnepségek, kirándulások szervezésében,
támogatásában. Kezdeményezőek, véleményüket nyíltan kinyilvánították szóban és írásban
egyaránt, gyakorolták a törvény által meghatározott jogaikat.
Az óvodapedagógusok napi szinten konzultáltak a szülőkkel, folyamatosan tájékoztatták őket
illetve időszakos átfogó értékelést adtak gyermekük fejlődésével kapcsolatosan, szakszerű
tanácsokkal segítették őket a gyermeknevelésben.
A gyermekek fejlődésének nyomon követése során, szükség esetén javasolták kompetens
szakember segítségének a lehetőségét.
Az óvoda Szülői Szervezetével való folyamatos együttműködés a munkatervben foglaltak
alapján történt.
Iskola
Az óvodából iskolába történő átmenet előkészítése, megkönnyítése céljából, valamint a
gyermekek iskolai beilleszkedésének, sikeres iskolai beválásának segítése érdekében a
2014/2015. nevelési évben párbeszédet kezdeményeztem a Telki Iskola akkori igazgatójával,
majd ezt követően a partneri kapcsolat kiépítését együttműködési terv megalkotásával
alapoztuk meg.
Az iskolában az elmúlt években bekövetkezett személyi változások ellenére elindult a
párbeszéd a két intézmény között.
Az óvoda és iskola együttműködésének célja és feladata:
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-

Az óvodából iskolába történő átmenet előkészítése, megkönnyítése a leendő iskolások,
szüleik és tanítóik számára.

-

A gyermekek iskolai beilleszkedésének, sikeres iskolai beválásának segítése
érdekében hatékony együttműködés az óvoda és az iskola pedagógusai és a
nevelőmunkát segítő szakemberek (pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus)
között.

-

A gyermekek fejlődésének nyomon követése.

-

Partneri kapcsolat fejlesztése a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolával, a két intézmény közötti szakmai kapcsolatrendszer erősítése.

-

A két intézmény közötti szakmai –szakmódszertani- együttműködés kiépítése,
összehangolása.

Az éves együttműködési tervekben rögzített programok a közelmúltban egyre nagyobb
számban és hatékonysággal valósultak meg.
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány
Az Alapítvány Kuratóriuma és az óvoda között kapcsolattartó óvodapedagógus végzi az
együttműködéssel összefüggő koordinációs tevékenységet, konzultációkat, szervezési
feladatokat. Az Alapítvány anyagi támogatást nyújt az óvoda környezeti nevelésének
fejlesztéséhez, a környezetvédelmi tevékenységeinek, valamint egyéb programjainak
megvalósításához, tárgyi eszközeink fejlesztéséhez, valamint a 2016/2017. évtől szakmai
továbbképzések szervezéséhez is.
Az Alapítvány Kuratóriuma a 2018/2019. nevelési évben kiváló szakmai munkájuk
elismeréseként 4 óvodapedagógust részesített kitüntetésben.
Óvodánk dolgozói az elmúlt években rendszeresen részt vettek az Alapítvány által szervezett
Telki Sportnapon és Egészségnapon.
Egyház
Intézményünk minden évben helyet biztosított a hitoktatáshoz, a gyermekek szabad
vallásgyakorlásához. A hittanfoglalkozásokon délutánonként vehettek részt az érdeklődők.
Védőnői Szolgálat
A védőnők rendszeresen látogatták intézményünket, minden évben elvégezték a szükséges
szűrő- és ellenőrző kontrollvizsgálatokat.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat (HÍD)
Az elmúlt évek során sok változáson (név, székhely, kapcsolattartó…) ment keresztül a
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Gyermekjóléti Szolgálat, ennek ellenére folyamatosan tartottuk a kapcsolatot

az

intézménnyel, minden évben eleget tettünk tájékoztatási kötelezettségünknek és szükség
esetén éltünk jelzési kötelezettségünkkel is. Az óvoda részéről elsősorban a gyermekvédelmi
felelős tartotta a kapcsolatot az intézmény kompetens szakembereivel.
Szakmai Szervezetek - Szakmai kapcsolatok
Óvodánk évek óta partneri kapcsolatban van a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettel (MME szervezeti tagság: 2014-től; Madarászovi-foglalkozások; Madárbarát-kert
program), a KOKUKK Egyesülettel és több „Zöld Óvodával” is felvettük a kapcsolatot.
Pedagógiai Szakszolgálat
A Budapesti Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye a Tengelice utcai telephelyen fogadta a
pszichológiai segítségre szorulókat, továbbá minden évben munkatársaik végezték el beutalt
gyermekeink komplex iskolakészültségi vizsgálatát. Az intézmény pszichológusával
rendszeresen konzultáltunk az érintett gyermekekkel kapcsolatosan. A Budapesti Szakértői
Bizottságokkal eseti volt a kapcsolattartás.
Óvodai szolgáltatások
Gyermekeink számára az egyházak kezdeményezése esetén biztosítottuk a szabad
vallásgyakorlást, melyek hittanfoglalkozások keretében valósultak meg.
Délutánonként a szülői igények figyelembe vételével külön fakultatív (néptánc, sakk, „okosító
torna”) tevékenységekben való részvételre is volt lehetőség.

3.2.7. A pedagógiai munka feltételei
3.2.7.1.Tárgyi feltételek
A nevelési intézmények kötelező eszköz- és felszerelés jegyzékét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
A fenti rendeletben meghatározott szükséges tárgyi és eszközfelszereltség nagy része
biztosított intézményünkben. Sajnos egyik épületben sincs tornaterem, emiatt a sport
tevékenységekhez, mozgásfejlesztéshez szükséges eszközeink is hiányosak. A Tengelice utcai
épületben, a csoportszobákban, a Harangvirág utcai épületben az aulában folynak a
testnevelés foglakozások. A 2018/2019. nevelési évtől a székhely épületben az aula körbe
függönyözésével, elszeparálásával nyugodtabb körülmények között tarthattuk meg a
mozgásos

foglalkozásokat. A tornatermek

lehetőséget

biztosítanának

a

szakszerű

mozgásfejlesztésen túl, az óvoda-család; partner óvodák (zöld-óvodák) nevelőtestületeivel
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kezdeményezett közös rendezvények, továbbképzések lebonyolítására. Bízom benne, hogy a
közeljövőben legalább a Tengelice utcai épületben lehetőség lesz majd a tornaterem
megvalósítására.
A csoportszobák berendezése esztétikus és praktikus, alapfelszereltsége mind a székhely,
mind a telephely épületében megfelelő. Karácsonykor a Fenntartó, és az Alapítvány jóvoltából
minden évben bővíthettük játékkészletünket.
A székhely épületben a gyermekszékek és asztalok, illetve szekrények folyamatos
karbantartást, szerelést igényelnek, a közeljövőben el kell kezdeni a cseréjüket.
Az épületek tetőszerkezete gyakran beázik. Az utóbbi években sokszor kellett javítani.
Az épületekhez tartozó udvarok esztétikusak, a játékeszközök megfelelnek az EU
előírásoknak. A rönkfa asztalokat és padokat a közeljövőben fel kell újítani, gyorsan kopik a
felületük, az összeillesztések

mentén pedig

gyakran meglazulnak.

Igen nagy a

kihasználtságuk, a gyermekek közül sokan az udvaron is szívesen rajzolnak, barkácsolnak,
játszanak különböző fejlesztő és szimbolikus játékokat. A székhely épület udvarán lévő füves
területek kikoptak, pótlásuk szükséges, az összekötőjárdák felújítása időszerűvé vált. A
telephelyen a csoportszobák előtt lévő fapallók cserére szorulnak.
Az elmúlt öt esztendőben az Önkormányzat által biztosított finanszírozásnak, az Óvoda-Iskola
Telkiben Alapítvány és a Szülői Szervezet anyagi támogatásának köszönhetően intézményünk
tárgyi felszereltsége nagymértékben fejlődött.
Nevelőmunkánk hatékony megvalósítása érdekében igyekeztünk folyamatosan bővíteni
eszközparkunkat.
A Harangvirág utcai székhely épületben az alábbi felújításokra, eszközbeszerzésekre került
sor:
-

fűtésrendszer korszerűsítése

-

4 csoportszoba, aula, gyermeköltözők, az emeleti csoportszobához vezető lépcső és a
folyosók padozatának felújítása, a marmóleum cseréje,

-

gyermeköltözőkben a függönyök cseréje

-

aulalába függöny

-

emeleti csoportszoba reluxa cseréje

-

emeleti csoportszobában lévő gyermekasztalok és székek cseréje

-

5 csoportban a gyermekfektetők cseréje

-

5 csoportban szőnyegcsere

-

mosógépcsere

-

porszívócsere
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-

vasalócsere

-

konyhai fogyóeszközök folyamatos cseréje (poharak, kancsók, tálak…)

-

konyhai ipari szeletelő gép cseréje

-

konyhai hűtő cseréje

-

ventilátorok minden csoportba

-

projektor, mobil vetítő vászon

-

többfunkciós nyomtató

-

asztali számítógép csere, laptop beszerzése, wifi-hálózat bővítése

-

Bluetoth hangfal

-

akváriumok

-

fejlesztő szobába eszközök, módszertani kiadványok beszerzése

-

Mozgáskotta-fejlesztő eszköz

-

tornaeszközök beszerzése (labdák, karikák, tornabotok, babzsákok, bobocar…)

-

magas-ágyások kialakítása az udvaron

-

esővízgyűjtő-hordó

-

szelektív hulladékgyűjtők

-

KRESZ-pálya létrehozása, KRESZ-táblák

-

futóbiciklik

-

biciklitároló, udvari játéktároló ládák beszerzése

-

homokozó takarók

-

foci-pálya létrehozása, focikapu (szülői felajánlás)

-

hinta telepítése

A Tengelice utcai épületben az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
-

tetőszerkezet karbantartása

-

2 csoportban szőnyegcsere

-

porszívócsere

-

vasalócsere

-

ventillátorok

-

konyhai fogyóeszközök folyamatos cseréje (poharak, kancsók, tálak…)

-

többfunkciós nyomtató

-

Bluetoth hangfal

-

Mozgáskotta-fejlesztő eszköz

-

tornaeszközök beszerzése (labdák, karikák, tornabotok, babzsákok, bobocar…)

-

KRESZ-táblák
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-

babaház telepítése

-

labda-fogó telepítése

-

mászó-fal telepítése

-

futóbiciklik

-

biciklitároló, udvari játéktároló ládák

-

homokozó takarók

-

magas-ágyások kialakítása

-

esővízgyűjtő-hordó

-

szelektív hulladékgyűjtők

-

komposztáló.

3.2.7.2. Személyi feltételek, humán erőforrás
Az alkalmazotti közösségben évek óta nagy a fluktuáció, melynek hátterében legtöbbször a
pedagógus életpályamodell által támasztott követelmények, az elfogadhatatlan szülői
attitűdök, hangnem és elvárások, az ingázás, családi okok, valamint a nyugdíjaztatások álltak.
Az albérleti árak nagymértékű növekedése, a Budapesttől való távolság miatt Telki a fiatal
munkát keresők számára nem tartozik a potenciális választások közé. Az álláshirdetésekre
jelentkezők 90%-a igényelné a szolgálati lakást. Intézményünkben a gyermekvállalások,
nyugdíjazások miatt az elkövetkező néhány esztendőben is várhatók személycserék.

Óvodapedagógus korfa
2018. statisztikai adat alapján
15% 8%

15%

31%

31%

25-29 éves

40-44 éves

45-49 éves

50-54 éves

55-59 éves

Az óvodapedagógus korfa alapján megállapítható, hogy a nevelőtestület 75%-a 45 évnél
idősebb, és bár ők stabil munkaerőnek számítanak, a közeljövőben el kell kezdeni az
alkalmazotti közösség fiatalítását.
Pedagógusaink sokoldalúan képzettek, szakmailag jól felkészültek, nyitottak, érdeklődőek,
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keresik módszertani kultúrájuk gazdagításának lehetőségeit. A kötelező továbbképzések során
igyekeztek olyan területeken kompetenciákat szerezni, mely összhangban van pedagógiai
programunk céljaival, feladataival illetve az egyéni érdeklődésüknek is teret adtak. Az elmúlt
öt évben minden érintett eleget tett a hétévenkénti kötelező továbbképzési kötelezettségének.
A nevelőtestület minden tagja felsőfokú végzettségű:
13 fő

óvodapedagógus, ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető-helyettes

1 fő

logopédus

1 fő

pszichológus (félállású)

Az óvodapedagógusok közül 7 fő szakvizsgázott pedagógus és többen rendelkeznek további
szakképesítéssel, diplomával.
fő

Szakvizsga - szak - modul, szakképzettség megnevezése

1

Szakvizsga – Közoktatási vezető
Fejlesztőpedagógus
Köznevelési mestervezető

1

Szakvizsga – Közoktatási vezető
Népi játék és kosárfonó oktató

1

Szakvizsga – Vezető óvónő

1

Szakvizsga – Gyermekvédelmi modul

1

Szakvizsga – Óvodai környezetnevelő
Erdőpedagógiai szakvezető

1

Szakvizsga – Tánc és drámapedagógia

1

Szakvizsga – Fejlesztő-differenciáló

1

Általános iskolai tanító
Fejlesztőpedagógus

Nevelő-oktató munkát
közvetlen segítők
dajka
óvodatitkár
pedagógiai asszisztens

száma
(fő)
7
1
3

Technikai
munkatársak
konyhai dolgozó

száma
(fő)
3

Engedélyezett alkalmazotti létszám összesen: 30,5 fő, ebből jelenleg betöltött munkakör: 28,5
fő.
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3.3. Fejlesztési elképzelések
3.3.1. A vezetési ciklus (2019-2024) kiemelt céljai
Az elkövetkezendő öt év kiemelt céljait a belső önértékelések eredményeire, és a szakmai
helyzetelemzésre építve három szinten (pedagógusi, vezetői, intézményi) határoztam meg.
Ugyanakkor figyelembe vettem az óvodánk életében várható változásokat is.

3.3.1.1. A pedagógus kompetenciák fejlesztésére irányuló kiemelt célok
Területek

Célok
-

A továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon, belső tudásmegosztások alkalmával megismert és elsajátított új,
korszerű módszerek jelenjenek meg a
mindennapi nevelő munka folyamatában.

-

A pedagógiai folyamatok, tevékenységek
tervezése az intézményi elvárásoknak
megfelelően, a Pedagógiai Programban
meghatározottak alapján és azzal
összhangban valósuljanak meg.
IKT eszközök hatékony alkalmazása a
tervezőmunka során.
Önreflexió, önkorrekció konstruktív
alkalmazása.

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek
tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

-

3. A tanulás támogatása

-

4. A gyermek személyiségének fejlesztése,
az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési
igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek
többi gyermekkel együtt történő sikeres
neveléséhez
szükséges
megfelelő
módszertani felkészültség
5. A csoportok, közösségek alakulásának
segítése,
fejlesztése,
esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmikulturális
sokféleségre,
integrációs
tevékenység, csoportos tevékenység

-

-

-

-

Magatartás,
viselkedés
problémák
hatékony kezelése a csoportokban.
A gyermekek önálló tapasztalatszerzés
igényének az elősegítése.
az
IKT
eszközök
élményszerű
alkalmazása a tanulási tevékenységek
során.
A különleges bánásmódot, kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek egyénre
szabott személyiségfejlesztése.
Sajátos nevelési igényű gyermekek
sikeres integrációja.
Tehetségígéretek gondozása.

Hatékony és eredményes konfliktus
megelőzési és kezelési módszerek
alkalmazása a mindennapi nevelőmunka
során. Pozitív fegyelmezés.
Bullying prevenció.
Kooperáció fejlesztése.
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Területek

Célok

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermek
személyiségfejlődésének
folyamatos
értékelése, elemzése

-

7. Kommunikáció és szakmai
működés, problémamegoldás

együtt-

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

-

A gyermekek fejlesztő célú, személyre
szabott értékelésének preferálása.
Változatos, pozitív énképet, önértékelést
elősegítő
értékelési
módszerek
alkalmazása.
A
konfliktushelyzetek,
problémák
feltárására,
ötletek
megvalósítására,
visszajelzésekre (a pedagógiai tevékenységre vonatkozó) építő kritikára való
nyitottság.
Elfogadó
attitűd
alakítása
az
együttműködésben.
A reflektív pedagógiai munka erősítése.
Intézményi innovációs tevékenységek
segítése.

3.3.1.2.Vezetési kompetenciák fejlesztésére irányuló kiemelt célok
Területek

Célok
-

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok
stratégiai vezetése és irányítása

-

2. Az intézmény szervezetének és
működésének stratégiai vezetése és
irányítása

3. Az intézményi változások stratégiai
vezetése és operatív irányítása

4. Az intézményben foglalkoztatottak
stratégiai vezetése és operatív irányítása

5. Vezetői kompetenciák fejlesztése

-

-

-

A nevelő-fejlesztő munkát befolyásoló
szakmai,
működésbeli
és
emberi
problémák hatékonyabb kezelése.
Új típusú kapcsolattartási formák és
technikák meghonosítása az operatív
működési
problémák
feltárására,
megelőzésére, megoldására.
Vezetési kompetenciák fejlesztése – a
vezetők és vezetői feladatot ellátó
kollégák hatékonyabb bevonása az
ellenőrzés-értékelés
és
korrekciós
folyamatokba.
Produktív együttműködés a Fenntartó és
az óvoda között.
Az aktuális külső és belső változások
konstruktív kezelése.
Az intézmény szakmai munkájának
hatékony menedzselése.
Mentorálási rendszer hatékony működtetése.
A tudásmegosztásra, valamint a közös
célok
elérésére
nyitott,
támogató
szervezeti kultúra továbbfejlesztése.
Hatékony kommunikáció a nevelési
folyamat résztvevőivel.
A pozitív, konstruktív visszajelzés,
visszacsatolás rendszeresebbé tétele.
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3.3.1.3. Az intézményfejlesztésre irányuló kiemelt célok
Célok

Területek
1. Pedagógiai folyamatok
-

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

-

Új gyermek megismerési, személyiségés
közösségfejlesztési
módszerek,
technikák elsajátítása, alkalmazása.

-

A gyermekek fejlődésének nyomon
követésének csoportszintű összesített
eredményeinek statisztikai megjelenítése.

-

Az információ áramlás, szervezeti
kommunikáció
hatékonyságának
fejlesztése.
A minőségi munka iránti elkötelezettség
növelése, az eredményes, kimagasló
nevelő-fejlesztőmunka elismerése –
ösztönző
rendszer
kialakítása,
működtetése.

3. Eredmények

4. Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció

-

5. Az intézmény külső kapcsolatai
-

6. A pedagógiai munka feltételei

-

7. Az ONAP-ban megfogalmazott
elvárásoknak és a Pedagógiai Programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

Intézményi
jó
gyakorlatok
dokumentálása, kreatív, innovatív ötletek
bemutatása, megosztása, alkalmazása a
csoportokban.
Külső
erőforrások
(pályázati
lehetőségek) felkutatása.

-

Óvoda és családok kapcsolattartási
formáinak bővítése.
Produktív együttműködés erősítése az
óvoda és a családok között.
Az óvoda és partnerei között a kétoldalú
kommunikáció hatékonyságának növelése.
Új
„Zöld-partnerek
„felkutatása,
kapcsolatépítés a környező települések
Zöld Óvodáival.
Jól működő kapcsolataink ápolása.
Intézményi honlap fejlesztése.
Belső
infrastruktúra
folyamatos
fejlesztése.
Szakma iránt elhivatott munkavállalók
kiválasztása, támogatása.
Az ONAP elvárások és a PP célok
folyamatos koherenciájának a biztosítása
A PP rendszeres felülvizsgálata, ha
szükséges módosítása, korrekciója a
törvényi, partneri és nevelőtestületi
változások tükrében.
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3.3.2. Az elkövetkező öt év kiemelt feladatai
Az elkövetkezendő öt év kiemelt feladatait a szakmai helyzetelemzésre építve, a vezetői
ellenőrzések tapasztalatait, a munkavállalók visszajelzéseit és az intézményi változásokat
figyelembe véve határoztam meg.

3.3.2.1 Pedagógiai folyamatok
A Telki Óvoda alapdokumentumai az elmúlt években a törvényi előírásoknak megfelelően
átdolgozásra kerültek, a nevelőtestület és a fenntartó által legitimáltak.
A nevelő-fejlesztőmunka tervezésénél a jövőben is törekedni kell a Pedagógiai Programmal
való koherenciára.
A nevelő-fejlesztő munka kiemelt feladatai:
Rövid távú feladatok
A szabadjáték kitüntetett szerepének, fontosságának tudatosítása, a folyamatos, rugalmas
napirend hatékony működtetése a csoportokban.
A szabadjátékhoz szükséges élmények, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása.
A szabadjáték és a tevékenységekben megvalósuló tanulás arányaiban való tudatosság
erősítése.
A gyermekek egyéni képességéhez, szükségleteihez igazodó párhuzamosan végezhető,
differenciált mikrocsoportos és egyéni tevékenységek szervezése.
Az egyéni bánásmód elvének érvényesülése a tevékenységek során.
Még több mozgásos tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a csoportszobában és az udvaron
egyaránt, a minden napi mozgás biztosítása.
Vitamin hét szervezése a csoportokban; „Egészséges csemegék – egészséges csemeték”
A családok céltudatos segítése a hatékony együttnevelés megvalósulásának érdekében.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásának, befogadásának elősegítése, egymás
elfogadására, toleranciára nevelés, inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése.
Boldog Óvoda cím megújítása - „Boldogság-órák” szervezése – a gyermekek pozitív
énképének a fejlesztése.
“Nyugi-ovi” csoportfoglalkozást támogató módszer alkalmazása- bullying-prevenció.
Madárfióka-programok szervezése.
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Közép távú feladatok
A közösen készített újrahasznosított játékok szerepének preferálása.
Az udvari tevékenységek bővítése, a gyermekek mozgásigényének kielégítése.
Az egészségnevelési programok bővítése színesítése.
Környezettudatos életmód alakítása, erősítése.
Az iskolába lépéshez szükséges kompetenciák hatékony fejlesztése.
Intézményi „Jó gyakorlatok” összegyűjtése.
Tehetséggondozási program kidolgozása.
A szülői igények folyamatos nyomon követése, felmérése.
Néphagyományaink, szokásaink ápolása, az ünnepek új elemekkel való színesítése,
Szülőföldhöz kötődés erősítése: a néphagyományokkal kapcsolatos, élmények, programok
szervezése, új elemekkel való színesítése.
Érzelmi nevelés és szocializáció szerepének erősítés.

Hosszú távú feladatok
A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok magas szintű megvalósulása,
Az intézményi önértékelés, a tanfelügyeleti ellenőrzés, illetve a pedagógus minősítés
jogszabályoknak és a belső szabályzóknak megfelelő működtetése.
A Pedagógus életpálya modell kiteljesedésének segítése.
Örökös Zöld Óvoda pályázat megírása.
A belső ellenőrzés az Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak alapján
történik. A munkaköri leírások tartalmazzák azokat az elvárásokat, melyek alapul szolgálnak
az ellenőrzésnek és értékelésnek. Az éves munkatervek tartalmazzák a belső ellenőrzés és
értékelés ütemtervét, rendjét. A nevelőmunkát ellenőrzési terv alapján ellenőrzöm és
értékelem.
Az ellenőrzés területei
-

leltározás

-

selejtezés

-

felvételi- és mulasztási naplók

-

csoportnaplók
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-

szabadságolás terv, szabadság kimutatása

-

iktatókönyv, irattár naprakészsége

Szakmai pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed:
-

a Pedagógiai Program és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése

-

Csoportnaplók tervezőmunkája a Pedagógiai Program koherenciája

-

Munkaközösség munkájának ellenőrzése, munkaközösségi beszámolók

-

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése

-

A gyermekek képességeinek fejlettségi szintjére: a gyermekek egyéni vizsgálata,
csoportlátogatások.

A NOKS és technikai alkalmazotti kör munkájának ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki:
-

A munkaköri leírásnak megfelelő feladatellátás minőségének betartása

-

Munkaidő, munkarend betartása.

3.3.2.2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Továbbra is nagyon fontos és kiemelt feladatunk az egészséges és környezettudatos életmód
alakításával kapcsolatos személyiségfejlesztő és közösség építő tevékenységek szervezése
csoport és intézményi szinten egyaránt. Az elkövetkező években arra kell törekednünk, hogy
ezekbe a programokba minél hatékonyabban vonjuk be a családokat.
Gyermekvédelem
Odafigyelő, támogató nevelői magatartásunk eredményeként óvodaköteles gyermekeink
rendszeresen járnak óvodába. Minden óvodapedagógusoknak fontos feladata a csoportjába
járó gyermekek gyermekvédelmi szempontból történő folyamatos monitoringozása, szükség
esetén jelzési kötelezettségük teljesítése. A gyermekek érdekeinek érvényesítésére szükség
szerint

külső szakembereket

vonunk be,

hatékony jelzőrendszert

működtetünk a

Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal felé. A családok óvodai szinten, közvetlen kérhetnek
segítséget a csoportos óvónőktől, a gyermekvédelmi felelőstől, óvodavezetőtől, logopédustól,
óvodapszichológustól egyaránt.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos feladatok
A köznevelési törvény kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséges gyermekek gondozására. Az
óvodapedagógusok közül néhányan több területen, magasan képzettek, kreatívak, hivatásuk
iránt elkötelezettek, ez szakmai munkánk garanciája. A tehetséggondozás területén azonban
vannak még fejlesztendő kompetenciáink, feladataink.
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A tehetséggondozás területére tervezett kiemelt feladatok:
-

A tehetséggondozás folyamatának megvalósítása (pl. tehetséggondozó óvodapedagógus
szakképesítés megszerzésének támogatásával, továbbképzéseken való részvétellel…).

-

Az óvodapedagógusok körében a tehetséggondozásra, a gyermeki kompetenciák
fejlesztésére való felkészülés támogatása.

-

A Pedagógiai Program alapján a tehetséggondozás intézményi gyakorlatának és
dokumentációjának kialakítása (intézményi éves munkaterv, tehetséggondozás szervezeti
keretei, tehetségműhely dokumentációi…).

-

A tehetségígéretek fejlesztésének területeinek meghatározása.

-

A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok irányítására tehetséggondozó koordinátor
választása.

-

Az intézmény tehetségponttá válásának előkészítése.

Rövid távú feladatok
A gyermekek folyamatos megfigyelése során a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
kiszűrése, jelzés a szülők és szakemberek felé;
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse éves munkatervet készít, koordinálja a csoportok
gyermekvédelmi munkáját, majd a törvényi előírásoknak megfelelően elkészíti beszámolóját
adatszolgáltatásra, képviseli az intézményt az illetékes szerveknél;
Az SNI és BTMN -es gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása;
Tehetségígéretek kiszűrése, tehetség felismerése;

Közép távú feladatok
A kompetens, segítő szakemberekkel való kapcsolattartás;
Hatékony kapcsolat erősítése a szakszolgálatokkal a prevenció és a fejlesztések érdekében;
Az SNI-s, és BTM-s gyermekek beilleszkedésének, integrálásának segítése;
A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek speciális szükségleteinek, feltételeinek
megteremtése, kreativitásuk motiválása, szülők segítése a tehetséges gyermekek nevelésében;
egyéni fejlődés nyomon követése, az erősségekre épített differenciált feladatadás.
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Hosszú távú feladatok
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, különleges bánásmódot igénylők fejlesztése, másság
elfogadása, elfogadó, megértő szemlélet erősítése;
Integrációs nevelés biztosítása;
Folyamatos, hatékony kapcsolat a fejlesztő szakemberekkel, szakszolgálatokkal az
esélyteremtő, tehetséggondozó nevelés szerepének érvényesítése az óvodában.

3.3.2.3.Eredmények
Rövid távú feladatok
A

gyermekek

mérés-értékelés

rendszerének

felülvizsgálata,

esetleges

korrekciók

meghatározása.
Közép távú feladatok
Az egyéni mérés-értékelés eredmények összegzése, csoportszintű elemzése, dokumentálása.
Hosszú távú feladatok
A gyermekek mérés-értékelés rendszerének hatékony működtetése.

3.3.2.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Nagyon fontosnak tartom a személyes példaadást, a napi kapcsolattartást a munkatársakkal.
Igyekszem mindig meghallgatni őket, odafigyelni problémáikra és az eredményes
munkavégzés érdekében biztosítani a megfelelő munkakörülményeket.
Ahhoz, hogy a munkahelyi klíma jó legyen fontos az egyenlő teherviselés a feladatok
elosztása, az információk hiteles áramlásának biztosítása.
A jövőben kiemelt feladatként kívánom kezelni az információáramlás javítását a székhely és a
telephely között és a feladatok arányosabb elosztását a munkatársak között.
A személyes és szakmai kommunikáció során a mindenki számára elfogadható hangnemet és
stílust preferálom és várom el mindenkitől.
Az intézmény egyéni arculatának fejlesztése érdekében kezdeményezem az óvodai logóval
ellátott munkapólók (munkaruha) beszerzését.
A minőségi munka elismerésére pedagógus ösztönző rendszer működtetését kezdeményezem,
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a kiemelkedő munkát végzők motiválására és magasan kvalifikált munkaerő megtartása
érdekében havi rendszerességgel meghatározott bérpótlék juttatásával.
A közel jövőben szükség lesz az óvodai honlap továbbfejlesztésére a GDPR-ben
meghatározottak figyelembe vételével: pl. csoportmappák feltöltésével (csoport események,
programok, kiemelt tevékenységek…), szülők számára szakirodalom ajánlás.
Munkaközösségek
A köznevelési törvény bővítette a szakmai munkaközösség kompetenciáját, úgy mint a
szakmai munka tervezése, irányítása, szervezése, ellenőrzése, összegző vélemény kialakítása
a minősítési eljárásban.

Rövidtávú feladatok
Éves munkatervek elkészítése
Pályázatok felkutatása, megírása
Szakmai ellenőrzések, értékelések
Tapasztalatok átadása, az egymástól tanulás lehetőségének megteremtése.
Kapcsolatok felvétele a környék zöld óvodáival

Középtávú feladatok
A szakmai munkaközösségek folyamatos működtetése,
A munkaközösségek közötti együttműködés biztosítása
A munkaközösségek tapasztalatainak beépítése a napi gyakorlati munkába

Hosszú távú feladatok
Szakmai házi-bemutatók, műhely-foglalkozások szervezése,
Szakmai tapasztalatcserék társintézményekkel,
A szakmai munkaközösségek színvonalának elemzése, autonómiájának szélesítése.

Szervezetfejlesztés
A következő nevelési években várhatóan több új dolgozó érkezik intézményünkbe, így a
szervezeti kultúra alakítása, fejlesztése kiemelt jelentőségű és meghatározó lesz.
45

Telki Óvoda Óvodavezetői pályázat – Petrovszkiné Krizsán Adrienn
Nagyon fontosnak tartom, hogy:
-

óvodánkban olyan szervezeti légkör alakuljon ki, amelyben a dolgozók jól érzik
magukat, képesek az önmegújulásra, az alkotó együttműködésre, a közös értékek
képviseletére, az új munkavállalók minél rövidebb idő alatt megtalálják helyüket a
szervezetben;

-

minden munkavállaló hasznosnak, fontosnak tartsa tevékenységét, érezze, hogy
munkájával hozzájárul az eredményes nevelőmunkához;

-

az egy csoportban dolgozó kollégák munkája közös nevelési elveken alapuljon, a
nevelő-fejlesztő munka folyamatában minden résztvevő egyenrangú félként, a
kompetencia határokat betartva, de ha szükséges egymást kisegítve végezze feladatát.

-

meglévő értékeinket, sikereinket, jó-gyakorlatainkat

minél szélesebb körben

megmutassuk.
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatosan kiemelt feladatomnak tekintem:
-

az egymás emberi és szakmai értékeinek elismerését;

-

az érdeklődésen és elfogadáson alapuló közösségi magatartás támogatását;

-

az önálló véleményformálás, a vélemény melletti őszinte kiállás lehetőségének
biztosítását, a vitakultúra fejlesztését;

-

a nézeteltérések, konfliktusok kulturált formában történő, megnyugtató elrendezésének
megvalósítását;

-

a feladat és hatáskörök tisztázását, munkaköri leírások évenkénti felülvizsgálatát;

-

a pedagógusok továbbképzésének segítését;

-

a vezetői feladatmegosztás hatékonyabb megvalósítását;

-

a belső munkamegosztás során a feladatok arányos elosztásának érvényesülését;

-

a belső információáramlás javítását;

-

az ellenőrzés, értékelés vezetői feladatmegosztásának hatékonyabb működtetését;

-

az ellenőrzést-értékelést követő fejlesztések meghatározását;

-

a közös gondolkodás, az óvodai célokkal való azonosulás elősegítését;

-

a személyes felelősség és szerepvállalás, valamint a csapatmunka összhangjának
biztosítását;

-

az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítását és igényének erősítését;

-

innovációs tevékenységek folytatását;

-

szakmai igényesség megtartását;

-

intézményi önértékelési rendszer eredményes működtetését.
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Támogatom a fejlesztő javaslatokat, lehetőséget biztosítok a megoldások közös keresésére, új
ötletek bevezetésre, megvalósítására.
Szeretném, ha nevelőtestületünk tagjai közkincsé tennék speciális kompetenciáikat, ezzel
segítve a pályakezdők szakmai munkáját.
Hatékony irányítással, menedzser típusú vezetéssel jól szervezett nevelőtestületi és
alkalmazotti közösség kialakítására törekszem, akik képesek a gyermekközösségek megfelelő
irányítására, alakítására, fejlesztésére és vezetésére.
Fontosnak tartom a pozitív intézményi imázs alakítását, az intézményünk menedzselését a
szülők és a többi partnerünk körében.
A megüresedett álláshelyek betöltése előtt, valamint a gyakornokok mentorainak
kiválasztásánál kikérem a nevelőtestület véleményét.
A próbaidő lejártával, a dolgozókat, korrekt módon értékelem.
A közösségformálás, szervezeti klíma javítása érdekében, csapatépítő programok- tréningek
szervezése, szakmai kirándulások, igény szerint közös összejövetelek szervezése.
Ellenőrző munkámat a segítőszándékra építem. Fontosnak tartom, hogy alaposan
megismerjem a kollégák felkészültségét, támogató értékelésemmel pedig elősegítsem szakmai
munkájuk fejlődését.

3.3.2.5. Az intézmény külső kapcsolatai
Intézményünk legfontosabb partnere a család. A szülők igényeinek, véleményének
figyelembevételével, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva a már kialakult, bevált, mindkét
fél számára megfelelő kapcsolatrendszer pozitív elemeire építve tovább kell keresnünk a
kapcsolatépítés-, tartás új formáit, további együttműködési lehetőségeket.
Többi partnereinknél is fontosnak tartom a már meglévő, kialakult szakmai kapcsolatok
további mélyítését, az összedolgozás, együttgondolkodás egyéb lehetőségeinek felkutatását.

Rövid távú feladatok
Az óvoda családsegítő funkciójának erősítése
Fogadóórák szervezése szükség, illetve igény szerint
Évente két alkalommal szülői értekezletek tartása
Aktuálisan szülői fórumok szervezése, útmutatók, kiadványok ajánlása
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Rétegmegbeszélések (pl tanköteles korú gyermekek szüleinek tájékoztató...)
A szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről
Családi kézműves délelőttök, munkadélutánok, „Zöld”- programok, nyílt-napok, kulturális
rendezvények… szervezése.
„Kukucskáló”, „Óvodára hangoló” ismerkedési családi délelőttök szervezése.
A Szülői Szervezet tagjaival aktív, produktív kapcsolat ápolása, a kompetencia határok
betartásával vélemények egyeztetése.
Konstruktív, korrekt kapcsolat a Fenntartóval.
Folyamatos kapcsolattartás az Alapítvány kuratóriumával a Telki Iskolával,
Jó munkakapcsolat fenntartása a nevelést segítő szakemberekkel (logopédus, pszichológus),
Szakszolgálattal.
Folyamatos kapcsolattartás a Kodolányi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel.
Szükség esetén kapcsolat felvétel (POK) szaktanácsadóval, a minősítésre váró pedagógusok
szakmai munkájának támogatása céljából.
Közép távú feladatok
A szülők együttműködési készségének, felelősségérzetének fokozása a szakmai nevelőmunka
iránt: előadások, fórumok szervezése, Szülők Akadémiájának támogatása
„Zöld” - partnerkapcsolatok kiépítése
Partneri kapcsolat erősítése a Telki Iskolával
Hosszú távú feladatok
Pedagógiai Programunk, nevelési hitvallásunk óvodai életünk tevékenységrendszerének,
házirendjének megismertetése az új szülőkkel
A változó körülményeknek való megfelelés: Fenntartói, szülői, gyermek igények; változó
szakmai kihívások.

3.3.2.6. A pedagógiai munka feltételei
3.3.2.6.1. Tárgyi feltételek
Az intézmény gazdaságos működtetését és a pénzügyi erőforrások jogszabályi környezethez
igazított hatékony felhasználását, a tárgyi feltételek bővítését kiemelt feladatomnak tekintem,
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hiszen ezek hiánya, elavultsága negatívan befolyásolja a mindennapi nevelő-fejlesztő munkát
és az egyéb kiegészítő, támogató tevékenységek minőségét.
Az eredményes munkavégzés elengedhetetlen feltétele a korszerű munkaeszközök és
esztétikus környezet biztosítása.
A gazdálkodást a fenntartó anyagi támogatása, a gazdálkodásra vonatkozó szabályok és
rendeletek, utasítások határozzák meg.
Kiemelt feladatok:
-

költségvetés korrekt tervezése, takarékos felhasználása, időarányos teljesítése

-

a törvény által előírt

eszközjegyzéknek való

megfelelés felülvizsgálata –

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2.sz. MellékletRövid távú feladatok
A működéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, biztosítása.

Közép távú feladatok
Eszközbeszerzések, szakmai programok megvalósulása érdekében pályázati lehetőségek kihasználása.
Programok megvalósításához, eszközbeszerzésekhez támogatók keresése.

Hosszú távú feladatok
A nevelőmunka tárgyi és személyi feltételeinek kiegyensúlyozott biztosítása.
Folyamatos együttműködés az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Pénzügyi
csoporttal.
Alapítványi, szülői támogatások szakszerű felhasználása.

Tervezett fejlesztések

Harangvirág utcai
épület

Tengelice utcai
épület

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(székhely)

Berendezési,
felszerelési
tárgyak,
folyamatos pótlása, cseréje, bővítése.

eszközök

Csoportszobai játékok, eszközök folyamatos bővítése
Egészségmegőrzés-prevenció érdekében mobil-sófal
beszerzése.
Korszerű fejlesztési eszközök beszerzése a
gyermekek minél eredményesebb egyéni fejlesztése,
optimális
fejlődése
érdekében
(Okos-kocka
termékcsalád, Minimat...)
A gyermekek tanulási folyamatát támogató
infokommunikációs eszközök beszerzése: óvodai
interaktív tábla.
Pedagógusok

digitális

adminisztrációjának

(E-

(telephely
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naplók, beszámolók, prezi…) támogatása: minden
csoportba laptop biztosítása.
Konyha korszerűsítése (mosogatógép csere)

X

Felnőtt öltözőbe öltözőszekrények, székek cseréje

X

Nyílászárók cseréje

X

Reluxák/függönyök cseréje

X

X

Tetőszerkezet felülvizsgálat

X

X

Külső vakolat felújítása/festés

X

Alternatív energia felhasználás:
beszerzése (pályázat)

napkollektorok

X

X

Esővíz elvezetés (csatornázás)

X

X

Udvari járdák (KRESZ-pálya) felújítása/építése

X

X

Új udvari mozgásfejlesztő játékok beszerzése

X

X

Kerítés felújítása

X

X

Udvar felújítás (füvesítés, fák cseréje)

X

Udvari játéktároló építése

X

Homokozók felújítása

X

Mezítlábas ösvény kialakítása

X

X

Udvari süllyesztett trambulin

X

X

Zöld Óvoda tárgyi kritériumrendszerének biztosítása

X

X

Tornaterem /építése (pályázat)

X

X

Udvari interaktív-táblák beszerzése („Madárbarátkert”)

X

3.3.2.6.2. Személyi feltételek
A humánerőforrás fejlesztése érdekében az elkövetkező öt év kiemelt feladatai:
-

Státuszbővítés: mozgásterapeuta végzettségű fejlesztőpedagógus munkakör.

-

Karbantartói létszám növelése.

-

A megüresedő álláshelyek körültekintő betöltése.

-

Gyakornokok mellé mentorok kijelölése.

-

Személyi dossziék pontos vezetését.

-

Próbaidő kitűzését, lejártakor a dolgozó korrekt értékelése.

-

Gyakornok esetén a gyakornoki szabályzatban foglaltak alkalmazását.
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-

A Pedagógiai Programot és az intézmény működését támogat óvodapedagógusi,
óvodatitkári, dajkai, pedagógiai asszisztensi személyes és szakmai kompetenciák
további fejlesztése, bővítése.

-

Az arányos és egyenletes feladatelosztás biztosítása, hálóterven való követése.

-

Külső,

belső

továbbképzési

lehetőségek,

belső

szakmai

napok

szervezése

óvodapedagógusi, NOKS körben egyaránt.
-

Az intézmény, valamint az abban folyó szakmai munka megmutatása (előadás,
bemutató vállalásával, lebonyolításával, publikációval…)

3.3.2.7. Az ONAP elvárásainak és a Pedagógiai Program céljainak való megfelelés
Az intézmény kiemelt céljainak megvalósulását az éves munkatervekben lebontott feladatok
meghatározásával, időarányos ütemezésével kívánom elősegíteni.
Az intézményi dokumentációk módosításánál számítok a nevelőtestület javaslataira,
észrevételeire, igényeire.

4. Záró gondolatok
Szeretném továbbra is ápolni azokat az értékeket, amelyeket az óvoda kollektívája az elmúlt
évek során, együttesen megteremtett.
A pályázatomban megfogalmazott célokat és feladatokat valamennyi munkatársammal, a
Szülői Szervezet segítségével és a Fenntartó támogatásával kívánom megvalósítani.
Bízom abban, hogy az elkövetkező öt esztendőben az általam meghatározott program
megvalósítása konkrét sikerekkel lesz mérhető.
Vallom, hogy boldog gyermekeket csak boldog, szeretetteljes légkörben lehet nevelni és ezt
csak boldog és elégedett felnőttek tudják megvalósítani.
Egy olyan intézmény hasznos tagja szeretnék lenni, ahol a közösség tagjai örömmel vesznek
részt a közös munkában, ahol jól érzik magukat, megvalósíthatják elképzeléseiket, azonosulni
tudnak az intézményi elvárásokkal.
Valamennyi munkatársam tisztelete, megbecsülése – végzettségtől, beosztástól, életkortól
függetlenül – fontos számomra.
Egy olyan intézmény vezetője szeretnék lenni, ahol tisztázottak az elvárások, ahol
mindenkinek megvan és tudja mi a saját feladata, a közösség tagjai képesek a közös célokért
együttműködni egymással.
Egy olyan intézményt szeretnék vezetni, ahol a gyermekeink, a szülők, a munkatársaim, a
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fenntartó és szakmai partnereink egyaránt elégedettek.
Vezetői programom megvalósítása során szeretném kamatoztatni több mint 30 éves
óvodapedagógusi gyakorlatomat, szaktanácsadói ismereteimet, 12 éves intézményvezetői
tapasztalatomat.
A pályázatomban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításához belső pályázóként
kérem a Nevelőtestület és az Alkalmazotti közösség bizalmát és a Tisztelt Képviselő-testület
támogatását.
Kelt: Budakeszi, 2019. május 23.

…..............................................................
Petrovszkiné Krizsán Adrienn
pályázó
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