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Alulírott, Pék Zsuzsanna tisztelettel megpályázom az Ajka város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által kiírt a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 

intézményvezetői munkakörének betöltését.

Kijelentem, hogy a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A§ 

a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő 

feltételeknek megfelelek. Az intézményvezetői szakképzettségem megszerzése folyamatban 

van.

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen 

megegyező sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a 

pályázat tartalma más személlyel közölhető.

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok, a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati 

eljárással összefüggésben kezelhessék.

Nyilatkozom, hogy vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok pályázatom nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

Pályázatomhoz mellékelem a következőket:

- Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai

- Erkölcsi bizonyítvány

Tisztelettel: Pék Zsuzsanna
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1.A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér

1.1.  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 

- 1997. évi CXL. törvény más néven Kulturális Alaptörvény

- 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
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2. Intézményi dokumentumok

- Az Intézmény Alapító Okirata

- A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház Szervezeti és Működési

Szabályzata

- Az intézmény Pedagógiai Programja 

- Az intézmény Házirendje

- Az intézmény 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. Szakmai önéletrajz

3.1. Személyi adatok

Vezeték/Utónév név: Pék Zsuzsanna 

Születési név: Nagy Zsuzsanna

Születési hely, idő: Zirc, 1970. 12. 17.

Lakcím:8447 Ajka, Korányi u. 249.

Telefonszám: 06 30 872-2188

E-mail: szuzi1217@freemail.hu

Állampolgárság: magyar

Munkahely: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház Ajka, 8447 Gyepesi

u. 3.

Beosztás/munkakör: német nemzetiségi óvodapedagógus

3.2. Iskolai végzettségek

Pedagógus szakvizsga

Végzettség: szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen

Oklevelet kiállító intézmény: Távoktatási Intézet (Okirat száma: BPKI/01/30/2020)

Megszerzés dátuma: 2020.01.09.

I  dőtartam: 2019-2020

Végzettség/szakképzettség: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (folyamatban, első 

évet elvégeztem,diploma megszerzésének előrelátható időpontja: 2020 december)

Oktatási intézmény: Kodolányi János Egyetem

Időtartam:2001-2003

Végzettség/szakképzettség:Német nemzetiségi óvodapedagógus (oklevél száma:E-11/2003.)

Oktatási intézmény: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Időtartam: 1989-1992

Végzettség/szakképzettség: felsőfokú végzettégű óvodapedagógus (oklevél száma:52/1992.)
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Oktatási intézmény: Benedek Elek Óvóképző Főiskola

Időtartam:1985-1989

Végzettség/szakképzettség: óvónő

Oktatási intézmény: Türr István Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola

Időtartam:1977-1985

Oktatási intézmény: Reguly Antal Általános Iskola

3.3. Továbbképzések

2019. 06. 25. Konfliktuskezelés a Gordoni kommunikáció eszközeinek alkalmazásával

2018.06.22. Óvodából iskolába németül (0003/2018)

2018. 05. 18. német nyelven az óvodai nap során(NPOK-112/2018)

2018. 05. 17. A nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény pedagógiaiprogramjának elkészítése

és bevezetése (NPOK-82/2018)

2018.05.11. A mozgás kiemelt szerepe a gyermek fejlődésében,az óvodaihátránycsökkentés

a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba (OH-PFSZ/T68/2018)

2017.10.24.  Önállóan használom az informatikai eszközömet IKER2 (K0236-P0002-

K0014/420/2017)

2017.05.26.  Első lépések a digitális világba IKER1(K0236-P0001)

2016.04. 02. A zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás(2016/320)

2015.03.26. Együtt a teljes életért szakmai nyílt nap (E-256/15)

2015.01.30. Gyengénlátók Szakmai Nyílt napja (E-78/15)

2014.11.21. Gyengénlátók szakmai Nyílt napja (E672/14)

2014.10.27. „Zöld-Dell” műhelymunka

2014.10.14. Gyengénlátók Szakmai Nyílt napja(E-607/14)

2013.12.07. A pedagógus minősítésre való felkészülés (A-PED-MIN/2013-317)

2012.03.30. ImpulsezurErstellung des kindergarteneigenenLeitbildes
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2012.02.18. FortbildungzumMaterialplaket Deutsch mit Hans Hase inKindergarten und 

Vorschule

2008.07.05. Deutsch im Kindergarten (08SK04-17)

2005.02.27. Német gyermektáncoktatói tanfolyam

2000.05.27. Gyógypedagógiai asszisztens (GYP.140/2000)  

3.4.Szakmai elismerés

2014 „Az oktatásban végzett kiváló munkájáért” elismerés

3.5.Személyes és szakmai kompetenciáim:

 német nyelvtudás

 pedagógiai elkötelezettség, gyermekközpontúság, inkluzív szemlélet;

 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, 

 jó szervezőkészség;

 stratégiai gondolkodás, céltudatosság

 hatékony időgazdálkodásra való képesség;

 kreativitás

 empatikus, toleráns, megbízható, diszkrét, etikus magatartás

Egyéb kompetenciák:

 alapszintű számítógép-kezelési, számítógép-felhasználói készségek

 járművezetői-engedély: „B” kat.

3.6.Munkahelyek:

1992-1993:Zirc Városi Óvoda

1993-2000:Városlődi Óvoda

2000-2011:Noszlop Óvoda
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2011-Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési ház
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4. Szakmai életutam bemutatása

Zircen születtem és gyermekkoromat is ott töltöttem. Azt, hogy óvónéni szeretnék lenni már 6

éves  koromban  eldöntöttem,  mert  egyike  voltam  azoknak  a  kivételes  gyerekeknek,  akik

imádtak óvodába járni. Nagy hatást gyakoroltak rám óvónőim, akik fantasztikus, ízig-vérig

gyermekszerető  pedagógusok  voltak  s  akiket  a  mai  napig  példaképemnek  tekintek.

Családunkban nagynéném is ezt a szép pályát választotta, aki még jobban motivált érzelmileg.

Úgy éreztem, hogy mindenképpen kisgyerekekkel szeretnék foglalkozni felnőtt koromban. 

Általános  iskola  után  a  Türr  István  Gimnázium  és  Óvónőképző  Szakközép  iskolában

folytattam tanulmányaimat. Érettségi után a Benedek Elek Óvóképző Főiskolára jelentkeztem,

ott  szereztem meg óvodapedagógusi diplomámat 1992-ben. A főiskolán idegennyelvként a

németet választottam, ami teljesen új volt számomra az orosz után. Szerencsére nagyon jó

nyelvtanárunk volt, akinek köszönhetően egyre jobban megszerettem a nyelvet, és a harmadik

év végén alapfokú nyelvvizsga szintű házi vizsgát tettem. 

A diploma megszerzése után még azon a nyáron munkába álltam Zircen a helyi óvodában.

Azokkal  az  óvónénikkel  és  dajka  nénikkel  dolgozhattam,  aki  engem  is  neveltek

gyermekkoromban.  Sok  segítséget,  támogatást  kaptam  tőlük,  amire  az  első  hónapokban

szükségem is  volt.  Főiskolai  társam (mostani  kolléganőm,  s  egyben legjobb barátnőm is)

esküvőjén megismerkedtem férjemmel, akivel 1993-ban összeházasodtunk és Ajkarendekre

költöztem. 

Gyermekeim megszületéséig (1994-Barnabás,1997-Máté) a városlődi óvodában helyezkedtem

el. Gyes alatt elvégeztem egy OKJ-s gyógypedagógiai asszisztensi iskolát azzal a céllal, hogy

az  óvónői  munkámban  is  kamatoztatni  tudjam  majd  az  ott  tanultakat.  Miután  fiaim

óvodáskorúak lettek, Noszlopon kezdtem el dolgozni óvónőként. A noszlopi óvoda 2000-ben

német nemzetiségi intézmény lett. Az iskolaigazgató azzal a feltétellel vett fel, hogy minél

előbb el kell végeznem a német nemzetiségi óvodapedagógusi szakot. 2001-ben egy 120 órás

intenzív német nyelvtanfolyam után, amit Budapesten végeztem beiratkoztam az Apor Vilmos

Katolikus Főiskola levelező tagozatára. 

2003-ban  német  nemzetiségi  óvodapedagógusi  képesítést  szereztem.  Ennek  legnagyobb

hozománya számomra nyelvi tudásom erősítése és a nemzetiségi kultúra megismerése volt.

2002  nyarán  elvégeztem Pécsen  a  német  nemzetiségi  gyermektáncoktatói  tanfolyamot.  A

kurzuson a magyarországi német táncokat, táncváltozatokat, illetve tánccsokrok összeállítását

sajátítottam el. Az itt tanultakat már Noszlopon is tudtam hasznosítani, majd mikor Rendekre

9



kerültem  kolleganőmmel  közösen  tartottunk  nemzetiségi  táncfoglalkozásokat  középső-

nagycsoportosoknak. 

2011-ben lakóhelyemen, Rendeken nyugdíjazás miatt megüresedett egy óvónői állás, melyet

megpályáztam és elnyertem. Azóta vagyok ennek a lelkes, elhivatott csapatnak a tagja.

Szívesen  veszek  részt  német  és  magyar  továbbképzéseken  egyaránt,  melyek  szakmai

előmenetelemet segítik. Főleg azokat szeretem, amelyek a gyakorlatban is hasznosíthatóak.

Ilyen volt  például a Gordon tréning. Igyekszem az itt  elsajátított  asszertív kommunikációt

alkalmazni mind a gyermekek, mind a felnőttek körében konfliktushelyzet esetén.

A  Távoktatási  Intézet  képzésén  pedagógus  szakvizsgát  szereztem  tehetséggondozás,

tehetségfejlesztés  szakterületen.  Egyik  erősségemnek  tartom  a  kiemelt  figyelmet  igénylő

gyermekek nevelését, fejlesztését. Rendeki pályafutásom alatt volt már gyengén látó, autista,

mozgássérült,  értelmileg  akadályozott  gyermekünk,  akiknek  sikeres  integrálásával,  az  ép

gyerekek  empátiáját  és  toleranciáját  is  növeltük.  A  sikerélmények  óriási  erőt  adtak  és

megerősítettek abban,  hogy megfelelő hivatást  választottam.  Meggyőződésem,  hogy helye

van óvodánkban az inkluzív nevelésnek.

Óvodavezetőnk már múlt évben felhívta a nevelőtestületünk figyelmét, hogy idén júliusban

nyugdíjba  vonul,  ezért  szeretné,  ha  valaki  közülünk  megpályázná  a  megüresedő

intézményvezetői megbízatást. Hosszú vívódás után úgy döntöttem, hogy az óvodánk hírének,

szakmai presztízsének megőrzése és továbbfejlesztése, valamint nemzetiségi hagyományaink

ápolása, átadása érdekében elvállalom ezt a nagy kihívást. 

2019-ben  a  közoktatási  vezető  és  pedagógus  szakvizsga  megszerzéséért  beiratkoztam  a

Távoktatási Intézet és a Kodolányi János Egyetem által meghirdetett képzésre, melynek első

évét  sikeresen  el  is  végeztem.  A  diploma  megszerzésének  előrelátható  időpontja  2020

december.

Az  óvodán  kívül  is  meglehetősen  aktívan  teltek  és  telnek  napjaim.  Mikor  gyermekeim

iskolások lettek, elvállaltam a szülői munkaközösség tagságát. Kolleganőmmel lelkes, amatőr

tánccsoportot toboroztunk.  Az általunk koreografált táncokat tanítottuk meg és mutattuk be

jótékonysági,  sváb  bálokon,  falunapokon.  2009  májusában  a  leköszönő  szülői

munkaközösségünk, néhány új taggal kibővülve megalakította az Ajkarendekért Egyesületet,

melyben alapító  tagként  az ellenőrző bizottsági  posztot  bízták rám. Az egyesület  életében

azóta  is  aktívan,  szervezőként  is  részt  veszek  (pl.  helytörténeti  kiállítás  berendezése,

nemzetiségi  hétvége  megszervezése,  főzés  falusi  disznóvágáson,  farsangkor,  falunapon,

Márton  napon  stb.  nyári  gyerektáborok  szervezése,  levezetése  AJKA 60  programsorozat

lebonyolítása stb.)
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Amatőr  színjátszó  csoportunk  tagjaként  többször  felléptem  különböző  színdarabban.  Az

egyesület  céljai,  a  nemzetiségi  identitástudat  kialakítása,  hagyományok  ápolása,  részben

megegyeznek óvodánk célkitűzéseivel.

Belső  pályázóként  pályázatom elkészítésekor  nagy előnyt  jelent  számomra  intézményünk

ismerete.

Rendelkezem:

 külső környezeti adottságaink és a közvetlen hely ismeretével

 alkalmazotti, -szülői, -és gyermekközösségünk ismeretével

 intézményünk dokumentumainak ismeretével
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5. Az elmúlt három év gyermekekre vonatkozó statisztikai adatok

2017/2018
Teljes létszám 56 fő
ebből nemzetiségi nevelést igénylő 56 fő

Tanköteles gyermekek száma 22 fő
ebből iskolát kezdett gyermekek száma 12 fő
ebből  az  óvodában  maradó  gyermekek
száma

10 fő

SNI-s gyermek 0 fő
Logopédiai fejlesztésben részesült 10 fő
Fejlesztő foglalkozásban részesült 4 fő

Összes étkező 56 fő
ebből teljes áron étkező 13 fő
ebből jövedelem alapján ingyenesen étkező 39 fő
ebből diétás étkező 4 fő

Más településről bejáró gyermekek száma 4 fő

Beíratott gyermekek létszáma 14 fő

2018/2019
Teljes létszám 58 fő
ebből nemzetiségi nevelést igénylő 58 fő

Tanköteles gyermekek száma 21 fő
ebből iskolát kezdett gyermekek száma 16 fő
ebből  az  óvodában  maradó  gyermekek
száma

5 fő

SNI-s gyermek 0 fő
Logopédiai fejlesztésben részesült 12 fő
Fejlesztő foglalkozásban részesült 7 fő

Összes étkező 58 fő
ebből teljes áron étkező 19 fő
ebből jövedelem alapján ingyenesen étkező 34 fő
ebből diétás étkező 5 fő

Más településről bejáró gyermekek száma 5 fő
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Beíratott gyermekek létszáma 18 fő

2019/2020
Teljes létszám 57 fő
ebből nemzetiségi nevelést igénylő 57 fő

Tanköteles gyermekek száma 21 fő
ebből iskolát kezdett gyermekek száma 20 fő
ebből  az  óvodában  maradó  gyermekek
száma

1 fő

SNI-s gyermek / 2 főnek számít/ 1 fő
Logopédiai fejlesztésben részesült 12 fő
Fejlesztő foglalkozásban részesült 5 fő

Összes étkező 57 fő
ebből teljes áron étkező 17 fő
ebből jövedelem alapján ingyenesen étkező 36 fő
ebből diétás étkező 4 fő

Más településről bejáró gyermekek száma 5 fő
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6. Működési és szakmai helyzetelemzés

6.1. Az intézmény bemutatása

Szociokulturális háttér:

Ajkarendek, Ajka város peremkerületének egyike, erős sváb hagyományokkal rendelkezik. Az

idősebb emberek  még  ma  is  beszélik  a  sváb nyelvet,  őrzik  nemzetiségi  hagyományaikat.

Sokan költöztek ide Ajkáról, a környező településekről, illetve az ország más pontjáról is a

szép természeti környezet, az összetartó, jó közösség és a nyugodtabb falusi élet miatt. Sok

kisgyermekes család építkezett és költözött a Panoráma, Zergeboglár utcába, ahol barátságok,

jó szomszédi kapcsolatok kötődtek. Ennek a fiatalabb korosztálynak is igénye van az örökség

megismerésére,  gyermekeik  kétnyelvű  nevelésére,  oktatására,  melyre  lehetőséget  nyújt  a

Regenbogen Német  Nemzetiségi  Óvoda és  Művelődési  Ház,  valamint  a  Laschober  Mária

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.

Óvodánk 1983-ban létesült. A német nemzetiségi falu egyik parasztházának kibővítésével 50

fő befogadására képes.   Az ajkai  IV. számú óvodai  körzet  tagintézményeként  kezdte meg

működését. 1994-ben a település közművelődési intézményei (óvoda, iskola, művelődési ház)

egy egységet  alkotva  Simon István  Általános  Művelődési  Központ  néven  tevékenykedtek

tovább.  2013  januárjában  a  törvényi  változások  következtében  az  általános  iskola  állami

fenntartásba  került,  kivált  az  ÁMK-ból.  Az  önkormányzati  fenntartásban  maradt  két

intézmény a kollektíva egyetértésével Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési

Ház  néven  folytatta  működését.  A német  nyelvű  elnevezéssel  a  nemzetiségi  mivoltára,

valamint a sokszínűségére kívántunk utalni.

Óvodánk gyermeklétszáma évről évre nő. Ez köszönhető annak, hogy intézményünk német

nemzetiségi, kétnyelvű nevelést folytat, ami a közeli településeken élő családok érdeklődését

is  felkeltette.  A  város  egész  közigazgatási  területéről  fogadunk  gyermekeket.  Ezzel  a

lehetőséggel, az ajkarendekieken kívül a város más részén lakók és a környékbeliek is élnek.

Az elmúlt tanévben és idén is Devecserből, Noszlopról, Halimbáról és Kislődről is érkeztek

gyermekek.  A nemzetiségi  nevelést  minden  szülő  nyilatkozatban  igényelte.  A gyermekek

létszáma az elmúlt  években folyamatos növekedést mutat.  A nagy igényre való tekintettel

kértük, hogy csoportjaink létszámát 20 %-kal növelhessük.

A 2019/2020-as tanévre felvett gyermekek létszáma 60 fő (120%). Sajnos az óvoda vezető két

gyermek elutasítására kényszerült a férőhelyek hiánya miatt.
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Óvodánkban két csoport működik, a gyermekek életkorát tekintve vegyes összetételűek. A

Süni  csoportba  5-7  éves  a  Csiga  csoportba  2,5-5  éves  gyerekek  járnak.  A  csoport

kialakításánál különböző szempontokat veszünk figyelembe.(gyermek fejlettsége, életkora, a

felvett gyermekek létszáma)

A törvényi  előírások  és  a  gyermekvédelmi  nyilvántartásunk  szerint  hátrányos  helyzetű,

halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek nem jár óvodánkba már évek óta.

A gyermekek  rendezett  családi  háttérrel  rendelkeznek,  a  szülők  munkanélkülisége  nem

jellemző.

2,5-3 éves koráig a kisgyermek a családban szocializálódik, amelyben a gyermek spontán,

intuatív  módon  veszi  át  a  környezete  által  nyújtott  viselkedési  mintákat,  szokásokat.  A

következő  szocializációs  közeg  az  óvoda,  ahol  az  óvodapedagógusok  az  otthonról  hozott

alapokra építenek. 

A mi feladatunk nem a családi nevelés helyettesítése, hanem annak kiegészítése. A gyermekek

óvodán  kívül  szerzett  ismeretei,  szokásrendszerük,  neveltségi  szintjük  nagyon  eltérő  az

óvodába  kerülésük  pillanatában.  Ezért  a  nevelőmunkában  a  közösségi  nevelés  mellett  az

egyéni fejlesztésre is nagy hangsúlyt kell helyeznünk. 

Úgy gondolom, minden gyermeknek meg kell adni azt az esélyt, hogy saját készségeihez,

képességeihez viszonyítva, a neki legmegfelelőbb ütemben fejlődhessen. Olyan lehetőséget

kell mindenki számára biztosítani, hogy az óvodáskor végére megfelelő tudással rendelkezzen

az  iskolakezdéshez.  Ezek  megvalósítása  valamennyi  óvodai  dolgozótól  még  nagyobb

elhivatottságot, tudatosabb munkát kíván meg.

A világ, amiben a mai családok élnek, sokban különbözik a korábbiaktól. Egy igen jelentős

különbség, mely megjelenik a családok mindennapjaiban, az internet és a különböző okos

készülékek  (telefonok,  tabletek,  TV-k,  számítógépek)  jelenléte,  használata.  A képernyős

technológia,  az  IKT eszközök  túlzott  használata  káros  hatással  van  az  óvodás  gyermek

kognitív  és  érzelmi  intelligenciájának  kialakulására.  Egészen  óvodáskortól  kezdve

összefüggés  van a  folytonos  okoseszközök használata  és  a  figyelemhiányos  hiperaktivitás

(ADHD), a fokozott agresszió, a beszédhibák, a beilleszkedési problémák kialakulása között.

Ezek a jelenségek újabb kihívás elé állítják óvodapedagógusainkat,  akik csak a prevenció

feladatát vállalhatják fel.

Nevelésünk sajátos feladata az inkluzív pedagógia, az integrált nevelés, ami lehetővé teszi,

hogy a  sajátos  nevelést  igénylő  gyermekek átlagos  társaival  együtt  nevelődjenek,  minden

gyermek a maga szintje és képessége szerint fejlődjön.
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6.2. Humánerőforrás

Személyi feltételrendszer

A  nevelési  feladatok  megvalósításához  biztosított  a  szükséges,  engedélyezett

létszám.Valamennyi  dolgozó  rendelkezik  az  előírt  iskolai  végzettséggel.  Intézményünk

alkalmazotti közössége 7 főből áll. Minden óvodapedagógusnak német nemzetiségi diplomája

van. 

Óvodavezetőnk,  (aki  júliusban  nyugdíjba  vonul)  közoktatás  vezetői,  valamint

fejlesztőpedagógusi  végzettséget  szerzett.  Azért,  hogy  intézményünkben  továbbra  is

folytatódhasson  a  szakszerű,  törvényes  pedagógiai  munka,  közoktatás  vezetői  szakvizsgát

teszek.  Óvodánkban 2 óvónő nemzetiségi gyermektánc oktató tanfolyamot végzett,1 fő pedig

gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik. Idén februárban egyik kolléganőnk

Pedagógus II minősítési eljárásban vett részt, melynek alkalmával 99%-os mutatót ért el.

Az óvodapedagógusaink színvonalas munkája nem jöhetne létre a pedagógiai munkát segítő

dolgozók aktív részvétele nélkül. Intézményünk a fenntartó engedélyével 1 főt négy órában

pedagógiai  asszisztensként,  négy  órában  óvoda  titkárként  foglalkoztat.  Ő,  a  munkájára

igényes, a szakmailag jól felkészült, feladatait az új elvárásoknak megfelelően gyakorlottan,

precízen  végzi.  Pedagógiai  asszisztensi  munkájában  lelkes.  Részt  vesz  az  óvodai  élet

megszervezésében, az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát. Segítséget nyújt

az  egyéni  fejlődéssel  bíró  gyermekek  megsegítésében,  a  magatartási  problémákkal  küzdő

gyerekek szocializálásában, a tevékenységek előkészítésében.

Óvodánkban  csoportonként  egy-egy  szakképzett  dajka  tevékenykedik.  Dadusaink

elhivatottak, mindig számíthatunk szorgalmukra, türelmes, gyermekszerető magatartásukra. A

higiénés feltételek biztosítását, a gyermekgondozási feladataikat, a balesetvédelmi teendőket

magas színvonalon végzik. Segítik a kisgyermekek szocializációját, érzelmi nevelését.

1  fő  végzi  napi  2-2  órában  a  déli  mosogatást  és  az  óvoda  takarítását,  1  fő  karbantartói

munkákat végez a város többi intézményével megosztva. Ők a VIMSZ alkalmazottai. 

Logopédiai  és  pedagógiai  fejlesztést  igénylő  gyermekeinkkel  a  Nevelési  Tanácsadó

munkatársai  foglalkoznak  részben  helyben,  részben  a  Nevelési  Tanácsadóban,  ahová  a

szülőknek kell elvinni őket.
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6.3.Tárgyi feltételek

Mivel az épület eredetileg nem óvodának készült, elrendezése, helységeinek száma, mérete

nem  a  legideálisabb.  Törekszünk  azonban  esztétikus  dekorációval,  alapos  szervezéssel  a

meglévő  hátrányokat,  hiányosságokat  minimálisra  csökkenteni.  Óvodai  programunk

megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek adottak, karbantartásuk és felújításuk

megoldott.  A  leköszönő  intézményvezető  által  kitűzött  felújítási  tervek  nagy  részben

megvalósultak  (tetőszerkezet  cseréje,  az  épület  hőszigetelése,  a  melléképületek  felújítása,

fedett terasz kialakítása, az óvoda riasztóvédelmi rendszerének kiépítése, öltöző szekrények

cseréje).  Az  óvodai  bútorokat,  berendezéseket  az  elmúlt  években  folyamatosan  újítottuk.

Szakmai  eszközök  terén  átlagos  az  ellátottságunk.  Csoportszobáink  vidám  hangulatúak,

világosak.  A gyermekközpontú  dekorációk  az  ott  tevékenykedő  pedagógus  egyéniségét,

kreativitását tükrözik. Mindkét szobában fából készült galéria tagolja és növeli a játékteret.

A csoportszobák  játékállományát  igyekszünk  anyagi  lehetőségünkhez  mérten  cserélni.  A

különböző  képességfejlesztő  területek  eszközellátottsága  jónak  mondható,  folyamatos

bővítésük  alapítványi  pénzek  felhasználásával  történik.  A  készen  vásárol  játékeszközök

mellett  óvodapedagógusaink  egyénileg  és  a  gyermekekkel  közösen  is  készítenek

játékeszközöket,  melyeket  a  gyermekek  örömmel  használnak.  Ezen  játékeszközök  közös

elkészítése  erősítik  a  gyermeki  kreativitást,  az  alkotó  kedvet,  a  közösséget,  az

együttműködést. Nevelőértéke indirekt módon hat a fogyasztói társadalom torz hatásai ellen.

Céljaink, feladataink megvalósítása érdekében különböző szakmai eszközöket alkalmazunk.

Fejlesztőeszközöket a költségvetésből, illetve az alapítványunkból finanszírozzuk.  Kiegészítő

eszközöket  az  óvónők  is  rendszeresen  készítenek,  melyeket  a  napi  tevékenységük  során

használnak. 

A  csoportszobák  tárgyi  felszerelései  a  gyermekek  számára  hozzáférhető  módon  és

biztonságosan vannak elhelyezve.

Szakkönyvekből  az  ellátottságunk  átlagos.  A  német  és  magyar  nyelvű  gyermek-  és

mesekönyvek, az életkori sajátosságoknak megfelelőek, számuk kielégítő. A könyvtárunkat

lehetőség szerint folyamatosan bővítjük.

A  tárgyi  feltételek  biztosítása  során  a  gyermekekhez  is  közelálló  természetes  anyagok

használatát  részesítjük  előnyben.   Az óvodában nincs  fejlesztő  szoba,  így erre  a  célra  az

óvodavezető  irodáját  használjuk.  Az  intézmény  nem  rendelkezik  tornaszobával,  a

csoportszobák csak részben alkalmasak mozgás foglalkozások lebonyolítására. Ezért az iskola
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tornacsarnokába járunk rendszeresen a gyermekek délutáni pihenője után.   Óvodánk belső

terei azok dekorációi tükrözik a német nemzetiségi kultúrát.

Árnyékos udvarunk családias, barátságos.  Az itt található mozgásfejlesztő játékszerek az EU

szabályoknak megfelelnek, rendelkeznek a szükséges engedélyekkel. A fajátékok javítására,

az elkorhadt elemek cseréjére, állagmegóvására szükség volt az elmúlt években. Az eszközök

folyamatos  karbantartása  elengedhetetlen  a  gyermekek  testi  épsége,  a  balesetvédelem

érdekében (pl.  ütéscsillapító gumitéglák elhelyezése a mászókák, hinták és a csúszda alá).

Udvarunk  szervezett  mozgástevékenységek,  tapasztalat  -és  ismeretgyűjtési  lehetőségek,

valamint közös ünnepek, programok helyszíne.  Az udvar végében kialakított kiskertben a

gyermekekkel  közösen  termesztünk  zöldségeket.  A  kiskert  mellé  komposztáló  ládát

helyeztünk, ahová a csoportszobában, udvarban, kertben, keletkező zöld hulladékot gyűjtjük.

IKT  eszköz  felszereltségünk  jónak  mondható.  Rendelkezünk  internettel  számítógéppel,

laptoppal,  nyomtatóval,  fénymásolóval,  fényképezőgéppel,  projektorral  és  a  hozzá  tartozó

vetítővászonnal,  mindkét  csoport  CD  lejátszóval,  hordozható  telefonnal.  Az

óvodapedagógusok munkájuk során alkalmazzák ezeket az eszközöket.

A dajkai feladatok ellátásához is igyekszünk újabb eszközöket vásárolni, biztosítani a jobb

munkafeltételeket.

6.4. Pedagógiai-szakmai munka

„A kisgyerek lehessen kisgyerek, sok szabad játékkal, nagy érzelmi biztonságban, sok mesét
hallgatva és a spontán utánzás beszédtől tevékenységig terjedő lehetőségeivel.” 

/ Vekerdi Tamás /

2019-es tanév során minden óvodapedagógus és az óvodavezető is teljesítette a pedagógus,

illetve  vezetői  önértékelést.  Az  Oktatási  Hivatal  kijelölte  óvodánkat  vezetői,  illetve

intézményi  tanfelügyeleti  ellenőrzésre.  A tanfelügyelet  főképp pozitív  eredménnyel  zárult.

Fejlesztendő területként a dokumentumok aktualizálását jelölték meg, valamint hiányolták a

tornaszoba meglétét.

Intézményünkben 2013-ban került sor utoljára a Helyi Pedagógiai Program átdolgozására. Az

azóta  történő  törvényi  változások,  az  intézményi  önértékelés  tanfelügyeleti  ellenőrzés

eredményeként,  valamint  saját  tapasztalataink  alapján,  arra  a  döntésre  jutott  közösségünk,

hogy néhány részét ismét át kell írnunk, nyelvezetét szakmailag színvonalasabbá kell tennünk.

A program  módosítása  jelenleg  folyamatban  van.  Az  intézmény  működése  megfelel  az

Alapító okirat szerinti feladatellátásnak. 
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Kis létszámú testületünk olyan közös értékrendszer  kidolgozásán fáradozik,  amely a  múlt

értékeinek tiszteletben tartásával nem zárkózik el a továbblépést segítő törekvésektől sem. A

gyermek személyiségét elfogadás, szeretet, tisztelet, megbecsülés és bizalom övezi.

Az  óvodapedagógusaink  magatartását  a  másság,  az  elfogadás  és  az  egyéni  különbségek

tiszteletben tartása és nagyfokú tolerancia jellemzi. Az óvodáskorú gyermek alapvető szociális

tanulási formája az utánzás, ezért az óvónő modellszerepe kiemelkedő jelentőségű számunkra.

A tevékenységeink alapját a természet változásai, körforgása, a hozzá kapcsolódó jeles napok,

szokások adják. Napirendünket rendszeresség, folyamatosság, rugalmasság jellemzi, melyek

biztonságot teremtenek a gyermekeknek.

Óvodai nevelésünk célja között szerepel:

 az örömteli óvodáskor biztosítása gyermekeink számára

 a gyermeki személyiség kibontakoztatása

 a tehetséggondozás

 a hátrányok csökkentése az eltérő fejődési ütem figyelembevételével

 a környezettudatos magatartásra nevelés

 az egészséges életmódra nevelés

 a helyi nemzetiségi nyelv, kultúra és hagyományok megismertetése és ápolása

 a másság, a különbözőség elfogadására nevelés

Arra  törekszünk,  hogy  a  nevelési  program  sokszínűségének  érvényesítésével  elnyerjük

gyermekeink, szülők és a partnereink elégedettségét.

Szakmai tevékenységünk alappillérei a játék, a mozgás, a környezettudatos, az egészséges

életmódra  való  nevelés,  a  kétnyelvű  nevelés,  a  német  nemzetiségi  nevelés,

hagyományápolás és az anyanyelvi nevelés.

Az óvodáskorú gyermek lételeme a játék, a legfontosabb és legfejleszthetőbb tevékenysége,

így  az  óvodai  nevelés  leghatékonyabb  eszköze.  Törekszünk  a  szabad  játék  előtérbe

helyezésére, amelyhez nyugodt légkört, helyet, és eszközöket biztosítunk.

Mozgás által  célunk  az  egészség  megtartása,  a  testi  képességek  fejlesztése,  szervezetük

teherbíró-  ellenálló  képességének  növelése,  a  gyermekek  természetes  mozgáskedvének

megőrzése. Ezeket játékos mozgásokkal a teremben és a szabad levegőn egyaránt biztosítjuk,

spontán és szervezett formában is. Az egészséges életmódra nevelés terén mind a prevencióra,

mind a korrekcióra hangsúlyt fektetünk.
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A környezetvédelem, a fenntarthatóság a környezet ismeretén, megbecsülésén, megóvásán

alapul, ehhez szükséges a természethez való pozitív érzelmi viszony. Feladatunk az óvoda és

szűkebb  környezetünkben  jelentkező  környezetvédő  tennivalók  felismertetése,  pozitív

viszony kialakítása környezetünkkel és a környezetvédő magatartás szokásainak kialakítása.

Példamutatással,  a  munkába  történő  bevonással,  gyakoroltatással  (pl.:  szelektív  hulladék

gyűjtés, zöld hulladékok komposztálása, környezetbarát tisztító szerek használata stb.)

Az  anyanyelvi, kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét,

közvetítő elemként jelen van a nevelési feladat megvalósításának minden mozzanatában. Az

anyanyelvi  nevelés  valamennyi  tevékenységi  forma  keretében  megvalósítandó  feladat.  Az

anyanyelv  fejlesztése  és  a  kommunikáció  különböző  formáinak  alakítása  -  helyes

mintaadással - az óvodai nevelő tevékenység egészében kiemelt jelentőségű. Törekszünk a

példaértékű minta  és  modelladásra,  a  beszédkedv felkeltésére,  fenntartására,  a  gyermekek

kommunikációs  képességeinek  fejlesztésére.  Biztosítjuk  az  ehhez  szükséges

tapasztalatszerzési  lehetőségeket,  nyugodt,  kiegyensúlyozott  légkört  teremtünk. Figyelembe

vesszük  a  család  nyelvi  kultúráját,  az  egyes  gyermek  eltérő  fejlődési  ütemét.  Gonddal

figyelünk  arra,  hogy  egyetlen  gyermeket  se  gátoljon  nyelvi  lemaradás  a  megismerő

tevékenységben,  a társas  kapcsolatok alakulásában.  Külön figyelmet  fordítunk a nyelvileg

gátolt  gyermekekre,  felderítjük  a  probléma  okait,  megkeressük  a  fejlődés  lehetőségeit.

Figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyermek beszédszervei épek-e, légzése helyes-e. Szükség

esetén logopédus segítségét kérjük.

A  német  nemzetiségi  nevelés  az  óvodai  élet  teljes  egészét  átszövi,  figyelembe  véve  a

gyermekek életkori  sajátosságait  és egyéni fejlettségét.  Nagy hangsúlyt  fektetünk a német

nyelv  megismertetésére,  megszerettetésére,  a  nemzetiség  szellemi  és  tárgyi  kultúrájának

befogadására,  megőrzésére,  a  hagyományok,  szokások  átörökítésére. A megvalósuláshoz

változatos eszközrendszer áll  rendelkezésünkre: nyelvi játékok, könyvek, fejlesztő játékok,

szemléltető eszközök, bábok, dramatizáló játékhoz eszközök. A szülők kivétel nélkül igénylik,

hogy  gyermekük  nemzetiségi  nevelésben  részesüljön.  A gyerekek  többsége  itt  találkozik

először  a  német  nyelvvel  és  hagyományokkal. Mivel  a  gyermekek  az  első  életéveikben

természetes  módon,  nem  tudatosan,  az  anyanyelvhez  hasonlóan  sajátítják  el  a  második

nyelvet, gátlásosság nélkül és nyitottsággal utánoznak minden további nyelvet. Rendszeresen

visszatérő  kommunikációs  helyzetekkel  biztosítjuk  az  utánzáson  alapuló  nyelvelsajátítást.

Tevékenységekbe  és  játékba  ágyazott  nyelvi  fordulatok  élményt  nyújtanak,  érzelmi

telítettséget, pozitív viszonyt biztosítanak a gyermekek számára a német nyelv iránt.
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7.Gyermekvédelem

A  gyermekvédelem  széles  körű  tevékenység,  amely  magában  foglalja  azokat  az

intézkedéseket, tevékenységeket, amelyek a gyermekek egészségi ellátását, gondozását, testi

szellemi,  erkölcsi  fejlődését  hivatottak  segíteni  és  biztosítani.  A  gyermekvédelem  első

legfontosabb jelzőrendszere az óvoda, - mely óvó – védő funkciót lát el, hiszen a gyermekek

minden problémája: éhség, agresszivitás, szorongás, ápolatlanság stb. itt érzékelhető először.

7.1.  A gyermekvédelmi munkánk célja:

 a  gyermekek  alapvető  szükségleteinek  kielégítése,  gyermeki  és  emberi  jogainak

érvényesítése 

 hátránykompenzálással az egyenlő esélyek megteremtése

 különbözőségek finomítása

7.2.Az óvodapedagógusok feladatai:

 a gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése

 szükség szerint környezettanulmány végzése családlátogatás alkalmával 

 hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése

 a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése,

fejlesztése

 a rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése

 intézményi mentálhigiénés tervek készítése

 előítéletek felszámolása, pozitív életkép állítása a családok elé

Óvodánkban több éve nincsen hátrányos helyzetű gyermek, mert rendezett családi háttérből

érkeznek,  a  családokra  nem jellemző  a  munkanélküliség.   Azonban társadalmi,  gazdasági

változások következtében a családok nevelésében, értékszemléletében, anyagi helyzetében is

változások következtek be. Mind kevesebb figyelem, idő és törődés jut a gyermekekre.

Sokat  tudó,  de  érzelmi  intelligencia  terén  (társas  kapcsolatok)  vesztes  nemzedék  van

felnövekvőben.  Sajnálatos  tény,  hogy  növekszik  a  szociálisan  éretlen,  nehezen  kezelhető

nevelhető  gyermekek  száma.  Ezért  úgy  gondolom,  hogy  minden  óvodapedagógusunknak

kiemelt figyelmet kell fordítania azokra a gyerekekre, akiknek fejlődését negatív környezeti

hatások, társadalmi-kulturális hátrányok gátolják.(mint például a következetlen, szabadelvű

21



nevelési  stílus;  a kontrollálatlan digitális  inger  áradat;  ˝krónikus” időhiány;  a  teljesítmény

orientáltság;  stb.)  Sajnos  a  fenti  jellemzőket  egyre  gyakrabban  és  egyre  több  családnál

tapasztaljuk,  melyek különböző tünetekben nyilvánulnak meg a  gyermekeknél,  mint:  -  az

elhúzódó  szobatisztaság,  szorongás,  agresszió,  részképesség  gyengeség,  motiváció  hiány,

étkezési problémák, érzelmi labilitás stb.. Törekednünk kell a szülők bizalmának elnyerésére,

mert a segítő szándék, elfogadó, együttműködő kapcsolatban eredményesebb.

Az  új  köznevelési  törvény  céljai  és  alapelvei  között  emeli  ki  a társadalmi  leszakadás

megakadályozását  a  nevelés-oktatás  eszközeivel, a  2012-ben  módosított  Óvodai  Nevelés

Országos Alapprogramja pedig hangsúlyozza az óvodai nevelés hátránycsökkentő szerepét.

2018 szeptemberétől a  család– és  gyermekjóléti  központok feladatai  bővültek az óvodai  és

iskolai  szociális  segítő  tevékenységgel. A szociális  szakember bevonása segít  a  problémás

helyzetek felismerésében. Óvodánkban 2019 szeptembere óta, a fenntartó támogatásával heti

3 órában szociális segítő egészíti ki pedagógiai munkánkat.  Intézményünk együttműködési

megállapodást  kötött  a  család-és  gyermekjóléti  központtal,  melyben  nyilatkoztunk,  hogy

biztosítjuk  a  szociális  segítő  bejutását  óvodánkba  és  a  szülőknek  nincs  kifogásuk  az  ő

jelenléte ellen.

Prevenciós feladatokat lát el:

 Megfigyelései során segíti az általunk esetleg fel nem ismert veszélyezettség

kiszűrését,

 a gyermek fejlődését, teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,

 a jelzőrendszer működését.

Annak ellenére, hogy óvodánkba már évek óta nem jár HH és HHH gyermek jó magam, mint

gyermekvédelmi  felelős,  rendszeresen  részt  veszek  a  családsegítő  által  szervezett

esetmegbeszéléseken, előadásokon.
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8.Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése

„A gyerekek olyanok, mint a pillangók a szélben: egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
de mindegyikük a legjobb tudása szerint repül, miért hasonlítanánk, hát össze őket?

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű!”

Minden  gyermek  számára  biztosítjuk  az  ez  esélyegyenlőséget,  a  gyermekeket  megillető

jogokat a nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Nevelésünk sajátos feladata az inkluzív

pedagógia, az integrált nevelés, ami lehetővé teszi, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek

átlagos társaival együtt nevelődjenek, mindenki a maga szintje és képessége szerint fejlődjön.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről     4. §-a következőképpen fogalmaz:

 kiemelt figyelmet igénylő gyermek

 különleges bánásmódot igénylő gyermek

 sajátos nevelési igényű gyermek

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek

 kiemelten tehetséges gyermek

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

Az eltérő fejlettségű gyermekek nevelésénél nem a felzárkóztatás a lényeg, hanem a lehetőség

a  saját  ütemüknek  megfelelő  fejlődésre.  Óvodánkban  ellátjuk  az  alapító  okiratunkban

meghatározott,  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek fejlesztését  integráltan,  egyéni  és

csoportos  keretek  között.   Inkluzív  szemlélettel  törekszünk,  a  különbözőséget  elfogadó

viselkedés  és  magatartás  kialakítására  a  gyermekközösségben.  A  hatékonyság,

eredményesség,  szakszerűség  érdekében  együttműködünk  a  logopédussal,

fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek az a különleges bánásmódot

igénylő  gyermek,  aki  a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  az  életkorához

viszonyítottan  jelentősen  alul  teljesít,  társas  kapcsolati  problémákkal,  tanulási,  magatartás

szabályozási  hiányosságokkal  küzd,  közösségbe  való  beilleszkedése,  továbbá

személyiségfejlődése  nehezített,  vagy sajátos  tendenciákat  mutat,  de  nem minősül  sajátos

nevelési  igényűnek.  A beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő  gyermek,
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fejlesztő foglalkoztatásra jogosult, a szakértői vélemény alapján egyéni, vagy mikro csoportos

foglalkoztatás keretében.

A  beilleszkedési,  tanulási  magatartással  küszködő  gyermek  nevelésének  módszertani

lehetőségei:

 Biztosítjuk  az  életkori  és  egyéni  fejlődésbeli  különbségekre  épülő,

differenciált egyéni bánásmódot.

 A  gyermek  személyiségét  a  rá  jellemző  tulajdonságukra  építve,

komplexen fejlesztjük.

 Igyekszünk megelőzni a kóros viselkedés kialakulását.

 A pozitív megnyilvánulásait elismerjük, kiemeljük.

 A gyenge  pontokat,  nem  hibaként,  hanem  a  lassú  fejlődés  jeleként

tekintjük, sokszori ösztönzéssel esélyt adunk a továbblépésre.

A fentiek alkalmazásának várható eredményei:

 A  gyermekek  képessé  válnak  társaikkal  való  együttműködésre,  a

közösségen  belül  megtalálják  helyüket,  társaik  elfogadják  őket,  nem  kerülnek

peremhelyzetbe.

 Képessé válnak a környezetükben állandó, alkalmazkodó viselkedésre,

indulataik szabályozására, figyelemösszpontosításra közösségbe való beilleszkedésre,

az iskolába lépésre.

Kiemelten tehetséges gyermek

Óvodáskorban csak tehetségígéretekről, gyanúról, csírákról, lehetőségekről beszélünk, - ezek

azonosítása és fejlesztése, képességeik és személyiségük megismerése által lehetséges. 

A tehetség három legfontosabb összetevője:

 Képességek

 Kreativitás

 Motiváció

A tehetség gondozás speciális céljai:

 A tehetséges gyerekek alkotó, alakító tevékenység feltételeinek 

megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése, az önmegvalósítás támogatása.

 A kiemelkedő képességű, kreatív gyerekek felfedezése, komplex 

személyiségfejlesztése.
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 Elfogadó, támogató légkör kialakítása.

 Szülők tájékoztatása. Szakemberek segítségével a speciális területek 

fejlesztési lehetőségeinek felkutatása.

 Egészséges személyiség fejlesztése, a tehetség feldolgozása a közösség 

irányában (egészséges önbizalom, de nem önhittség).

 Az egyéni képességek, a kreatív önkifejezés lehetőségeinek támogatása 

és segítése, pozitív kihívásokkal, érdeklődésének megfelelő motiválással. (A társak, a 

környezet elismerése elősegíti a tehetség kibontakozását.) 

 Érzelmi biztonságban, ingergazdag környezetben, a szabad játék és a 

korai tanulás feltételeinek biztosítása.

 A beazonosított tehetségterületeken a kiemelkedő képességű gyermekek

differenciált egyéni fejlesztése, segítése, támogatása.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló meghatározó tényezők:

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságon kívül,

 a szülő, a gyám alacsony iskolai végzettsége, 

 szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága,

 az elégtelen lakáskörülmények, 

 a szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben élés ténye. 

Amennyiben  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultságon  kívül  egy

további  feltétel  megléte  megállapítható,  az  a  hátrányos  helyzet,  ha  két  további  feltétel

megvalósul, az a halmozottan hátrányos helyzet fennállását jelenti.
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9. Az óvoda kapcsolatrendszere

9.1.Belső kapcsolatok, együttműködés:

Intézményünkben nem működik szakmai munkaközösség,  mivel  a  törvény minimum 5 fő

megléte  esetén  teszi  lehetővé  annak  megalakítását.  A következőkben  a  szervezet  (óvoda)

belső kapcsolatait, azok jellemzőit, formáit szeretném felvázolni, és megválasztásom esetén

ezeket  szem  előtt  tartva  kívánom  az  intézményt  vezetni  a  pedagógiai  munkánk

eredményessége érdekében.

9.1.1.Kapcsolatok az óvodapedagógusok között

Célok és tartalmak:

 Törekszem, hogy az óvodapedagógusok egyenrangú munkatársnak 

érezzék magukat, önálló tevékenységeiket tudják összekapcsolni az intézményi célok 

megvalósításával 

 Törekszem, a nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör 

kialakítására.

 Elvárom, hogy nevelőtestületünket a belső tudásmegosztás, a 

továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása, azok gyakorlatba való beépítése 

jellemezze.

 Igyekszem elérni, hogy az információáramlás minél hatékonyabb 

legyen szóban és digitális formában is.

 Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy egymás munkáját megbecsüljék, 

egymást tiszteletben tartsák, az etikai szabályokat betartsák.

9.1.2.Kapcsolat az óvodapedagógusok és az intézmény egyéb dolgozói között.      

Célok és tartalmak:

 Működjenek közre a nyugodt munkafeltételek megteremtésében, 

segítsék az óvónők pedagógiai munkáját.

 Tanúsítsanak egymás iránt segítőkészséget.

 Kölcsönösen becsüljék meg egymás munkáját.

 Tartsák egymást tiszteletben.

 Az intézményi nevelési elveket azonos módon közvetítsék a gyermekek

és a felnőttek felé.
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9.1.3.Intézményvezető kapcsolata a nevelőtestülettel.

Célok és tartalmak:

 Aktívan részt kívánok venni az intézmény működését meghatározó 

döntések előkészítésében, elkészítésében (Házirend, SZMSZ, PP, munkatervek).

 Igyekszem zavartalan kommunikáció áramlást biztosítani.

 A nevelőtestületben keletkezett esetleges nézeteltéréseket konstruktív 

megoldások keresésével kívánom megoldani.

 Szeretnék olyan légkört kialakítani, amiben nagy szerepe van a 

toleranciának, bizalomnak, őszinteségnek, egymásra figyelésnek és csapatmunkának.

 Biztosítani szeretném a pedagógus életpálya-modell 

figyelembevételével kollégáim szakmai előmeneteli lehetőségeit.

 Támogatni kívánom a szakmai-módszertani újításokat.

 Igyekszem megteremteni a belső továbbképzések lehetőségét 

(hospitálás, esetmegbeszélés). 

Meggyőződésem,  hogy  a  pedagógiai  szervezeti  célok,  feladatok  megvalósulásának

eredményessége, a dolgozók azon szándékán, elhatározásán múlik, hogy mennyire képesek

összedolgozni, kölcsönösen segíteni egymást. 

9.2.Az óvoda és család kapcsolata

Az óvoda legfontosabb partnere a család, hiszen ő az alapja a nevelés első lépcsőfokának,

ahol a gyermekek szocializálódnak. Az óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt- azt

kiegészítve, esetenként hátrányt csökkentő szerepet betöltve valósul meg. Ennek feltétele a

családok szociokulturális hátterének, szokásrendszerének megismerése, a szülők bizalmának

elnyerése.   Óvodai  nevelésünk  hatékonyságát  a  családokkal  való  kapcsolatunk,

együttműködésünk adja  és  mozgatja.  Az együttműködés  egy olyan  kölcsönös,  folyamatos

kommunikáció, melyben feltárjuk igényeinket, véleményeinket egymás felé. 

A szülőkkel történő kapcsolat  már az óvodába lépés előtt  megkezdődik (beiratkozás, nyílt

nap,  játszódélután).  Az  év  folyamán  lehetőséget  kínálunk  arra,  hogy  a  szülők

betekinthessenek  az  óvoda  életébe,  programokat,  rendezvényeket  szervezünk  a  közös

élményszerzés, az egymással való ismerkedés, a közösség építés érdekében.
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9.2.1.Kapcsolattartási formák:

 szülői értekezlet, speciális témájú szülői értekezletek (beszoktatás, 

iskolaérettség)

 fogadóóra

 családlátogatások a szülő kérése alapján

 nyílt nap 

 rendezvényeken való közös részvétel (Márton-nap, gyereknap, 

jótékonysági bál, évzáró, hagyományőrző programok, falunap)

 munkadélutánok

 napi információcsere

 zárt közösségi felület használata (honlap, Facebook)

 dokumentációk nyilvánossá tétele

 a szülők tájékoztatása évente kétszer gyermekük fejlődéséről, a 

differenciált nevelés irányáról

 Szülői Szervezet működtetése: 

o A Szülői Szervezet választmánya képviseli az óvodába járó összes gyermek 

szülőjét, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését.

o Véleményezési, javaslati joggal rendelkezik az óvoda működését érintő 

kérdésekben.

Az  elkövetkező  években  a  szülők  és  az  óvoda  kapcsolatának  erősítése,  a  kapcsolattartás

formáinak átgondolása kell, hogy előtérbe kerüljön. A szülőt érdekeltté kell tenni, hogy az

óvodai élet iránt érdeklődjön, abban részt kívánjon venni. 
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9.3. Az óvoda külső kapcsolatrendszere

9.3.1. Az óvoda-fenntartó kapcsolata

A fenntartó  számára  fontos  szempont:  a  törvényes  működés  biztosítása,   a  gazdálkodás

jogszerűsége,  a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről tartalmának megfelelően a

gyermeki,  szülői,  pedagógusi  és  fenntartói  jogok  és  kötelességek  rendszerének

harmonizációja,   a  hatékony,  partneri  viszonyra  építő  kommunikáció,  melynek

középpontjában a gyermek és az ő szükségletei állnak.

A  kapcsolattartás  tartalmát,  formáit  és  időszakosságát,  egyrészt  a  törvényes  előírások,

másrészt az óvoda életének, programjának menedzselése határozza meg.

Területei: 

 az Alapító okiratban megfogalmazott és előírt tevékenységek, feladatok jogszabályban

meghatározott személyi és tárgyi követelményeinek megfelelő ellátása 

 az intézmény működtetése, működési feltételek biztosítása 

 intézményi dokumentumok átdolgozása, jóváhagyása 

 tervek, beszámolók elfogadása, jóváhagyása - intézményfejlesztési koncepció 

kidolgozása 

 intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége 

 részvétel közös programokon 

 ellenőrzés: tanügy igazgatási, pedagógiai, szakigazgatási, működtetési-fejlesztési 

területeken 

Az együttműködés formái: 

 kölcsönös, korrekt tájékoztatás, egyéni személyes megbeszélések

 értekezletek, tanácskozások, egyeztető tárgyalások 

 részvétel az óvodai rendezvényeken 

 részvétel a Képviselő testület ülésein 

 speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, 

szakmai munkájához kapcsolódóan, statisztikai adatszolgáltatás 

A Fenntartóval  az  óvoda  törvényes  működéséhez,  takarékos  gazdálkodáshoz,  munkáltatói

jogok gyakorlásához szükséges együttműködést a továbbiakban is a megszokott, jó partneri

viszonyban kívánom folytatni.
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9.3.2. Az óvoda-iskola kapcsolata:

A  kapcsolatfenntartás  célja  az  óvodások  zavartalan  iskolakezdésének  elősegítése,  mely

megkívánja  az  óvoda  és  iskola  nevelőmunkájának  összekapcsolását,  a  két  intézmény

együttműködését. Célunk, hogy az együttműködésben érvényesüljön a kölcsönös nyitottság,

bizalom, egymás munkájának ismerete és megbecsülése.  Különösen fontos a kapcsolattartás

folyamatossága a német nemzetiségi nyelv egymásra épülése szempontjából.

Minden  évben  ellátogatunk  az  iskolába  készülő  nagycsoportosainkkal  a  helyi  Laschober

Mária  Német  Nyelvoktató  Általános  Iskolába,  ismerkedési  céllal.  Az  óvodások  együtt

tevékenykedhetnek az iskolás gyerekekkel, aktívan részt vehetnek egy-egy órán, mely óriási

élményt nyújt számukra. A leendő elsős tanító nénit meghívjuk a januári szülői értekezletre,

aminek az iskolaérettség a témája. Itt lehetősége van bemutatkoznia, rövid tájékoztatót tartani

a szülőknek és a felmerülő kérdésekre választ adni. A nagycsoportos óvónők az ősz folyamán

ellátogatnak  a  kis  elsősökhöz,  ahol  meggyőződhetnek  óvodásaik  beilleszkedéséről.  A

szülőkkel és a pedagógusokkal történő beszélgetésekből nyomon követhetjük gyermekeink

iskolai fejlődésmenetét. 

9.3.3.Kapcsolatunk a helyi művelődési házzal:

 Hagyományőrző programokon való részvétel. 

 Könyvtárlátogatás. 

 Természetfilmek, magyar népmesék megtekintése alkalmanként. 

 Farsangi ünnepély megtartása a szülők együttműködésével. 

 Kiállítások megtekintése. 

 Zenés műsorok, báb- és színházi előadások megtekintése.

9.3.4.Az óvoda egyéb kapcsolatai:

 Városi Intézmények Működtető Szervezete

 Német Nemzetiségi Önkormányzat: A kisebbségi önkormányzat eszmei

és anyagi támogatást nyújt óvodánknak. Részt veszünk a kisebbségi önkormányzat 

által szervezett rendezvényeken.

 Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat

 Közművelődési intézmények, Művelődési Ház

 Egészségügyi szolgálat: védőnő
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 Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

 Nevelési Tanácsadó

 Egyház (hitoktatás)

 Ajka város sportlétesítményei; Sportváros Nonprofit Kft. (ovi-olimpia, 

úszás oktatás nagy- sportágválasztó)

 Ajkarendekért Egyesület

10.Német nemzetiségi nevelés és hagyományápolás

„… gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket,

amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek…

lehetőséget adnak új utakat bejárni vagy inkább repülni.” (Goethe)

A nemzetiségi óvodai nevelés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban

valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait. Ez alapján szervezzük a nevelési, fejlesztési

tartalmakat  pedagógiai  programunkban.  A német  nyelv  és  kultúra  közvetítése  a  gyermek

életkori egyéni sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételével történik.

Az évek alatt  megismertem intézményünk múltját,  féltve őrzöm és gazdagítani igyekszem

hagyományainkat, hiszem, hogy a jelen a múltban gyökerezik. Az óvodai nemzetiségi nevelés

a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig tart, életének megtervezése két nyelven

történik.  Óvodánkban  a  magyar  és  német  nemzetiségi  nevelés  egymást  kiegészítve,

gazdagítva,  erősítve  működik.  Magam  is  regisztrált  tagja  vagyok  a  német  nemzetiségi

közösségnek.

10.1.Német nemzetiségi feladataink:

 Az  óvodás  gyermek  életkori  sajátosságainak  és  egyéni  fejlettségi

szintjüknek megfelelően ismertetjük meg a német nyelvet a gyerekekkel.

 A magyar  és  német  nyelvhasználat  helyes  arányának  megtalálására

törekszünk.
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 A  német  nemzetiségi  tevékenységek  anyagát  a  magyar  nyelvű

tevékenységre építve párhuzamosan tervezzük.

 Rendszeresen  visszatérő  kommunikációs  helyzetekben  biztosítjuk  az

utánzáson alapuló nyelvelsajátítást.

 Játékszituációk  kínálta  lehetőségek  kihasználásával  bővítjük  a

gyermekek német nyelvű passzív szókincsét (pl.: memóriajáték,lottó játék, mátrix).

 Törekszünk, hogy a gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki

a német kisebbségi kultúra és a német nyelv iránt.

 A  beszédértést  a  mindennapi  élethelyzetekben,  tevékenységekben

(öltözködés, pakolás, terítés, testápolás stb.) fejlesztjük.

 Olyan légkör megteremtésére törekszünk, melyben a gyermeket pozitív

hatások érik a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés során. 

 Törekszünk  a  gyermek  toleranciakészségének  erősítésére  a  másság

elfogadtatására,

  Közös  nyelvi  játékkal,  ismeretgyűjtéssel,  a  nyelvi  benyomások  és

nyelvi tapasztalatok szerzésével megalapozzuk az identitást.

 .A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom,

zene,  népi  játék)  tudatosan  felépített  tematika  alapján,  változatos  módon

megszervezett nyelvelsajátításra törekszünk. 

 Olyan  tevékenységbe  ágyazott  játékos  nyelvi  helyzeteket  teremtünk,

melyek  megfelelő  érzelmi  telítettséget  nyújtó  nyelvi  élményeket  biztosítanak  a

gyerekek számára. Ezek lehetnek: szerepjátékok, társasjátékok, német mesék, versek,

mondókák, dalok, énekes játékok, bábozás, mesedramatizálás.

 Feladatunk a német nemzetiségi hagyományok beillesztése az ünnep-és

mindennapokba, továbbá a magyar hagyományokkal való ötvözése.

.

A német nyelvi nevelésünk során nem a nyelv elsajátítása a cél, hanem elsősorban a gyermek

személyiségének kétnyelvű környezetben való fejlesztése, pozitív érzelmi viszony kialakítása

a nyelv iránt. A gyermek megnyilatkozására időt hagyunk, nem sürgetjük őket, fontos, hogy

jól érezzék magukat, sikerélményük legyen. 
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A  mindennapok  során  ismétlődő,  egyszerű  mondatmodellek  hangoznak  el,  amelyek  a

tevékenységeket kísérik.  Az óvodába kerülés első időszakában a német nyelv dallamához,

másféle hangzásvilágához való hozzászoktatás alapját teremtjük meg.

Majd a következőkben, a nyelv iránti érdeklődés, a pozitív beállítódás kialakítása a fő cél.

Mondanivalónk  megértését  különböző  eszközök  használatával  segítjük  elő.  Heti

rendszerességgel hallhatnak gyermekeink német nyelvű meséket, melyeket bábokkal, illetve

képeskönyvekkel  szemléltetünk.  Beszédünket  változatos  metakommunikációs  eszközökkel

kísérjük  (tekintet,  mimika,  gesztus,  artikuláció),  melyek  nyelvi  biztonságot  nyújtanak  a

gyermekek számára.

2012-ben  nevelőtestületünk  minden  tagja  részt  vett  a  „Deutsch  mit  Hans  Hase”

kisgyerekeknek  szóló  játékos  nyelvi  program  bemutatásán.  Mindkét  csoport  részére

megvásároltuk  a  hozzá  tartozó  segéd-és  szemléltető  csomagot,  amelynek  használatával

színesítjük a német nyelv megismertetését, elsajátítását.

Nagycsoportos  kor  végére  gyermekeink  legtöbbje  megérti  a  mindennapos  tevékenységek

során alkalmazott német nyelvű utasításokat, kifejezéseket és annak megfelelően cselekszik. 

10.2. Hagyományőrzés

A német  nemzetiségi  hagyományhoz  kapcsolódóan  átélt  tevékenységek  a  közös  élmény

erejével  hatnak  a  gyermekre,  erősítik  a  közösséghez  tartozás  érzését.  Hagyományőrző

tevékenységünk  része  a  német  nemzetiségi  gyermektáncok  megismertetése,  óvodásaink  a

magyarországi német néptáncokból, dalos játékból kapnak ízelítőt. Erre a délelőtt folyamán

szervezett  foglalkozásokon, valamint heti  egy alkalommal délutánonként  fakultatív  módon

van  lehetőségük  középső-nagycsoportos  gyermekeinknek.  Az  itt  elsajátított  6-8  táncból,

gyermekjátékból  mintegy  8-10  perces  koreográfiát  állítunk  össze,  mely  a  nemzetiségi

hétvégén, a minden évben megrendezésre kerülő nemzetiségi gyermektáncfesztiválon és az

óvodai  ballagáson  kerül  bemutatásra.  Természetesen  gyermekeink  népviseleti  ruhában

búcsúznak el az óvodától.

Arra  törekszünk,  hogy  életkori  sajátosságaiknak  megfelelő  szinten  megismerkedjenek  a

kisebbségi  nyelvvel,  a  sváb  szokásokkal,  hagyományokkal  és  a  tárgyi  kultúra  értékeivel,

tanulják meg azok tiszteletét és megbecsülését. A nevelési programunkban foglaltak alapján

külön hangsúlyt kap a kultúra ápolása, a hagyományok megőrzése, a nemzetiségi életbe való

bekapcsolódás.
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11.Pedagógusi hitvallás

Vallom, hogy a nevelési folyamatban a magas fokú hivatástudat, a gyermekek feltétel nélküli

szeretete, elfogadása elengedhetetlen.

Hiszek abban, hogy önzetlen szeretettel, odaadó gondoskodással képes vagyok a gyermekben

kialakítani azokat a tulajdonságokat, amelyek elindítják azon az úton, hogy jó ember váljék

belőle.

Meggyőződésem,  hogy  a  gyerek  olyanná  válik  amilyenné  formáljuk,  neveljük  őket,  mi

felnőttek.

Fenntartom és  vallom,  azt  a  pedagógiai  alapelvet,  hogy az  óvodában  a  játék  a  gyermek

legfontosabb tevékenysége, ezért meg kell tartanunk intézményünket a felhőtlen gyermekkor

színterének.

Építenünk  kell  a  gyermek  természetes  kíváncsiságára,  érdeklődésére  az  óvodai  élet

megszervezésekor.

Vallom, hogy az óvodai nevelésben nekünk óvodapedagógusoknak, minden gyerek számára

biztosítanunk  kell  az  esélyegyenlőséget,  egyéni  bánásmódot,  felzárkóztatással,

tehetséggondozással.

Hiszem, hogy az óvodáskorban a példaadás, a helyes minta a leghatásosabb nevelési eszköz.

12.Vezetői hitvallás, jövőkép

Vezetői  munkám lényegét  a  bizalomból  táplálkozó,  emberi  kapcsolatokon  alapuló  együtt

munkálkodásban látom.

Vallom, hogy a gyermekek megismerése, hatékony egyéni differenciált képességfejlesztése,

optimális  fejlődésének  elősegítése,  csak  nyugodt,  kölcsönösen  tisztelő,  motivált,  közös

nevelési elveket valló felnőttek összehangolt munkájával lehetséges.

Támogatni kívánom az önálló véleményalkotást, szakmai eszmecseréket az óvodai érdekeket

szolgáló egyéni kezdeményezéseket.

Célom,  egy  olyan  közösség  létrehozása,  melyben  egymást  segítő,  egymás  sikereinek,

eredményeiknek örülni tudó, összetartó közösségi szellem uralkodik.

Azt gondolom, hogy a közösen átélt  élmények, sikerélmények tartják össze a munkahelyi

csapatot és egyfajta összetartás-élményt biztosítanak („mi-tudat”).
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Hiszem,  hogy  a  vezető  egyik  legfőbb  kompetenciája  a  jó  kommunikációs  készség.  Úgy

érzem,  hogy  a  nyílt,  együttműködő  kommunikációt  képviselem.  Problémahelyzet  esetén

kompromisszumra törekszem. Szeretném elérni, hogy segítőtársat lássanak személyemben.

Meggyőződésem, hogy az élethosszig tartó tanulás a munkánk sikerének alapja, ezért állást

foglalok a szakmai továbbképzések a szakmai innováció szükségessége mellett. Biztosítani

szeretném kollégáim szakmai előmeneteli lehetőségeit. 

Fontos számomra a szülői elégedettség kivívása, együttműködés erősítése. 

Hiszem,  hogy Ajkarendek életében  óvodánk,  közösség  építő  erővel  bír  és  ezt  a  feladatot

tudatosan fel is vállalja. Célom az óvoda hírnevének öregbítése.

Célom,  hogy  óvodánk  környezete  is  tükrözze  a  hely  szellemiségét,  pedagógiai

törekvéseit(kétnyelvűség, német nemzetiségi hagyományápolás).

Hatékony együttműködésre, aktív, konstruktív kapcsolatrendszer működtetésére törekszem az

intézmény  fenntartójával,  közvetlen  partnereinkkel:  szülőkkel,  iskolával,  pedagógiai

szakszolgálat munkatársaival.

Törekszem  a  mérési  eredmények  korrekt  dokumentálására  az  intézményi  tanfelügyeleti

ellenőrzés tapasztalataira, értékelésére támaszkodva (erősség, gyengeség).

13.Partnereink szempontjai

13.1.Óvodánkat választó szülők számára fontos szempontok

 családias légkör

 nyitottság

 óvoda szellemisége

 német nemzetiségi nevelés

 óvodapedagógusok, alkalmazotti közösség személyisége

 falusi környezet

13.2.Gyerekek számára fontos szempontok:

 szeretetteljes légkör jelenléte

 megfelelő játékeszközök biztosítása
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 az óvodapedagógusok és alkalmazotti közösség személyisége

 társas kapcsolatok lehetősége (mindenki ismer mindenkit)

 szabad próbálkozás lehetősége

 a játék, az óvodás korú gyermek legfőbb és leghasznosabb 

tevékenységének biztosítása (játékba ágyazott tanulás)

 életkori sajátosságaikból fakadó mozgásigényük folyamatos kielégítése

13.3.Munkatársak számára fontos szempontok:

 jó hangulatú munkahelyi légkör

 stabil, megbízható munkahely

 az együttműködésre, odafigyelésre épülő napi feladatvégzés

 egyértelmű szabályrendszer alapján végzett munka és annak 

következetes értékelése 

 közös célok, azok közös megvalósítása

 német nemzetiségi hagyományok ápolása és átadása

 az egyéni karriertervek kibontakozása a fejlődési lehetőségek 

kihasználása

 egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülése

13.4.Fenntartó számára fontos szempontok:

 a törvényes működés biztosítása

 a gazdálkodás jogszerűsége

 a  2011.  évi  CXC.  törvény  a  nemzeti  köznevelésről  tartalmának

megfelelően  a  gyermeki,  szülői,  pedagógusi  és  fenntartói  jogok  és  kötelességek

rendszerének harmonizációja,

36



 A  hatékony,  partneri  viszonyra  építő  kommunikáció,  melynek

középpontjában a gyermek és az ő szükségletei állnak.
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14.A működési és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelések

Humánerőforrás fejlesztés:

Az intézményben dolgozók munkája az egyik legfontosabb szakmai tőke, aminek megőrzése,

a vezető első rendű feladata.

Célom,  olyan humánus  közösség kialakítása,  ahol  a  munkatársak  iránti  bizalom a mások

méltóságának és  értékeinek tiszteletben tartásában,  ösztönzésében,  közös  munkában és  az

együtt elfogadott célok melletti elkötelezettségben nyilvánul meg.

Feladataim:

 a meglévő szakmai motiváltság fenntartása 

 mindenki számára érthető és megvalósítható konkrét feladat 

meghatározása

 konfliktus megelőzése, illetve azok korrekt, tapintatos kezelése

 az információ áramlás további fejlesztése a hatékonyság érdekében

 életpálya kialakítása, segítése személyre szabottan, az óvoda profiljával 

összhangban lévő képzési programmal

 teljesítménybeli erőfeszítés elismerése erkölcsi és anyagi 

vonatkozásban 

 szervezeti értékrend ismerete és azok összehangolása az egyéni 

értékrenddel

 csapatszellem, tolerancia erősítése, másság elfogadása

 jó munkahelyi légkör kialakítása
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15.Vezetői feladataim

 Az intézmény képviselete és vezetése.

 Az  intézmény  működését  befolyásoló  jogi  szabályzók  folyamatos

figyelemmel kísérése.

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk

szakszerű megszervezése.

 A tartalmi  munka  minőségének  irányítása,  koordinálása,  ellenőrzése,

szükség esetén korrigálása.

 Hatékony,  humánus  irányítással,  demokratikus  típusú  vezetéssel,  jól

szervezett  nevelőtestületi  és  alkalmazotti  közösség  alakítása,  akik  képesek  a

gyermekközösségek megfelelő irányítására, fejlesztésére, vezetésére.

 A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

 A  költségvetésben  biztosított  pénzeszközökkel  történő  takarékos

ésszerű, célszerű gazdálkodás.

 A  szervezeti  kommunikáció  hatékonyságának  elősegítése,  belső

tudásmegosztás koordinálása.

 A fenntartó és az érintettek tájékoztatása az óvodában folyó pedagógiai

munka hatékonyságáról, színvonaláról. Az év végi beszámoló elkészítése a fenntartó

felé.  A  beszámoló  megállapításainak  felhasználása,  a  következő  év  terveinek

kialakításában. A szülőkkel, szülői szervezettel való együttműködés.

 Felelősségvállalás  a  nevelési-tanulási  ütemterv,  munkaterv

elkészítéséért, a helyi sajátosságokhoz igazodva.

 A  nemzeti  és  óvodai  ünnepek  munkarendhez  igazodó,  méltó

ünneplésének megszervezése.

 Gyermekvédelmi  munka  irányítása,  gyermekbalesetek  megelőzése.  A

gyermekvédelmi  jelzőrendszernek  az  intézményhez  kapcsolódó  feladatainak

koordinálása.
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 A megfelelő munkamegosztás érdekében a teherviselés átgondolása, az

egyéni  kívánalmaknak  megfelelően  alakítva  annak  megszervezése.  (egyéni  és

közösségi  érdekek  összeegyeztetése).  A nevelői  munka  egészséges  és  biztonságos

feltételeinek megteremtése.

 Alkotói szabadság, az alkalmazott módszerek megválasztásában történő

önállóság  biztosítása  (a  törvényességet,  a  pedagógiai  programunkat,  valamint  az

intézményi dokumentumainkat szem előtt tartva). Következetes ellenőrzési, mérési,

értékelési rendszer munkamegosztáson alapuló működtetése.

 A dolgozók  szakmai  életútjának,  elhivatottságának,  fejlődésének  és

karrierjének támogatása.

 Speciális ellátás biztosítása a kiemelkedő figyelmet igénylő gyermekek 

számára.

 A gyermekek fejlesztését elősegítő külső és belső szakemberekkel való

hatékony, szoros együttműködés szorgalmazása.

16.Vezetői kompetenciák alkalmazása

Amennyiben  bizalmat  kapok  az  elkövetkezendő  5  évben  az  intézményünk  vezetésére  az

alábbi feladatokat elképzeléseket szeretném megvalósítani, a vezetői kompetenciák rendszere

mentén (az elért eredmények megtartásával és a változó körülmények figyelembevételével) 

16.1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása.

Egy  magas  elvárásokat  támasztó  biztonságos  és  hatékony  nevelői-  tanulási  környezetet

kívánok létrehozni. Hangsúlyt fogok helyezni, (megtartva az óvodapedagógusok módszertani

szabadságát)  egy  nevelési-tanulási-  és  tanítási  szisztematikus  rendszer  létrehozására,

amelyben  a  gyermek  személyisége  harmonikusan  fejlődhet  egyéni  képességei,  készségei

kibontakozhatnak.

Fontos  szerepe  van  pedagógiai  munkánkban  a  tartalmas,  szabad  játéknak,  mert  az  teljes

mértékben összekapcsolódik a tanulás folyamatával. A játék valamennyi pillanata alkalmas

arra, hogy erőltetés nélkül, spontán vagy irányított módon tanuljon a gyermek. Figyelemmel

kísérem  ezért,  hogy  az  óvodapedagógusok  ennek  megfelelően  készítsék  el  terveiket,  és

lehetővé tegyék a spontán és tervezett tapasztalatszerzést, az ismeretek elmélyítését, bővítését.

Kérem őket, hogy készüljön feljegyzés a megvalósításról. Részt veszek a közös munkában és
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koordinálom a nevelési- tanulási tervek, a tematikus tervek kidolgozását, amelyek lehetővé

teszik a pedagógiai program teljesítését.

Elvárásom lesz, hogy a már kialakított szokás-és szabályrendszer továbbra is megteremtse a

biztonságos nyugodt légkört.  Továbbra is meg szeretném tartani óvodánk sajátos arculatát,

kiaknázni  a  kétnyelvű-német  nemzetiségi  nevelés  és  hagyományőrzés  lehetőségeit.

Figyelemmel  kívánom  kísérni  a  hátránykompenzációs  feladatok  megvalósulását,  a

differenciált,  egyéni  fejlesztések  eredményét.  A  fejlődés  érdekében,  ha  szükséges

szakemberek  bevonását  javaslom.  Fontosnak  tartom  pedagógiai  munkámban  a

tehetséggondozást,  a  tehetségígéretek  felfedezését,  ezért  biztosítani  szeretném,  hogy  a

kiemelkedő  képességű  gyermekek  egyéni  bánásmódban  részesüljenek.  A  gyermekek

fejlődésének nyomon követését közösen kidolgozott tematikával végezzük, megfigyeléseket,

tapasztalatokat  írásban  rögzítjük,  s  azokról  a  szülőket  évente  kétszer  tájékoztatjuk.

Szorgalmazom,  hogy  az  értékelés  eredményeit  használják  fel  az  óvodapedagógusok  a

gyermekek egyéni fejlesztési tervének elkészítése során. 

16.2.  A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő  feladatomnak  tartom  az  elkövetkező  időszakban,  hogy  folyamatosan

tájékozódjak és tájékoztassam kollégáimat, partnereinket a közoktatás törvényi, jogszabályi

változásairól, amelyek a hétköznapi gyakorlati munkánkat is érintik. Közösen határozzuk meg

azokat  az értékeket,  amelyek az óvoda jövőképében megfogalmazódnak.  Rövid és hosszú

távú célokat tüzök ki munkatársaimnak és magamnak, melynek megvalósításához biztosítani

kívánom az információgyűjtést és tudásforrást.

 A munkafolyamatok  tervezésénél  számítok  munkatársaim  közreműködésére,  figyelembe

veszem véleményüket,  elfogadom kezdeményezéseiket,  melyek  a  nevelés  –tanulás-tanítás

eredményesebbé  tételét  teszik  lehetővé.  A  célok  megvalósulását  nyomon  követem.  A

változások folyamatát hatékonyan a pedagógiai programban megfogalmazott értékrendszerrel

összhangban tervezzük, értékeljük.

Elemezni kívánom az intézményértékelés és az önértékelések eredményeit, ezeket figyelembe

véve tűzöm ki a haladás irányát a fejlesztendő területeket. Ha ezekből indulok ki tudatosan

támaszkodhatok a pozitívumokra, tudatosan javíthatok a negatívumokon. 

41



16.3. SWOT analízis

Erősségek:
 elkötelezett, hivatásukat szeret  ő

óvodapedagógusok

 gyermekszeretet 
gyermekközpontúság

 inkluzív szemlélet  ű
óvodapedagógusok

 empátia, szociális érzékenység

 magas színvonalú pedagógiai munka 
képzett alkalmazotti közösség

 szül kkel való együttm ködéső ű
 szakmai együttm ködésű
 intézményi, csoport szokás-és 

szabályrendszer

 gyermeki fejl dés biztosítása, ő
együttm ködés küls  ű ő
szakemberekkel

Lehetőségek:
 őszinte, bizalmon alapuló 

kapcsolatrendszer támogatása

 Csapatépítés: csapatépítő kirándulás 
az egész alkalmazotti közösség 
részvételével

 a munkatársak innovatív 
tevékenységének támogatása

 alapítványi pénzforrások 
kihasználása

 falusi környezetben, cselekvő 
megtapasztaláson keresztül történő 
élmény-tapasztalatszerzés

 környezettudatos nevelés biztosítása

Gyengeségek:
 egyes esetekben motiváció hiánya

 minden pedagógus és alkalmazott 
egyenlő bevonása a feladatok 
elvégzésébe, szerepvállalásába

 az információáramlás működési hibái
(elakad a fontos tudnivaló, illetve 
nincs visszajelzés)

 határidők betartásának hiánya a 
dokumentációk elkészítése során

Veszélyek:
 a pedagógusok presztízsének, 

társadalmi elismertségének 
csökkenése

 családi nevelés krízisei

 szélsőséges szülői elvárások

 a társadalomban megjelenő erkölcsi 
válság, értékrendzavar, a média felől 
áramló negatív hatások erősödése 

 egyre szűkösebb költségvetés

 adminisztrációs leterheltség

 korai kiégés veszélye

 a központi szabályozások gyors, 
néha ellentmondó változásai, a 
tervezhetőség hiánya
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16.4. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása:

Az óvodapedagógusi  pályát  hivatásomnak  tekintem elhivatott  és  lojális  vagyok  ahhoz  az

intézményhez, amelyben dolgozom. Csoportban való tevékenykedésemet lelkiismeretesen, az

elvárásoknak  megfelelően  végzem.  Számomra  a  legfontosabb  a  gyermekek  szeretete,

tisztelete, érdekeinek szem előtt tartása. Úgy gondolom, hogy a gyermekektől és a szülőktől

való  visszajelzések  azt  igazolják,  hogy  ezt  a  pályát  kellett  választanom.  Hiszem,  hogy

óvónőnek születni kell, ezt a hivatást nem lehet megtanítani, megtanulni sem az iskolákban

sem könyvekből.  Sokszor  van  olyan  csodálatos  élményben  részem,  amikor  a  kisgyermek

csillogó szemekkel, mosolyogva rám néz és azt mondja „szeretlek óvónéni”, vagy „Hol voltál

már  úgy  hiányoztál?”.  Előfordul  olyan  is,  hogy  „tévedésből”  anyának  szólít.  ezekért  a

pillanatokért  érdemes és  kell  mindennap bemenni  az  óvodába (néha  fáradtan is),  ezért  jó

óvónőnek lenni. Vezetőnek viszont úgy gondolom nem lehet születni, hanem végig kell járni

egy utat, hogy azzá váljon valaki.  A csoportban eltöltött évek alatt mindig arra törekedtem,

hogy a gyermekek önfeledtem játszhassanak, ismereteik gazdagodjanak, biztonságba érezzék

magukat. Bíztam abban, hogy a szülők nyugodtan indulnak el dolgozni, mert tudják, hogy

gyermekük  jó  helyen  van.  Ugyanerre  fogok  törekedni  megválasztásom  esetén,  vezetői

munkásságom során is. 

16.5. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Az intézmény hatékony vezetése saját  magam és a munkatársak motiválásával valósítható

csak meg.  Olyan kezdeményező,  támogató kommunikációra lesz szükségem, ami ösztönzi

kollégáimat az új feladatok elvégzésére,  magas szintű teljesítmény elérésére.  El szeretném

érni, hogy mindenki tudásának legjavát nyújtsa, ezért a feladatoknak megfelelő, legcélszerűbb

szervezeti struktúrát igyekszem kialakítani. Biztosítani szeretnék egy olyan kiegyensúlyozott,

egymás tiszteletben tartásán,  bizalmon,  őszinteségen alapuló munkaköri légkört,  amelyben

mindenki  jól  érzi  magát.  Felelősséget  érzek  testi  és  lelki  egészségük  megóvásáért,  ezért

törekszem  a  korai  kiégés  elkerülésére,  a  túlterhelés  megelőzésére,  konfliktusok,  stressz

csökkentésére.  Szorgalmazom,  hogy  a  továbbképzési  programnak,  beiskolázási  tervnek

megfelelően  olyan  képzési  formákat  keressenek  az  óvodapedagógusok,  amelyek  azokat  a

területeket  támogatják,  amiket  a  pedagógusok önértékelésük során fejlesztendő területként

jelöltek meg (például: IKT kompetencia; német továbbképzések, melyek gyakorlatiasak és a

mindennapi  munkába  beépíthetőek;  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek  nevelése).
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Támogatni  kívánom  az  önálló  véleményalkotást,  az  óvodánkat  szolgáló  egyéni

kezdeményezéseket.  A vezetés  számomra  nem a  folyamatos  ellenőrzést  jelenti,  hanem a

támogatást,  inspirálást.  Úgy  gondolom,  hogy  a  pedagógiai  szabadság,  önmegvalósítás

lételeme a pedagógusoknak. A következő időszakban ezért hangsúlyt kell fektetnem a korrekt,

mindenki  számára  érthető  feladatok meghatározására,  felosztására.  Majd  bizalomra  építve

önálló utat  kívánok adni a szakmai kibontakozásra.  Célom, olyan ellenőrzés végrehajtása,

mely  minden  dolgozót  érint.  Kiemelten  fontosnak  tartom  az  ellenőrzés  tapasztalatainak

visszacsatolását, beépítését a munkafolyamatokba (önértékelés, önreflexió). Az értékelésben a

dolgozók erősségeire fókuszálok és pozitív megerősítésre törekszem. Szorgalmazom a belső

tudás megosztás különböző formáit (hospitálás,esetmegbeszélések,továbbképzéseken szerzett

tapasztalatok,ismeretek átadása). Be kívánom vonni az intézmény munkatársait és partnereit

az  intézményi  folyamatok  megvalósítása  során  megjelenő  döntésekbe,  a  döntések

előkészítésébe. 

16.6. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

A vezetői  feladatok  elengedhetetlen  részét  képezi  az  intézmény  működését  befolyásoló

szabályzók,  a  gazdálkodással  összefüggő  jogi  és  pénzügyi  ismeretek  megléte.  Őszintén

bevallom, hogy eddig nem volt rálátásom ezekre a területekre, mivel csoportban dolgoztam,

így csak a legfontosabb ránk vonatkozó információk jutottak el hozzám ezen a téren. Nagy

kihívást  jelent  számomra,  hogy  ezt  az  ismeretlen  feladatkört  szakszerűen  ellássam

megbízásom esetén.  Törekedni  fogok  az  óvoda  eddig  elért  eredményeit,  pozitív  arculatát

megtartani,  intézményünk  erősségét  megismertetni  a  környező  településeken  is.  A

menedzselés  ma  már  fontos  vezetési  funkció,  melynek  segítségével  a  belső  és  külső

kapcsolatokon  keresztül  óvodánkat  alakítjuk  támogatókat  szerzünk.  Ennek  érdekében

szorgalmazni fogom a pénzügyi-és tárgyi  erőforrások,  szponzorok felkutatását;  intézményi

honlap  bővítését;  megfelelő  kommunikáció  fejlesztését  partnereink  felé.  Folyamatosan

figyelemmel kívánom kísérni a jogi szabályzók változásait. A munkatársakat az őket érintő,

munkájukhoz  szükséges  jogszabályváltozásokról  tájékoztatni  szeretném.  Hatékony

adminisztrációs rendszer létrehozására törekszem. Elvárom, hogy a pedagógiai programunk

mondanivalója és gyakorlati kivitelezése összhangban legyen egymással. Figyelek arra, hogy

a nevelési-tanulási-fejlesztési feladatok egymásra épüljenek és mindenkor differenciálás elvét

kövessék.  Elvárom, hogy az alkalmazott  módszerek korszerűek legyenek, és a gyermekek

igényeire épüljenek. Továbbra is kiemelt feladatomnak tekintem a családokkal való partneri

együttműködést.  Gazdálkodási  szándékom  az  önkormányzat  által  biztosított  költségvetés
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tervszerű,  pontos  és  célirányú  felhasználása,  az  intézmény  állagmegóvása,  folyamatos

karbantartása.  Az intézmény fenntartójával  korrekt,  szakmai  alapokon nyugvó kapcsolatot

kívánok kiépíteni és működtetni. A tájékoztatási kötelezettségeknek jogszerűen és pontosan,

időre  kívánok  eleget  tenni.  Célom,  hogy  a  rendelkezésünkre  álló  személyi  és  tárgyi

feltételekkel biztosítsam az intézmény törvényes működését, a költségtakarékos gazdálkodást.
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17. Regenbogen Német Nemzetiségi Művelődési Ház-
tagintézmény

A Művelődési Ház olyan közösségi színtér, mely minden korosztály számára kikapcsolódási

lehetőséget  nyújt.  Közreműködik a  helyi  lakosság művelődési  igényeinek felkeltésében és

azok kielégítésében, továbbá a helyi kulturális értékek, nemzetiségi hagyományok, szokások

közvetítésében is. Az intézmény helyet ad az egyesületek, civil szervezetek programjainak

lebonyolításához. Segíti a tartalmas szabadidőeltöltés lehetőségeinek megteremtését. 

Az intézmény szakmai tevékenységei:

 A település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele.

 Nemzetiségi  kultúra  értékeinek  megismeréséhez  művelődési,  hagyományápolási

folyamatok biztosítása.

 Szoros együttműködés a település oktatási-nevelési  intézményeivel, az általuk tervezett

programok szervezése, lebonyolításuk segítése.

 A hagyományőrző állandó kiállítás anyagának bővítése.

 Kulturális,  szabadidős  programok  szervezése,  amelyek  a  helyi,  valamint  környékbéli

lakosság minél szélesebb körének kikapcsolódását és szórakoztatását biztosítja.

 Ajkarendeki egyesületek, klubok munkájának, tevékenységeiknek támogatása, a helyszín

biztosítása.

 Az IKT eszközök használatának biztosítása.

 Film, videó és DVD vetítés megszervezése, helyszín biztosítása.

 Olvasóvá nevelés előmozdítása.

 A könyvtár gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása.

 A  könyvtári  dokumentumok  kölcsönzésének,  illetve  helyben  való  használatának

biztosítása.

 A Rendeki Hírmondó szerkesztése, terjesztése.

 Az Ajkarendekérért Egyesület által szervezett nyári tábor programjainak lebonyolítása, a

helyszín biztosítása.

 Amatőr színjátszó csoport, tánccsoport próbáinak támogatása

 Bábszínházi előadások, előadói estek kiállítások, író-olvasó találkozók szervezése.

 Lakossági igényekhez vásárok, termékbemutatók szervezése lebonyolítása,

 Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának tevékenységeinek segítése.
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Az intézmény céljai:

 A sváb hagyományok ápolása,megélése, átörökítése, szellemi örökség megőrzése,

 A lokálpatriotizmus erősítése.

 A fiatalabb generáció intenzívebb bevonása a közösségi munkába.

 Az innovációt elősegítő pályázatok felkutatása, megírása.

 Közösségépítés.

 Partnerek, fenntartó elégedettségének elérése.

 Pozitív, elérhető jövőkép kialakítása, megvalósítása.

 Összetartó közösség, „jó együtt lenni” érzés kialakítása.

Az intézményegység szakmaiságához nincs kompetenciám, ezért rövid és hosszútávú célokat

ezen a téren megfogalmazni nem áll módomban.

Úgy  gondolom  ezért,  -  pályázatom  elfogadása  esetén  -  feladatom,  a  munkáltatói  jogkör

gyakorlása, a munkaszervezéssel, irányítással kapcsolatos teendők ellátása, a művelődési ház,

a könyvtár menedzselése és a működési feltételek biztosítása lenne.

Az  elmúlt  években  több  nagyszabású  külső  és  belsőfejlesztés  történt  (nyílászáró  csere,

szigetelés, fűtés korszerűsítés, színpad függönyének cseréje)

Művelődési  Ház  évről-évre  sikeresen  vesz  részt  a  Közművelődési  Érdekeltségnövelő

pályázaton,  melyhez  az  önrészt  Ajka  Város  Önkormányzata  biztosítja.  A pályázat  során

elnyert  összegekből  sikerült  bővíteni  a  Művelődési  Ház  IKT eszközeit,  fénytechnikai  és

hangberendezési tárgyakat vásárolni.

A  következő  években  a  mosdók  felújítását,  valamint  a  járólapok  cseréjét  látjuk  reális

fejlesztési tervként.

A szakmai tevékenységekkel kapcsolatban továbbra is a művelődési ház vezetőjének 

maximális, odaadó munkájára számítok. Eddig is minőségi munkafolyt az intézményben, 

melyről a település lakóitól, a helyi és országos médiától (Veszprém megyei Napló, Ajkai Szó,

MTV, Duna Tv, Unser Bildschirm a magyarországi németek magazinműsor) többször kaptunk

pozitív visszajelzést, elismerést.                                                                                                   

A tagintézmény vezetője felvállalta Ajkarendek kulturális életének előmozdítását és ebben 

minden téren támogatni szeretném a következő években.
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18. Rövid közép és hosszútávú vezetői célok

18.1. Törvényes működés megteremtése és biztosítása

Rövid távú célok:

 a megjelenő jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése

 a szabályozó dokumentumok frissítése

 tanügyigazgatási  dokumentumok  szükség  szerinti  aktualizálása  (fejlődési

napló)

 szakmai információáramlás lehetőségének bővítése, finomítása

Középtávú célok:

 szabályozó  dokumentumok  törvényi  változásokhoz  és  partneri  igényekhez

igazítása

 szakmai információáramlás működésének visszacsatolása

Hosszútávú célok:

 a jogszabályi és törvényi rendelkezések ismeretének erősítése

 alapdokumentumaink folyamatos koherenciájának megtartása

 a fennálló törvények, rendeletek belső szabályzatokban foglaltak betartásával

az óvoda törvényes működésének biztosítása

 szakmai  információáramlás  megfelelő  működtetése  minden  szinten,

hatékonyságának növelése, változáskezelés a megalapozott döntések érdekében

18.2. Gazdálkodás, működési és tárgyi feltételek biztosítása

Óvodapedagógus tevékenységem eddig nem kívánta meg a gazdálkodás folyamatában való

jártasságot, megbízásom esetén, vezetőként mindenképp segítségre fogok szorulok e téren.

Céljaim megfogalmazásakor figyelembe vettem kollégáim észrevételeit is.

Rövidtávú célok:

 udvari játékok karbantartása, az épület állagmegóvása

 bejárati nagykapu biztonságos zárásának megoldása

 biztonságos esztétikus fejlesztő környezet kialakítása

 mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök bővítése

 balesetmegelőzés céljából a hinták köré kerítés készítése

 a mosdóban az illemhelyek higiénikus elválasztásának megoldása
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 internethálózat adapterekkel való erősítése

Középtávú célok:

 az udvari játékok alatti ütéscsillapító burkolat javítása

 sporteszközök bővítése (bicikli, futóbicikli) tárolásának megoldása

 a csoport szobai mozgásfejlesztés lehetőségeinek növelése

 képességfejlesztő játékok, szakmai eszköztár bővítése

 tálalószekrények cseréje mindkét csoportban 

 játszószőnyegek cseréje mindkét csoportban 

 IKT eszközök igény és lehetőség szerinti bővítése, cseréje (laptop, 

fényképezőgép)

  folyosó bútorzatának és a galériáknak lakkozása

Hosszútávú célok:

 eszköznorma szakmai igények szerinti feltételeinek biztosítása

 gyermekek számára nemzetiségi viselet varratása

 fejlesztőszoba kialakításának megoldása

 megfontolt, takarékos gazdálkodás, külső támogatói források felkutatása

18.3. Humánerőforrás fejlesztése

A humánerőforrás fejlesztése érdekében megvalósítandó feladataimnak és céljaimnak mind 

rövid közép és hosszútávon a következőket tekintem.

 pedagógiai munka eredményességének felülvizsgálata, esetleges változtatási irányok

kijelölése, továbbfejlesztése

 Továbbképzési Program elkészítése az elvárások és igények alapján

 szakirodalmak,  folyóiratok  vásárlásával  innovatív  belső  indíttatású  önképzések

szorgalmazása, ingyenes továbbképzések kihasználása

 szakmai napokon, konferenciákon való részvétel biztosítása

 a  Pedagógiai  Program megfogalmazott  feltételek  mentén  a  módszertani  szabadság

érvényesítése mellett  egységes szemlélet  erősítése (feladat,  csoport  és egyéni célok

összehangolása)

 munkakörülmények fejlesztése

 a szerepekhez, státuszokhoz kapcsolódó kompetencia határok betartása

 csapatként működő nevelőközösség létrehozása, szervezeti kommunikáció fejlesztése
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 csapatépítés 

 az IKT eszközök alkalmazási szintjének emelése

19. Zárógondolatok

„Egyedül minden nehéz. Soknak semmi sem lehetetlen.”

(Széchenyi István)

Úgy gondolom, hogy az intézményvezető egyszemélyi felelőssége nem mond ellent a vezetői

munkában  érvényesíthető  demokratizmusnak.  A kitűzött  célokat  csak  közös  erővel,  tenni

akarással, bizalommal, közös erőfeszítéssel tudjuk elérni. Akkor lesz eredményes munkánk,

ha  mindenki  képességei  szerint  hozzájárul  a  sikerek  eléréséhez  és  személyes  felelőséggel

tartozik vállalt és kapott feladatinak teljesítéséért. Igyekszem példát mutatni az egyénekkel

való törődésben, pozitív megerősítésben, fejlesztő célú értékelésben. Az intézmény vezetését

felelősségteljes  feladatnak  tartom.  A jövő  nemzedékét  nevelni  nagyon  szép  és  elhivatott

feladat. Legfontosabb az, hogy a ránk bízott gyermekek olyan óvodában nevelkedjenek, ahol

minden  az  ő  érdeküket  és  fejlődésüket  szolgálja.  Vezetőként  kettős  célt  szeretnék

megvalósítani. Minden kollégámmal szorosan együttműködve szeretném megőrizni a múltból

mindazt, ami eredményes, jó, tartalmas és sikeres volt és tovább vinni ennek érdekében az

intézmény  programjait,  hagyományait.  Ezen  felül  nyitott  vagyok  a  folyamatosan  változó

igényekhez,  körülményekhez.  Pályázatomban  megfogalmazott  célokat  és  feladatokat

valamennyi  munkatársammal,  Szülői  Szervezet  segítségével  és  a  Fenntartó  támogatásával

kívánom  megvalósítani.  Szeretném,  ha  pályázatom  megismerését  követően  a  Képviselő

Testület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének képviselői azonosulni tudnának

terveimmel,  céljaimmal,  személyemmel,  elhivatottságommal  és  támogatásukról

biztosítanának.

Pék Zsuzsanna

Ajkarendek 2020.05.17.
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20. Mellékletek
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