
pÁx""vÁz,qr

cinnrl.,r-l,{x *"s xlssÉ},ttrDl T,p-r.p:pt'll,Ésnx

l-:tlzsp,l,p:x,É§l r,Án,s1,1,Ás.tr*x,l-.iltsl:r..*sr r.tx.iC§,t Ár,t,,t,l,
§,{§ {; E{ u §{ l}§,r F,I,1, {}l,clx;,,, t,i-]zl yó l Á t, l .,i s xx §ell,,x, És r,n p:

.,.4 _jő vr:.rtő rOr,tl,.§üt, tllj,utt. miní egt, litrtis:; Jelt lrrsrt3t.r kdl rú!lulttiu u:cIrt, umil

*lültetru, }/áa ki krtt ítapúIniu a rudhajtú§tt!;u1, d(, I .iii|,ííirt tltllguiik, ullkűrt u

gyiimö!xÍikért,unrclj,e!;majúhixííhb|agnakmtgérui,,,

lNcl*'nn líanddu,t

készitettc.
Gazdagné §or,ács Krisztina

] 1(l2 Órbtltt\,árl. Rákirczi IreI,elrc ulr:a l76
)í))) ,l l )e! \r! !.rrr.4lr,



-§" 
a x"t a ilo ml.§ e g,v zé k

3. r{El.,!,Zp-,r§.i,!"}§?-§§
_], / .|: iuíi:,wllnv hcuut|tlltlsu - s:,tlcitlku!íyy.úlis btir/él I l
,i.l 7iíl,g1,1 rrii{ilrr§,; itllcm:,íii tJ
] ] l\;rilsl:':ár ()..ildlr- SzéLlrllr l]
ll2\1argelttaTapiilodr , ],a

.],] ,i Kislrérllcdi kilzsél,'|'i.i*i\r tliijia ]a
i ] -.i \lil,ittqlit ()t,,dr iclcplrtlr i it,
3.3 Cr,ernleklétszún aúlttr* 16
3,J _,l hxns{n criíforrús"jelltlx7líi 18
j "1 l Je lerrl:3t erlgcilelr eze tt do|grlrói litszerrr } |1

] -l ] A rlel e| ötestitlet. és a pcd*3ó3ial rtlunkát segltók lcnuettse,]i llttltat{;l l!)
-1."''-.{: ówxla ulupsl3lgálrlíisábun rós;tl,eűí gl,entukck lzánuL c 20}li2l)22" xlrrlési

iybtn

-( 
l

_] 5 l Glcr-llrel,tédelrnl í'el;rdaLol ,,, 2l
,].ó (;.t:ilúIktttlús : ]

4, SZ,!:!{VEZ,§]_T§:F,.ILE.§Z,TI]S ....-......._ 2J.
J l .\ srerr."iL,1 slltlktul,á.ja - hurlt;tr'l eriiíbrrlt.s ít-,ilesztt sc ?3

5 -t ll§§.}'ZIlT'§il"l]VzÉ§§l] *.pt:l,ó \.FZF1,{ir K(}}ií-§,pí,,{i. }-}.].,l,§.s7.TÉ|sl
r..l t{lir,?§t Ésr_x..,".. ......."..,...,.."."".. t7.
5. L4: ittíé:utón"|, síraíúgiui t,c:.cíóse és tlpcrutú, irtitl"yííúsl 2ll
5.2 ,4:. ittti:ltóss_1, yezetlísógc ]|i
5,-JÁrrr,eliíta;tíilet ,:,)
i .] t ,{ rler c]őtcstú|.l tliilll, 11)

5 .1 : ,{ 1ledasriqusok e l ilrlle l'rctcii l et' dszcr c 3ll
§. §,[t}AcóGtAl PROGRA\l. Ko§(]Et,(,tó..... ........"....,.."...33.

6, t .1:. iníéiulóny 1>rdcgtigiui, stckntui prtlgrcu$a ] ]
fi.} .1 7st,iltlgógiui tttttnku |t_iltsr-"tésót,t rwttuíktr.ó clkcp:,tló:;cl; .i j
íl 2]'}'ellclséggorrdoziis ,,,, 35
l ] ] ,V:rd;ulruát ói-rrd;r" cit:: e]tllctise jtl
ó] ].{.:oporlllapl ó], lezclisJr'ri:k Ji3italizálásii,., j7

l 11 {}\'(}!}Á PÁ|{T'§§.§t},I. X,,NX'(]S{}§.A'I'!{.ENt}§Z§.§}:. ..........,......,... 38.
7, } I}elsíí kaptsút:íok, egl,iittműkijdé,; konuyusli.kútitj ]li
7 l ] ,{ család c]s a: órodl katlcsolata,,,.,. ,,. .,,, , _]lt

7l2iiapcsrll:xai'enirtltt,iln1 ,l'
?,} §upcvllul u l;iilsii n*ríttcrektrial -la}

7 ] ] l]olc:odcr -l .J,t

? f i I.Ln].., "l il,, 1"
71] tlyil;s;igr \írlszall i:Iliti', §llt,t,l,r*t íi \\1i]S7 Jti
] ],-i §reisuLlll,itllrt,;k. Szlrkrlllr §r,l1la!latil rllt,_r,,trllt,ile k ., ."]i]

_)



7 ] i Settito kcz' Sz,rctal rs Sz,rl_r.:rlrl
7 ] (r Kil.,nrú: elijLlcsr irltézrlrúnle],

;l].
4t.
{2.
12
-l2.

44.

7 2.7 Egészségügl,r szr:lgnlatok
l ] * í:,rit:rz.tl"
v ,9 ok. cilil szen,ezetek ,.

8"T
9.

1,0

:\'f '

.), I t7illtilíttttisnk

11. .{ {,Ál,}:
l{A,},T§§l.

":{,

4í:.
Ár.APJÁUl " Szü§_§Á LÓ .locszapÁ:-yx

{



J.l .4; intéz,mén), hemutatúsu - sztltiukulturúlis húttér

A ibriiros kőzelsége. avá:,r:s köIn\,ékén léi-ó robb kiselrb-nagrobb tó_ alülvár.osijeileg. és

a liszta le\.egó \'otlzza *z ember*ket ide a teltpülésre. A laras lai;ossága az elrnúIt idöszakbari

lblr'*:r:atosar nótt. "{e itt letelepedők többrrlire íialallk. kisgr,ermekes családok, akik a kó;leli

r'ártrsokban. {Budapest" Veresegr,lra:r" Vác. Götlöllő) és településeken" keresnek nlegélhetést.

Az (irbottrarri Nap.sugitr Oloda l{ csoporltal. egl,s,;ékhel5,óvodával_ kót lagó1,odár,al ds

egv telePlrr:lh,'el nrűködik Mind a négr; egvség krilrlnbrirő alculattal rerrdelkezrk, d* a;r elr.eket.

cé]okat tekintle egvsé*es közósségké:rt |urrkcionál .{ két telepulósen rnüködő különlröz§

osszetételü. hátterű. nrás-nrás pedagógiai gvakorlarol fotr.tató ór.odákból az ér,ek során

egvséges szellerntséget *épliselő. ma§§§ szintű szaknra.r :nunkát r,égző. nagyszeni krirosséggé

t'ált Ez köszörrhető leköszörrő r,ezetónk" Balrizsné Szalaj Katairn áldozaras, kimagasló.

köl etkezeles murrkqj ának.

|ntézménYünk Őrbottyár varós Önkorr:ányzati fen*tartású ór,oda3a" nrelr. 2*08

szePlember l.-e Óta lntéanénl,Í'ennmflói tásulasban nlűkódik együll Kisndrnedi kozséggel.

nlelt'eí Őrbon'ar Nagl'község Önkonnii,rrvzalának Képliselö+e§tü]ete és Kisnérnedi Község
ÖnlcrmárYzat KépviselŐ-tesru]ete hozott létle, tgr,. azóta a Kísnémtdi Tagóvorla az

Őrbcrttvrini }rlapk ö;ri O$lt onos Ól,odáhaz tánozott. nrin t tagintézmén1,.

Időkozb*n az addigi nagl'ktizsóg 20l4-berr r,árr:si rangol k*potl_ ekkor r,áltozorl az inlézménr.

rleve Órtrotryan Nagl-község Napközi Otthorros Ór,*dáról Őrbott5,áni Napközi {}tiborros

Ór,odára. maid 2{i?O-ban Órbottyrirri Napsugár Óvotla nél,re.

Az elrnalt időszakban * r,áros kisglermekeinek a szátta is egyre nótt_ ami szükségessé tetre

az Óvoda Í'olyamatos b§r Írésdl is. Emialt 2{l0l óta 7 új csoporltal bör*lt a:i óvada, Kezdetben a

Közporrti Ór'oda emeleí.étr kerülr |ialakitasra egl,ú.i csoport. §{ajd ezulri:r 2006-bzul egr,új ór,odl

éPitésÉr el a régi 2 c§Opül"tc}s ór,oda lrell,ett kezeletben eg1, 3 csop*rrtal lenrlglkező szép üj

iltézménv készült eI. mel;- a Margarréta Tagóvoda nelet liseli. l]bbe:: az dpülelben a7

enlelelen 2()ll}-ben további 2. majct 2{il í-ben mé3 eg1, cs§pö:: kia}ak{iiisri.ra r.olt szükség

§ziijtal ;z intézllénr,, 2l} l4-re nrár l 2 r:slpa{lai :rrűköclött,

Á legrélebbi köz*l l{}1) ér,es Xisnlókus óvcr|a lrelr,ére 2(ll4-ben egl. új. korszerű_

tontaszobár'al ellátott Ói'odaépúlet kerúlt megépilésre" mell,a regi 2 c$opo|-t hell.ett nár 3

csoporttal üzenlelt

]]



2{)2{l-ba:,: a Kisnrókus ór,oda lelöler,ének beópitdserel tcrrább bőrült az intóznén1_ és euzel

e§\,ütt a kcuponti épülelből a,l csrrport átkoltozctt ebbe a glotrl,örű. lágx_ r.ilágos tetöten

részbe, Ez az ápiilet leíí * Napsugár óvtlda székhelye. Az óvcrda lrör,ítósér,el a;z udla:, ts

ktbót,Ult" két tágas. nagl udvarrdsszel" modenr udvari 3átdkeszkolokkel. tilr,esi{ett tenlletlel

Ezáltal mir milldkét ór,odaépület iól nlegközelirhetó. gsendes, a í§:tlr,orraltól biztonságos

tár,olságb*r. zól dovezetberr talál}raió

A c,roportszolrai és udlari iárgll eszkózitk lrrittden épúletlrerl xreglelelnek a 20l2t}l2 §MMa

rendelel nrel!§kletét kepel,ő kotelező esrkóz és l'elszerelési jegrzehuek A nreqldr§ tárgri

leltételek a g.t,et-*rekek ellátásíhaz_ :releléseihez, a r-áltozalcs iátékter,Ékeirl,ségekirez és

n,:*zgásigánr,úk |ii*l*gitéséher- sokrétű le}:etóséget bizlositanak, Az *szközök fc|yarnaíts

karbaníartása, cserój* elengedlretctlen a gyernrekek ttsti épsége" a k§rszerű pedngógiai

neve|és és a minőségi fejtesztés érdekében. Az intéznrény műkörltetésót és iarbar:tal,tasát az

Órbotry,ani §ardasági Miis;-aki Eltaló §z*lgálat G.{MESZ |ár|a el,

K§lső.iélren és felszereltségébe; u§},an kissé eltérő t hárotlr ópület. de milrdegl,iknek xegl,a:l

{: 
'§&§§ 

szdpsége_ varázsa és a melegszivű. gl,errrrekszerető {'elnőtlekkel eg},§tt igazi ottholrt

adltak a kisgverxekel leleléséhez.

3"2. Tdr\g,i erií§lrrús jellerttzííí

Ól,*darrk a;, tltléz:n§:rl,i tarsul:is rór,én két kozsógben, r,árosunkirarr. Ótb*tt1,;inbalr. és eg1,

kóz.eli kclzségben Kisnérrredrn müköctik. írrrézménvünk költsegvetési szetr,. irii,trr itó szervónek

megnele;,*se az alapitó okirat aiapja:r: Őrboítyán és Xisnémedi Települósek Köznevtlósi

Társulásánal Tálsulási Tanácsa. Az ól,odai intózménl,í'enntarló társrrlx kót kolség

€§},üttműködesónek rér,én.jcitt létre, er.él,t nróltán rádraló el. hog_v az ór,oda nég1, épülere

Íbllarnatosan § 7oro§ egl,üttműk ödó pa;rneri l, i szonl, t tiu-tson l'entr.

Az ór,oda Örbollviin rrilos két rész§n. kór kriLlonboző épül*tben és Kisnérrredi település*

üzemel.

Inlóznónv,i§rkbe öss;rxerr - -áz alapitó okirat alap.jiirr - a J épü|etberr, 14 csoportbnn 3§0

gyerntek befogadas*la lalr iehetőség

Napsugár ór,oda. J 75 ló (7 csoport}

lMargxela lagór,oda l50 íó (6 csopr:yl,}

Kis:rómedi lagór,oda: 25 { l csoporl}

l-{



Az intérnnónyc5ys*g*k íérőheíyeinek sráma
{§ssres*n: 3§0 t!§}

lalx*gir áv*d*
{? eqrprrrl}

l ltarq*tÉta:Bgólrrd;r
{lil r::rrpllrt;

X liislrórn *di !a glivllri ;l

{' {:s{)pl}rf}

t 1i í/i

i §al í;l

:§ í,1

3.2.t Nap§ugár Óvoda - Széklrely

20l4-berr éPült- eg' elavul1 l ()0 ér,es ór,odaépUlet helr,é::. Ez a korszeriien kial*l.-itott modern
éPÜlet,2{)2l-ig li csoporttal. 75 1ériihell1,el működotr. ?()2l szeplernberetől aKózponti ór.ocla
4 csoPortia a letőtérbe koltozcitt ár_ igv tr:ra rRár ? csopor.tral, t?5 féro,Irellytl üzemtl
§zékhetY ri|odankbiur részbel osztott tis lrorttogén csoponokban biztositiuk a gr.ernrekek

nevelesét, Enrellett" saját tc;naszobár,irl, íqlesztó sztbákkal. irodalrellségekkel. kiszoigáló
hel-viségekkel Ós tátalókonl'bár'al is rendelkezik Kellemes kónrr,e:eíberr, rdgifákkal, cser"jókkel
liorÜlíett vÖl3vlren találhatÓ. ahrrl nig eg\ kis paíak is hirródik nlellelte, Az udl.ara 2t)2l-ben
bővitésre kerúlt- Íüvesiale 1ett g'eptóglár,al_ emellelt nrodenr" (az európar szabr,glrl,nak
ntegfelelő).játszótén eszközokkel lett telepítv*

Napsugár

Ó1,oda
Csoportjai

Pillangó §ziván ány Nyusri Naprafotgó Katica Százszrrrszép Manócska

Korcsoport NaE1 K iscsti1"li.lrI Krlzcllsii Mi:,tt
Na8},-

knzépsii Na1l,csr1;or1 Minr-kicsi

Lótszám (fó) 21 23 21 ,) ]{ l3 2l

3.2"2 M*rgefétá ?*góvoda

Z0{iíl-ban éPtllt, szi::tén moden" minden clöirá§nali megielelö tornateremmel^

*ilalóko:tlhával lelsrerelr dpület, ,{ város dsl*k-leleti (r,ácbcrrtr.áni) rés;lár álIó épüIet
taginténllénvkÉnt rlűködik Kezdetben 3 csopcrrttal nriiködött. de szükséges voIt a bór jtése_

ezérl a tetólórben 2()i()-berr 2. é:2(}l|-ber: még l csöporl kialakitasa r.áll szukségessd_ Ez az

}.5

i]íl;|
:,--,, :- ]



Kll rcsrlprrrt Vc3r,ts i\ li l]l Kr;zilTsii Kis-
k li;rl,psi i

Nagvcso1,:<>rl, Na8},

Lótsrárn tlii) |9 l.} :§ :l :{t l5

épüle16 csoporttal, l§{l lérőhellyel l,izerr,el, Vegles korcsoportú. reszben osztölt és honlogén

csoportükban szeíl,ezzük 3 gl,§rmekek n§vel e§ét

3.2.3 Kisnémedi község Tagóvorláj*

Az clr,rrda a közsóg k§zponriában^ a Pirlgánriesl§íi Hiletd lölijtt az enrelelen található. A

tagór,oda"jelenleg l vegye§ c§oporttal. ős-í'ás ligetberr 25 fér.óhellyel, üzenrel -{z inl,ézmórx,t

2{)l8-barr teljesen í'elútitották_ eg\, lot}ra§7cbár,al. irodál,al. és 1ogopÉdia: szobár,al bőrítenék

kr- a Kisnénredr glerekek nag_r, öromére. Az óvoda rerrdelkezik saiát nrelegítőkonvhár,al rs

3.2.4 Nap§§gár Óvoda teltphclye

Az Ór'oda 1ele;rlrelve Órbtlttl,árr centrutrrábt*r tallrllraró_ mellnek üzemel(etése.lelerrleg szürele|

3. 3 G l, ernte k léts zúnt a ílítt 0 k

Létsrám*datok az elmúlt § nevelési évbtn
3,47]i,]

] ],

, :,,

:

,]

113 :1{ 11) 1i2
,|..

*,l}1

|]

Ktl rcstrprt rl Vcgr,,cs c§rr1)trl1

l,itrránr (lii) 2,|

lír

I

l

Kisnémedi Tagóroda

c§oportja
Goxba c§oport



Gl ernrekl*1szá::::ok alaku,]ása az elrnúlL j nevelési elben_ október l.-i stafisztika al lpján

Ür ermeklilszárr:ok a!akr,l|l*a a rrcr elési év végérc az elrrrúl1 5 ner.elési ilben

A Íerrti adatok alaPlár rnegállapítlrató. hogv a tele;rülés gyerrrrekléts linna zl clőlő
időszi*iban hullárrrzÓ. gvakran csöklienő tendenciát §utalott. A gl,errnekléLszu7\ a?,elóző 4-_5

Ól'br:n ilrtjl-dr re korutbelúl 2-3 9ir-al csólk§nt, Aronba-ll az ellrtúlt és az_ iclei (a beiratkozihi
;xlatcrk alaP-larr) ttevelós; ér,ben úira létszámn;r,ekedés tapaszrallrató A kisg,ermekes csa]ádok
a város kÖzPonti részén rannali.jelenleg tóbben. itt szúletett több gyerr":tek_ errriatl ar ór.odák
kÓzÖ1{ kissé egYerretletr a glermekek elos;táse A Napsugrir Óloda e3}.-€gy liil.étellel. szirrte
maxi*ldrlis létszámokka| rrrűkr:dik A Bottlxri részen.jelerrleg kicsivel levesebb a gyernek. de
ir beiratkouás elap.larr a"ior ő ér,ben már *tt is magasabb lesz a csoportok létszáma,

Ór odárrkban a Í"en*ranó iiltal biztosilött kóltsÉgyetési kere:.hez sok anr.agi_ r.agr. tárgyi
segitséget kaPunk a Sz§lói {\{unkakrizosségtől és az Órborryáni §yermekrnosol5, ói orlal
AlaPitl iinltól, a gYenr:ekek könr-r'ezetdnek lejlesztéséhez, a progralxok szen.ezéséhez, mel.,,,el
ezúío:t is szerehérlk nregkósrónni_

1,7

?()l7l2()!,,i 2{)t íti:{)l9 2(ll tli'2()r(l 202í}1202l 2l}2l 12(}22

Napsugri,r Ói oda |)(, ,tl lt5 7(\
Egvesitett.

147kisrrrókus oda 63 6ír ó3 ti3

Margaréta Tagór,trda ll j 1l4 ll2 ll] ll7
Ki-rnénredi lagór oda f! ?(} 2l 22 _]

0ss;resen 3{* t*l ?s§ 3?3 }§?

2()l7l20l8 2(}l,t/2{)l9 20lvl2(l2ll 2a2ü202,| 202l i2a22"

Napsrrgá- Ór oda 96 l{_l lt6 tl.t §gl,esítelt.
l53kisn:ókus oyodo 72 (l{,: 6íl (l l

{\íargar,óta Tagól, oda ll9 12(> ll4 ll;l l17
K isndrnedi lagór,oda 21 25 23 2_i 27

sle§en §tl §sl 1{}i tí§§ i§?



3.1 .4 humin crííftrrűs.ielleuzííi

3.4.1 Jelenlegi cngerlóll,ezett doleozói létszánr

Az intéznrénvben a l'eladatellálris friggetlerritett inléznrénvvezetö irarrritasával foh.ik. ]\llvel
az ÉPületek tár"ol. illetr'e mas krrzsdgtren hclye:kedncl- el, lagór.trda-r-ezető felel a Kisnérnedi

és Margaróta Tagór oda műkodésdóra Két l,ezerő helvettes se3iri az inlézmátr-r,ezeló rnrrrrká.;át

Au intézmónr[:en szakképzetl ór,odapedagógustlk foglalkozrrak a gr,,ermekekkel közretle:l
segitőik- a daikák es a ped*gógiat asszisztensek kózreműkörlesél,el A Kisnémedi tagól,odábarr

napi .l órilran hivata,li kisegitő dolgozó segit a da;kai l'eiadatok ellátrisábur

lntóznén3;iinkben 20I7 Óta gyemrekpszichológusi ellátas is rnűkódik_ melv sz:rkemlrerl

negbizási sze:'ződéssel alkalrrrazurlk A sajátos rlel,elési igént,ű (SNl*) gr,errnekek í'e_llesztését

2 fő gyó§yperlagógus látia el. a-}iilet megbizrisi szerződéssel alkalxa;ur*.
Á logopddrai eliátasr és a gl.ógl,testrlevelés{ ór,odárrkbarr a Pest M.§\,*, PerJagógiar

§ zaks zol gáI at Yáci 1'agin ténndrrr gyógl.ped eg ógus ai r.égzi k

l fő óvodavezető

2 fő óvad;rvezető helyetícs

2 íő íagóvoda vtzelő
Pedagógts

28 rő

23 fő óvodapedagógus

14 dajka

t fő óvodatitlrár
Nevelői nrunkát közvetlen segítők

19 íő
4 fő pedagógiai asszisztens

Megbízási szerződóssc| alkalmazoítak: 2 fő gyógypedagágus
I fő pszichológus

1fő

l'i

Engedélyezetí lótszám



3.4.2 Á .€yelőte§tülef és a pedagógiai munl*ár stgítők képzettségi
mut*tói

ÓvadaPerlagógusok szá:ra: 28 lő. §bből 2{l fő íbiskolai rliplorrrával. 2 kollégalrő

szakközópiskclai é:ettsegi-képesítő lrjzont,itvifurnl.al rendelkezik ti órirdapedagógusrrak i,an

szaklrzsgája ((r lőneh 1,e7etó ór,odapedagógusi. 3 l'öl'ek íellesztöpedagógusi}.

Az idei ér'bei:. intézrrrenr,ütlkben eg1, pedagógusrrrin*sítés volr" pedagógus í-bói pedagógus ll,
fc*ozatba. Az Ór"odirpedagógrrsnrinösítési el.járásbarl a kollégarő 93 %-ot ért el Grirtu|álulrk!

Ezáltal a pedagógus II iokozatr:t már lt fő ór,rrdapedagógus éne ei ór odárkban.

A pedagógrrs életpálya alakulása óvodánklran

& pedxgógtls*k végeettx§ge

l'ííigkrrlxi ya§ir,:rr§agg.:l yrrddk*zj1.1
}}e*ltgógrx }. frlln:ll !!{ llr

,, írri:}iol*i l,rlgrtltrxri§gtl rcnrltlkczi h
|'edrgr'r;5"lr lf. i':lkll;r;l § íii

l P*d*grigu; r* aktiz*g*v*I ren*ldlrr:rilr
xfő

* §iirépflkú végrctrxgg*l rrr*d*lk*zik
z§'

A 2021l?Z-es nevelési ér'ben 4 kinevezett óvcrdapedagógussal kelesebben vcltxrk. ebből

két kol1éganő gl'esen van_ hirirrl,ukx r:yugdíj*.: ór,odapedagógrrsnkkaJ lrelvertesitettük

Remélem_ hr:g1, a nvj,r folyarrrarr jelerrtkeznek a kiirt páJr.ázatokra és szeplernbtrlöl ntndetl

áilashell,et be tudunk tólteni

A Pedagógiai munkát közveílen segítő aJkalntazoítak, r::rind a pedagógiai asszisztens*k,

nrirrd a daikal megfelelÖ lrozzádrtéssel tud;rak részt let:ni a gr-ermekekke| kapcsolatcs
gondozási" ner elési l'eladatok ellátasában, A 4 pedagógia-r asszisztens koz:i] 3-arr szakképzette§.

Á l4 dalka kózül l2 érettségi lizsgál,al rendelkezik.2 {orrek pedi3 a rrrunkar,égzéshez_

szii'liséges szakképz*ttsdge lan- Gl,akorlati rnrrrrkáiukbxr r:regpróbáIják a szakképzésúk sorxr

talultakat hasznc:itani. Á dadus nérrik telkiismeret€§en iégzik rrrunkajukat_ igvekeznek az

*r,orlapedagógusok mél tó segitői lerrni
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Á:l *l'odavezető rrrurTk4iát közretlrnül segíti az ór,odatitkár is. a}ii nTxnkaja során biz*lllras

anl'agokkal" információkkal kerül kapcsrrlatba, mind a felnótt. mirrd a gl,errrrekkazösség

tekintetében_ ig., a rn*gbizlratósága lótfontosságü. Az qi óvoda*irkárunk ezekhe: a

ko::rpelenciákhor 1elenleg alapíokú szan,itiisteclrltikai ismerelekkel. pér::úgvt-sz.ámr,iteli és

t,á}al}ozúi ügtintéző. képesítéssel rerrdelkezik és rrvitr:lt a szakirálr,ú torábbképzdgek irált.

Az ór,odatezerő úunutatasa a|ap.jár. g*rldosk*drk az inldzmény szarrtvitelt es adnrtt:tsztrációs

k ót€l e7ettségei rr ek lratékcr:1, és ered mé*r,es *l r"égzéséröl

J.§ Je ólvldu al.apsulgúltatásában részlvet,íí lx,ermekek számil, u
)ll) l /)ll"r) nnvnlá.,i ár,ho-

A társada|rni. g&da§á§i rál:;zások k§r,*tkeztélren a családok nevelésdben,

irtékszerr:léletében anlagi lrelvzetébtn is r,á]tozások kóvetkeztek be. Salniilatos ténr,. lrcgv

ér'r§l,ilre nőr,ekszik a szociálisan éretlen. nelrezen kezelhető beilleszkedési" lmulási_

nragatartísi nehézséggel kúzdő {BTMN-s} gvennekek száma_ Ígv az óvodárak a ner,elós mellett

rliis, specirilis feladatokat is el kell látnia_ Pl.: beszódlbjlődési probldrták^ lrragaízutás és

i iselir-edészavarok kezelése. részképesség íbilesztós. szociális ds g,r'ernte}r,édelmi i*ladatok stb

Irrtézménvürk ellátja a kienre|t figlelmet_ kirlörrleges bálasmódot igén1,|ő" sajátos rrevelési

rgérrr'Ű (SNI-s} gl,elnrekek közül íI többi glernekkel eg},ütt rlelellrető. integrálható

gverneleke1- Az SNl-s glerlxekek ellátiisára gl,ógl.peilagógust alkalntazlrrl:k

A §zakirtilr és Rehal:ilitációs Bizotlság jar,a*slata alapján ellá|uk: a bes;édlbgvatékü§.

nasyolhallÓ, gl,engén látó, rnozgáskorláLozol"t és a fetlódes egi,élr psuichés zavarár,al (Pl

autiz_mus spektrurrr zavar) kúzdő grermekek nelelését Intézrrrénl,ünkbn iogopédiai ellátásra

szürkségszerint az -§ éves kort lretöltóttgverekeknek lan lelretősége. a Pest N,íegl,ei Pedagógiai

Sz ak s zol gal at V áci Tagi n tezrnónl dból utazó l ognpédus szali errrbere által,

A ícjlesztés í*rtalma Napsugár
óvoda

Margaréta
tagóvoda

kisnémedi
ta§óvoda

Logopédia ltj lö l1 lii 5lő
Gyógypedagógus- logrrpédiai - SNI
ellát:ís

llő | íij

Gyógypedagógns- §Nl cllátás 2rő 3 lii

Heti eg1, alkaiolrrnal rrregtalálható az ór,odábalr a §zociális s*gítő mrrnkatárs. lr{egfigl,eli

a csoponok életét, konzultál az órodapedagógusokkal, hogv miben tudna a segitségükre lenni

A s;tiilők engeddly§vel .iátdkos loglalki:zrisol,at_ beszélgetésetet taü a rászonrló glermekek

s:ii:xál n,
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3.5.I Gyel.mekvédelmí feladatok

Az EuróPai Unió elvárásalhoz igazodla_ ór,odar lrevelés kiemelr cé1.1a ds i"eladata: a
hr{lránYok csÖkkentése, az *sélyleremtés, *z esélyegyenlőség biztosítása és küzdelem a
kirekesztó* ellen.

A g;'enlekek r"edeliléról és gl,rimüg},i igazgatásról szó]ó lq9?. xxxl Tön,érrv értelméb*rr
aZ Ór odapedagÓ3rx kÖtelesség*. hog}, kózreniűködirrn a gYern:ekr,édellri lglaclarok
ellátasában" a gl'ermtkek l'ejlÖdésér l,*szdl5.eztetö könilrnények rnegelőzéseben. J,eltárl§ábdfi_
megszún tetésébe n .

Központi ll|argaréta kisnémedi
Ren dszeres gycrrrrekvéd elmi

kerlvezmónyben rószesülők
8fő 4fő 2fő

3 és több gyernrekes 34 fő 34 fő 4rő
Jövede|em miaít irrg;erres étkező 56 fő {0 fő 19 rő
Veszélyeztetett lfií 3 f(,
I{álrfiryas helyzeű tfő lfő
Halrnozottan háí,ányos helyz*tű tfő ]fí

A gl'ermekvédelml fetadatok lialékonr," g!,ürs nregoldásábm segítségürrkte v§rl í:
r'árosurrkball műkodő §egítő Kéz §zociális §zolgálat, * Védőlrői Hálózaí, a GyermekolTo§,
a Ren*Őr"ség Ós a Yáei Család- és Gytrmekjótóti Közpon1- Ezen intézrnénr.ek úgr.inlézőil,ai.
dolgozóival a' e§eaöi' Íüggr én-vében tartjuk a kapcsolatot szóban és iriisban {lretart,a v
lratkezelés_ trlokta;*ts valarninr a szetrrdlviségi iogolr-a vonatkozó szabályokat)

Á;r intéznrónliink gYerntekr'édelnri §ladata lrtildenekelőtt a gr.enneki szeméhiség és a
r:salád íisztel*lben laniisa. a családi ner-e|ds erösitése. kiegtiszitése Ar ór,r:dába lópő
gl'erxekekrrél anamnézis Íblvéte|ót'el lelnrénük az óvodába,járó gr.ernrekek családi helyretét.
szociokulluralis korrrYezelót- e gverrnelek állapotát. fe.jletLsegi szirltlét. E,zutálr §7eleteltel.ies
odaligl'eléssel- egr'érrre szabort |ellesztéssel segitluk a hátránrtlal érkező gr.ermekeket,
Tapi:rtatcs. személyes kapcsolatot i3l,eliszi,rnk kialalitani azohkal a családokkal. akik segilséger
kértek, vag1 láthatóan seqítségre ;zorulnak

§ziikség eselért Íblvesszük a kapcsclatot a |elepülésen nlűködő §egítő §éz §zociális
Szrrlgálattal- telepirlés önkonnányzatának Jegyzőjével, és eglezt.liúk a hállónlos hel\zelű.
Iralnrozottan lrálránr os hell zetŰ- illerl,e védelenrhe vett g\ el.l])ekek. családok adatai t, A
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!elzijt*r.rr]srer i;tgiakert1 a Suilli;;rjal l'*l* 1eIezzri!. azokltl az esclcLet, prolrlcirlralat aurilcl r

1 
el ziitendszer tau 

1 
lik éll { s.re:lrhc.sul úrT l

3"ő Gazddlkadús

lntéznrérrlitnk az Órbottr,án és Kisndmedi Település*k Köznevelési Társulasanak Társrrtási

Txácsaáltal l'enntartclt ór oda. trre]r a:r alape}látasr í*ladatok közü} ór,odai ne:,elési l'eladarokal

iár el lgv lenlttau,lasa és fillaliszirozásl a;r állanr feladcta_ iiletr,* a f:irsulási Tanács _ mlnl

{'enrrlarró l'elelőssége.

.4z ór'oda. ntlttt kóznelelesi irrtézmtil:,r Nemzeti koztrelelósról szóló 2()l1 ér,i CXC
Lórydttl szerini rrregheti,rozott koznele ldsi leladatok ellátására létesitett iltézmérrr Á
kölrrelelésr itrteznrérrt,"iogi szenré]t,. a:x*lv onálló kol*égr,*téssel rendetkezik Az.

intéztlrénrtek a feladatainak ellátiishcz szüksége§ f§lrétetekkel rendelkeznie keil. köztük a

len rrlarliirhoz s züks éges pén zeszközökke] is.

A k*ltségvetési szerl veretöje a?- itilózmárrlezelö, Ar óvodavezető .iogosulr a?

önkorxrii::r';ati lagvonról szóló rendelele aJap.ia:r a fell.aszláliisr* átaáatr vag!,c}nt. felhaszrralni_

hsszjrositiuri Ezáltal a rezetői leladatok kozd tartozik_ az ér.es k*ltségr,etés elkészirése. rnajd

Párzkezelési szabállzat szeritttt r,églehajtása met1,, ntllrdetr elben korr:|tekirrl,ő tenezésl'eis

nagY odafig|elest igérrvel Ezért nagvon lontos feladatunk az inlézménv rnűkodési k*ltsegeinek

keretében a takalékos gazdálkodas, Az in:ézrrren1, koltséglerésér az a]lamló} kapott tárno5atx

nem fedezi. igv a különbözetet az Ónkor-mánvzatok egyéb ber,dteleikból kiegészilik. A
bérgaudálkcdas:rát t*r,á}brl is : legfontosalrb szempont, a tön,énves kere{e! betartáta,

A költségretds müködési liadiisait kórriltekintően. ésszerüen. a takalókcs gazdálkodás

*lr Ének figl'elernber,ételér,el sze.§lítéí§ lel}:xználni Az allagrnegór,ásra_ a mát- meglér.ő

értéketr védelnrére is nagr. lrangsúll,t lir.á:.:r:k l'ektetni,

Szinrén ibrrtosnak lff,tolx a takardkos, átlárható gazdajkodris mellett az inrézménr

l'ag:'o;:anak ese(leges gl,arapitását" az erre való íbrrások keresését_ lelderitésdt Ór,odárt

le|lÓ*ésenel érdekében kerestri és figl,elni kell a pái5,azati lehetőségekel_ emell*il. - pl,

szPt:tt;lorok keresése. szülői fglalanlasok ig&r,be vdtele. egl,éb támogaÉsok l-eltérképerése -

hisr-en" ezjrltai glarapodhatnak ór,odank. ezett keresztül gl.ermekeink rs,

Ér'rÖl ér'rg s*k segltsdget lapr::r} a Szülői Xozosségtő| is. Folvamalosan hozlá,;r*ulnak az

Ór'oda játdkeszkozeixek i'e|leszleséhez_ pótlxához Ól,odalk alapitvalrr a ar Órbortr.gúri

Gl ern:ekn":*:ol_r- Ór'odai Álapírlan1, is" mirld a,ir adó t %-ból. minrl palval.atrrklról íbh.anratusan

horzáiá;tl ó:,odálrk tárgti eszközeinek- fejlesxésehez
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A gazdalkod;is reruletón szaklrrai. entberi" pénzücr i és tárgli *rőfi:rrasok bizlositiisa
drdekéhert is elengedhetellen kottstruktir eg\,üttműkódés a letlrrlerlóvel és e gazdalági

l'ezetőr'gl egl'aliint Megválasztrisom esetén hatdkcrnr,eg-.',üttmüködésre logok törekedni

4. t Á st€ryex,et strukíúrúja - humrín er§Jbrrús "fellesztés
§Y*r|e:;eti kultúrúrk lejlesztesér.ek celia a s7§r1 ezet rel.;esitrnénrérrek, halékcu:l,sii3á:rrak

trör,elése. r,alatr.irrl a s7e n,e/et tagai .személves |ellődéselel,- tárrrir3ttása,

VezetÖtarsaimmal szeretttétrk elérrri. ho§,szr.!mailag ónnragát fejleszterri akarr:.

e§'littmÜködŐ" nl'itott_ a glernrekek rrrindenekfelett álló érdekeit szern elő§ tar-tó peilrrgógus

kollégákkal dolgozJrassurrk együtt. A: ór,oda nevelói kozossóge sokszínű e5--érliségekl]ől a|l

Össze- ezekből a szines ilrlpulzusokból vólenrénl,sm szerinl sokléle új nregkózelítésí lehet

tanulni.

Célom- Óvodanlbari a kiegl'ensúlvozot{.. gvermekkóz.porrtú szakmai munka rnegerösitése,

Alrhoz, hr:g1' a dolgoz,ók fol-r,anrarosan .jó t*ljesíxrdnlre leglenek képesek. a hit,atasuk

§leret§l§ mellett fontos a megfelelö ntunkahetyi légkör is_ merl a kreativitlisuk igy bonta_ko:ik

ki a leglratékonl'abban^ Ezért igen 1érlveges vezetői feladarnak tartom az eredmét:yes

alkotórnurrka meSt.remtdséhez a rlvitott, őszilte légkiir kinl*kitasá: Meggvőződésetn. lrop.
csak lelkileg kiegl ensú|r'§Zott e,nberekböl álló kozosség képes a g_yermekek tteve|ésére.

Mii'ei intdzrxélvunk e§vre nagvobb_ egvre több az uj rrrunkarárs_ a kulonbcző szerrrélviségek

rlevelesi elyeit keIl közös ttevezőre |toznt. lrreefelelve az ór,oda belső elr,áriis retrdszerének.

A jó nlunkalrel3'i légkörben való rr:unka" & c§Oportszellenr alkalmas le8inkább az alkotó
rnrrnkastÍIus megr"alósitására. A közösség íaginkérrt valamennyien vállaljanak ftlelősséget a
közösen ki§izött célok-, és feladatok nregvalósítás áért.

lnlózrnénYünkben a :nunkalársak eglrrriis kilzatti kapcsolatál;an a par§reri sztnrlélet
kialakítását is igen lbntosnak t§§örn. a pedagógusok és a pedagó8iai murkát kózvetlen sellitók
( pedagógi ai anszi§ztensek" da; kák) közöt1.

Az Ór'tdaPedagógus párok tudiarlak egvütt l,en,ezni_ tudjanak összelrarrgolrarl. letadalokll
meg0sztl'a dolgozni Legl'enek kÉpesek pedagógiai elveiket_ ne,i,e|ési gl,a*o:latukat egt.eztetrti

Az Ór'odaPeda3Ógusok vonják be a daikáktt a közösségi éler és az e3észséges életrrród

szokásailrak meglervezésébe- elenrzésétre. drlékelésébe, A szaknrat nrutrkába:r. tnunkatarsi

kapcsolatl:an_ a dönléshozatal előtt öszinre_ nrill l,éleménn,el segilsék a legicbb rneg*ldás
kialakitását Fortlosnak tlrt,om az e81, csoportbiut iiolgozó ór,odapedagógusok és da;kák- jó
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egl'üttnrűködés*t" a p'*nnekekre lonatkozó irrfbrmáeiók átadá§á1. &7 dszrer,érelek

megbeszélését A rievel§munkiit segítö alka]mazotlak murlkata elerrgedheletlen a leltéte}ek

megteremlésében. emiatt a segitó szerepük lontosságarlak tudatositiását is elótérbe ke}l heh emi
A szen'ezetlejlesztéssel kapcsolatosatr kiemelt célorn. hogl rninél töb}:féle ezközzel

elismerjem a kcllégaii emheri ds szakmar értdkeit. fe"ilödésre való t§rel;r,ésúket Tánroga[onr.

óS;'[öllZöln al. ir:r:ol-ációt, kreatil goneililtrd;ist. az úlszrrű ötleteket. Az esetl€§e§

rréreaeltéréseket_ kcn{iiktusokat igl,ekszem kultur;ílt iormábxr_ mirrdenki számára

ntegnr uglal Óan el rexdezni.

A pedagógurcle é§etkar §zerinti ín€§§§zlá§á

i{i.!r ]9 tr kli;iitt .i 1ri

-lli rl .i| fv ki;/i,ll /; 
',i

.ll1 í"l J't ir liíiu iilt ] iil

i{) tr i'J rr |iii;riilt § !'rl

llll il ír5 tr ltririitt * lll
(rrtu qd i i al l

A Pedagógusok lilr szerinli dragramrnlából is ió| látható. hog1, a nrugdilazások nliat1 az

eiköyetkező 5 esztendőberr is íbl:,anralosan iárhatók szenréllcserék. A nevelőtestúle1 35|l.:_a

j0 ér'rrál idösebb_ és bár ők stabiI xunkasr§nek szibnítarrali. a köle§al,öben el kelI k*deni al
a] kalmgzotli kozösség fi atali:,r{sát.

Ezt a törekr,Ósi}nket r:ehezi|i még az országos szirrtű óvodapedagógushi;in1. is Eme llett töb|.1

ilata] kollégan§ g_r-ermeklallalási sz.andéka is ismert szárxrnkra Az ő }rasszabb tár,ú

helyeltesitésúkr* is gcndolnulk kel l.

Salrros a Pedagógus életpáll,amodell ii{tal tánas7totí koverelmérryek, és a rlé§zetrséglrez

kéPest a]acsonr' fizetések toráblri létsl-árringadozas okai lehetnek. Hogl ntunkatársainkat

elismerjük é§ megl-ar§uk, nlsgélhetésükhoz nag-r,segitségünkre voit a lennlzuró által biztosítor1

larosr bérkiegdszítés- ami mot-ivaló hatirsír a murrkalá,sairrk szárnaa, Hálasar kó§zöniük!

A kienrelt célorn 1luktuáció esetén, a hurtriin erőfor-ras nlinilségi szinten törrénó íirlr.anratos

biztasiLÍrsa EbbeIr a nehéz helr zetben }neg fonlo§§bb" hog1, az optimális rrrűkodés érdekéberr

,)!
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nlinden dolgoló rneqtaláIja a helr,ét a közóssegbe:r. és érezze. lio31, rnirnká!ár.al hozzáju.rt| at.

eredn:rinyes rrevel iimun káhr:z

A megüreseden áliashell'ek betolt*§{ a \]ezetöség ós a ttevelőtestület rószéról alapos
kÓrÜltekinlést igérrvel. |rgl,elembe r,éve az egles tr:ultkakól,ökre a közalkalrxazotri páh,azlatils

elói:á:ait. Fontcsrtak tff,r131í_ ez ú"jolrrrsrr érlezö pedagógusok a nele}ö|estrilet értékren,d.iéhez.

pedagógiar ós etltbert e€}'§é§éhez. r,aló berl]eszkedéserrek segitését Ernelleit pedagógiai

Progranrutlk szellenriségelrek elloga<iására és az újabb kezdenrdrrvezések treirrditására r.aló

Ös:tÖnzését, Az intér-lrr*nYi celok rl,:egr alósilásálio;z ar új rrrLrnkatársak kir,álasztása:negíbntalt

döntest kír-án

Annak drdekóben- hog1' eliil'atott pedagógus kollégáinkar ebben a nehéz helr zetben hosszú

tárra is lneg tudjui; lar-tani. és a nl,ugdíjazás. vagl glelrnekrálta]ás miatt úi pedagógusr:t::t

tudjrrrtk alkalmazni. intéznát-r,ürrk.ló hírdrr:k íejlesztésát lű7tem ki célul K§leles:ég,emnek

érzein a,z elért.ió hirner.iiLnket megőrizni- És új utaliat keresni a rar'ábbi {.eilődéslre;.

Célom tor'ábbá: mindlrárom ór,rrdai te}epirelr,. tagór,r:da rneglél,ő drtékeinek merlőrzése.

m.g:§utütosa §xellett feladatom az elkoletkező ot év§en is- az ir.térménl.egl.sdgek egl"formárl

Pozitíl' szi:k:nai megité}éslrek lbnrterti§a, Á munkatársak erősségeire építő, szern§lyts
szakmai fejlődésÜket etőscgítő intézmén;xezelői mcliválás. Az intezméll1,ben dolgozó

PedagÓgirsok száx:ra bi/lo§al§i kir,ároln a rrrunkar,égzést támogató pozitír klírrra és tánogaró
Sz€n,eieti kultúra rnűkodtetését

Ennck órdckében:

* lr":r ckszem eltslrlertrI a kollelak enbeli ós szalnrar eirtékert tálrrolalcnr lejliidesre r alo
l,\1 -1-1,,i(,,ll.""1

t (.)szlölrzont ll lredirgrirlusol trllrttráctós krearír,qorldolkilrixslit_ trtszerű otlc[eiket

l' Az adott 3vernrekcscllli:ltok tstnereteilletl lllzlcsiloltr az ór,rrdaperlagógusok szánrára a

kel lő rrródszerlattr szahadságot

* ,-\z cst--tlcgcs nézetelleréseket. koníliklusrrkal ier ckszet]l kulturált ibrtttáltan. trtindellkr

s zátn itra tll e urrv u.]ta t t'.};rn e l t.en d ezn i

':' A keP./elt. rra:l\ szirkrTrai rrrú|tta] re;rrlelkező tttunkatátsaL llregbccsiilése. ertókeik

ltasrllosítása

':' A,' osszeszokott lÓl nriiköclij eglmrsl hlirrr-rorlikusalr kre.gészítö rilr;dlpeclar:ógus plrrok

tnerrtar,lása. kr al ak í tása

't Fi:,l!llrirIos szektltrt l'ellórtds lehelősélelrek lltzto;iriisa lilr elllrkiplesek leherősége,

]i



'} ,{ 1;ed;,ruiir:rtstii, :gjszsór.lrrrer:,iir,róse. rlterrtaliltltórlés eiőlrila,sok, lrclll1,1lek s.zc:r cu ósc]l ei

tnleztltéttr l s/illlcl l

* A 1leda3tigus elő1]]el]€telr t-elldszerbet] \ aló ris;r tlel tlitll.;r]atasa

':' { lultcrlreles elkert-tlese érriekeberr loreksucnt a., eqltrrletcs tctltclés elle llaplárr
,,l,,., ,l.,,\, ,, t'.,l,, _ l,, r.,l. ,,,\ ll í1/ l\!ll \| lll(lu\lrUN(rr

":' \lkllrriat adtrk at iii i,rdapedacOgLisl)kll3k .izcnl*lr,:s szatnllt cel;ark rrlccvllri:il;isara

tán]l)ga|(]ll] lliurikalilsatnra( te|r.er k es í"claJltlil" teilesrtései;ell

* Kezd;tl;énr./.ll1. s./úl \ ../eíIl és ilsllijtrzrjrlt a., rniérnlér'tr cl !rlull crlr ttttllliiLtjdesckct

Az idÖsebb_ tapa§zlellabb koIlégák alkalnlazasa xelletl. lelr*tőséget kell triztositari a

Pályakczrlő fiatalok l::runkálra állásához. Optinrális rrlegoldás lehet *rre. glakornokük. íratal

m*llaeró alka.lnra7isa Etlnek lTle§oldá§ára^ kilraszlálra a Vácott mtitódő A.por Vilrr:os

Kalr':lii.rrs FŐiskala lózelségét. logadlralunk r,égrós ór,adalredag*gus lralIgatókat t{ lretes

gl'akorlalra és bízulrk benne. hogl lttlérnrérrr.ürrkel *s a pedagótushil,atásl meq§lelelLell,e_ a

diPlorrra megszenzóse utárr 1e|entkeznek hozzárrk olodapedagógusnali Arr-a is fel kell kÉszüni.
§ogl a l'allratóarr lnegnövekedő pállakezdő kollégnrők nrellé segítőkre_ trretrlorokra l*sr

szüksóg. akik a glakonroki program szeri:,tl segilik_ tarnngatiáL fiatal kolIegarkat

Fottlos Í'eladatom a pedagógiai munlildí közvealen segítők kcrzösségérrek fe;lesz:ds*.

torábbképzéseker: r,a]ó rószr,ételük lontosságárrak harrgsülvozása_ anna]. uilnogatasa.

A ped agóqi 3i"mull át k ozletl err se§i tő dol gozói nl leladatar :

Az Alap3logram ig1, logalnra;l, "_Az ór,oda müti;desé: segitö rrelrr pedagógu_s alkalmazottirk.

nedagógiai ::ttunkát köztetlen segitők (pedagó§ia: asszisztensek. daikák" ór,odatitkar) rnunkája

nagr har: hr.lzzálrirul az ól,r:dai nevelés eredmétlvességéhez "

Ezért dEkik nrurrkálánal t§e*§zen,ezése. lapi koordinálása |cxtos íeladat ahlroz. ltogr. az

Ór'odapedagógustk áL|tal ten"*zett akt::llis lel"ekerrvségek§e; igazodla vegr,arek rés;rl a

cs*portjuk életében. Jelenldtúk a:t egl,é:,:i brinasxód i'clr:zc:,t én,ér:;.esitésélren, a gler:neki

sziiLkséglelek kielégili:ében_ a gondoziisi leli:datcit ell,égzés*}en. higiéniai l'eltételek

},l1e§l§rex:{sében ei engedhetetl en,

§zere§:*::'i, lra rrlunkájr,rk sikere inkább a saját ellralározásukból. *roíeszitéseseikből"

r:roliráltságukból eredne. xinlsen a le7§lői utasitasokból Ta:xagalon::r az ó !or.ábbkdpzósi

slárdékukat- öket is próbálorl ösztölózl:i a tanulásra. önrrlaguk {*iles:lesére

2(\



A pedagógiai munkát közvetlen segítők
é§etlcgr szerinti megosxlása

2S ós t§ 
'.r, 

lrii?i|tt r 
',i

, Jt, t_\.J) t \ hll]/lríl t l,/

t "ll} eg,{.i *r, triieílrt 7 fö

* §§ €: §{' í\.liiiri;tí í íl}

N §$ é§ í;§ }r,lriirijir l lli

A Peelagógiai nrunkát köz.letlen segítők kor szerirrti megoszlásából is jól látható. hog1,a
ni'ugdijazrisok miatl az elkövetke'lő 5 esztendőbetr a pedagógusokhoz lrasortlóan sztníén
tiirbatók szemdll'cset'ék. Az alka]ntazotlak 3l%-a 5{} érnel itlösebb. és bár ők is stabil
tnunkaerónek szárrritanak. az Ó helvukre ui kollegák keresésére is gondolnunk. lerl,eznürk kell.

§, q §§§,§ x y§,,,§ $,,§ §]lt§y§:§§{§ l:§*§ § q,} &,§:P§".,§,{'}§
ír§}\{ § §'g i{i § É.í€ § q1Éí h§ i l t..E i'lÉ§ !,r§ h

,, Ha ha;iőt akarsI építeni, ne a|grl keul htgy a mankúsokktll1ót gú§íesz, ós szti nélkiil
kiosütld n szerszámokal, és ránulaísi n teryraizra Ehe$,ett elősziir k*ttsel _fel benniik ttz
olíhatutl*n vdgpat t végtdau tenger irání.'

/Antoine de Saint-Exupen./

Or-odank élón az Ór'odatezető áll Az ór'odalezet§ igazgaliisl és szalcrnai szempontok szerint
az irrtdzmer:r-v nunkálana* eg}' személli {-elelőse A nelelési ir:lézmen1. r.ezetése speciáis
szakisnreretet igdn1'lő ter-ékenl,ség. Mind a szakmai, rrrinrl a szeryezeti és adminisztratir. ;ellegü
döntéseket széleskörú. minrlen erinten r,élemérrr.ét figl.elenbe ler ő előkészités előzi lneg.

ilg1' gondolom- hog1' eg1' illen nagv intéz:trénr vezetése. műkodtetése csak tarsatikal eg},ütt
lehetséges, hiszen a feladatok szeíeágazök. a rrunka crerlnrénvessége és gördr.iJékenisége
érdekében azok delegálása elengedhstetlerr, A xegosztisnál figyelni szeretnék :r feledatok
aránr-os és eg1.,enleles elosztasala- az egl.ének terhelhetöségén*k rr:drtdk*re

2,7
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i 1" ,1z, iníózruénl, stratégiai l,eiüó:r*e és apcrrrtíl, ír"űnl,ítti,tu

.\ t_g: lt.l.

"} ,\ rtlrrtdcnitlri h;tiilr os itrrlszal,ralr ok btrartiisár lil az rjlor]a iilrr úrrr cs nriiIrjdúsi:nek

brrtosítása e gl,crlrlcki- szrlliir- és a]kalrtllllultii 1olilk étr't-]llt esitt-ise

':' }iilrSler',.i. iialjItlr'lr ari rlriiktldil l)il],l]lel klr,,;lotrtit ittir:zltlatl,r l]la!l-renlió§t rrlúLilrltctcsc.

* }1rrioiisli§ilt rrl Últl. s/eiclc{tel]es lcgkolberr rici,tlij. bt,,itirrs.iqos tjroiir t})sl1.1 ú1-Iltt§e

{' '\ rlC;lr ePitlet|rerl niiikrrdij rlcr eiőtcstirir-,l ilelcliinlurlklil;iirak ö._iszeltittllo]t :r-allr:laslt.

tlrclllrtl, erll1rllétrr r:kal"ra t,!la|!aS srjltlt-lr,tltIit ajl\ Se!t,_i lt tu]tl kt.tl;kít,,l,s;t

,i, ,\ tergr r etó|o:l]tsilk §e *le.e§]tcse. i,rptttnllizilásr 1el lesztese

'i ,Az t\r rlr]at rrel elés lit tóLe:lle k lneqiir zése ez ,{lalltll,tlqrarrlh;rn a PeiJa!.ogier Pl rlrtratrrllatt

es a többi Lrtllső szabáIr ilzti tlokutrtetltuttlbat: rlletl'cgir]llrazotla.|, trregr alósrrasa

* A Pcdagógusok clőlneneteli t,r:ndszrrcben ltle{lbqall,},]írloll cé]ok elér ésehcz r aló

k ózelites

S.2. Az ínlázmérty vezetősége

Az ÓvorlavezeJés - irJe tartoznak az á|t*lánrr: helvettesek és a tagintérmérty r.ezetők - mint

konzulta{iv teslúlet_ r'élentérrvező és .iavaslartei,ő 1cgkónel rendel*ezik_ kozre,]riiködik
mindirz<ln üglekben, rrlel],ekben az_ ór,orlar.ez-elö ezl szükségesnek láqa. A vezet*ség }§zö:
cél.ja. lrcgy az inléz:'l":é:tv zökkenórnerrtes. hatékor:y rnűkodiséhez a leltáteleket bizrositsa.

rrreglíározza céljait. feladatait ós azok eredl:ténles e]látlrsát.

Mir eI az intéznrén_l egységek egyrnastó| ül,r:l. illerle nrásik községben r.annak, ezdn n€} *n

lontos feladal. a leletótá.§akkal való t,:atékcn1 eglüttnrúködés rnegszelve;rése, Az ;ijla];iNr:s

§eh etl§ssk és a tagór oda lezetök í'eltdata- hogr, közletitsék az iníbnrrációk31 íu §§}"9§

int§zxdnveglségek kozött. Ók r,ógzik a7- egles ép:iLletelben e :r:rurrle{sgl,elem betartisrirrs_lí.

l'alamint a dokumetltációkna}t &7 ell*lőrzését {Pl ; pe*agógiai trrutrka terr.ezését^

csoPoltrraPlók" rnulasztási rraplók lrapralész. igénl,es szakma: al*pokorr r:yugl-ó r,ezeléseil},

A k§:-Ponti éPiiletben dolgozik az intéz.rrrénv 1§zető_ie" r:,runliájál segiti az ór,odatitká1_ és a

két á|talrinos lreh'ettes. A ragintézn,lénvek élérr a Margareta Tagór.odában és a Kisnénredi

Tagót,otlában a tirgi n tézrnén1, -r, ezelők *l l nak.
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1§apsugár óvoda
Vezető

Áttalános helyettesek
(2 íő)

r*,

tagór,oda
Tagóvoda

vezető

l

i

l

l
l
1

l

Margar éta
tagóvoda

Tagovoda vezető

Ovodatrtkár

Az elmúlt ével köznerelésben történó r,rá,ltozrisai^ nregnörekedett í'eIadatai rnialt l"iiitaztatni
szeretrrék a;r ór.odar"ezetés stn:ktúrajár.

A hatéki:n5'abb nrűködds érdekében l'ontos l'eladatolrrnak tanot],t a feladatok. l,elelőssóg es

hatáskÖr szélesebb körű megosztiisát. §nnek érdekében az ól,odavezetés állandó ta§;all
kib§vitenóm a mutrkacsopclrtok v.7etőiéyel. ralamj:r1 több. konkrét ltl:dat (Pl. a belső szakmai

dokunexluntok nródtlsílasa) elr égzéséret szalinlai ténta leldolgozására szen,ezöd§
munkacsoPttrl, teírm megalakitási,t len,ezem. §zett csoportok vezetói az akar:alls témábarr

érinlve- neghívol:kerrl részl vettnének ü \,ezetőség rlxrkáiábalr a közös célért l,a|ó e$.rtl
gon dol k *dás. egyú ttrnű ködés m egr,al ós i t;isálralr

Az ór,cdalezeiés allandó taqiai:
t ór,*davezetó
.} a]talanos hell,ettesek
* tagintdzrnény r-ezetök

Meqlriyottak:
* munka}rözösség rezetők
* meghatározoíl leladatra szen,eződön munk*csop§rl. teáín vezelő.i e

j.-í. Á nevelőtesti2leí

A §ev€,lőt€§lÜlet a nevelési intÉzmény legfontosabb tanácskoeó és tlöntéshozó szervc.
A nelelőtestület a rlevelési és oktatrisi kérddsekben. a ttevelési intézmdnr. rnűkeidésér-el

kaPcsalalos üglek}rerr, r,alamint a 20l l ér,i Köznel,e|ési rorr,énl,ben és rnár !irgszabáltokban

z<}



luegl}atál .l/clll Léldések[rerr dirntesr. cl\t,l.li-kllett rélr,ltrérirczii és jlraslatier(i jolkörrel

r*dclk*rik

§.3.:. A nevclőtcstüIet dönt:

"} r }oeria3ttgial }'t,oltettt elíi.l;,adlrsárri1

':' lrr SZ\lSZ n llarilcnt]. ltr 1:likai kr;ejcr. l1.1 .,l ;,, t'§ '!'()\ lillllL,-:pzjsl pIl)llli]]ll rrs lt., éi cs

Be :skrlláz:isr tcl,r tiíilladáril r:]

.1 it ttc,,e]ós:-tiItatli_si tl,:!clrtrtltrr ires r,*ytLiii cs it tnutllacstlpi.rrtok rlul,rlalL:;icltek

ellbgiidáslil ili.

'! a ner e|ési-oLtatasi intr,rztrlóltr rrrunká.; át áríbgli c]etrrzesek. trrlrlrclcsek \./.tiil §s

egl,ell Pl \'íunkacsopor tok lleszántt,.'lótnak elibt:adesaltil

.} r lrei,előteslülel kepr lseletelterr elláró pedagógus kll ál;r^sztasáról

A rrevelótestule1 r,dleménrt nvilvánitbat. 1,ag1, .!avaslalot tehel, a nevelési_oktat{si

iníéznrény működésével kapcsolatos valamennvi kérdésberr Telles korű nevetőíestülefi

értek*zletek 1 löIl,étl\, által errgedelvezett ttel,tlés nélküli :nunkatlapokon, 1,agv az ór,oda

zfu'ásat töretően kerúl megszenezésre. a maga§ pedagó3rx létszarn. a töt}b ópúlet tár,olsága.

illr:tle lz intéznrélt,v lrrlvalnatos nrűködésének i:iztositala rTriatt, A rter.elötestület ér,es

Íi:ladatail. a í'eldolgozandó tarralrnakat és az ertekezletek rendiet a vezetői nrunk*ten,

lartalnrazza. Ezt_ a már iól ber,álr érlekezleti renrlszer(" torábbla is ilven íbrrnábiul §z§rclném

nregr,al ósítani.

§.3"2. A pcdagó§us$k előmeneteli rendszere:

§rilsó tgv{bbhdpzések :

A Pedagógusok előnrenelrli r"errdszer§n*k el§ir-asa aJapján, a pedagógusok nrinöségi sza}rmal

nrunkáiárai; fejlesztésére biznsít lehelósé3el a lrétóvenkónti (l20 kredit pontos) kotelező

toválrbképzés. Neveiötestii]etulll ol\,att továbbképzéseket rdszesil etö;rr ben. melr eken

§Zen'esen illeszkedng§ a slinlon*las pedagógiai ;:el*]ö:r:unlanlhaz. Pedagógiai Progranlunk

eredmdnves meglalósitásárt-lz. emelIe:t lözletletr p;,r&§:eink eldgederrsdgélrez.

A rninÖsitések. onértóteiés, szaknrar ellel.órzés és tanácsadás lbllaNatábarr és annak

eledmérrt'ek§rt a7 ór,odavezelés sziikségesnek itélheti me8 eg},*eg}, ór,odaptdagógus

fe|lesztését. az áltff]a ker,ésbé prelerált területen_ a hatékanvabb mxnkavégzes és szenrélves

_i{)



feilődése érdekében. E;en tor"ábbkepzések koltsdgeit a hata]r,os.|ogszabiiLlvi előírriso§ és az
lntézmériY ntlagi lehetóségeirrek figletenTber,érelével szerelném a |ör-őberr is tánrogarni,

ElsÖsorban az ér'es Továbbkópzési terlben szereplö kcrllégal beiskoláz.asát szorgaln.:azzuk.
e,rekel a kéPzéseket lgl'ekszünk részlren l,irgv tel!es egészélren tánrc3a§ri. ezáltal is elősegirerri

rnul- kat*sarnk előrnerretelét.

IrltéznrénYÚlrklrelr xár Íi pedagógus teljesítette a p*dagógus élerpáll,alrr§dell rrlinősitö
el.iárxát. Veze :-Őkérrt ósztönözni sz-ere§:dm pedagógustársaimat a :nil.rősitésber: r,aló
ieszr"éÍelre. rlert ezállal sza]itrrai rnunkáiuk küls§ szalié:rők á]ral elisrlts;.tté r.álik.

BeIső t*rábbkepzések:

A rrrásik Pedagógus önképzési lehetőség i:ltézmónr,ünkben. a belső lrrvrilrbképzes
rendszere. xelv hosszú idő óta tlag1.ot.l |ól működik.

Motlónk

, Tan u Ij a u k e gym ástó I, h o g, nú n é I j c bb nt ía*iílz {L\ §l n k.''

i'c,'n,:;s 1.1srúnd

§{ind a háronr telel;lreh'en dol3ozó pedagógusok ér,ről-ór,re lelkesen r,állalnak brtnutaló
foglalkozrsokat- amell'bÖl pedagógusaink időröl idóre mas és más témábarr igen.ló ötleteket_

ú.i szerű mego l dxokat. tapaszl írl atckal szerez}etn ek.

§a"lrros a l'irushelYzet miatl. ettnek a belsó tor,ábbképzési íbrmárra]i a lehetőségel rs

korlátozódtak, Nelrezeb! r'olt a látogatasnk nrög§zell,ezdse_ lelronrolitása Ezt a 1ól ber-:ílt

rendszerl Pedagógr-rsaink szallmai egl,últnrűkőrlése és l'ejlődése érdekében szeremém a.iol,öben
újra íeléleszteni. lrasonló keretek kOzctt tor,ább t,inni

Belsö Ónértékel ési Cscrpon:

A Pedagógus életpáyarrrodell létl,Biötté}-ei az ór,odrikban is nag1, í'igl,elnr*t kap a
pedagógusok nele|ŐmurrkEárrak fig§elen":mel kisérése. íejleszrése. A Belső onértékelési
CsoPort lérrejtrttét a pedagógusok előmeneteli rendszerébeIt a tarlfelüqr.eleti ellflrőrzés és az
oneltékelds bevezetése lerte kötele:rőr.é

Az országos pedagógiai-srakmai eller;órzes a nevelési-oktatxi irrtézm&rr,ek szakmai
tel ékenl ségét

{' a Pedagógusok munkajarrak áltaíános pedagógiai szempontok alapiárr lrjrtenő

érrékelésére"
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'!' a;; inlézrrrénr l,ezetók riltaláros pedagógiai és rezeléseltnéleti szerrrpcnlck szerint i§rténö

értéke!dsére"

* az intézrxérrret erőssegeinek és leilesztendó teruleteinek nreghataroziisá,a_ és a saiát

cél.i arnak megtal ósulásar a _j Ott létre

A rendszer az irrtézmélrt,i önértékelós eredmélrreire alapozla értéke|_ és emellett az

rrtl*z:n*lv szaktnai í'e.llődéséher_ elónrenetelé}rez tárn*gatást ad Az önénekelósek eredtxénl,e

beépUl a tar:lelügl,elelr eilenőrzés rendsrerébe,

Al, önórtékelési csopcrt trrár a niásodik 5 ér,es ciklusát l§lti, Al első 5 ér es progral:l alapial,

pedagógustársain:tlal elr,égeztük az inít-zmónyi önértékelés*" kit alkalo:rrmtl (2 és 4 ét,ben)

a vezetőnk iinértékelését és a leirctő legtöbb pedagógus önértókel{sét.

2(}2(lbat a BECS csoporl 1,szelój*kdnt elkésritstrem a rrrásodil _i ér,es BeIsö *llenőrzési

Programot. melrr;ek alap|an fol1,tattuk az örrértékelési rnurkát, §zzel a tevékenl,ségge|

inlézrxdnr,ünli igvekszik elegel tenni a neleldspolitikai elr,zu,i,isoknak és titlrnogatrri il
pedagógusnks,t a §zekmni lej lödósükben

Órrértékelis_ titlliel§elel et,

ili rinil,as srárNutkra az ú.iraszerlezetl mix§sítési és t*nfelügyeleti ellenőlzési yendszar.

Az_ Oktatasi Hil,al.al elr,riLrásainak íigrelenrber,éte|érel s:en,ezzúk ór,odank küi§ő és bel§ő

ellerrőrzését. Az ellenőrzés alapla a tudatos. épitő szardékú órrékelés_ r,isszacsatolás. A belsó

le7Etői ellenörzés összelonódik az önérlekelés i'elad*air,al. igr az ellenőrzés teniezése

megelenik u mulkaten,ben, az ellenőrzési feladatok pedig *regrszlódnak a;r ór,<rdalezetés és

az önértékelési rtunkacsopo§ löz§:.t.

A rneg|iglelisek és az eler:z§ érrékelések a nevelőntunla erősségeire *s lejlesztendö

terL*etekrehel1ezi eharrgsúh,t. A;z.allenörzés ereeln,látleimeg;eler:nek nzOktatisi §ivgtalerre

kialakitotr lelületdn, Er- tz. atallia a nrinősít§ r,izsgáton. nrinősitö ella:ásokban és a
tan lel ügr"el eti el l enőrzések berr rés zt ler,ő ped agógusc k el I errórzésén ek

§z*knzi §lrrrkakozosséq.

Jelenleg ól-odárktlar egr,etlen §zakntai Munki::}clzosség műkodik, Ámillt azt a szaknrai

élet*t lsira§áLrrál rnár, ernlileitenr. 2{i2l, szepternber,ében jarasoltam kollé3aimn*. §za}irnai

nrullkacsoport létrehozását, a lnár, éT,ek óta iól rrrű}adő Gyermeknlosolr- Báb- és Szir,:iáxzókor

lagjai szárniirir



§ikeres megbizitsorrl e§§lén" ten,eitn közl szerepel tor,ábbi nrurrkaközösség Iétrelrozása (Pl

Te}retséggoridaz;is. Hátrárl,kompenzáció, Köntvez*tr,édelenr-t"énrákban). Enrellett támo§at§:x

a pedagógusok ölaolÉit. ú,litó kezdeménvezdsett rs.

ó. Pr-D iG(X;1,1l t'R{}§R,t§l' \'nZ§-'l'l;§l lt{}ri{'nP{'tti

ő.l. .4r, intézntány pedagői4iat, sz{ikíltai programia

Az intézrnérrl Pedagogiai Prograntia o:szllangbarr r"an. az Óvorlai Neve|és Országos
Alapprograrlrjával. melv kinrond; a:

...4z Óvr;tltti rrat'elj,r' cúlju cr, llogl alősegil,sc u; rivtscíúselk sokolelu}ti, hartwlnikus lt:1!liclasct. u

§'*nneh szemé}ytr'ég hhtlruakuz*sát, a ha|ránwlk t,sókkencsót, üz életkrsrl e.r eglént

sttiitínssúgtlk. lxt}*nltnt uz llttrii.f alliitlési íitam./igye!elnbevúte!e vtl (tdacríve u kieme lt _fis,y^tlnlet

tgen1,|íi g,erruekek .l!úlúsáí is}. "

Minl a legtobb Óvoda. ltl()9-ben a mr intdzménr,ünk is kialakitorta a salát. önalló arculatát.

és kidolgozta a peda3ógiai progralnját. pro$ranrurrk Őrbottl.rinban részhen adaptált" Nagr
Jenőné: ,,Nevelós a nrűvészctelr eszköztivel" nevelési progranr útnrulatása alapión készül1.

mell,el a helvr saiátosságolkal egészitettfuk ki. vagt- nródclsitottunk.

A Kisnemedi tagór,odalrarr a neveldsi celok és leladatok nregr,alósí{ása Fábián Katalin:

,rTevókenységközpontú óvodai rrtvelés" cír,trű progrnrrla a|ap.iár valósul meg

l9t)9 Óta mindkót progralnol többsziir l'elUllizsgáltuk. a törr,énl,i r,áJlozísok. a pedagógusok

iaPasztnletai. a helr'i sajátosságok es a szulők igérrl ei szerint több alka]ontmal módosíteir*.rk

,,.4 §lernrckkor n?. élet talcpzttttt ,ló alapokra, nugpszeií és ponryás építmén1, enrclltetíí"

Norl,ai Fülöp,r

NevclÉsünk alnpelve:

,,lJrogrtunltnk arcltlutát * hag,arnánj;ok úp*!ásúrl k*es.'rü! a nliivészeti e s:közök

Irr€§islnerlclúst. megszerel|ttése, il §eratúttlJas, bi:trntstigr:l *d/s, ár;clnlekbtn g.t:tlug rivadai

éler xztgleremtése }lutárzzid ft7e8, *l,ttsl a g:ermekközptltltús{tg t!g.-.1elenik mcg,. hrsg, yurlá:^|,

iinállóságat, haldogstigat ud u 8:ermeknek."

Ar Ór'odai rrel'elésnek rlindig rarr elérendő célja. anrinek az adot *rsadalrrri etlarasok
halározzák meg az ir*r:yát Mi is sokáig töprerrgtünk. hrr§, megr,átozotl r,ilágunkbarr mill,err

nevelési célt tűzzr;rrk ki magunk elé, Intéznrérrl,rnrk rrele]ési céliárrak meglraliitcz:isakor
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l)grelc:rlbc \etlül, euel,et a tatsadalttli clrarásokal, ezert Piaget rlrellblaltnazasát talaltr_rL a

1egrrregíclclőbbnek

,':itÁr.'^, {Itlal1,1) hl:t,l:,il jtt d ,N1.:t}},lt}lA .rlr()n!ji} rll, ;.altli,:al..,f /.rr}1(,/.a/.!;./.j]r.iól,ti ,)l e!ttii,!ilr.i.lt:ttk

nlcetlltiú,tithíri1 !'! k(}vL'rl:c.{,'/i'' a; y::,thuJ lkttl,tIrisl. lnillil l,t!r.nit:ti_\,tt!ktlí}ll, J:ttlsIi,|l;i],i.:lll,

t].{),r7l.ii {l|::tL,ilth:}l lttt,ttilr,:li,al il !(}.11|LrkL,i]..}j tllkti!t'l t,qt,tiltnlt|ii:ildcr, l

l.:szcrin1 nevclésünk célja }rtlgr örr1l lóirn s;/al]ad(]n \ i/s.!iillr.td{,r l,ttlalri kiscrlr-rezii.

Prrllrlétrtlt *s i*lldrtol lrlii] ií!.]ll ]]lci]l)}di],1t trlrekiii lt lrelres erkotcs: lnagatatlisl be1;ltáshoi.

onLérrt rálla|ri s7t't'trél\l§égel,r-,t lbrrrrál.; unk '{z egrén iii.l:oz. lroglr zől,ke|lől]lelltesel"l bc tuiijon

illeszkcdni a tár'sldalrni élerbe cl ke]l sa;;ttit;r"lia blror:\ os kópcsségekri. \:sclkerléslirrrrtáka1.

tudásarlr a3ot

Alapvető céljaixk:

* Al. Ór'adxok nyu8odt, élrnény-gazdag, ha:-rxonikus í§}ődésének eiösegíté§* a7 életko}i

sa1 átrrsságok fi gl,elernber-étel ér,el.

a A sokolrialú képességl'elleszléssel a glermeki szenléIl,iség egészére iranluló
l'eil őddsének }izlosí tása. eliisegitese,

* A 3-7 dles korú gr'*rxskek társadalrni gt,akorlatra laló általános ielkeszitése_ mel1

ntagában lrrglalia a t*§es g:'ermeki szenrélyiség feilesztésdt. az élelr* való fellészitést
r ievdkenl,ségek által és a ter.ékenr.ségeken keresztül.

Mindezek elérésére ii nelelési í-eladarok retrdszerát keresztül .jutrrrrk el Ezek a gler:ne!
Órtelnti- erkailcsi. esztdliket, le§li képessógeine-kt tulaidonsá3ainak 1en.§zsni letlesztését

lelerr[rk Szorosatt ósszeluggnek egvmassal. eg\,út|§§en segirik a céI elérését A leladatok kozötr

letn lelrel rangsorolni. rrrellőzni. eg),rrrással összefüggnek. kolcsönös kapcsolatban állnak
MeggrÖzÖdésünk_ hog1 a progranlban olran erkölcsi_ érz,elrni_ es/télikai és ter.éken3sógr

la§a|i:l:':::*lenik me8 a g-r,ernrekek rnindennaplartrarl, amell1-el biztos óvorlai óletet, nyugcdt.
ki*gyensúlyozcíí óvctl ás ko rí lriztosíthatun k óvod ás ain k számát.a.

Vezetőkén1 kienrelt pedagógiai, szakrnai céIonr. í-eladatoln az ór,oda Pedagógiai
Programjának megvalósítása. Fontosttak tírrtoíll. lrogr, ;rz abblr nregh:itározott alapelr ekkel

és célokk;rl Ór-odankban trrttrde:r pedagógus azcttosu]ni tudion Áz ot1 nregfbgalnlazot:

pedaglgiai rélokr'lak az eléréséhez kil,ánom hozzá igaLlítani au erölorrásokat A közoserr
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kiajakítolt értékek hat;iro:rzál nreg ór"odánk rninőségél. ezért pi!l1a,zatonrba:l nreghalározoll
céljairrrat össz}rangba kil,iirro:rr lronri a pro§ramban me§jrauirozctt jtivőképével.

intézrndntülkben a nevelőmunkánkban elérr eredméttr ek ismerelében szerelném lolr.rani
az előzÖekben megkezdett leladatokat, Ten,enr a meglezderr Pedagógid Program iolr.tadsa. a

Pro§lanrurkba:r nteghaíár07ot1 célolnak. felarlatokna}- elr,árásoknak megfelelő szaktrrat
trrutrka rrárvitása

ó.2- Á pcdul;ti54tai munha fejlesztését,e l,{)ílütk,;ó eIkép:alések

6.2,r. ?'ehe tséggondrrzás

Az Olcdai N*relés Orsziigtls Alapprograr*ia áJtal kic::relten íbrrtos tcrüiel a íehcís{gek
gorrdozása Az ltóbbr ér.izedben

telr etségíei l e§7lésIe,

egtre negvobb figvelerrl irálrvul a telrelsd,,re_

Fontos. ho§}, mi nderr lr,ermeknek esél},e leB)*§§

-r' önmaga érd*keirrek drldnl,esí tésére, értékeinek ki bontako7 tatá§áril

t a l'eilódésre. tsnulasra_

* a rnegfelelő ellátasra. a .ió minőségű szolgáltalásokra. lüg3etlenül atról. hog},

egészseges- 't'agr logvarékossággal él_ r,agv rnilr,en a szánnazása^ arrl.agi helyzele,

,,I-egnug:obh neuríeli kincseink e§,Íke, péur,ber aligha klíqiezhetií tőkánk a?. ertbcti
rehetstg, EIér' eíenÚ, túrsadnlnü érdek a tellztséges gyernrckek_f'clisrter§se és kápcsségeinek
mc gfel c l ő s 1i a ten t al ó kib on ktklzí at ás tt''

,/Luk ács Jó zselrr é. Tehetseggon dozás, teh etségr éd el e:, ór,odásk orbmtl

(Ó1,odai óle1 szakntai lblr,óirar 2(}{}l/l t5-1ri olrial)

A grermekkÖzPonlr: Ór'od:i nevelésbert tehát Neg kell_ hog1, jelerrierr ;r tehetséges
gYermekekre való odaíigYelás Nagl'crr fontcs Ietrtre a kozeliovóbe:r kiscsoporlos
tel'etséggorrdozó foglalkozások szert"ezése. illetve eg1, áríbgó tehetséggr:ndozasi prggran,l

ki dol gozása intézméttr,ürr kbs:,!.

Elrlrez lig1,*ierrrbe kell renni bizr:n\.os {eruleterl a gvennekek sajátosan eltéró feilődési
Üíemét, hogí eliulhxszurak a képességeik rrrlrjmális szintjére Verelőkérrt szeretrrék n,rég

;obbar, odallgr elni. és segit*rri a lah*tséges glerntekeh kipességeinek kibr:ntak071iltii§ábm.

erőssdgeinek tánogaúsban-g\'*n8e oltlalárrak ki*gyen|ítésélren. Ennek rnegl.alósu|iisa

erelekében lbntos a tehetsóges gyelmek*k azonosííís:r {Miben nrilvárul n]€g a telretsóge,l) a
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képességeinek kolai felism*rése" a szülőkkel laló konzulráció l1)egs;i§ll.§zése. a speciáis

fejlesztés lelretőségeinek fellutltasa- és a íglődéshez szükséges |eltételek brztosítása

Mil'el. nriltden csoportban. nrindeglik korosztá[1,Iran lellelhetők tehelség igéretek_ igr

mindelt pedagógust érinl ez a íotltos feladat. Annak érdeliétrerr_ lrogv ez a teru:et kienreltebb

fi§r,elnrel kap.lon_ célom" lragl oszlótlö,l,ttnl pedagógus kollégáimat_ eqr ezir;btrú Szakmai

Munkaközössdg létrehozására (Pl zenei. tarre. íbci" képzőműt,észeti_ nresélő. n::itematikai)

Ezekben a nrűhell,eklretr nregoszíhalák tapasztalataikat_ célirarrvosan fejlesztlretik a térrrár,al

kapcsclatos ismeretetket. ölleteke{ gl,űlüretlrek €§,-9g}, tehetségtípusban.

A: előző ér'b*rr több pedagógus *ollégarlk lett fé§7l ez ir&rr,ú szakmar tnr,ábbkópz_éserr.

Ösztórröz,nl és !ántogatrti szeretnérn a löbbi nrunkalá,t,sunkal is alla. hogv az elkör,ethező

időszakban ők is keressenek ehltez hirson]ó továbbképzési lelretóség:ket. a tehetseglii!esz_tés

térrrakörébelr A már t'elisrnert telreségigéretellek_ alkotó kozósségekrrek lelrelősegeket

biztosíthatunk ana. Iro§, lreirru|alkozlrassanak (Pl Az alapitr,ánl,unk altal §7§I\"ezett

_.Ovrbulrk'" atkalmával" korcsop*rtjuk *nnepségeilr).

A kienrelt figl,elrnet igdnllő g_yermekeknél" a tehetséggorldozás kiegész_itdsére ésllagr a
lrátrzurvok kornpenzálására a }.{apsugár ór,odáb:u rnegtalallrató a DIOO progranl E,l, a

Digitális okosjáték ki{§ezetten ór,odask-orú g1.,ernrekek egyén: részképesség fejleszlésére

kidolgozott pro3rilm. A progranrban részt ver,ó gl,erm:kek a játéklroz saját kulccsal

rendelkezuek, anreilrel a saját feilettségúklróz igaz*dó fejlesirtő leladatokat kaprrak és egyerri

úlenrben haladnaL. A kulcsokrra} hali diial,an. n:ellel ér,ek óta" aszülők és az alapitrán;,unk

Érnogatiisár,al 1lnanszirozunk. Fejlesztési tervelm kó/.öll szerepel egv ilven Oktrs_játék

telepitése. a MargaléLa tagóvodába is

6.2.2.,oMadárbarát óvoda" cím elnverése:

Az ér'ek Óla bevezelett úg,}nelezett ,,Zöld rrepok" 1Állatok r rlágnapja_ Viz r,ilágnapja. Föld

r:apla) tnegtarlasár,al is í'el},:il,jul l gt,ennekek és szülők {igvelmét könllezetütrk r"édelrndre

^u1 öt

{-{

btA6í** }tA{§*íiis
l§ftRiell§íw0*"t*t

16fÉ§úl.l1&
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]Víil el a: ór oda összes Épülete szép köllyezelben" zöltlöl ezeti lenileten l-ekszik. sok-sok lái al

korulvele. ezért Íbrdult meg a fe.jenrben az a gondolal- hog:, ennek előnyelr ls kihaszná]lratnátk
az jntéznrónl,be.járó g.l,enrrekek kóml,ezetr,éde]emre laló ner.eléséhez,

pedagógiai pragramunkban a kór-trvezeti nevelésrrek íbntos rdsz_e az irllatok szerelerére.

r'édelmére nerelés, LIgj' gorrdolr:tn. hogl, errtrek a megoldíindó leladatnak a gl.ermekek

konlvezeltudatos ::ei'elés§e] tehetütlk eleget Mirrderl perlagógrrs kó7ó§ í-elelőssége eg1, ol\,an

lenrzedék felrrel'elése. akik ha:mór;i;lbarr és szereteltrel: tudnak élni kclnx.ezerük élőldnleilel
Intézrnénriinkben ór odásairrk ir té]i iclószakbal ntár ér,ek óta íbllal:ratos:rn nregligr.elil az

Ór'oda ablakaiban és ldlarálr lrellezetí etetökbe látr:5ató nradarakat, Enrrek kapcsán találtanr rá

a MagYar Madáltani és Terrnészetvéde|mi Egycsiileí honlap.jára, .{z egl,estilet levdkenvsége
Íelkeltette erdeklődésernet- A honlap olvasasa sor,án í'edeztenr l'el a \lad*t.h;*t.dl {i,rldx". ciltl
elrtl'erésének lehrtőséget" melr,ben az1 láttanr- hog1, ezek az elvek intézmérryülk pedagógiai
progralrrjához.jól beilleszrhetők, etttellett ér,ek óta a ner,elési leladataink része.

A Madárbarát Ó1,oda í'eltételei

* ,4, gTermek rettd§zeresen etessék itassák a konryók madarart^ ehhez a;r ó1-oda

bizlo§itsOn minden csoportnak nradáfi talókaí, nradáretetőkeí.

{" Az Ór'oda a rrrár rneglér,ők mellé bizlositson odukat keltetési időszakrrr_

* Az általuk gondozott madálfajokat figi.eliék meg" a7§llositsák be óket

6.2.3. A csoportnaplók vezetésének digi talizátása

A Pedagógusok szárnára a csoporll]aplólrar r,égzetl trelelési-. temátlku§-. es heti 1en.ezések.

naPi bejegl'z-ések^ adnriniszlr,atír, l'eladatok egl,re sr:krétűbbek. szerteágazólrbak, A di3ilálisar
r *zethelÓ naPIÓ az Ór'odapedagógrrsok rrrunká|ának napi szintii tárrrogatásiir-a készú|t, Az eddig

PaPir aJaPon lez§tett Ór,odai csopor§apló szerepél. funkcióit lrivatott kiláltani e?. v,r,

elektronikus rrl ilr'ántartó rendsz.er. A t,enclszer egl,séges digitátis Ieluleter biztosír a gl,ernlekek_

cscPorlok- intézmé:":r'ek írlapldalílllak. a lejlesztési leltdatainak a kezelósóre" rrvil.'xrtarlásíra_
A nerelőtestúlet l,éIemérrt,érrek kikérése ulár. szerehék áttérlri a csoportlraplók e

Nodernebb. r'áltozati:'a Kn:ó§böző rnegoldásilehetőségek kozul r,álasztlrarurrk" pl : anreglér,ő
!agr' átelakitott csoPor§:aplórlk digitális li:rnrában való r.ezeré§e vag}. egr. e|őfiz,etéses
l§le'Tretell keresztül műkodő adminisztrációs tendszer-műkiidtetése * enrtek gazdasági 1,ol]zata

is tatr. Fenntarlór'ai laló egveztelés ulárr a nelelőteslület döntésé1 k§r.eíőerr ye7ethe1iük be a
di gi trit i s admi lti sztráci ós r-en ds zer íbl v anlatát.
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7. l. Ile lsli |:aptstlluttlh, egl,üttműkiitlés homntunikáció

Fonlos Í'eladal a ktiltinboző parl"nerek igdn_r einek. elr árasalnal a;r ósszeitangolasa. de ennek

sorátr a gt'ernir-'kek rlrindenekl'elett állri §rrlelél kell a végső kozös pontként :neghatárczni,

7.í.|. A család és az óvoda kapcsolata

'|Ái úvrldai nel,elé§ a csuldtli ttu,eléssel e§,iiíí. u:í kiegészítye ,^zolgíiliű a gl:ernek

fe-iliídését Ennek nlapvetií"{eltétele u csuláddnl vaki eg!,iittnúködés.''

/§zékelv Lalcls,/

A család és az Ór'oda közölt törekszenr a nevelőpaltneri kapcsolat kialakítászu-a A szülö tutl

legtobbet a gl,ermekéről. ő isrneri legjobbatr g,i,enrreke igén_reit, szúkségleteit. t,iszonl az

Ór'odtpedagógttsoknak r ar ol1,an szaktudasa és korosztálr,i tapasztalala, rrrel1. alapjrin hatlratós

segítseget tud nl,Újtarri a gl,ermekek szemdll,isé3lejlesztéséhez A korrekt" partlleri

egl'üttmúködés elengedlretetlett a gverrrrekek ha:monikus íq!ődése értlekóben.

Ha a szúlők megkap.ják részünkről a fiszlelelet_ a nregbecsülést" akkor mi is 1oggal l.árha!rrk

el reszükről ug\"me7t. Szeret:rém. ha az ór,oda. a szülőkket egrutt rtevelné a gl,ermekeket és

ebberr a szülók parltrerrrek tekirrterrék a pedagógusokat Töreledni szerettrék a közils

Prograrnok. ürurepek alkalmár,d a bizalnrr:rt alapuló kapcsolat íennnrtására Tovabbá

lbrrtosnak tallom a sztilök az intézmént,éIeléról raló ítrh,amatos táiékartalá§át. infonnálasár.

A kancsolaltartás forrnái :

a a'tr'ás beszokta*is rugatrnasan. egl"énr igénr.ekhez igazodóarr. lbrrtos § §zülő biza!:nárrtk

elttr erése

* naporrkérlti párbeszéd (a gyermekke| kapcsolatos inlbrmációk áradasa)

* nvilt naPok (egv r:evelési év során 2 a]ka]onrmal. a kozdpsö-, és negl,cstlprrrtokbarr)

{. szülói d:-tekezletek (dlente 3 alka|on:mal)

* logadóórák (él,ente 2 alkalomlnal)

* családlátogalas. a szülől,el egleztelen időpont}:lan {szükség szerinr)

* a szrrlők részóre elóad:isok szen,ezóse, szakenrbetek bevonásáral Pl. pszichológus"

gl,ó3l,pedagó gus meghi r. ;isa

* kózös rendezl'énvek (Pl. iiözös ünrrepeink: ka_r,ácsr:n1,, |ars*rg. Arrliik napia. ér,zá,ó.

ball egas) AI apitválir,i rendezr,énlek ..Or,i buli''. T;irntlgatói est

38

?



Teneinr kólótt szerepel az új g3,errnekek szüleinek a részét,e is nví]t nap61 napoka{

sz,erlez,ni: .,!?ril.;t5;;l r:ciírl:i;**g.|" - cinmel- A beiratkozas ideje al*tt rrregnézhetnék Ólodánkat,

a kulonbozó telepbelyeket. dpiileteket. ez,r.el is népszertisítr,e íntéznrényünket

Ór'oriárrk r":l"itort. ezaltal a szüijk berekintésl nlerbetnek napt munkánkba Ezek a

kaPcsolattartasi fonnák a szrilök és rll ór,oda között évek óta.!ól műkeldnek_ ezeke( szeretlóm a

kölcsönös bizalomra epitle tor,ább vinni. mélvi{errr,

Az elmúlt két ér'ben az irllózmétrlerl betriJi irrfi:rrnációá:,arnláx a lirusbelr.zet miat( nelrezíteít
t olt- fóleg abban az idősr.akban, alnikor a szii|ök a l,it,us nriatt n*nr jöhetLek lre az inlézrlrenl.be.
A szülők lraték*n,r' tájékoztatására ú| tehetöséleket kellett keresni. Ekkol fordultunk az
intemetes digitális lehetőségek l'elé. A napraiiész tájekozratas érdekdbell zarl Facebook

csoPortokal hoztrrnk lélle. trrelr"en keresztül rend§zeresen küldtlink a gl,ermekek ór odai élel*röl
kéPeket- informácrókal játék- mese aiarrlókat. §záltal a ._bezárts;ig" ellenére is betekintést
nverhetlek a rnindennapj ai nk ba,

Tntézméntülrkben nrűkodik szüIöi szervezet. melvnek neve: §zülői Mlnkaközösség.
Minderl c§OPort 3 fÖ szulöi nTurrkaközösségi tagat delegal a szulői szervezelbe_ Ez a s2err,ezet
kíséri lTgl'elemme| a gl'ermeki.iogok érldnl,esüIésdt. és a pedagógiai munla eredrnétrt,ességét.

Á SzÜtók- szülÖi szerlezeten keresztü öníbláldozó murrkáiukkal a sokat segitenek a kulonbozö
rendezvénvek. Ünnepsógek, kirandulások szeruezésében. lánrogalásában_ pl..iótékonvsági bált
retldezlek. családi napot §zertez:rek. arnelyeknek a beréretét a glermekekre íordir;ák
köszönelteI léT'e eddigi aktír'nrunkájukat, a tor,ábbiakban is szánritarri szeretrték a szülöi
kÖzÖsség krealil " akíír'- kezdenrénvezö készségére. ötleteikre. szellezökészségúkre.
és zrer, étel ei k:e. v el ernénl,ükre. j av asl atai kra,

7.|.2. Kapcsolaí a fenntartóval

Az inlóznlén\ fenntartÓ.jár'al és a }olgárnresteri §ivalal dolgozóir.at tartalmi kér,désekben

tÖrekszern.jó mrurkakapcsolalot kiatalitani- teljesíteni az intézrnénnl el kapcstrlaros elr.árásoka1.

Célorrr, lrogv a FenntartÓ és iw intéznrdn1, közti kapcsolat_ rámogató jellegű Iegr en, a problérlák
megoldásat a segitÖ szándék" egvr:ttműködés .iellenrezze, Fenntartónlkal korrektségen_ az

ószinle l §lel;rent'nyilr,ánításon, egl,rlas nrurkájánali negbecsulésén alapuló rnunkatársi

kaPcsolatot kir'árrok kialakitarri- emellett xurtkám sorárr sz:rrnitok a segítségrikre
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7.2. Kqlt,stllut u liülsíí purlnerekkel

7.7,1, §öItsődóvcl

,'\ rár'tls által rlemrél:ben nritott l.li,llesiide, a 9.\,.:ll];elrk lrlcg.isrrr.l,i:sct, bizttlrrsáurilzetl"ik

kla]aku]asitt a; iir rirtők 1lölcsijrlci luttlgatlisár al s;r:reitlórlk rrlald st!iicni, r\ lir crrnekek

lilli ell'.lalos ilrrlcllclel lz ilylldálllt a Lét rttlerlrlénl tlsszrhatlloI1 tlcr clesi rr akrrr]atirr lrl ktl,ánt::rr

iri;tirsiiiuri,

7,2.2. Iskolával

Az Ól'oda beíe.lez.ése után al iskola r:reg|ratiirozó szerepet t§:! b§ a gverntekek életében

Orodank eg\'üttműködése az iskojár,al a glennekek zalarta|an islal:rliezrlesének elösegítése

érdekében kujcsfontosságú. ezért fontos. lro3t a két nelelési irrtézménv egl,miis kozc;tr jó

kapcsolatot alakitson ki. Ez a kölcsönös érrleklődés ht;rzá]aru}lrat egltrrás ner*lési cóljainak.

elképzeléseinek mtgismerésdhez. rrregdrtéséhez.

Hagtonánnl'á r'ált. lrog_r a,lagl,c§O§ü:los grennekek az éi r,ége felé etlátogatnak az

rslolába ahol bepillanthatnak a7 iskolai életbe. Az elsó dv íoh,amarr a7. iskcllától

visszaielzéseket kaprrnk. a gtermekek felkészültségeről. r.iseikcdésdrói^ e|őmerreteléről. arni 1ó

lisszalelzés munkálk etedmént,ességéről

Célom az Ór-oda-iskola }apcso]atrelldszerének még lratéko*r,ablrá télele_ a grermekek

neveltsé3i szintjének tor,á§bi exelése

7.2.3. Gazdasági Műszaki Etlátó Szerveztí GAMESZ
Al intezménl műkodtele§et - karbarrtartásit a Oazrlasági-Műszall §llátó §u_en.czct látia el.

Fontr:s, lrog1 a 3r'errnekeket esztétikus. ret;dezetl. biz:onsiLgr:s körrryezetbel ltev*liük Ebberr

nagl' s*gitségünkre \:atl a GAMESZ. iokdnt mióta eg1, nrurrkatalsuk ki t,an }rellezle
in!ézlrrdlr'ülkbe. azóta soi;Lal zökkenőmerrteseblr az egr,üttniúiködés, ezáltaI a munkar,égzés is_

Milel szoros nrunkakapcsolatl.ralt ajlunk egvm:issal, a rtvugotlt_ göld{ilékenr, munkar,égzés

érdekében _jó e3l,üllrnűködésre törekszetrr

7.2.4. Szakszolgálatok, §zakmai Szalgáltató intézménygk

A Pedagógiai sz;rlrnai szolgáltató ilrtézrnéttlekkel. a területlleg iIletekes Tarrker,üleii. a l}esl

trteulei és az Orsz,ágos vizsgáló szakértői bi;-ottsággal idr,§ kapcsolatot a peda3ógiai

szakszolgálatl intézntéttvek rrrűkodéséről szólo EM\,{: rendelet szabáh.ozza
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A gYennekek Í'e.jlesztesének elbiralasában sziüség eseíén a Szakórtői BizotLság
szaliembereihez fordulurrk Különós rekirrtettel a klemelt ilgvelnre| igé:lr.lő gl,enlekek
e§elében Megl'eleló szakenTberek bevonasávat - a sz§lökkel és az ór,odapedagógusokkal
eg!'üttmüködle - speciális gondr:zó. prelenciós és korrekciós testi, lelki nevelesi leladalokat
lá1urrk el. A gYermelek fe.ilesztésc érdekéLren tr:vábbra is itxlosttali {arlom a kölcsör-:ós

eg\'Ül"tlnűkÖdést A logoPédrar szoígáltaÉsr a Pest Megvei Ptda3ó3iai Szakszolgálat Váci
Tagilrtézmén;"ér:ek lrrgopédusai bizrositiák a,l ór,od;isok részére. akrk a szirlői.el. a7

ór,odapedagógussal egr.,ütlrnüködre r,égzik a g_-verrneket í'ejlesztését. § jl: működő eltáíást a

.!ör,ólren is ilveir §zoros e3\,i:tünűködósbell kir.i::or"r: nreglalósíran;.

A Szakn:ai Szolgallató Intézn:énl'ek_ időröl,idór-e különblzó témákban s:alinrai segitsóget
nYÚjtanak kollegáinknak. Eze§ne! a szolgiiltatásokrrak az rgénl,ber,*telét rnunkalársaitrlnak
szorgalma;ni kir,rirrom a jóvőben is.

7.2.5.,,,§egííő kózn' Szociális §zolgálat

t::tézménvÜrlkbelr a Pedagógr.rsok els§dleges feladata ligl,eletnmel kisénri a gyerrnekijogok
tédelrr:ét, mérlegeili a glerrrrekr,éde}nri intézketlések szúksó3essegét" r,ógrehajtását. §§hez a

Peda3Ógusnak isnernie kel1 a csr:porliába.iáró gyerrtrekek csalátli hriner,ét_ szociakulturális
helvzetét Minden Pedagógus alapvelő korelessége- ho3r, jelezze" ha bárlrol. bármilor a
gYet':lek veszrilleztetBtl§Ógre utaló ie]eket tapa§7tal. ,Antennyiben az ór.ónő tanácsair,al nettt

tud segíterri a nehézségekben és a problerna ror,álrbra ls l'en:Táll_ az ór,od;t 1ezetöjéhez _ n.x§1 a

1elzőrendszer nr§kodtetŐ.lÓher - fordul. a}ii az esetielrő lapon tcl,ábbítla a prcblémát a
g}errnekjóléti szolgálat lele. Mivel a ket ilrtézrnén1, rnunkája igen funtos és i.ólrles rémákat
érint. ezért m*!g szorosabb kapcs*la!.t szerctllék lenntarlani

7 .2.6- Közművelődósi intózmónytk

Ól'odriLrrk kclnll'ezetóben mrik*dó közműr,elődési rntézménl,ekkeI körr.,r,tárral.
lalun,Úzerurrxal- műr'elódési házzal rendsz§re§en 1artia a tapcsola1*1. Az irrréznénr.ek
kinálatából Úg1' igYekszünk válogarni. hog1, az elősegitse a nel,elési í'eladatok sokolclalil szittes
negoldasá:. és zárja ki azokat a kezdeménvezéseket- a.rr:elr-ek az ór,oda pedagógix elleilel.
é:rékkÖzYetitésér'el. {aüalmá\'al neln ö§§zlegl,ezreilretők. Pl a nagvc_soportos ór,odasok
k önr ttárl atr:gatása, § lmúzeun nregtek il: tése

A kÖznrűr'elÖdésr irrtézn"rénl'ek által szel,\,ezell prograrnokotl. rendezr,ényeken. (pl
Ér,syakkOsróntők. Hara.rrgok Irapla. Malálrs) az ór,odfuk is follamato§att rés;..l, t,esz
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A larosban rrregielenó k:üIönbözó n:rédirrrr,:okban (Pl Hirnrondó) pedagógus kollégri,ink

rettdszeres*n publikalnak. az ór,oda sz*kxal murrká;áról. programizuról. a pedagógusök cikket

1elenletnek meg. e;raltal megismertetiük. és népszerüsíquk intézménl,únket az egésr l;ircs

lakói. és a leendö szülók leló.

7.2.7. §gészsógiigyi szolgálatok

Az egészségiigl,i szakszolgátarokkal (r,édónö, orlas jól bqalalct: szahlrrai alapokr:n nvugl,ó

haprsolatr:t alaiiitotrunk ki az érek sor,án, A redönőr,el, gl,ernrekol,r,ossal a gr,,erntekek

e3*szségének rédelrrie érdekében. 1'ejlódésük elősegitésében. nag1,0§ §zoro§ és lratekonv a:r

e33,rinnrűködós. mell,et r*eg"r,iiLlasztásonl esetén tol ább szeíefiék iol1,nrni. Az új íbgorlosokka!

pedig szeletrték egy lrossz:ttir.r: szóló korrstruktiv kapcsolatot kialakítani

7.2.8. Egyházak

A Ko;rnel,elési törr,énv értelmében az intézn:énv. a szülői igénl,eknek megí'elelóen trlziosítja

a glen:tekek szániara a hitoktatást. A lörténe|nri egl,há:akkal a jOvőtren is szeretnén":

lenntartaJti a lialalir,rlt jo t,i§z§n1,l, };onstr'rktil, egl,üttmüködÉst.

7 .?"§. Alapítvá:ryok, civil szervezttek

A kózségber,: műktidö alapitlallokkal és ciliI szerlezetekkel a kapcsolatot igvelsze:,n

fenntarrani. es j ó eg1 út:rnűkodésr* lö:ei;§zem.

Az Őrbottyáni Gyermekmcsoly Óvlrlai Álapitványnak kierrrelt szerepe tan óvodán!

sletében. Alapitr,ánvunk celja. az óroda targli felréte!einek bői,itése és az órcdas gvermekek

tatnogatás;t.

Az Alapítrrfurnral lolramatosan r{sz1 reszünk iv Önkornriurlzali re:,:je:lrdnl,eken. illetle

olr an glermek kozpontú retldezr,én} ek*l szerlezünk - ,rOvi ttuli" családi xap - ahol a családok

eg!,§tt toltlretik el nap.lukat, kikapcsolódxt nl,újrla roharló l,ilágrrnk mirrdelnapjxbó1, Ezekhez

a rendezr-énl,eklrez alór,őben is szímitok rnunk*társaink és a s7ülők segitsdgd:e. hiszen csak

eg},útt, közösen tud.iuk fiiegs7erle7ni és srheressd tenni e;reket a rendtzr"ónl,eket a gl.ermekeink

szatnára,
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íl-,í",,líl{;1"t rRüF,{}ttl{ {§ FI|JLr,§Z,rÉ§

Á NaPsugá'Óvoda udr ariinali trőr,itésér,et az r"11 uclr,arrós-l esztétikus. moden: az ón,érryben

lér'Ő bizto*sági elóiraisok,:rak maximálisan meglelelrrek. gr eplóglár,al iuvesiretl szóp

kÖmlezetben mozoghattrak a gt,ernrekek. A:_ oloda régi udvarrészdn munkatársaink és a
GAME§Z dolgozói a.|átszótéri eszkózöket próbálták lestessel" megór,ni. karbantartani. cle az

elöregedett gurnitógla talapzatot netn tudluk rrrar meglelelően kilar"itarli Tolrb helr.err szétvall,

la§salr bal esetl,eszdll,essé r,á! i k

A NIargaréta tagóvoda udvalán a gunritégla ta|apzattal lrasonló problenrák vannak, mlllt a

NaPsugiir'Ór"odábarr. Ezek a gulnitéglák a balesetleszélvessége miatt |el leltek szedve. de mir-e}

ez a gulrritéglás terület volt az udvarorr a §zen,ezett ltrozgitsos ibglalkozrisok lrelye. e7 lragv6n

hirÍrl'zik. A gurnitégla rnég h:xmálható. ezdrt szel,etnénk. ha lisszahet,úlne a te;ületre_ de ehhez

szÜkség lenne egv beton talapzat készítésere és a gumitégla ragasztór,al r-aló rásrösitésére

T;Ír5'i erőlorrásairrk l§leszlése keretóbgr az elköverlező években trregr,alasztasom esetén

lerle7en! a NaPsugár és a Margaréla udr,arírak a lelúiitását. biztonságosablrár esztótikusabbí
tételét. Ár elrhez szükséges an1,agl florr,ásl a ienntarló és a GAl\íE§Z segitségér,eí.

AlaPitl'ánvunk és a szülők tánrogatasár,al" és egl,éb fon,ások telkuratasár,al szeretném

megszerezni

A digilális cscportnapló bevezetésérlel tárrrogatni szerelltém irrl_ézrrrénvülk pedagógi:u_

tttódszertani rnegúiultr_sát Or odárk tttitrden épüIetében ran laptop. melvek alkalrrrasak az

o\t:itlislechrrikai eszkozök széles kórű alkalmaziisára Ez_eket az rKT eszközöket (laptop,

nYonrta{.Ó" halrglal. pro.jektcr) egvre többet hasz,nai"|uk a grermekcsoporrokbal is" anna}i

érdekéberr- hogv szírtesebbó. i,áitozatosabbá {egl,ük a tanitási - tanullsi íbll,arrratot, Az inlentet_

a számitógépes multimédia alkalrnazása r,áltozatos és ólrezeles módszereket kinál Ezeket az

eszkózöket a gl'ermekek egl'éblé:'lt ls szir-esen l":aszrrál,i:ik. de a rrri nrunkarlkat ts ntegkönrryitik,

* lehetór,é teszik a szabalvozó dokumentun.ok nvilr,árrossá tételét.

+ a neleló-oktaló tnunka szinesitésér_

+ kapcsolattat-tást apartnerekkel

Megbiziison'l esetén az i:ríi-. konrrrrunikációs eszközök bór,itését is lenezetl" nlir el a cligirális

naPló bel ezeléséhez biztositani kír,ánom a rneglelelö rninöségii ós Irrenll iségű eszközt ls.

-l3



{} §Z{}l "{;,tl.'|' tT'Á§{)K r},,| 1,1l.§ZTE§t

Célom. hogi' allnl'r" és olvarr szolgaltatásokat vezessiitrk be. rnelyek igérrybevétele nem

zava{a az Óvodai életet. és csak a lehető legkisebb mértdkben csökkenti a gl,ermekek szabad

,iátékra szarrt idejót,

Dqlel őtti el follal tságok :

* Alap ellátásban s7erl,ezelr logopédiai és g_y-ógytestneve|és |cglaikozrisok

* Fejlesztöp*d:igógiai laglalkozás*t

* Pszichológusi fogtalkozxoti

t SNI-s gvermekek e3vér-ri |c,;lesztése. g,ógl,pedagógusi ellátrisa

t A Sz*ciá]is murkalárs foglalkozasar

Dél utar:i ter,ékenlségel.

* Szütői igénr szerint katolikrrs és relbnlrátus hitoktatás

* Mozgásos tevékelrl,ségek. edzések Pl. Rockr,. Karale

q. L Qj szalgúltattísok

A r'Írushelvze1 előtt ü szolgáltatásként beyezetllk az intézménr,lren a rendszeres

uszsd*látogatásí. A nagvcsoporl,osok krlréberr l,:eti rendszerességgel szerr,eztük_ azoknak a

glermekekrrek a kórében. akiknek & §Zülők tudtík vrillairrl az nrl,agi kia,dasoka:". A Váci Delfin
uszoda sa.lát busszal meg tudte cldani a gyerekek oda-r-issza szállitxát. Az ór.trda pedig

lriztositotta a feliigveletet- rgl, pedagógus és egv dajkanérri kisérte és segitette a gr.ernlekekel

Az Úszás altal a gr enrlekek hozz,aszoktak a liz tulaldonságailroz, megszeretlék a r,iz.et" mint

nTás kózeget- leküzdlrelték íélelmeiket. r,ízi.|árékok álral edzettelrbe, ellenálóbbá is r.áltat. Az
ih'en rendszeres test§§7gás során a glennekek szelye7el,e energiával töltődik í'el. ellenallóbb

lesz a betegségekk*l szemben. és jr:bban kezeli a slt,esszlrellzeteket is.

A lirushellzet rendezódésér,el. szeretrrénr lisszaállitalri az uszodalátogatas. úszasoktatás

lehetőségét r ntézrlénvünk|ren.

Régóta igénv * s;tlók r{széról. hogr legven nyelvoktatás az inlézmérr},ben A társadalom

és a szülők által is e§yr€ nagr.obb elr"áras. hr:g1, a gyennekek nrinél lramar.alrb

megisnrerkedjenek eg,,, r;isik nr"elvelkel. kultúrákkai az ant,atlt,elvükön kír,ül is. Ór,od;áLrrk

szárnib'a ezel a l'ejlesztések igen hasznosak. meú ezek által intézménl,ünk szolgáltarásiri mdl
inkibb meglelelnek a szúlók elr.árásainak.
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A délutani időkeretbe ágyaznánk be ezt alátékos nlelltalu}ási aelékenr.séget is. Nap,on
Íbrrlos azonban- csak azrrk a gr"ermekek ielentkezzenek erre a szolgáttatasra akik tiszrán
bes zéln ek magv arui. nem részesüln ek l ogopédi at íe,j l esztésben

Al igé:Tvek felmerése itt is íontos_ hiszgr ez is oltan szolgáltatás, melr.nél a szü]öknek kell

t,:il la_lni a;l arrl,agi kiadasokgt.

VezetÖi leladat nrég a nyeltoktatással kapcsolatban, egv rleglelelő s:rake:nber keresése. -

Ór'odárlkon belül. r'agv kir,ül - akillek oli,an pedagógus r,égzet*ége van. hog1. ór,cd;is karú
glernrekeknek idegen nvelr et oktathat

Pedagógiai Prograntunk a ndphag_vo:,t,:á::r ak ápoliisára épiil Ennek keretéba: néhá:rr. *r,r.el

ezelŐlt srolgáltata-saink k§zijtt a néptárrc cktatása is szerepelt, Sa.jnos a;r uta;ró pedagógus

kollégárk a későbbietbett nem tudi.a r,a]lalni a logtalkozásokat. íg1. ez megszút.lt A
k*zel.|tivőben szerelnénr a néptánc íbgiallcrasokat isn:ét biztasirarri ói,odásair.:t szárllára,

Teleinr kozi:tr szerepel ezirárr,ú r,égzettségű ór,odapedagógus keresése. alkalmaztua. ,{

késÖbbiekberr pedig öszl,ónózt-ti kiva:'ram munlalá,saimar néptár:c oktarói loi,ábbképzés"

szakli usga elr,égzésere
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l tt. 7-Á It{} {i(}\JlX}l ..t1'{}lt

Záró gondolatlént szeretrém nTegköszörtni nrtndazokna§ a segitségé|. atcik az elnr§t

idószakban biztanak és trimogattak. hog}, páll,ázzak ór,odánk lezelői po§ztifua. merl

érdemesntk talaltak erre a magtiszte|ő. de komolr,. tel.jes enrbelr kil,a:ró feladatra Á r,ezetői

§7erep rendkír,ül sokoldalú. megbírható enrberl igónr.el. melvhez elengedlretetletrül lolltos a

lezető pozitil személl,isége rs.

Mulkám során pozitil póldzurrutata§la törek§7e§l_ §7eretnók a kollégaimat motir.áló,

számukra kör,ete*dö szerriélv lenni^ Olvan lezetést szeretnék megr alósitani. lxelr biztosítja az

eredmónyes" |§:,\,ix\,e§, gazdas:i,gos, partnerközpünlú lnűkódést. szakrr:at *n;§láságot

A pall,áz-aton:ban trreglbgalrnaz*tt célokat es leladatokat lalanrennyi nrunkatárr-§anrlrral. a

Szülői §zen,ezet segi*égér el és a Fennta":tó tárnogatrixáral kír,áno,rrr rnegl,alósitani.

Nenr egl,edüli dörrtéseket szeretnék megho;lli. hanenr egy jól műktldő §zeryczel

létrehozasára lörekszel}l. alrol a kozosség tagiai ö:ö;rrnrel r,esznek részl a közós rnunkában" ahol

,iÓ1 érzik magukat_ rrregvalósíthatiák elképzeldseikel, azonosulni tudrrak az intézménl,i

elvárásokka].

Ve;retői pr§§r*§§m megl,alósítasa során szeretntir: kama{oztafti robb mint 28 éres

Óvodapedagógusi g,r,akorlatomat. 7 évgs intéznrenyr,,ezető he|l,e*esi tapasztalataimat. Az úi

dolgok bel"eztlésér,el tOrekedni fogoli iirla, hogy óvodiutk k*rese:l. nrinóségi n*r.elésl ni,ujró

irrlézlttéltv legr elr,

,,,4kttáal Xi legjabh k§pessógeidet ás eriissógeidet,
és tanuld nttg ruásttkra bíz,lti ttz,l, amihett íe ,ren, tag1: jó^

Vunruuk kiiriiliiíted lehetségcs etnberek,

ukiknek rt:. tilttttt nzz,al yúlik utlóru,
hu segííenek u*grakísí/uni u tiédeí. Kercsd tneg ííket,! "

{ littl,: l }ur t 1

Fálviizatoraban nreg{bgal§r§zot! célok és lelad*tok nregtalósítasához belsö páiyázóként kérem

* NelelőtestúleL és az Alka]rr:azotti körösség bizal:nát. a Tisr-telt Társulasi Tanács és a

K épliseI ötestül et tárrrogatá§át.

Órbottliirr" 2{j2] l){ ]lt

palr llzc
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l 1. A lr.i l"}, iil.t,t, r:l,xÉszir-nsÉ§nK d t- tI,"í,i|,l..
szol"t;Át"Ó .tfit;§ZÁ}tÁl,},t ll,Ár,r,É,R. F*,1.1l,+szx tt,t

n(}§t f,l li§.I,1 l§f t)K

.{ kiirt Palr-ázaton belsÖ pálvuókdnt leszek részt. pall.fuatümat *z Órbottr,áni Napsugár ói,oda
Pedagógiai Programja alap.iiirr késlílettern el &? alábbi lórr,énr,ek..j;gszalrályok.
dckumentumok § gvel errrbel.ét:ldr"el,

* 20l l.évi CX(]. riirvény a nrnrzeti ktiznevelósről

'? 2()l2lrl2 (VIll3l)EMMIrendeletarleve!ósi-oktatasi inlézmérll,eklnűkodésérölésa
k özn ev el ési i ntén:r dnlel n ér,lr asz_nál atáról

* 229!2Ü12 (VtlI21t) Kortrr" rendelfi a nemzeli köznel.elésről szó|ó törr.énr.

t,égrehaltása,r-ó1

* 32/2{}12 (XS) EMMI rendelel a Saiítos trelelési igér,ivű glenr:ekek ór.odai

neIelésérrek ir&rTelve ós a Sajátos nele|ési igénr,ű tarrulók rskolai oktatisálak
r r,árr.vel r,e k i adrisa:,ó!

'j' 2{X)3 évi CXXV lörr'énv a7. egl,enlő barrásrnódról és a? esélvegl,enlöség

előrrrr:zdítiisáról

,!, t992. évi xxxltl" törvény a közalkrlnrazottak jogállásáról
{' 32Ó/2Í)l3. (V;II.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előrneneteli rendszerdről
.]. 23jl20l§_ {VII. 2§,} Konrr. r*ncleleí a pedagógusok elömeneleli renrlsze:.éröl és a

közalkalnrazottak jogíllrisar-ól szöló l9}2 ér,i XXXlll töryóiy közrreyelési

intéznrénl'ekben törtónő r'égrehajtá^siá,r,óI szóló 32612013, (VIII. 3{},) Kornr. rendelet

módositásáról

* 21711997- (xl1.22.) Konnányl,endetet a pedagógus-továrrbképzésről, a

Pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttaíásai:ól és

ktdvezményeiről

* 363/2012. (XII-t?.) Kormányrtndelet az Óvodai nerelés országos alapprogramjáról
* 20l l. évi CXCY. töruóny az államháztartásról

'." j6tit'20l l. (XII. 3l ,) Korm rendelel az állalrháztarrasról szóló törr,énr

l égrehaltásáról

* 20l2. évi I. töruény a munka tölvénykónl.r.éről
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t' 't8/lül2. (Xll. l2.) EMMt rendelet tl ptdagógiai-szaknrai szotgáltatáso|<ról, a

petlagógiai-szakmai szolgáltatásokat eltátó intézrndrryekxil és a perlagógiai-szakntai

szol gál tatáso ktr an val ó kózrtrníi köd és l'el t élelei l.ől

* 202l. évi XC. törryént, Magyarolszág2o22. él,i kii.zponti költségvetéséro1

.} 20t2. évi I. törrény a nrurrka törrénykönlróről

'i'l"§l20l3. (ÍÍ. 26.) El\fl\lI rendclcí a perlagógiai szakszolgálati intéznrényck

rnűködósól,ől

* .,tz l997. óvi XXXt, töruény a gyerntekek védelnróyől és a gyánrügy-i igazgatásról

I n tézm ón j,i tlo k u m etlí u m l k :

Az Őrtrotty:tni Napsugár Óvorll
.:. Az intézmél:1,Alapitó *kirala

{. Helvi Pedagógiai Pr*gramla

* szen,ezeli és Mliködé§i §zabilvzata
.!. §ázirend.le

.} Az i ér rc szóIó Onerrekelésr PIograltrja

* Al, _§ él,t-e szóló Tor á|rilképzési prtrglanr.ja

Az intézmény rrrű kö dését meglratározó laváb bi d okunren {umtlk:

* onértókelesi kezrkönvr ór.odák számala

.t Országos Tan í'el üg_r,ei *t kézi k örlv v óvodák szárttala

* Uur:rutató a pedagógusok ninösírési rendszeré}rez

* M.:1t§rok :.evélenl,ségének segédarrl,aga

* Pedagóg§§rl&: kilder

Á dokumentumok mellett figyelembe vcítem:

* Az ór,oda szociokultua|is kötrrl,ezetél

* Az ór oda erölbrrásart

{. Az a]kalr:lazolli kö;rö§§ég erőssógeit" ér-tókelt^ erdekeit

{. A szülők igenleit. elviir,ásait

* Fenrrlartór elr,fu,ísokat
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