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„Elfogadjam Őt olyannak aniilyen.

Biztosítsam bizalomról minden cselekedetében,

Elnyerjem bizalmát.

Erősítsem önbizalmát.

Elismerj em teljesítményét, igyekezetét.

Apró lépésként tervezzem képességei fejlesztését.

Használjam ki erősségeit, kedvező adottságaira építsek.

Tanulási folyamatait egyelőre bízzam a szabad játékában tanulható

tevékenységekre.”

( A. Adler )
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1. BEVEZETÉS

Az óvoda meghatározó szerepe vitathatatlan egy gyermek életében. Mindenkinek, aki ezt a

feladatot vállalja, felelősséggel kell nevelnie a gyermekeket.

Mi pedagógusok a Jövő nemzedékét neveljük, tanítjuk, megalapozzuk erkölcsi, emberi

kapcsolatukat a világhoz, közvetett és közvetlen környezetükhöz.

E hivatás gyakorlása során, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, egy gyermekközpontú

óvodai élet megvalósítása a cél, amelyben a körülöttünk végbemenő változásokhoz

alkalmazkodva, együtt, csapatként veszünk részt a célok megfogalmazásában és

megvalósításában. Ennek érdekében az óvodai élet szervezésében főszerepet kell biztosítani a

játéknak, a tevékenységvágy kielégitésének, az ösztönös és természetes kíváncsiságból adódó

megismerésnek, amikor a gyermek érdeklődése, tevékenysége azt kívánja.

Felnőtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív

megnyilvánulásokra való odafigyelés és az őszinteség.

Feladatunk, hogy az óvoda értékközvetítő szerepét, a magyar kultúra megőrzését, ápolását, a

belső harmónia megteremtését aktívan segítsük elő. Gyermekeinknek olyan környezetet

teremtsünk, melyben megélhetik önfeledt gyerekkorukat, megszerezhetik tapasztalataikat, hogy

erkölcsileg stabil, jól kommunikáló, kooperáló, tudatos felnőttekké válhassanak.

1.1. Szakmai hitvallásom (,‚Csináld jól, s tedd még jobbá...” Klein Sándor)

Hiszem és vallom:

- hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka,

- hogy a játék, a tudatos tervszerű tanulás és a mozgás, a gyermekek személyiségének,

képességeinek kibontakoztatását, fejlődését eredményezi,

- hogy a felelősségteljes pedagógiai munka eredményeként kreatív gondolkodású,

cselekvésre kész, nyitott, tudásvággyal rendelkező gyermekeket nevelünk, mely egész

életükre nézve meghatározó irányultságot eredményez,
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- hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli

elfogadás, a szereteten alapuló nevelési attitűd, ami biztonságot nyújt a gyermekek

harmonikus, egészséges fejlődéséhez,

- vallom, hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése hozzájárul a

testi,- lelki,- szociális érettség alakításához,

- hiszem, hogy a gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, csakis a

környezet közvetlen megtapasztalásával, átélt, élmény-dús ismeretszerzéssel lehetséges,

- hiszem, hogy a belső meggyőződésen alapul a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési

igényű gyermekek nevelése, befogadása a normál közösségbe, megalapozva a

későbbiekben a társadalomba való integráció lehetőségét.

Mindezen igények kielégítését szeretném az általam vezetett óvodában megvalósítani a

kollégákkal együtt.

Az eredményességhez szükségszerű, a nevelő közösség és a szakma tisztelete, a vezető

részéről az alázat megléte.

A megfelelő emberi kapcsolatok, és a vezetői feladatok ismerete segítik elő a sikeres,

eredményes intézményvezetést.

Hiszem, hogy egy jól működő óvodában boldog és kiegyensúlyozott gyermekek

nevelkedhetnek. Hiszem, hogy a pozitív megerősítés szárnyakat és erőt adhat gyermeknek,

felnőttnek egyaránt. Hiszem, hogy a kitűzött céljainkat együtt, demokratikus módon

hatékonyabban cl tudjuk érni. Hiszem, hogy az erőszakmentes kommunikáció átsegíthet

bennünket, ha a kapcsolatokban valahol megrekedés jele látszik. Hiszek az élethosszig tartó

tanulásban, mert a felgyorsult világunk elvárja, hogy minél képzettebb legyen a XXI. század

embere.

Külső pályázóként új kihívást jelent számomra a vezetői állás megpályázása. Fontosnak tartom,

hogy az óvoda értékeit, hagyományait, szokásait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve

hozzájárulj anak az optimális feltételek biztosításához, mindazokhoz, amelyek az intézmény

eredményes működéséhez szükségesek.

Megbízatásom esetén az elkövetkező öt évben az a célom, hogy:

kreatív, a szakmai és környezeti elvárásokra, változásokra rugalmasan reagáló,

az alkalmazott programokat, innovatív módszereket, tematikákat, programelemeket

kiteljesítő, elmélyítő,

. innovációra, eredményességre ösztönző, környezeti feltételeket teremtő,
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. a partneri elégedettséget Figyelembe vevő minőségi nevelés,

• tervszerűen, dinamikusan, célirányosan fejlődő intézményt irányítsak, a szakmai

önállóság adta lehetőségek keretein belül, a fenntartó önkormányzat, az óvoda nevelő-és

munkatársi közössége és a szülők támogatásával.

E tevékenységben prioritást élvezőfeladatomnak tartom:

elért eredmények, értékek, bevált metodikák megőrzését, továbbvitelét,

Új értékek teremtését maximális szakmaisággal, tervszerűséggel,

o a realitás, kritikusság elvei mentén lévő, indokolt korrekciók végrehajtását,

• szervezeti kultúra fejlesztését,

• az intézmény működésének optimalizálását,

• az óvoda és partnerei közötti kölcsönös tisztelet és együttműködés megerősítését.

1.2. A vezetői programot meghatározó dokumentumok

1.2.1. Jogszabályi háttér

- a nemzeti köznevelésről szó ló 2011. évi CXC. törvény

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/20 12(VIIJ. 31.) EMMJ rendelet

- a kormány 363/2012 (X1I.1.7.) rendelete, az Óvodai Nevelés Országos

Alapprogramj áról

- 326/2013 .(Viii.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő

végrehajtásról

1.2.2. Az óvoda alapdokumentumának áttekintése

A pályázat elkészítéséhez az alábbi intézményi dokumentumokat tanulmányoztam:

Helyi Óvodai Nevelési Programja (Komplex Prevenciós óvodai program adaptálása)

Az intézményi SZMSZ,

Házirend
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2. HELYZFJTELEMZÉS

Az intézményre vonatkozó helyzetelemzésemet a megbízott vezetővel való személyes

találkozás és rövid, lényegre törő információ átadásra alapoztam.

Az intézmény neve: Szajoli Tiszavirág Óvoda

Címe: 5081 Szajol, Szent István király Út 70.

Óvodai csoportok száma: 4 csoport

Működési területe: Szajol közigazgatási területe

Intézmény fenntartója: Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

5081 Szajol, Rózsák terei.

Gazdálkodás formája: Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény

2.1. Személyifeltételek — humán eróforrás biztosítása

Az erőforrások elemzése a vezetői koncepcióm kiinduló bázisa. A mai óvodának új

elvárásoknak kell megfelelnie. A szülők ma már nem egyszerűen beiratják gyermekeiket,

hanem körültekintő tájékozódás után választanak óvodát, és óvónőt, mert a gyermekeik

minőségi nevelésére, fejlesztésére van igényük. Szerencsés helyzetben van az óvoda, hiszen a

község egyetlen nevelési intézménye, ahol az itt lakó emberek ide íratják be gyermekeiket.

Személyi feltételek:

Megbízott intézményvezető (csoportban) 1 fi5

Pedagógusok Összesen 8 fő

Dajkák 4fb

Közcélú foglalkoztatott (konyhai és takarítási feladatok ellátása) 2 fő

Pedagógiai asszisztens 1 fT5

Adminisztráció ( az önkormányzat segítségével) 1 fő

Óvodapedagógusok végzettsége:

Közoktatás- Néptánc Fejlesztő Óvodapedagógus

vezetői szakvizsga pedagógus pedagógus

szakvizsga

2f5 ifő ifő 4fó
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Személyi feltételek a jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosított, azonban márciustól 1 fő

óvodapedagógusra lesz szükség. A 4 csoportban felsőfokú és főiskolai végzettséggel, illetve

szakvizsgá.val rendelkeznek az óvónők. Nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus.

Személyiségüket az elfogadó, befogadó, megismerő, segítő, támogató attitűd jellemzi. A

nevelőmunka eredményességéhez a dajkák és a pedagógusok összehangolt munkája

elengedhetetlenül szükséges.

A technikai dolgozók érzik munkájuk fontosságát, hiszen biztos működést, zavartalan hátteret

biztosítanak a pedagógusok munkájához, összehangoltan, együttműködve dolgoznak a

gyermekek és a kiegyensúlyozott óvodai élet érdekében.

Ésszerű munkamegosztással látják el a gondozási feladatokat, munkájuk nagyban hozzájárul az

eredményes gyermekneveléshez.

Fontos, hogy a gyerekek fejlesztése érdekében összehangolják az óvónők és a dajkák a nevelési

elképzeléseiket, módszereiket, elvárásaikat egymás iránt.

Gyermekkép

Az óvodai ellátás adatai:

Csoportok neve: 2014.10.01. Nevelési Tanácsadó SM: 2015.01.15i adatok 1

adatok létszám: alapján: létszám:

1)Csipkerózsa 19 fő 22 fő

2) Vadvirág 28 fő 2 fő 28 fő

3) Katica 2’7 fő BTMN 1 fő 2’7 fő

4) Méhecske 27fő 26fő

A Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását a Pedagógiai Szakszolgálat utazó pedagógusa

látja el, heti egy alkalommal.

Tehetséggondozás.

Az óvodában évek óta kiemelt feladatként jelenik meg a tehetséggondozás, amely a

nagycsoportosok részére szervezett „ovitornában” és az „ügyes kezek” szakkörben realizálódik.

A tehetséggondozásnak az a célja, hogy a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekeket

felfedezzék, személyiségüket a lehető legoptimálisabban fej lesszék. A tehetségígéretekkel

kapcsolatban a feladat az ösztönzés, a motiválás, a gyermeki szükségletek kielégítése, a

harmonikus fejlesztés biztosítása. A tehetséges gyermekek fejlesztése kreativitást fejlesztő

játékokkal, többietismeret nyújtásával történik.
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A szabad, érzelmi biztonságot nyújtó, támogató környezet megléte nélkülözhetetlen a

gyermekek egészséges személyiségfejlődése szempontjából.

A tehetséges gyermekek támogatása megfelelő tárgyi és személyi környezet nélkül nem

valósulhatna meg, ezért olyan tárgyi feltételeket kell teremteni, amelyben a gyermekek

maximálisan kibontakozhatnak.

Felzárkóztatás

A legfontosabb cél az, hogy a hátrányokat csökkenteni kell, a lemaradás mértékének

függvényében, és a felzárkóztatás az iskola megkezdéséig megtörténjen.

A felzárkóztatás lépcsőfokai: a gyermek fej lettségének megismerése, képességeinek

felmérése — egyéni fejlesztési terv készítése — tájékoztatás a szülők felé — együttműködés a

szülőkkel, szakemberekkel.

A lemaradások csökkentése érdekében is biztosítani szükséges a tárgyi és személyi

feltételeket. Ez utóbbi toleráns, empatikus, befogadó, másságot tiszteletben tartó, a

gyermeki személyiségjogokat előtérbe helyező pedagógusokból tevődik össze, a tárgyi

feltételeket pedig az óvónői kreativitás, találékonyság, valamint a szakmai kotizultáció

biztosítja.

Gyermekvédelem.

Minden dolgozó számára kötelező. A gyermekvédelmi feladatokat minden kolléga sajátjának

érzi, egész évben szem előtt tartja. Ebben az esetben a diszkréció, a családok tiszteletben tartása

elsődleges szempont. A Pedagógiai Programban lefektetett célok és feladatok határozzák meg

az óvoda gyermekvédelmi feladatait.

2.2. Tárgyifeltételek

A tárgyi feltételek adottak az óvodai eredményes munkához. Az épület karbantartási, felújítási,

állagmegóvási munkálatait folyamatosan végzi a fenntartó.

Az óvoda eszközellátottsága jó, megfelel a EMM[ rendelet előírásainak.

Az óvoda csoportszobái esztétikusak, tágasak, világosak, méretük megfelel a

gyermeklétszámnak. Minden csoporthoz külön gyermeköltöző és mosdóhelyiség tartozik.

Az óvoda minden óvodapedagógusa igyekszik kialakítani egyéni ízlésvilágának megfelelő

környezetét a gyermekcsoportban. A foglalkoztatók szépek, harmonikusak, a nevelési

programnak megfelelő kialakításúak.
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Az óvoda külső környezetének kialakításában, az udvar gondozásában a dajkák segítenek.

A környezetvédelmi feladatok megvalósításában az óvodai közösség aktívan együttműködő.

A következő évben a tárgyi fejlesztések terén prioritást kapnak:

- mozgást fejlesztő udvari játékok teljes felújítása

- a meglévő mozgást fejlesztő udvari játékok karbantartása,

- homokozó feltöltése,

- az udvar h~vesítése, faültetés,

2.3 Minőségfejiesztés

Az óvodában a törvényi változásoknak megfelelően az intézményirányítási program megszűnt.

A minőségirányitási rendszerből már csak a teljesítményértékelés és a partneri elégedettségi

vizsgálat elvégzése a tervezett cél. Az elégedettségi vizsgálatok célja az óvodahasználók

igényeinek felmérése, illetve az aktuális társadalmi változásokat figyelembe véve a helyi

nevelési program módosítása.

A pedagógus életpályamodell 2013. szeptemberi bevezetésével, Újabb kihívásokkal kellett

szembe nézni az óvodapedagógusoknak. A minősítési rendszerbe való jelentkezés és a

pedagógus portfolió feltöltése további feladatokat jelent a kollégák számára.

2.4. Pedagógiai helyzetelemzés

Az óvoda nevelési programja a Komplex Prevenciós óvodai nevelési program adaptációja,

kiegészítve a Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével.

A program alapelveiben megfogalmazódnak a gyermekek jogainak tiszteletben tartására

vonatkozó alapvető emberi jogok, szabályok, melyek:

- a gyermekek feltétel nélküli elfogadását, inkluzív szemléletű gyermekközpontú nevelést,

- az esélyegyenlőség biztosítását,

- az egyéni képességek, készségek kibontakoztatását, kompetenciák alakítását,

- hátrányos megkülönböztetés tilalmát fogalmazzák meg,

Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazódott alapelvek a következők:

a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze,

b) az óvodai nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiség fejlődését, egyéni

készségeinek és képességeinek kibontakozását,

c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell

igazodniuk.
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. A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítő

feladatokat tölt be esetenként hátránycsökkentő szereppel.

• A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése.

• A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.

. Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembevétele.

• Az óvoda irikluziv szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki

személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az

egyenlő hozzáférés lehetőségét.

• Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására,

minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben.

• Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési

üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek

kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását.

. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása.

• Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés.

Az óvoda pedagógiai programban megfogalmazott nevelési célok:

A (2,5)3 — 7(8) éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének,

érési j ellemzőinek szem előtt tartásával

• a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez

szükséges testi, lelki és szociális érettség kialakítása,

• az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek Sajátos

megszervezésével,

• a gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása,

‘ a Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása,

. a migráns családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását,

erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.

Nevelési célokat és feladatokat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában

meghatározottak szerint, azok tartalmait összehangolva fogalmazza meg a helyi program.

Az Országos alapprogram az óvoda fúnkciójaként a következőket jelöli:

1. óvó —védő,

2. szociális,

3. nevelő — személyiségfejlesztő funkció.
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E funkciók ellátásával biztosítják a gyermekek fejlődését és nevelésének optimális feltételeit.

Ezek beteljesülését szolgálják azok az általános feladatok, amelyek szintén három fő területen

belül fogalmazódnak meg, nevezetesen:

1.) Az egészséges életmód alakítása (gondozás, testi nevelés, mozgás, levegőzés, pihenés,

környezetvédelmi tapasztalat biztosítása, egészséges táplálkozás, egészségvédelem, edzés)

2.) Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés

3.) Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

II. A program sajátosfelaciatai:

Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése: - prevenciós fejlesztés,

- korrekciós fejlesztés.

Tevékenységei:

* mozgásfejlesztés

O testséma fejlesztés

O percepciófejlesztés

O verbális fejlesztés

III. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.

IV. Migráns gyermekek interkulturális nevelése.

A feladatok tevékenységformákban realizálódnak:

mozgás játék kultúraátadás

(környezet, vers-mese, ének, rajzolás, tanulás, munka)

A jelenlegi nevelési gyakorlat:

Komplex Prevenciós program helyi nevelési programjának megvalósítása,
cél, - feladat, - és követelményrendszerének elérése.



Általános feladatrendszer:

- egészséges életmód alakítása,
- érzelmi nevelés és

szocializáció,
- anyanyelvi, értelmi fejlesztés,

nevelés

Sajátos nevelési
igényű gyermekek
nevelése.

Sajátos nevelési feladatok:
- Tanulási zavarok megelőzése,
fejlesztése
- Prevenciós és korrekciós nevelés:

- mozgás,
- testséma fejlesztés,
- észlelés fejlesztése,

verbális fejlesztés

Tevékenységformák:
mozgás,
játék,

kultúraáradás

N
Migráns
gyermekek
interkulturális
nevelése8

Aktuális fejlettség:
- egyéni fejlettségi szint
- nevelési szükséglet,
- életkori sajátosság

GYERMEK
- önmagához képest folyamatosan fejlődő
- nyílt, őszinte, érdeklődő
- kompetencia alapú tudással rendelkező,
- sokoldalúan fejlett,
- iskolakészült
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Az ábra összefüggésében mutatja be a kitűzött célokhoz kapcsolódó feladatok megvalósítási

rendjét, metodikáját, irányultságát, s az elérni kívánt eredményeket.

A programban kiteljesedett a prevenciós fejlesztés, amelynek célja, hogy az észlelést minél

pontosabbá, differenciáltabbá, reálisabbá tegye.

A program az észlelési funkciók mellett a motoros manipulációs megtapasztalásra is lehetőséget

biztosít, melyben a gyermekeknek 6-7 éves korára el kell jutniuk a „totális érzékelő apparátus”

kialakulásához, amely a tárgyi világ megismerését biztosítja és megalapozza az iskoláskori

gondolkodást. Ebben a tevékenységben nagy hangsúlyt kap a nyelvi fejlesztés.

A program fontos eleme a mozgásfejlesztés, melynek célja a nagymozgások fejlesztése, a

testséma alakítása, a keresztcsatornák erősítése és az észlelésfejlesztés.

A heti rend biztosítja az óvodai nevelés tevékenységformáinak egymásra épülését,

kompiexebbé, tartalmasabbá tételét.

Az óvodai tevékenységeket úgy szervezik, hogy eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a

gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. A hetirendben a tevékenységeket egy

egy környezeti téma köré csoportosítják ismeretek, tapasztalatok, élmények feldolgozásával.

A napirend, hetirend kialakítása a helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok

figyelembevételével, a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik.

A program pedagógiai szemléletéből adódóan elsődlegesnek tartják a gyermek játékát, ezért a

legtöbb időt a napirendben erre a tevékenységre fordítják.

Az óvodai élet szervezésében a jól kidolgozott napirend a maga részében folyamatos,

rugalmas, a tevékenységek közötti harmonikus arányok figyelembe vételével lehetőséget ad az

óvodai élet egészében az elmélyült tevékenykedésre, elegendő időt biztosítva arra, hogy a

gyermekek minden tevékenységüket befej ezhessék, pontosan elvégezhessék. A megfelelő

időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek

együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos

foglalkozások tervezése, szervezése biztosítja a gyermekek egészséges, a tevékenységekben

megnyilvánuló fejlődését és fejlesztését.
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A gyermekek egyéni ütemének rögzítése „Fejlettségmérő lapon” történik, ezért a fejlesztési

feladatok megtervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. A „fejlettségmérő lap”

olyan szempontokat és feladatokat tartalmaz, amelyek idegélettani, fejlődés-lélektani

megalapozottságúak, de a gyermek mindennapi tevékenységében előfordulók, az

óvodapedagógus által játékosan mérhetők. Rutinos teljesítésük csak óvodáskor végére várható

el, illetőleg az iskolai érettség, alkalmasság csak a rendszeres, jó megoldások birtokában

állapítható meg. Vezetése lehetőség szerint természetes helyzetben - a feladathelyzetben —

alkalmazott megfigyelésen, esetenként játékos egyéni vizsgálaton alapul.

A pedagógiai programban sokrétű tevékenységek jelennek meg a családdal való

kapcsolattartásban.

Az óvodai nevelés elengedhetetlen feltétele, hogy folyamatos, tartalmas együttműködést

alakítsunk ki a szülőkkel, elnyerjük a bizalmukat. Ha a szülő látja, azt tapasztalja, hogy

tartalmas óvodai életet biztosítunk gyermekeinknek, jól érzi magát, szívesen jön óvodába, akkor

a szülővel való kapcsolattartás módja, formáj a pozitívan alakul.

Fontos a tájékoztatás, hiszen akkor tudunk folyamatosan együttműködni, együtt nevelni. Az

„oviúj ság”, a nyílt napok — hetek, a családi játszó napok, a kézműves délutánok, a különböző

programok hozzájárulnak, hogy a szülők megismerhessék nevelőmunkánkat, és ugyanakkor

aktív részesei legyenek az óvodai életnek. Mindezen élmények dús alkalmak, jó lehetőségek,

hogy az óvoda és a család kapcsolata elmélyüljön, és egyre eredményesebben tudjunk

együttműködni a gyermekek érdekében.

Az intézmény számára azonban fontos az együttműködés a külső partnerekkel is, a fenntartóval,

iskolával, könyvtárral szakmai- és szakszolgáltatókkal, partneróvodákkal, családsegítő

szolgálattal, egészségügyi szolgálattal.

Fontos, hogy a „Bázisovi” szakmai hálózatban az eddigi értékek, tevékenység terjesztését

tovább folytassa az intézmény.

Az eredményes szakmai munka érdekében szükség van a belső továbbképzésre,

tapasztalatcserére, egymás munkájának megismerésére. Továbbá szilárd meggyőződésem, hogy

a kitűzött célok, feladatok megvalósítása magasan képzett nevelőtestülettel lehetséges. Ez a

program folyamatos innovatív megújulást kíván szakmai továbbképzés, valamint önképzés

útján.
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És az eredményes pedagógiai munkához mi s~kségeltetik még?

ÁLOM—~VALÓSÁG ~ AKARAT ~ SZÁNDÉK!

~ stabil, speciális végzettséggel rendelkező mobilizálható nevelőtestület,

~ megfelelő elismerési, ösztönzési rendszer, életpálya modell, önmegvalósítási lehetőség,

~ optimális, objektív, tárgyi feltételek,

~ jó, innovatív, nevelői, munkatársi közösség,

a problémákon túllépő igazi értékeit, légkörét, elkötelezettségét, hivatástudatát

megmutató közösség.

3. VEZETŐI KONCEPCIÓ Iszakmai, pedagógiai koncepció I

3.1. C’éikitűzés

„ Mindenki láthatatlan drágaköveket rejt magában, akármilyemzek született, azt csiszolni,

formáini kell” iMarlo Morgan!

Vezetői tevékenységem célja, hogy az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott

nevelési célok és feladatok megvalósítását elősegítsem. Olyan nevelési gyakorlat megvalósítása,

olyan szintű tartalmi munka biztosítása, amelynek segítségével kivívjuk az ismertséget,

elismertséget partnereinktől.

Célom továbbá az eddig elért eredményekre, elvárásokra, tapasztalatokra alapozott innováció, a

szakmai munka továbbfejlesztése, a nevelési gyakorlat pozitív tendenciáinak továbbvitele.

Olyan intézményt szeretnék:

O aholjellemző a sajátos arculat, image, nemcsak intézményi, de csoportszinten is,

O ahol jól érzi magát mindenki, gyermek, pedagógus, munkatárs, szülő,

* ahol a gyermekeknek a játék a fő tevékenysége, a személyiségfejlesztés színtere,

O ahol a gyermekek tapasztalatainak, ismereteinek, bővítése, mélyítése az értelmi

képességek fejlesztése tevékenykedtetés és cselekedtetés által valósul meg,

O ahol a gyermekek olyan készség- és képességszintet érnek el, és olyan „kompetencia

alapú tudást” szereznek, amely az iskolai tanulmányok sikerességét megalapozza,
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O ahol a pedagógusok empátiával, szociális attitűddel, rendelkező egyénre szabott

pedagógiai munkát végeznek,

O ahol a gyermekek ismerik, ápolják és gazdagítják szűkebb és tágabb környezetének

hagyományait, értékeit,

O ahol a gyermekek elsajátítják a helyes magatartási, viselkedési, életviteli szokásokat, és

képessé válnak a közösségi életre,

* ahol döntésekben a szakmaiság privilégiumot élvez,

* ahol nyugodt, kiegyensúlyozott a munkahelyi légkör, s a kollégák ismeri és elismerik

egymás munkáját, erősségeit és összehangoltan tudnak együttdolgozni a kitűzött cél,

feladat megvalósítása érdekében.

3.2. A célból lebontottfőfeladatok

a) Komplex Prevenciós helyi nevelési program magas szintű megvalósítása.

b) A minőség folyamatos fejlesztése.

c) Szakmai munka segítése (belső-külső továbbképzés).

d) Munkatársi kapcsolatok alakítása.

e) „Mozgáskotta módszer” bevezetése

a) Á Komplex Prevenciós he)vi nevelési program magas szintű megvalósítása.

A programban a nevelési célok, alapelvek meghatározottak, mint dokumentumot nagyon

fontosnak tartom minden óvónő számára. Alapjául kell, hogy szolgáljon a mindennapi

munkának. A program eredményes megvalósítását az alábbi célok, feladatok

megfogalmazásával képzelem el.

Célom: Feladatom:

~ a program szerinti munka segítése
~ tervező munka közös elemzése
~ kiemelt területek nevelési értekezletek

A I-INP alapján végzett munka témáj ának választása
~ szakmai ellenőrzés
~ minőségének, megfelelőségének folyamatos

f~gyelése
~ szeretetteljes, kiegyensúlyozott családias légkör

biztosítása
~ szabad játéktevékenység biztosítása
~ egyéni bánásmód alkalmazása, dif~erenciálás

‚ ‚ ~ gyermekek megismerése tevékenységekbenGyermekkozpontu neveles ‚ ‚ ‚tevekenysegek altal
~ fejlődésük nyomon követése
~ szülői igények figyelemmel kísérése



a gyermekek sikerélményhez juttatása

Egyéni képességek kibontakoztatása onbizalmuk fejlesztése
‘ prevenciós fejlesztés
‘ tehetségfej lesztés
‘ felzárkóztatás, hátránykompenzáció

‘ családlátogatások
‘ esélyegyenlőség biztosítása

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek tehetséges gyermekek segítése
felzárkóztatása fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős

bevonása
‘ törvények, helyi rendeletek, jogszabályi

változások figyelemmel kísérése

b) A minőség folyamatos fejlesztése

Célom: Feladatom:

‚ partneri igények, elégedettségek mérése

Teljesítményértékelés és a partneri elégedettségi ‚ mérési feladatok dolgozókra vonatkoztatva
mérések működtetése. ‘ teljesítmény- értékelés követése

‘ az intézmény egészére kiterjedő értékelés
‘ intézményi önértékelés

c) Szakmai munka segítése (belső-külső továbbképzés)

„Az ember csak Úgy számíthat mások megbecsülésére, ha van önbecsülése, és csak akkor

hisznek benne, ha ő is hisz magában” /Fallaci!

Kiemelt vezetői feladataim, közé tartozik a helyi nevelési program megvalósításának

folyamatában a munkatársak segítése.

Áttekinthető, releváns tudást nyújtó képzéseket ajánlok fel és azok elvégzését szorgalmazom.

Ezek lehetnek: továbbképzések, diplomamegújító képzések, szakvizsgát adó képzések a

program-specifikus képzéseknek.

Feladatom:
- szaktanácsadással, szakemberek előadásaival
~ Új korszerű ismeretek gyakorlati
megvalósításával

‚ ‚ - információárainlás többirányú működtetésével
Szakmai munka segitese

- az ellenorzes. ertekeles, elemzes atfogo
rendszerének működtetésével
- belső hospitálással, tapasztalatcserékkel
- szakmai napok szervezésével, előadások
szervezésével
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cl,) Munkatársi kapcsolatok fejlesztése, alakítása

„A vezetőben legyen alázat, de a szakma iránt, amely nem azonos a szabályok nélküli

szabadossággal.” (Klein Sándor)

Ennek a gondolatnak a birtokában, vezetői célkitűzéseim megvalósításához szükségem van

olyan csapatra, amely segíti munkámat, velem együtt tud gondolkodni, dolgozni.

Feladatom:

Munkatársi kapcsolatok fejlesztése, alakítása. - a nyugodt, derűs légkör, biztonságot nyújtó
munkahely biztosítása
- az egymást segítő, támogató emberi kapcsolatok
alakítása
- odafigyelek minden dolgozó munkájára (óvónők,
dajkák, kollégák)
- a nyílt információáramlásra
- demokratikus vezetői stílus megvalósítására.

e) „Magyar Mozgáskotta módszer” bevezetése

(Komplex, mozgás-és személyiségfejlesztőprogram)

‚. Nem azt nézzük~ miért nem, hanem azt, hogyan lehetne.

Legyél Te a változás, amit a világban látni szeretnél.” !Mahatma Gandhi!

A helyi nevelési programban kiemelt szerepet játszik a mozgásfejlesztés. E tevékenység az

aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az

egész személyiség fejlődését elősegíti. A testséma fejlesztő program kedvezően befolyásolja a

téri tájékozódást, az oldaliság alakítását, a mozgáskultúrát, a keresztcsatornák fejlesztését és

fej leszti az értelmi és az erkölcsi képességek alakulását is.

E programban innovációs elemként jól beilleszthető szabad és/vagy kötött mozgásformaként

Magyar Gábor „Mozgáskotta” módszere. A jelmodulok —és a lábjelek segítségével a kötelező

foglalkozások anyagába beépíthetőek az eszközök és a mozgásanyaga is.

A módszer bevezetését a ciklus végére ajánlom, természetesen az alapfelszerelés beszerzése és

a nevelőtestület képzése után. A módszer elsajátítását irányításommal kívánom elsajátíttatni.
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Célom: Feladatom:

~ elméleti megismerés,
~ továbbképzések,A „Mozgáskotta” módszer megismertetése, ~ bemutató foglalkozáson való részvétel,

bevezetése. ~ azonosulás a módszerrel
~ csoportban gyakorlás,
~ az alapfelszerelés beszerzése,
~ középső csoportosok kiválasztása,
~ nagycsoportosok kiválasztása,A módszer beillesztése a helyi nevelési DVD filmek megtekintése a szakmai

programba, működtetése bemutatókról,
~ Csoportközi-foglakozások megszervezése,
~ házi bemutató foglalkozások
~ a módszer beépítése a helyi programba

„A „Mozgáskotta” módszert jó szívvel ajánljuk mindenkinek, mert:

a módszer központi pillérei — csakúgy, mint a programé — ajáték és a mozgás,

mint az óvodáskorú gyermek alapvető természetes megnyilvánulása, amelyben a nevelés,

fejlesztés — figyelembe véve a gyermekek eltérő egyéniségét, fejlődési ütemét —

a teljes személyiségre irányul,

~ a mozgáskotta módszer egy olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a

pedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai saj átosságaihoz

alkalmazkodva, játékos módon fej leszti a gyermekek testi és értelmi képességeit,

amely akár a csoportszobák átrendezésével is alkalmas arra, hogy a mozgás a nevelés

egészébe helyezve, a mindennapok meghatározó élményévé váljon,
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• a mozgáskotta módszer nem Csupán a mozgások térbeli és időbeli szerkezetére, a

teljesítményre koncentrál. A mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség

komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint maga a konkrét

mozgásfejlesztés,

• a módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás, az

emlékezet — mint a mozgásos tevékenység pszichológiai alapjai — legalább akkora

jelentőséggel bírnak, mint maga a kivitel. Az olyan gyermekeknek is élvezetes és

hasznos fejlesztési alternatívát kínál, akik a megszokott teljesítmény központú

mozgásoktatásban kevésbé sikeresek, esetleg elfordulnak attól.” (idézet az ajánlásból)

Kitűzött feladataint megvalósítása érdekében törekednifogok:

- a személyes kapcsolattartásra, a dolgozók személyiségének, értékeinek alaposabb

megismerésére

- a feladatok megvalósításában a terhelés közel azonos megosztására

- kiemelten kezelem a dolgozók motiválásÉtt, erkölcsi elismerését

- számítok a gyermekvédelmi felelős szakértelmére a hátrányos helyzetű gyermekek

felzárkóztatása érdekében

- a fejlesztő pedagógus szakszerű, tervszerű, rendszeres munkájára támaszkodni kívánok

- a nem pedagógus dolgozókkal (dajkák, segítő munkatársak) a korrekt együttműködés

kialakítására törekszem

~é~jainzat az intézmény demokratikus irányításával, a demokrácia érvényesítésével szeretném

elérni:

- vezetői munkámban a legfontosabb tervek elkészítésénél számítok a nevelőtestület

j avaslataira, észrevételeire, igényeire, lehetőségeire

- nagy hangsúlyt fektetek a szervezőmunkára, amelybe a dajkákat, bevonom

- vezetői ellenőrző munkámat a segítő szándékra és a pozitív megerősítésre építem

- a belső ellenőrzést, az értékelést az érintettek bevonásával kívánom végezni

- a felelősségteljes vezetői döntéshez bevonom a döntés előkészítés folyamatába az

érintetteket
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4. AZ ÓVODA IRÁNYÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ FELADATOK

(vezetési program)

Célom: az óvoda törvényes működési feltételeinek folyamatos biztosítása, az óvoda működését

meghatározó szabályzatok és dokumentumok alapj án:

Ezek: - pedagógiai munka

- tanügyigazgatás

Az óvoda irányítását meghatározó feladatok (intervallumokbaiz)

Rövidtávú feladatok:

a,) Az óvoda törvényes működtetése.
Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- Törvényes működtetés Vezető Pedagógiai Program
biztosítása, az intézményi Ovodapedagógusok SZMSZ
dokumentumok áttekintése, Fenntartó Házirend
felülvizsgálata Munkaköri leírások
- szabályzatok, szabályozó
dokumentumok felülvizsgálata
- a napi gyakorlat megtekintése
b~) Az óvoda helyi pedagógiai programjának céifejezetében meghatározottak hatékony megvalósítása.
Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- a helyi nevelési program Vezető Csoportnaplók
vizsgálata, gyakorlati Ovodapedagógusok Eves munkaterv
alkalmazása Szaktanácsadó Ertékelő beszárnolók
- zökkenőmentes iskolakezdés, a A tanköteles gyerekek Vezetői ellenőrzések
gyerekek optimális fejlesztése. beiskolázása Szakvélemények
- ajáték elsőcUeges szerepének Difer-mérések eredményei
biztosítása
- percepció- fejlesztés a Mérések eredményei
tevékenységek által. Csoportnaplók
- tehetségfejlesztés és Nevelési tervek
felzárkóztatás megvalósítása Egyéni fejlettségmérő lapok
- az egészséges életmódra Folyamatos, rugalmas napirend
nevelés biztosítása megtartása
- a munkatervben szereplő
óvodai programok
megvalósítása, az óvoda egyéni Gazdag programkínálat Eves értékelés
arculatának szmncsítése.
c,) A minőség folyamatos fejlesztése.
Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- családias, befogadó óvodai Az óvoda alkalmazottai, Mulasztási naplók
légkör biztosítása. közvetlen partnerek Eves értékelések
- szakmai kompetenciák
folyamatos fejlesztése Továbbképzési program
- az óvoda alkalmazottainak Karrierterv megvalósítása
teljesítmény értékelése.



d) Az intézmény menedzselése
Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- a szülőkkel való partneri Felvételi és Előjegyzési Napló
együttműködés erősítése Mulasztási Napló,
- belső forrásmenedzsment Társadalmi munkák Jegyzőkönyvek,
- külső, anyagi
forrásmenedzsment Pályázatok, óvoda alapítványa, Támogatói nyilatkozatok
működtetése. vállalkozók
- az intézményi honlap aktív
működtetése, PR tevékenység
e) Működési feltételek javítása
Részfeladatok:
- racionális működtetés, Fogyóeszköz nyilvántartás
- tárgyi felszerelések Eszközök beszerzése, selejtezés Felújítási terv
állagmegóvása, karbantartása Karbantartási terv
- a homokozó feltöltése
- udvari fajátékok védőkezelése, Balesetmentessé tétel
- az udvar teljes felújítása, A munka elvégzését igazoló
fbvesítés, fásítás számlák
- játékok, foglalkozási eszközök
vizsgálata Készletnyilvántartás, leltárív

Középtávú feladatok:

a) Az óvoda törvényes működése

Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai

- A Köznevelési törvény Elégedettségi vizsgálatok Jegyzőkönyvek
folyamatos feldolgozása, Új Köznevelési törvény Feljegyzések
elemek beépítése a szakmai
munkába.
- a szabályzatok, dokumentumok
folyamatos figyelése, esetleges
módosítások
b,) Az óvoda helyi pedagógiai programjának céifejezetében meghatározottak hatékony megvalósítása.
Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- személyiségfejlesztés, egyéni Mérések eredményei Csoportnaplók, tervezések
képességfejlesztés
- tehetséggondozás Gyerekek egyéni Egyéni fejlődési naplók.
- hátrányos helyzetű gyerekek képességmutatói
felzárkóztatása, folyamatos A gyerekek fejlődésének
fejlesztése folyamatos nyomon követése.
- a már kialakult óvodai
szokások, hagyományok Érdeklődés, részvétel Eves beszámolók.
ápolása, népszerűsítése.
c,) A minőség folyamatos fejlesztése.
Részfeladatok: Megvalósítás A inegvalósítás dokumentumai
- belső és külső szakmai A megszerzett ismeretek Jelenléti ívek, az előadások
továbbképzéseken való részvétel hasznosítása anyaga
- közösségi programok
szervezésével munkatársi Programokon való 1 00%-os Névnap, tanévzáró,
kapcsolat erősítése részvétel pedagógusnap.
- teljesítményértékelés Minőségi munkavégzés Ellenőrzési naplók, feljegyzések



- belső ellenőrzési rendszer
működtetése Pályázati kiirások
- továbbképzési terv Továbbképzési terv
felülvizsgálata Pontos információáramlás
- Pályázatok figyelése
d) Az intézmény menedzselése

Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- partneri kapcsolatok formáinak Erősödik az óvodai közösséghez Jelenléti iv
megújítása, való tartozás Együttműködési megállapodás
- Községi szintű esernényeken,
rendezvényeken való részvétel Meghívók, emléklapok
gyerekek, szülők bevonásával.
e) Működési feltételek javítása

Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- udvari játékok karbantartása Balesetmentes esztétikus
- játékeszközök felülvizsgálata környezet
- állagmegóvási munkák

Hosszú távú feladatok:

a) Az óvoda törvényes működése
Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- az intézmény aktuális Külső-belső ellenőrzések Jegyzőkönyvek
törvények szerinti működtetése Elégedettségi vizsgálatok
- intézményi önértékelés
b,) Az óvoda helyi pedagógiai programjának cé~fejezetében meghatározottak hatékony megvalósítása.

Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósitás dokumentumai
- a pedagógiai programban Élményekben gazdag óvodai Csoportnaplók
megfogalmazott célok, feladatok légkör jelenléte Ovodai üimepek, rendezvények
magas szintű megvalósítása
- a nevelőközösség szakmai Ovodapedagógusok Eves munkatervek, értékelések
munkájának, színvonalának
emelése
- a mozgáskotta módszer Óvodapedagógusok, A program éves anyagának
bevezetése, annak megvalósítása összeállítása
a gyakorlatban
c,) A minőség folyamatos fejlesztése.

Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- az óvodapedagógusok és a Nő az intézmény szakmai Képzést igazoló tanúsítványok
dajkák szakmai elismertsége, népszerűsége Dokumentációk
kompetenciájának fejlesztése Biztonságos óvodai légkör
- a törvényi változásokhoz való fenntartása Ertekezletek
rugalmas alkalmazkodás Jegyzőkönyvek
- belső ellenőrzések
d) Az intézmény menedzselése

Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósitás dokumentumai
- az óvoda informatikai Honlap működtetése Elérhetőség, használhatóság
rendszerének fejlesztése
- a honlapon fliss információk
közlése
- a „Csiribiri” Alapítvány Alapítványi bevétel Alapítványi könyvelés
népszerűsítése



e) Működésifeltételekjc’vftása
Részfeladatok: Megvalósítás A megvalósítás dokumentumai
- kiszolgáló helyiségek Feimtartói támogatás Dokumentumok
korszerűsítése
- karbantartási munkálatok
- életpálya modell folyamatos Törvényi előírások
nyomon követése Tanúsítvá.nyok, átsorolások

4. L A vezetői funkciók működtetése

Az óvodai célok megvalósításának érdekében a vezetési funkciók összhangjának megteremtése

szükséges. A vezetői funkciókat a törvényességi, a fenntartói elvárások, a Szervezeti és

Működési Szabályzatban, a Házirendben és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján

kívánom megvalósítani

Ezek a következők:

- tervezés

- szervezés

- irányítás

- döntés, koordinálás

- ellenőrzés, értékelés

Ezen funkciók működtetése elengedhetetlenek mind a napi munka, mind a hosszabb

időintervallumok megvalósításához.

Az ellenőrzés rendjét a teljesítményértékelési rendszerben és az éves munkatervben határozom

meg, amelyet a nevelőtestület elfogad. Az ellenőrzés funkciója kibővül a

telj esitményértékeléssel, melyet a köznevelési törvényben deklarált pedagógusok előmeneteli

rendszerét előkészíti.

A nevelési program, pedagógiai program, megfogalmazott célok elérése, feladatok megfelelő

színvonalon történő megvalósítása valamennyi alkalmazott legjobb teljesítményét kívánja.

Tervezés. szervezés

Az intézményben folyó tervezőmunka legfontosabb dokumentuma az Éves

Munkaterv. A feladatokat fontossági sorrend szerint, időrendi besorolással, a határidők és a

felelősök megjelölésével készítem el.

A célok, tervek akkor valósulhatnak meg, ha ezek összhangban vannak az óvoda

személyi és tárgyi feltételeivel.
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Fontosnak tartom a szükséges külső- és belső feltételek, források megteremtését, a meglévő

partnerkapcsolatok ápolását, fejlesztését.

Ellenőrzés

Az ellenőrzési terv az éves munkaterv részét képezi, mely tartalmazza az ellenőrzés

tárgyát, kire vonatkozik, az ellenőrzést végző személyét, a határidőt és az ellenőrzés módját.

Arra törekszem, hogy ellenőrzéseim során az emberi kapcsolatok meg őrzése mellett,

a színvonalas munkavégzésre és a hiányosságok javítására ösztönözzek. Célom: olyan

ellenőrzés végrehajtása, amely minden dolgozót érint és segíti az eredményesebb működtetést.

Fontosnak tartom az ellenőrzés tapasztalatainak visszacsatolását, beépítését a

munkafolyamatokba.

A felelősi rendszer kiépítését tervezem, mert azt gondolom, ha mindenki feladatot-felelősséget

vállal, akkor nő az elkötelezettsége az óvoda felé.

Értékelés, döntés

Az eredményes intézményvezetéshez megalapozott döntések sora szükséges.

Döntéseim meghozatala előtt számítok a javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogok

gyakorlóinak együttműködésére.

A hatékony vezetői munka saját magam és mások motiválása nélkül nem képzelhető el,

az intézményi cél akkor megvalósítható, ha összhangba hozható az egyének céljaival.

Rendszeres értékelésre és pozitív megerősítésre mindenkinek szüksége van.

Az anyagi elismerés hiánya révén különösen fontos, hogy jobban figyeljek arra, hogy a

lelkiismeretesen és eredményesen teljesítő kollégákat, legalább erkölcsi elismeréssel

jutalmazzam.

4.2. Gazdasági erőforrásokfejlesztése

Célom: a szakszerű, törvényes működés és takarékos gazdálkodás biztosítása.

Fontosnak tartom a teljes körű óvodáztatás biztosítását, csoportlétszámok normalizálását és a

fenntartóval való lehetőségek keresését a tárgyi feltételek fejlesztéséhez.

A vezetői munkába szervesen beépülnek a költségvetéssel, pénzügyekkel kapcsolatos feladatok,

gazdasági szabályok, törvények.
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Az óvoda költségvetését megfontoltan, ésszerűen, a takarékosság figyelembe vételével fogom

felhasználni.

Gazdálkodás terén a rendelkezésre álló pénzeszközök előirásszerű felhasználására törekszem, a

költségvetés működési kiadásait körültekintően igyekszem felhasználni.

Az állagmegóvás, a takarékosság, a meglévő értékek védelme nagy hangsúlyt kap munkámban.

A karbantartási összeget fontossági sorrend figyelembe vételével használom fel.

A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadásoknál és készletgazdálkodás terén a

leggazdaságosabb beszerzési források felkutatására törekszem.

A költségvetésen kívüli bevételeket az alábbi lehetőségek felkutatásával tervezem bővíteni:

- pedagógiai pályázat

- szponzorok, támogatók felkutatása

- felajánlások

- az óvodai „Csiribiri” Alapítványának működtetése.

5. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE

Célom: a partnerközpontú működés további biztosítása, melyet a kölcsönös bizalom, tisztelet,

az alkalmazkodás, segítségnyújtás és nyitottság jellemez.

Feladatomnak tekintem:

• a fenntartó felé olyan lehetőség kidolgozását, amely a nevelő munka megismerését teszi

lehetővé

• az iskolával közösen olyan tartalmi munka alakítása, amellyel biztosítható az óvoda-

iskola átmenet megkönnyítése

• a köz~művelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételét a programban

meghatározott célnak megfelelően

• pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel való együttműködés biztosítását;

kapcsolatfelvételt a partneróvodával

• a védőnőkkel, az orvossal szükség esetén aktuális kapcsolattartás

• civil szervezetekkel való kapcsolattartás
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Á család és az óvoda kapcsolata.

Kapcsolataink közül a legfontosabb az óvoda családokkal való együttműködése. A kialakult

hagyományos kapcsolat fenntartását és továbbfejlesztését tartom elsődlegesnek, melyben nagy

Szerepet szánok a nevelőtestületnek.

Olyan kapcsolat kialakítása a cél, amelyben:

• a kölcsönös tisztelet, bizalom, nyílt őszinte együttműködés a jellemző,

• a gyermekek mindenek feletti érdekeinek előtérbe állítása privilégiumot élvez,

• egyenrangú társként veszünk részt a kapcsolatban; elvárható empátiával, toleranciával,

tapintattal, intelligenciával, szakmaisággal,

tisztázottak a szerepek és a felelősség kérdése.

Feladatunk:

o tiszteletben tartani a szülők világnézetét, véleményét, nevelési elveit

• megtartani a szülők aktivitását az óvoda rendezvényein,

• felkelteni érdeklődésüket a szülői értekezletek, fogadóórák, ismeretterjesztő előadások,

programok iránt,

• népszerűsíteni a nyitott óvoda programokat,

Kapcsolatunk az iskolával.

A gyermekek iskolai beilleszkedésének, lehetővé tétele.

A kapcsolattartás formái a kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel,

szülői értekezlet. Továbbra is feladat az iskolába lépő gyermekek szüleinek körültekintő

tájékoztatása az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében.

Az iskola pedig lehetőséget biztosít, a már első osztályos, volt óvodások meglátogatására az

iskolai nyílt napokon.

Kapcsolatunk speciális intézménvekkei

Az együttműködésben cél a gyermekek magas színvonalú ellátásának biztosítása.

A velük való kapcsolatban fontos tényező a szakszerűség, a folyamatosság és a korrekt

információ csere.

A probléma kiszűrése után a szakemberek (vizsgálat, felmérés) megkezdik a gyermekek

fejlesztését. Az óvodapedagógusnak a felismerésben van fontos szerepe, hogy az iskola

megkezdése előtt fény derüljön minden esetleges problémára.

- Nevelési Tanácsadó
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Gyermekjóléti Szolgálat

- Családsegítő Szolgálat

- Beszédjavító

- Logopédiai Központ

- Gyermek Ideggondozó

- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság

- óvodaorvos, védőnő.

Kapcsolatunk az egészségü~ii szervekkel

Közös cél a prevenció, hogy minden gyermek testi-lelki-mentális fejlesztése

biztosított legyen. Különösen fontos ez a 2 speciális nevelést nyújtó csoport esetében.

Ebből következik és kiemelten fontos a folyamatos kapcsolattartás, a korrekt

tájékoztatás, a kölcsönös bizalomra épülő együttműködés, az egymás munkája iránti

tisztelet. A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre, konzultáció,

dokumentunielemzés.

Kapcsolataink közművelőciési intézménvekkel, civil szervezetekkel.

Nevelőmunkánk hatékonyságának fokozása érdekében kapcsolatot tartunk fent

minden olyan intézménnyel, amelyek művészeti jellegű és tartalmú színvonalas gyermek

műsorok, előadások szervezését kínálja gyermekeinknek és maradandó élményt

nyújthatnak programjaikkal. Nevelőmunkánkba az intézményen belüli, és intézményen

kívüli kulturális programokat rendszeresen és előre tervezetten beépítjük.

A fenntartóval való kapcsolat

Célom a működés feltételeit javító, a szakmai munkát segítő jó kapcsolat

megtartása, a folyamatosság, a pontosság, a korrektség segítségével, továbbá az intézmény

optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés, illetve az intézmény

érdekeinek képviselete.

Fontos szempontok:

~ Az óvoda és a fenntartó kapcsolata minél kiegyensúlyozottabb legyen.

~ Tájékoztatási és beszámolási kötelezettségünknek mindenkor eleget tegyünk.

~ A megfelelő munkakapcsolat működtetése.

~ A közvetlen kapcsolattartás, melyet segítenek a szakmai bemutatók, előadások,
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Óvodai rendezvények, amelyekre a fenntartó képviselői is meghívást kapnak, hogy

segítően támogathassák törekvéseinket.

~ Az intézmény működésével, működtetésével összefl.~ggő feladatok ellátása.

~ Az intézmény alapdokumentumainak előterj esztése.

~ Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége.

~ Az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzése.

~ Az intézmény szakmai munkájának eredményessége, a szakmai munka értékelése.

~ A program alapj án végzett értékelések nyilvánosságra hozása.

6. ZÁRÓ GONDOLAT

Pedagógiai hitvallásom középpontjában a gyermeki személyiség kibontakoztatásához szükséges

feltétel nélküli elfogadás, a szereteten alapuló nevelési attitűd áll. Ennek kell biztonságot

nyújtani a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődéséhez, amelyhez a vidámság, a derűs

jókedv is hozzá tartozik.

Lényeges számomra, hogy mindenki úgy érezze, egy közös célért, a gyermekek harmonikus

fejlődéséért dolgozunk. Az elvégzendő munka sikerének zálogaként a csapatmunkát tekintem,

ahol a vezető példamutatásával maga is alkotó tagja a szakmai folyamatnak. A várt eredmény

eléréséért — a működési feltételek megléte mellett — csak együtt, az óvoda minden dolgozójának

összefogásával, értékes munkájával, közös erővel képzelem el.

Ezen gondolatok jegyében kérem, hogy fogadják pályázatomat támogató szándékkal, hogy

szakmai, emberi méltósággal, értelmiségi öntudattal, kölcsönös bizalommal együtt tegyünk és

akarjunk tenni a gyermekekért, a felnövekvő nemzedékért, a községért, az intézmény

fejlődéséért.

A pályázatomban leírt elképzeléseim, a kitűzött célok, a megfogalmazott feladatok

megvalósításához külső pályázóként kérem a nevelőtestület, a szülői szervezet, véleményezők,

javaslattevők támogatását, bizalmát.

Rákóczifalva, 2015. február 15.

Berényiné Bencsik Erzsébet
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