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SZEMÉLYI ADATOK  

 
Név: Csiszárné Huszár Judit sz. Huszár Judit  

Születési hely, idő: Veszprém, 1967. 10. 30.  

Családi állapot: férjezett  

Gyermek: Csiszár Noémi   

Lakcím: 8226 Alsóörs Kossuth u. 11.  

Telefon: 70/6700577  

Állampolgárság: Magyar  

Jelenlegi munkahely:  

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde  

Beosztás: intézményvezető  

Eddigi munkahelyek, beosztások, feladatkörök:  

2013.08.16.-     Napraforgó Óvoda és Bölcsőde  - intézményvezető 

2012.08.16.-2013.08.15. Napraforgó Óvoda – megbízott intézményvezető 

2004.09.01.-2012.08.15. Á.M.K. Endrődi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos 

Óvoda Alsóörs – óvodavezető-igazgatóhelyettes  

1988.07.01-2004. 08. 31. Napközi Otthonos Óvoda Alsóörs - óvodapedagógus –óvodavezető 

helyettes  

 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ  

 
Szakmai végzettség, tanulmányok:  

o 2011- 2013     BME Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szak,    

                                               Budapest – közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga  

o 1986-1988      Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Soproni  

                        Óvóképző Intézet Sopron – Okleveles óvónő  

o 1982-1986  Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred- érettségi 

o 1974-1982     Endrődi Sándor Általános Iskola Alsóörs             

 

Szakdolgozatok:  
          o      A szülői és az óvodai nevelés összhangja (2013. Budapest) 

o A pedagógusok véleménye a nehezen nevelhető gyermekről (1988 Sopron)  

 

 

Szaktanfolyamok, továbbképzések 

 

 

2018. A hatékony vezető kelléktára 

2017. Évindító szakmai nap óvodák számára 

2017. Segítségnyújtás a vezetői és intézményi önértékeléshez, tanfelügyelethez 

2016.Évindító szakmai nap óvodák számára 

2016. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, tanfelügyelethez 

2016. DIFER használata 

2016. Ovi-Foci 

2015. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, pedagógusminősítéshez 

2015.Gyakorlatközeli nap 
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2015. Környezetkultúra az óvodában 

2014. Közös útkeresés- Óvodavezetők Országos Konferenciája 

2014. Óvodapedagógiai Évnyitó 

2013. A pedagógus-minősítésre való felkészülés 

2010 Az óvodai Helyi Nevelési Programjának módosítása- az ONAP elvárásainak való  

         megfeleltetés  

2003-2004 Óvodai intézményértékelés 

2003 Haladó szövegszerkesztés, prezentáció  

2001 Az óvodai nevelési program és a gyakorlat összevetése  

2000 Minőségbiztosítás és programfejlesztés az óvodában  

1999-2000  Családpedagógia 

1998-1999   Játékpszichológia 

1997-1998 Óvodai nevelési program készítése  

 

 

Munkaközösségi tagságok:  
 - Zöld-Ovi munkaközösség 

 - Kelet-Balatoni Kistérség Óvodavezetői munkaközössége  

 

Vezetői tapasztalatok:  
 - Intézményvezetői tapasztalatok  

 - Minőségirányítási csoportvezetési tapasztalatok  

 

Szakmai tapasztalatok átadása:  

            - Gyakornok óvodapedagógus mentorálása 

 - Óvóképzős főiskolai hallgató gyakorlatának vezetése  

  

Egyéni képességek és készségek:  
 Együttműködési készség  

 Szervezőkészség  

 Vezetői ismeretek  

 Stratégiai gondolkodás  

 Kommunikációs, konfliktuskezelési, minőségbiztosítási ismeretek  

 Jó kézügyesség, kreativitás  

 Pedagógiai elkötelezettség  

 Empátia  

 

Egyéb:  
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

 Internet használati ismeretek  
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I.  Bevezető gondolatok 

 

 
„Minden változás egy tervvel kezdődik. Annak sikere számos dologtól függ.  

Az elkötelezettség mélységétől. A cél iránti szenvedélytől. Az irány elfogadásától.  

Az akadályok legyőzésébe fektetett elhivatottságtól.” 

 

 
Az elmúlt évek törvényi változásai, a pedagógus életpályamodell és az ezzel járó szakmai 

követelményrendszerek bevezetése a pedagógusok szakmai fejlődését és ezzel együtt az 

intézményes nevelés minőségének javítását célozza. 

 

 

A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjeként a megváltozott köznevelési 

környezet által generálódott kihívások, az ebből fakadó intézményre háruló feladatok, illetve 

30 éves óvodapedagógusi munkám együttesen jelentették azt a motivációt, mely hozzásegített 

ahhoz, hogy elkészítsem vezetői programomat, s ez által utat mutasson a jövőben 

intézményünk működéséhez, szakmai munkájának sikerességéhez. 

 

 

II.  Szakmai pedagógia hitvallásom 

 
„ A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba, s fényt 

keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislákoló gyertyák fényét, mit önmagáról 

visszatükrözhessen.” / Wass Albert/ 

 

Pedagógiai hitvallásom a gyerekek szeretetére, tiszteletére, feltétel nélküli elfogadására épül. 

Számomra belső késztetés a szebbé, jobbá, színvonalasabbá tétel igénye. 

 

Hiszem, hogy egy intézmény vezetője akkor végzi jól munkáját, ha: 

 

 minden percben érvényesül a gyermekek mindenekfelett álló érdeke 

 az óvoda és bölcsőde pedagógiai munkája magas színvonalú 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekek megfelelő támogatást kapnak 

 a munkatársak a munkavégzésükhöz szükséges vezetői segítséget megkapják, kiemelt 

munkavégzésük erkölcsi és anyagi elismerést nyer 

 ösztönözni tudja munkatársait a hatékonyabb munkára 

 az intézmény jó légkörének kialakításában nagy szerepet ad toleranciának, egymásra 

figyelésnek, bizalomnak, őszinteségnek, csapatmunkának 

 személye, tevékenysége csak annyira hangsúlyos, amennyire az adott helyzet 

megkívánja  

 elvárásai tisztázottak, az intézményben zajló folyamatok jól tervezettek és 

szervezettek 

 az intézmény belső- és külső partnerei elégedettek 

 az intézmény tükrözi a hely szellemiségét, pedagógiai törekvéseit. 

 

 



 

7 
 

III.  Helyzetelemzés 

 

1. Személyi feltételek 

 

 1.1Humán erőforrás 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 2012. év augusztusától önálló intézményt alapított 

Napraforgó Óvoda Alsóörs néven.   

A kétcsoportos óvoda nevelőtestülete 5 óvodapedagógusból állt, közülük egy 

intézményvezetőként látta el az intézmény szakmai vezetését. 

Az óvodában folyó pedagógiai munkát utazó logopédus és fejlesztő pedagógus is segítette. 

2017.év szeptemberétől a sikeres óvodabővítési pályázatnak köszönhetően a humán erőforrás 

létszáma kibővült. 

Óvodai csoportok száma 3, illetve egy mini bölcsődei csoport működik.  

A törvény által előírt óvodapedagógusok száma jelenleg 7.  

A fizetés nélküli szabadságon lévő kolléganő helyettesítését pedagógiai asszisztens 

alkalmazásával tudjuk biztosítani óvodapedagógusi álláshelyen. Így az óvodapedagógusok 

száma: 6. Az óvodapedagógusok valamennyien felsőfokú végzettséggel rendelkeztek, 

közülük ketten szakvizsgázott óvodapedagógusok. 

Közülük egy fő intézményvezető, aki irányítja az óvoda, konyha, bölcsőde működését. 

Egy szakképzett pedagógiai asszisztens segíti munkánkat. 

3 szakképzett dajka dolgozik a csoportokban. 

A logopédiai terápiát és a fejlesztő foglalkozásokat a Halászteleki Református Egységes 

Gyógypedagógia Módszertani Intézménnyel kötött együttműködési megállapodás szerint egy 

logopédus látja el.  

A bölcsődei gondozást 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő, illetve egy bölcsődei dajka 

munkakörben alkalmazott, 4 órás munkaidőben végzi. 

 

Az óvoda saját főzőkonyhával rendelkezik. A bölcsőde kialakításával és külön feladatként 

megjelenő diétás étkezés biztosításának bevezetésével, megnövekedett a dolgozói létszám. 

Jelenleg 3 szakácsnő- közülük egy diétás szakács-, egy kézilány és az élelmezésvezető vesz 

részt az étkeztetés megvalósításban. 

Egy fő négy órában megbízási szerződéssel biztosítja az iskolai kollégisták vacsoráztatását. 

Egy fő heti 10 órában látja el az intézmény kert gondozását és karbantartási feladatait. 
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1.2. Gyermeklétszám 

 

Az elmúlt évek statisztikáit tekintve megállapítható, hogy az utóbbi időben megnövekedett az 

óvodás gyermekek száma. 

 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

okt.01. máj.31. okt.01. máj.31. okt.01. máj.31. okt.01. máj.31. okt.01. máj.31. 

48 56 52 57 52 58 53 57 56 58 

 

 

Az elmúlt időszakban csoportonként 30 illetve 28 fő volt jellemző.  

A 2017-2018-as nevelési évben csoportonként 20-20-18 fő volt a csoport létszám. 

2018-2019-es nevelési évre előjegyzett gyermekek száma 22. Így az óvoda létszáma kb. 58, 

bölcsődések száma 7 illetve 8 fő. 

 

 

2. Tárgyi feltételek 

 

Az óvoda épülete 42 éves. Az épület állagmegóvása folyamatos. Ablakcserére, járófelületek 

cseréjére, bútorzatcserére került sor az utóbbi években. Az éttermi részben sürgős 

nyílászárócsere illetve a konyha alapterületének bővítése szükséges. 

A sikeres pályázatnak köszönhetően 2017 nyarán új élelmezésvezetői iroda illetve nevelői 

szoba kialakítására került sor. Átépítésre került a már meglévő gyermekmosdó. Az új 

épületszárnyban kapott helyet a bölcsődei csoportszoba a kiszolgáló helyiségekkel, egy új 

csoportszoba öltözővel, mosdóval, és a só  

szoba, mely fejlesztő szobaként is funkcionál. 25 fő befogadására tervezett csoportszobák 

világosak, esztétikusak, redőnyökkel és szúnyoghálókkal ellátottak.  

 

A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek, óvodai eszközállomány, 

csoportszobák bútorzata és játékellátottsága megfelelő. 

Az alapszükségleteket a Fenntartó biztosítja. 

A konyha gépekkel való fejlesztése folyamatos. A bővítésnél új szagelszívó beszerelésére 

került sor. 

 

Az intézmény két asztali számítógéppel rendelkezik, melyek korszerűsítésre szorulnak, annál 

is inkább, mert ezek lehetővé teszik étkezési programok, étkezési nyilvántartások használatát. 

Két laptop vásárlásával segítjük a pedagógiai munka színvonalasabbá tételét. Két fénymásoló 

gép, projektor, nyomtató segíti a munkánkat.  

A konyhai és óvodai dolgozók külön öltözködésére nincs lehetőség. 

Az óvoda udvar árnyékos, újra füvesítése megtörtént. Kialakításra került a mini bölcsődések 

leválasztott udvarrésze is. 

Testnevelés foglalkozások a szomszédos sportcsarnokban zajlanak. 
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3. Pedagógiai program 

 
Az intézmény saját maga készítette pedagógiai programját, mely tükrözi a helyi 

sajátosságokat és lehetőségeket, melyekre építve a gyermekek lehetőséget kapnak a világ 

megismerésére. 

Az óvodai nevelés célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatásának elősegítése az egyéni és életkori sajátosságok 

figyelembevételével. Ehhez olyan pedagógiai környezet megteremtésére törekszünk, melyben 

természetes a gyermekek, óvodapedagógusok, szülők számára a különbözőségek elfogadása. 

Kiemelt célként jelenik meg a környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása, mely 

alapot jelent ahhoz, hogy az óvodások természetszerető, környezetbarát emberekké váljanak. 

Az intézmény számára fontosak hagyományai, nyitott új hagyományok teremtésére. 

 

4. Szervezeti kultúra 

 

Az intézményi szervezet fejlesztés célja az együttműködő, motiváló, szakmai környezet 

kialakítása. Az alkalmazotti közösség együttműködésére a szakmai igényesség, hatékonyság 

jellemző. A feladatmegosztás a szakértelem, s az egyenletes terhelés alapján történik.  

Az életpályamodell bevezetésével az önértékelési tervnek megfelelően zajlanak az 

önértékelési eljárások.  

Minden nevelési évben megtörténik a partneri elégedettségvizsgálat a helyben kialakított 

eljárásrend szerint. Ennek eredménye megjelenik a beszámolókban, és erre alapozva készül el 

a következő év munkaterve. 

 

 

 

IV. Intézményvezetésre vonatkozó program 

 

„ Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi 

másságát – de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” 

                                                                                                   /Müller Péter/ 

 

A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde többcélú intézményként működése során különböző 

feladatokat teljesít. A bölcsődés életkorú gyermekek gondozását és a 3-7 éves korú gyerekek 

óvodai nevelését végzi, illetve főzőkonyhája ellátja a község gyermekeinek, lakóinak 

étkeztetését is. 

Az intézményvezetői feladatok is sokrétűek, összetettek. Arra fogok törekedni, hogy 

intézményünkben megőrizzem a nyugodt, családias légkört, mely intézményünk egyik 

erőssége. Igyekszem megteremteni azokat a feltételeket, melyek szükségesek a megfelelő 

színvonalú munkavégzéshez. 
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1. Óvodai konyha 

 

Intézményünkben és községünkben is jelentős feladatot lát el az óvodai konyha.  

260 személy étkeztetéséről gondoskodik, bölcsődések, óvodások, iskolások, dolgozók, 

nyugdíjas és szociálisétkezők, vendégétkezők ellátását biztosítja.  

A személyi feltételek megfelelőek, de infrastruktúrája fejlesztést igényel. A bővítést 

önkormányzatunk pályázat segítségével kívánja megvalósítani a következő időszakban. 

 

 

2. Bölcsőde 

 

A bölcsőde, intézményünk egyik olyan egysége, ahol a családiasság jellemző. A bölcsődei 

szakmai programnak megfelelően végzik a kisgyermeknevelők a gyermekek gondozását, 

nevelését. 

A bölcsődei nevelés-gondozás legfontosabb feladatai: 

 

 a fejlődés támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet megteremtése 

 olyan napirend és szokásrend kialakítása, mely lehetőséget ad egy helyes életritmus, és 

a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésére, igazodva az óvodai 

napirendhez és szokás- és szabályrendszerhez 

 derűs, nyugodt szeretetteljes légkör megteremtése türelmes beszoktatással 

 napi tevékenységek során a gyermekek kreativitásának és önállóságának fejlődésére 

lehetőség biztosítása 

  a családokkal való jó kapcsolat megőrzése, beszélgető körök szervezése a szülőknek 

 közös programok szervezése az óvodával, szülőkkel  

 bölcsőde-óvoda átmenet megkönnyítése érdekében nyár folyamán egy hétig az 

„óvoda-kóstolgató” megszervezése. 

 

 

3. Óvoda 

 

Legfőbb célom, hogy a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, mint többcélú intézmény szerető, 

befogadó, elfogadó, gyermekközpontú intézmény maradjon, melyben legfőbb érték a 

gyermek. Olyan környezet kialakítására törekszem, ahol jó minőségű a nevelés, a gondozás, 

ahol jó gyermeknek lenni és jó érzés gyermeket nevelni. 

 

Kiemelt céljaim: 

  

 Támogatói környezet kialakítása, s ehhez az intézmény forrásainak hatékony 

felhasználása 

 Hatékony irányítással, menedzser típusú vezetéssel jól működő szervezeti kultúra 

kialakítása 

 Értékközpontú nevelés és tanulás megvalósítása. 
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Ennek megfelelően célom: 

 Az óvodában folyó pedagógiai munka töretlen folytatása, a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok elérése, mint: 

 érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése 

 a gyermekek képességszintjének és egyéni fejlődési ütemének megfelelő 

fejlesztés biztosítása, hátrányok csökkentése 

 nevelési elvek egységesítése, gyakorlatban való alkalmazása 

 tehetséggondozó programok kidolgozása, működtetése 

 sokoldalú, komplex élmények nyújtása 

 több mozgásos tevékenység biztosítása 

 értékteremtő, hagyományőrző, környezeti nevelésre alapozó pedagógiai  

     elképzelések előtérbe helyezése. 

  Az óvodapedagógusokra vonatkozó intézményi elvárásoknak való megfelelés 

elősegítése 

 A pedagógiai munkát segítők számára egy szempontsor kidolgozása, ennek megfelelő 

értékelés bevezetése 

 Humán erőforrás fejlesztése, továbbképzések, tudásmegosztás támogatása 

 Partneri, kapcsolati rendszer fejlesztése. 

 

 

4.  Vezetői kompetenciák alkalmazása 

 

 

4.1.1 Az óvodai nevelés, fejlesztés és a tanulás támogatásának stratégiai vezetése és 

irányítása 

 

A nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat eredményességének, a gyermekek fejlődésének 

biztosítása 

 

 Terület Pedagógiai Program Vezetői elképzelések 

1. A szabad játék biztosítása, 

fejlesztő hatása 

A szabad játék során 

biztosítsuk a gyermekek 

számára az önállóságot, a 

szabadságot, a játék 

tevékenység kiválasztásában, 

a játékeszközök, társak, 

játszóhely megválasztásában, 

valamint a gyermeki 

elgondolás megvalósulásában 

és kommunikációban. 

 

Tudatos megengedő és 

támogató jelenlétünkkel, 

ötletadással, eszközadás 

mérlegelésével biztosítsuk, 

segítsük a tartalmas szabad 

játék kialakulását. 

 Elsődleges szempont a 

szabad játék túlsúlyának 

érvényesülése az 

óvodapedagógus indirekt 

irányítása mellett. 
Elvárom, hogy az 

óvodapedagógusok a 

gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjének, és érdeklődésüknek 

megfelelően biztosítsák a 

játéktevékenységekhez 

szükséges feltételeket./időt, 

eszközt, nyugalmat/ 

Elvárom, hogy az 

óvodapedagógusok adjanak 

ötleteket, biztosítsanak 

élményszerzési lehetőségeket a 

szabad játék kialakulásához, 

érzelmek megnyilvánulásához. 
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2. Tevékenységekbe  

ágyazott tanulás 
A játék és a tanulás teljes 

mértékben összekapcsolódik 

az óvodáskorban. A gyermek 

esetében a tevékenységvágy 

ösztönöz a 

tapasztalatszerzésre, 

cselekvésre. Játék közben, 

játékosan szinte észrevétlenül 

tanul, tehát a játék az óvodai 

tanulás egyik legfontosabb 

színtere. A nevelési folyamat 

egésze, azaz valamennyi 

pillanata alkalmas arra, hogy 

erőltetés nélkül, spontán, vagy 

irányított módon tanuljon a 

gyermek. 

 

 

Figyelemmel kísérem, hogy 

minden tevékenység alapja a 

játék legyen. Az 

óvodapedagógusok folyamatos 

motivációval, a gyermekek már 

meg lévő ismereteire alapozva, 

komplex módon a külsővilág 

tevékeny megismeréséhez 

igazodva valósítsák meg a 

tanulást. 

 

Ennek megfelelően készítsék el 

terveiket, s tegyék lehetővé a 

spontán és tervezett 

tapasztalatszerzést, az 

ismeretek elmélyítését, 

bővítését. 

A megvalósításról készüljön 

feljegyzés, s erre alapozva 

készítsék el újabb terveiket. 

3. Munka jellegű 

tevékenységek 
Az óvodapedagógus tartsa 

szem előtt, hogy a gyermeki 

munka megszerettetésén 

keresztül, olyan készségek, 

tulajdonságok alakuljanak ki, 

melyek pozitívan 

befolyásolják a gyermek 

közösségi kapcsolatait, 

kötelesség teljesítését. 

Figyelemmel kísérem, hogy 

a gyermekek egyéni 

képességüknek megfelelő 

munkát végezzenek. 

4. Programunk kiemelt 

területe a külső világ 

tevékeny megismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A környezet megismerése 

közben pozitív érzelmi 

viszony kialakítása a 

természeti – ember – 

tárgyi világ értékei iránt, 

különös tekintettel a 

környezetvédelemre.  

Környezet adta 

lehetőségünk a Balaton. 

Kiemelt célunk, hogy 

felhívjuk a gyerekek 

figyelmét a Balaton 

szépségére, hasznosságára, 

és védelmére. Ismertessük 

meg a gyerekeket a rá 

jellemző növény és 

állatvilággal. 

 
 

 

 

 

Fontos, hogy a gyermekek 

érdeklődésére, aktivitására, 

építsünk és jutassuk 

tapasztalatokhoz őket a 

szűkebb és tágabb 

környezetről. Tervszerűen 

szervezzünk megfigyelő 

sétákat. Biztosítsuk séták, 

kirándulások alkalmával a 

környezetben való 

megfigyelést, 

tapasztalatszerzést. 

 

A fenntartható fejlődés 

érdekében helyezzünk 

hangsúlyt a 

környezettudatos magatartás 

alapozására, alakítására, az 

ökológiai gondolkodás 

fejlesztésére. 

Élményekkel teli 

tevékenységekkel 

ösztönözzük és erősítsük a 
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gyermekekben a pozitív 

érzelmi kötődést a 

természethez. 

Láttassuk meg a környezet 

csodáit, szépségét, 

harmóniáját és 

tanítsuk meg személyes 

példánkon keresztül a 

természet védelmét, óvását. 

Ismertessük meg a 

környezetvédelem alapjait: a 

föld, a levegő, a víz, a 

növény- és állatvilág, a 

talajvédelem meghatározó 

szerepét. 

Alapozzuk meg a 

környezetbarát szokásokat: 

takarékoskodás a vízzel, 

árammal, papírral, ill. 

hulladékkezelés, szelektálás. 

Örökös Zöld Óvoda cím 

megpályázása. 

Óvodai környezet 

virágosítása, fűszerkert 

létrehozása. 

Óvodai kirándulások 

megszervezése. 

Vetélkedők szervezése 

szülőkkel a környezetünk 

témakörben. 

5. Az érzelmi, erkölcsi és 

közösségi nevelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alakítsunk ki nyugodt, 

derűs, kiegyensúlyozott 
légkört, kedvező 

benyomásokat. 

Igyekezzünk kialakítani 

olyan érzelmi kötődést, 

mely érzelmi biztonságot 

nyújt a gyermekek 

számára, a mindennapi 

tevékenységek, játék, 

hagyományok ápolása 

során.  

Neveljük a gyermekeket 

arra, hogy elfogadják és 

megértsék, hogy az 

emberek különböznek 

egymástól. Óvodai életünk 

megszervezésében 

jussanak kifejezésre olyan 

erkölcsi és akarati 

Elvárásom, hogy a már 

kialakított szokás- és 

szabályrendszer betartásával 

megteremtsék a pedagógusok 

a biztonságot, nyugodt derűs 

légkört. 

 

 

 

 

Fordítsunk különös figyelmet 

arra, hogy a gyerekek 

esélyegyenlőségi jogai ne 

sérüljenek. 

 

 

Mindennapi 

tevékenységeikben is kapjon 

fontos szerepet a 

hagyományok ápolása. 
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tulajdonságok, amelyek 

megalapozzák a megfelelő 

szokás és normarendszer 

kialakulását. 

Segítsük elő, hogy a 

gyermek tudjon 

rácsodálkozni a természet 

szépségére, ismerje, 

tisztelje és becsülje 

szűkebb és tágabb 

környezetét, amely a 

hazaszeretet és a 

szülőföldhöz való kötődés 

alapja. 

Jutassuk olyan 

élményekhez, hogy a 

közösségben tudjon örülni, 

boldog lenni. 

Használjuk ki a szociális 

tanulásban rejlő 

lehetőségeket, erősítsük a 

helyes viselkedési 

normákat, mintaként 

szolgáló cselekvéseket. 

Fejlesszük a gyermek én 

tudatát, szociális 

érzékenységét, biztosítva a 

gyermek önkifejező, 

önérvényesítő törekvéseit. 

Személyes példával 

kölcsönös tiszteletre, egymás 

elfogadására, az egyéni 

sajátosságok tiszteletben 

tartására neveljük a 

gyermekeket. 

Táncház szervezése a 

szülőkkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Egészséges életmódra 

nevelés 

Az óvodapedagógusok 

feladata olyan gyermekek 

nevelése, akik képesek 

mindenkori testi, 

személyükkel kapcsolatos 

szükségleteik kielégítésére 

mind a gondozás, mind a 

testápolás terén. További 

cél, hogy óvjuk 

egészségüket, ismerjék az 

egészséges életmód 

alapvető kritériumait. 

 

 

     

 

 

Elvárom, hogy az 

óvodapedagógusok 

fordítsanak gondot a 

gyermekek gondozására, 

testi szükségleteik, 

mozgásigényük 

 kielégítésére. 

Tervszerűséggel és 

tudatossággal segítsék elő a 

gyermekek testi 

képességeinek fejlődését, az 

összerendezett, harmonikus 

mozgás kialakulását. 

Tartsák szem előtt a 

gyermekek lelki 

egészségének fontosságát. 

Törekedjenek a betegségek 

megelőzésére. 

Alakítsák ki a gyermekekben 

az életkornak megfelelő 
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szabad levegőn való 

tartózkodással, mozgással, 

helyes táplálkozással, 

megfelelő folyadék 

mennyiséggel, öltözködéssel, 

pihenéssel, tisztálkodással 

kapcsolatos egészségség 

megőrzés, egészséges 

életvitel szokásait. 

A testi nevelésen belül adódó 

korrekciós feladatok 

ellátására óvodai 

gyógytestnevelő 

alkalmazását szorgalmazom. 

A napirendbe illesztett 

gyermekfoci és 

szivacskézilabda a 

tehetséges gyermekek 

képességfejlesztését segítené 

elő. 

Fontosnak tartanám beépíteni 

a Helyi Pedagógiai 

Programba az úszásoktatást, 

illetve néptánc tanítást 

költségvetési támogatással. 

7. Különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek 

nevelése - oktatása         

 

 

 

1. A beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelése 

 

 

 

 

2.Tehetséggondozás 

    
 

Fontos, időben felismerni 

és kiszűrni a 

beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő 

gyermeket.  

Meg kell ismerni a 

különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek 

fejlettségi szintjét, a 

tapasztalatokat rögzítsük a 

gyermekdossziéban, erre 

alapozva készítsük el az 

egyéni fejlesztési tervet. 

 

Feladatunk, olyan 

támogató és szakszerű 

környezet megteremtése, 

amelyben a tehetséges 

gyermekek minél korábbi 

életkorban felfedezhetők és 

kiemelkedő képességeik 

továbbfejlesztése 

biztosítottá válik. 

Figyelemmel kísérem a 

hátránykompenzációs 

feladatok megvalósulását, az 

egyéni fejlesztések 

eredményeit. 

Ha szükséges, szakemberek 

bevonását javaslom a 

fejlődés érdekében. 

 

Elvárom, hogy a kiemelkedő 

képességű gyermekek egyéni 

bánásmódban részesüljenek, 

differenciált feladatadással 

fejlesszék képességeiket. 

Tehetséggondozó program 

kidolgozása, különös 

tekintettel a mozgásra, 

néptáncra, környező világ 

tevékeny megismerésére. 
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Az óvodás gyermekek megfigyelésének és mérési eredményeinek beépítése a nevelési 

folyamatba a fejlesztés biztosítása érdekében 

 

 

 Terület Pedagógiai Program Vezetői elképzelések 

1. A gyermekek 

fejlődésének nyomon 

követése 

 

A gyermekek egyéni 

fejlődéséről, kidolgozott 

szempontok alapján fejlődési 

naplót vezetünk, mely a 

gyermekdosszié egy része. 

Minden gyermekre vezetni kell 

a meghatározott területek 

szerint. Minimum évente két 

alkalommal kell bejegyezni, s 

ha visszaesés érzékelhető, 

akkor többször is feljegyzést 

kell készíteni és tervezni kell a 

fejlesztendő feladatokat. 

 

 

A fejlődésmérő lapok 

eredményeit figyelembe 

veszem tervező munkám 

során. A fejlődésmérő 

lapok összesítését kérem 

csoportonként, 

életkoronként, majd 

óvodai szinten. Az 

eredményekből tervezzük 

a következő időszak 

kiemelt feladatait 

hatékony 

munkavégzésünk 

érdekében. 

2. Nevelő munka tervezése A Pedagógiai Programban 

megfogalmazottaknak 

megfelelően készítjük nevelési, 

tanulási terveinket. 

 

Elvárom és ellenőrzöm a 

pedagógiai programunk 

céljainak elérésére 

irányuló, egymásra 

épülően felépített 

terveket. 

3. Szülők tájékoztatása és 

bevonása a tanulás 

támogatásának 

folyamatába 

Óvodai nevelésünk a családi 

nevelésre épül, ezért a 

folyamatos szülői 

kapcsolattartás fontosságát 

hangsúlyozzuk. Az 

együttműködés formái 

változatosak. 

Elvárás, hogy a 

pedagógusok eleget 

tegyenek a szülők felé 

történő tájékoztatásnak a 

gyermekek fejlődéséről. 

Ismertessék meg a 

gyermek fejlődéséről 

készített 

dokumentumokat, ezt 

aláírásukkal igazolják. 

Segítsék a szülőket a 

helyes nevelési eljárások 

megtalálásában és 

gyakorlati 

alkalmazásában. 

Azokat a szülői 

igényeket vegyék 

figyelembe, melyek 

egyértelműen segítik az 

óvoda-család 

kapcsolatának erősítését.  
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Intézményi innovációs törekvések 

 

 
1. Az intézményi és vezetői tanfelügyelet során feltárt fejleszthető terület, a 

tehetséggondozás megvalósítása. Ennek érdekében a következő időszakban 

tehetséggondozó program kidolgozása szükséges. Fontos feladatunk a tárgyi és 

személyi feltételek megteremtése a tehetségkibontakoztatás megvalósításához. 

 

2. Az óvodapedagógusok szakmai módszertani fejlődésének támogatását tűzzük ki 

célul. 

 

A pedagógus életpálya modell által támasztott követelményeknek való megfelelés 

eléréséhez szükséges nevelőtestületünk minden tagjának nyitottsága, első sorban az új 

módszerek megismerésére. Fontosnak tartjuk, hogy gyakorlatban is megismerjük más 

óvodák munkáját. Ezért szorgalmazzuk a környezetünkben lévő óvodák 

nevelőtestületeinek tudásmegosztását. 

 

 

4.1.2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A köznevelés állandó változásához igazodó, ugyanakkor az intézményben közösen elfogadott 

értékek mentén szeretnénk végezni nevelő-oktató munkánkat továbbra is. Ezért fontosnak 

tartom, hogy a jogszabályi változások, környezeti változások, partneri elvárások 

figyelembevételével, eddigi pedagógiai munkánk színvonalának megőrzésével történjen az 

intézmény jövőképének kialakítása. 

 

Szeretnénk intézményünkben megteremteni a gyermekek fejlődésének és nevelésének 

optimális feltételeit, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörben. 

Törekszünk arra, hogy minden gyermek életkori és egyéni sajátosságainak, képességeinek 

megfelelő sokoldalú fejlesztést kapjon. Egyedi személyiségként foglalkozunk velük, egyenlő 

hozzáférést biztosítva számukra, a felzárkóztatás és tehetséggondozás terén. 

Feladatunk, hogy a különböző tevékenységek úgy épüljenek be mindennapi munkánkba, hogy 

ezzel segítsük elő majd az iskolai közösséghez történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. 

Pedagógiai tevékenységrendszerünket és tárgyi környezetünket kihasználva olyan óvodát 

szeretnénk, ahol a játék kiemelt szerepet kap, s ehhez kapcsolódva komplex tevékenységek 

formájában jelenik meg a környezet megismerése, a gyermekek környezettudatos 

magatartásának kialakítása. 

Intézményünk kitűzött céljainak elérését a változásokra nyitott óvodapedagógusokkal 

szeretném megvalósítani, ezért feladatomnak tekintem, hogy intézményünk képzési 

struktúrája minden munkatársra kiterjedjen. Biztosítani kívánom számukra az önképzés, 

továbbképzés, belső tudásmegosztás lehetőségét. A továbbképzési programnak megfelelően 

olyan képzési formákat keresünk, amelyek azokat a területeket támogatják, melyek a 

pedagógus önértékelések során fejlesztendő területként jelennek meg. Lehetőség szerint az 

Oktatási Hivatal által szervezett képzéseket helyezzük előtérbe. 

Törekedni fogok az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek konkrétabb 

megfogalmazására a kollegák számára. A belső és külső intézményértékelés eredményeit 

konstruktív javaslatokkal kiegészítve megismertetem a mérésben résztvevők körével. 
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Az intézmény céljainak elérése érdekében az alábbi stratégiai lépéseket tervezem: 

 

 Humán erőgazdálkodás: A személyi feltételek megteremtését a Köznevelési 

Törvény előírásai alapján szervezzük. A cél, hogy minden álláshelyen szakképzett, a 

pedagógiai munkához szükséges elhivatottsággal rendelkező, a kollektívát elfogadó, a 

közös célok elérését szem előtt tartó munkatársat alkalmazzunk. 

 Gazdálkodás, tárgyi eszközfejlesztés: az intézmény működtetését a fenntartó által 

biztosított költségvetésből finanszírozzuk. Minden eszközbeszerzésnél, a működési 

feltételek biztosításánál a takarékos gazdálkodásra törekszem. Fontosnak tartom a 

pályázati lehetőségek kihasználását. 

 Intézménybővítés, állagmegóvás, karbantartás: Sikeres pályázatnak köszönhetően 

konyhánk kibővül, megújul. Intézményünk felújítása után is szükséges az épület, az 

udvari játékok karbantartása, a szükséges javítások, festések elvégzése, az intézmény 

óvodai, bölcsődei és konyha területén egyaránt. 

 

 

4.1.3. Önmagam stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelésem alapján elkészítettem önfejlesztési 

tervemet, mely tartalmazza erősségeimet és fejleszthető területeimet. Fontosnak tartom, hogy 

az ellenőrzések során kapott visszajelzéseket beépítsem munkámba. Ennek megfelelően 

ellenőrzöm a kitűzött feladatok végrehajtását, céljaim megvalósulását. A jövőben a 

dokumentumelemzés módszerével vizsgálom tervező, illetve ellenőrző munkámat. Továbbra 

is törekszem a hiteles és etikus magatartásra. Tudatosabb és határozottabb attitűd 

érvényesítését tervezem vezetési stílusomban. 

Törekszem új szakmai információk megismerésére, folyamatosan kívánom fejleszteni vezetői 

felkészültségemet. Szakmai önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel kívánom 

biztosítani szakmai fejlődésemet. Vezetői programban kitűzött célok megvalósítását az éves 

munkatervekben lebontva kívánom megvalósítani. 

 

 

4.1.4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Meggyőződésem, hogy a nevelőtestület, a nevelőmunkát segítők, a kisgyermeknevelők, 

konyhai dolgozók együttműködésével érhetek el eredményeket. 

 Fontosnak tartom, hogy stabil dolgozói létszámmal jó munkahelyi légkört alakítsak ki. 

Továbbra is egymást segítő, egymás sikereinek örülni tudó, összetartó közösség megtartására 

törekszem. 

Tudatosítani kívánom az intézmény minden dolgozójában, hogy a nevelési folyamat 

hatékonysága és az intézményben folyó tevékenységek színvonala között összefüggés van. 

Ezért lényeges, hogy a dolgozók összhangot tudjanak teremteni a közös munkában, a 

gyermekek és saját lelki egészségük megőrzése érdekében.  

 

A jelenlegi gyakorlat megtartása mellett tervezem a munkakörülmények folyamatos javítását, 

az új munkatársak beilleszkedésének segítését. 

Az intézményvezetésben a nyílt, őszinte, korrekt, demokratikus vezetési stílus érvényesítésére 

helyezek hangsúlyt. Fontosnak tartom a feladatok célszerű megosztását, a bizalmi kapcsolat 
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kialakítását, az egy célért való munkavégzés, együtt gondolkodás érvényesítését. 

Szorgalmazom a felelősségérzettel végzett közös egyenletes feladatvállalást.  

Támogatom az önálló véleményalkotást, az intézmény érdekeit szolgáló egyéni 

kezdeményezéseket. 

 A munkaköri leírásokban megjelölve biztosítom a felelősség és hatásköröket. Minden 

esetben a korrekt tájékoztatásra törekszem. 

Az eddigi gyakorlat megtartására törekszem az intézményen belül, a megosztott vezetésre 

épülő, együttműködő, hatékony csapat munka kialakítását és együttműködés koordinálását 

illetően.  

A munkaközösség vezető felelősségének és hatáskörének meghatározásakor szeretném 

hangsúlyozni szerepét a feladatok elosztásában, irányításban, ellenőrzésben, a hatékony 

segítség nyújtás érdekében. 

A szakmai színvonal emelése érdekében ösztönözném a kolléganőket a helyi óvodai 

programhoz illetve bölcsődei szakmai programhoz kapcsolódó programokon, 

továbbképzéseken való részvételre. Lehetőséget kívánok biztosítani arra, hogy a nevelőmunka 

hatékonyabb végzése, módszertani kultúrájuk fejlődése érdekében óvodapedagógusaink minél 

sokoldalúbban képezzék magukat, minél nagyobb létszámban vegyenek részt a szervezett, 

akkreditált képzéseken.  

 
Az önértékelési elvárás rendszernek megfelelően értékelem az óvodapedagógusok 

munkavégzését. Az erősségekre és a fejlesztendő területekre helyezem a hangsúlyt, törekedve 

a fejlesztő szemlélet határozottabb érvényesítésére. 

A nevelést segítők, kisgyermeknevelők és konyhai dolgozók munkájának értékeléséhez 

teljesítményértékelő rendszer kidolgozása szükséges. Ellenőrző munkámat maximálisan a 

segítő szándékra építem. Az ellenőrzés során számítok az intézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezető és az önértékelési csoport tagjaira. 

 

 

 

4.1.5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A vezetői feladatok elengedhetetlen részét képezi törvényi és a gazdálkodással összefüggő 

jogi és pénzügyi ismeretek megléte. Továbbra is figyelemmel kísérem az intézmény 

működését meghatározó jogszabályok változásait. Azokról folyamatosan tájékoztatom 

munkatársaimat. 

Hatékony intézményvezetésem feltétele a jogszabályi környezettel harmonizáló 

adminisztráció, intézményi dokumentáció, valamint a színvonalas munkavégzéshez 

szükséges pénzügyi források megteremtése. 

Elképzelésem olyan intézményt vezetni, amely mások számára is vonzó, ezért fontosnak 

tartom, hogy programjainkról időnként értesüljenek szűkebb és tágabb környezetünkben. 

Ezért színvonalas intézményi honlap megalkotására törekszem. 

A változásokra nyitott szervezet megőrzésére törekszem. Célom, hogy intézményünk 

minden munkatársa nyitott, és befogadó legyen új módszerekre, képesek legyenek a 

változtatásra. 

Intézményünk belső kapcsolattartási formái megfelelőek. Továbbra is biztosítani kívánom, 

hogy a nevelőtestület, a kisgyermeknevelők, a nevelést segítők, konyhai dolgozók élhessenek 

döntési, véleményezési, javaslattételi jogkörükkel.  

Megfelelő információ áramlás kialakítása a célom. Hatékony, szakszerű kommunikációra 

törekszem. 
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 Az eredményes intézményvezetéshez megalapozott döntések sora szükséges. Döntéseim 

meghozatala előtt számítok javaslattételi, véleményezési jogkörök gyakorlóinak 

együttműködésére./ nevelőtestület, szakmai munkaközösség, kisgyermeknevelők, pedagógiai 

munkát segítők/ 

Külső kapcsolattartásunk szerteágazó. A fenntartóval való jó kapcsolat fenntartására, az 

elvárásoknak megfelelő munkavégzésre törekszem. Fontosnak tartom a törvényes működés 

biztosítását, a határidők betartását, a település életében való részvételt. 

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

Célom ezért az együttműködés elérése, a szülők mellett a nagyszülők bevonása is. Támogató 

tevékenységükre az elkövetkező időben is számítok, ötleteikkel pedagógiai munkánkat is 

előrevihetik. Ezen a területen hatékony információáramlásra van szükség, mely 

együttműködést feltételez a szülőktől. A szülői közösséggel való hatékony együttműködésre 

törekszem, biztosítva véleményezési jogkörüket valamennyi működéssel kapcsolatos 

területen. 

Az óvoda nyitottságát kívánom hangsúlyozni a szülők folyamatos tájékoztatásával, közös 

rendezvények, családi programok / farsang, anyák napja, apák napja, májusfaállítás, 

kézműves foglalkozás, kirándulások, táncház, sportdélután/ szervezésével, családlátogatás, 

szülői értekezlet megtartásával. Ki kell dolgoznunk olyan alternatívákat, melyekkel több 

szülőt tudunk meg szólítani. 

Szeretnék hangsúlyt fektetni a szülők motiválására az intézmény színvonalas működtetése 

érdekében. Ha a szülők érzik, hogy gyermekeikért van az óvoda, annak működését is nagyobb 

mértékben hajlandók támogatni.  

Szeretném a kapcsolatunkat az iskolával szorosabbra fűzni. Az óvodából az iskolába való 

átmenet megkívánja a két intézmény nevelő-oktató munkájának összehangolását. 

Ennek érdekében szükségét érzem közös értekezletek szervezésének, annak érdekében, hogy 

a nevelési illetve oktatási céljaink és alapelveink szinkronba kerüljenek. 

Továbbra is biztosítani kell, hogy az óvodások és szüleik még beiratkozás előtt részt 

vehessenek az első osztályos tanítási órákon, megismerkedjenek az iskolai követelményekkel. 

Szorgalmaznám, hogy az iskola részéről is legyen érdeklődés az óvoda munkája iránt, a 

tanítónők is minden évben látogassanak el az óvodába. 

Az így szerzett tapasztalatokat közösen elemezzük, és az eredményeket építsük be 

minőségfejlesztési rendszerünkbe, ezzel elősegítve az óvoda és iskola közötti zökkenőmentes 

váltást. 

Elengedhetetlen a közös együttműködés a védőnővel, hiszen ő az, aki a legtöbb információval 

rendelkezik a családok életéről. Szükségesnek érzem a továbbiakban is a problémák közös 

megbeszélését. 

A megnövekedett létszámú magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek miatt a 

hatékony fejlesztés egyik alap feltétele a szakszolgálatokkal való szorosabb együttműködés. 

Szakemberhiány miatt a jelenleg érvényben lévő Református Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézménnyel kötött együttműködési megállapodás sajnos nem teszi lehetővé a 

gyermekek ellátását. Ennek a problémának a megoldására utazó szakemberekkel való 

feladatellátást javaslok. 

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás havi rendszerességű. Javaslom olyan 

tájékoztató beszélgetések kezdeményezését, amin a nevelőtestület egésze jelen van, és új 

információkhoz juthat. 

Intézményünk aktív szerepet vállal a település kulturális életében. Célom az eddigi 

gyakorlat megőrzése, esetleges új programokon való közös szervezés, részvétel 

megvalósítása.  
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V.  Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések  

 
Intézményvezetői célkitűzéseim igazodnak a nemzeti köznevelési törvény által 

megfogalmazott vezetői/intézményi ellenőrzési és értékelési rendszer modelljéhez. 

A vezetői programban megfogalmazott célkitűzések éves munkatervben való lebontása, 

gyakorlati megvalósítása adja az intézmény pedagógiai munkájának alapját, segíti a 

gyermekek optimális fejlődését, és teszi hatékonnyá az intézmény szervezeti működését. 

 

A fentiek tükrében alakítottam ki az intézmény specifikus célkitűzéseimet: 

 
Értékelési 

területek 

intézményi 

szinten 

Rövidtávú célok 

2018/2019 

nevelési év 

Középtávú célok 

2019-2022 

Hosszú távú célok 

2018- 2023 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

 1. Az éves munkaterv, 

a szakmai 

munkaközösség 

tervei a stratégiai 

tervek szerint 

készüljenek el. A 

munkaközösség- 

vezető szakmai 

kompetenciája 

érvényesüljön a 

szakmai ellenőrzés 

során. 

 

2. Az éves tervek és 

beszámolók 

továbbra is 

egymásra épüljenek. 

 

3. Az éves 

munkatervnek 

megfelelően 

történjen a 

pedagógusok 

önértékelése. 

 

4. A belső ellenőrzések 

a kialakult rend 

szerint valósuljanak 

meg. 

 

5. Az intézményi 

dokumentumok 

legyenek 

naprakészek. 

 

1. Teljes körű intézményi 

önértékelés 

megvalósítása a 

meghatározott 

eljárásrend szerint. 

 

 

2. A pedagógus 

életpályamodellhez 

kapcsolódó minősítési 

rendszer működtetése. 

 

 

3. Az ellenőrzések során 

felmerülő intézkedési 

tervek megalkotása. 

 

 

4. Belső továbbképzések 

megszervezése. 

1. Az intézményben 

hatékonyan és napi 

szinten valósuljon 

meg fejlesztés, ehhez 

humánerőforrás 

megtalálása, ezáltal 

hatékony 

hátránykompenzáció 

megvalósítása. 

 

2. Az önértékelési 

rendszer hatékony 

működtetése. 

 

3. Szakmai 

továbbfejlődés 

biztosítása. 

 

4. Innovációs 

tevékenység 

megvalósítása 

 

5. Vezetői ciklus 

végére erősségek, 

fejleszthetőségek 

meghatározása. 
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2. Személyiség és közösségfejlesztés 

 1. Tehetséggondozó 

program 

dokumentációjának 

elkészítése, a 

program bevezetése. 

 

1. A szülők bevonásával 

szervezett közösségi és 

alapítványi programok 

számának bővítése, 

nyitott intézmény 

megvalósítása. 

1. A hagyományok, 

intézményi szokások 

fenntartása. 

3.    Pedagógiai Programban megfogalmazott célok megvalósításának eredményei 

 1. Egységes 

pedagógiai elvek 

érvényesítése, 

tudatosítása, az 

intézmény 

működésében, a 

pedagógiai 

munkában. 

2. A nevelőmunka 

eredményeit mutató 

mérési eredmények 

beépítése a 

tervezésbe, a 

gyermekek 

fejlesztése 

érdekében. 

1. Az önértékelés 

eredményei kerüljenek 

felhasználásra, az 

intézkedési tervek 

megvalósulásának 

nyomon követése. 

1. Partneri 

visszajelzések 

felhasználásával a 

pedagógiai munka 

eredményességének 

növelése. 

4.   Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 1. A szakmai 

munkaközösség 

vezetőjének hatás és 

jogköre legyen 

tisztázott. 

 A szakmai 

munkaközösség 

vállalja fel a 

pedagógiai 

folyamatok javítását 

célzó belső 

továbbképzések 

megszervezését, 

illetve vegyen részt 

a tehetséggondozó 

program 

kidolgozásában. 

2. A vezetői értékelés 

konkrét, 

kompetencia alapon 

történő 

megfogalmazással 

történjen. 

 

 

1. A rendszeresen 

szervezett belső 

továbbképzések 

szervezése.  

1. Sajátos intézményi 

arculat kialakítása, 

újabb elemekkel 

való kiegészítése. 

2. Humán erőforrás 

értékelése, 

elismerése, 

ösztönző rendszer 

működtetése. 



 

23 
 

5.    Az intézmény külső kapcsolatai 

 1. A mini bölcsődével  

összehangolt 

nevelési elvek 

mentén történő 

fejlesztés 

biztosítása. 

2. Az intézmény 

partnereivel való 

kapcsolattartás 

megfelelő 

színvonalának 

megtartása. 

 

1.    Óvoda-iskola 

szakmai 

együttműködési 

formák kiépítése. 

2.    Intézményi honlap 

       megújítása. 

 

1.   Szakmai közéleti 

szerepvállalás 

lehetőségének 

megteremtése. A 

környékünkön  

     működő és külhoni 

óvodákkal  

     közös   

     továbbképzések, 

     tapasztalatcserék  

     szervezése. 

 

6.    A pedagógiai munka feltételei 

  

Személyi feltételek: 

 

 

1. Szakképzett, 

közösségben 

gondolkodó, 

megfelelő 

kompetenciákkal 

rendelkező humán 

erőforrás biztosítása. 

2. A munkaközösség 

    vezető hatékony 

segítséget nyújtson 

az intézményi 

folyamatok 

irányításához. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

1. Notebook beszerzése 

2. Asztali számítógépek 

cseréje 

3. Konyhabővítés, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

3.Fűszerkert kialakítása 

az udvaron 

4. Bölcsődéseknek 

árnyékoló 

beszerzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Folyamatos humán 

erőforrás biztosítása az 

intézmény működéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Udvari játékok 

    számának bővítése 

2. Notebook beszerzése 

két csoportnak 

3. Kerítés lefestése 

 

 

 

 

1. Folyamatos humán 

erőforrás biztosítása 

az intézmény 

működéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A nevelési-tanulási 

környezet 

folyamatos 

fejlesztése a változó 

környezeti 

adottságokhoz 

2. DIOO interaktív 

számítástechnikai 

eszköz beszerzése 
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7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 1.A munkatervben 

előre rögzített belső 

továbbképzések, 

csoportlátogatások 

tervezése. 

2. A látogatást követő 

szakmai 

tapasztalatcserék, 

értékelések a 

kompetenciák 

mentén segítsék a 

reális értékelés 

fejlődését. 

1.    A humán erőforrás  

      képzésének  

      biztosítása 

2.   A tehetség 

      gondozásnak  

       kialakított gyakorlata  

       legyen a gyerekek  

       igényeihez 

igazítottan. 

1.     Párhuzamosan 

végezhető, 

differenciált 

tevékenységek 

megvalósítása, 

ezen keresztül a 

komplexitás 

magvalósítása, a 

gyermekek önálló 

ismeretszerzési, 

tapasztalatszerzési 

lehetőségeinek 

biztosítása, különös 

tekintettel a 

környező világ 

tevékeny 

        megismerésére,  

        a fenntartható 

fejlődés 

biztosítására. 
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  VI. Összegzés 

 
„Tégy minden jót, ami tőled telik, 

Amilyen eszközökkel csak tudod, 

Amilyen módon csak tudod, 

Akivel csak tudod, 

                                                          Ameddig csak tudod.”/ John Wesley / 

 

 
Az elkövetkező öt esztendőben a fenti idézet szellemében fogok törekedni vezetői programom 

megvalósítására. 

 Saját és Kollegáim szakmai elhivatottságára alapozva, közösen elfogadott értékek mentén 

kívánom intézményünk munkáját irányítani. 

Feladatomnak tartom, hogy a már kialakult szokásokat, hagyományokat megőrizzük és a 

gyermekek mindennapi életéhez szükséges szakmai kompetenciákat szem előtt tartva, a tárgyi 

és személyi feltételeket megteremtve biztosítsam az intézmény színvonalas működését. 

Az intézmény irányítása komoly kihívást, nemes feladatot jelent. Meggyőződésem, hogy 

nevelőmunkánk hatékonysága a szülők, pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, 

kisgyermeknevelők összehangolt munkáján alapul.  

 

E törekvések megvalósításához szeretném kérni az intézmény nevelőtestületének, 

alkalmazotti közösségének, szülők közösségének és Alsóörs Község Képviselőtestületének 

támogatását.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


