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1. A pátyázat elkészítóséhez felhasznált tórvór:yek, rei:de letek és az Órbctt;,áni

§apsugár Óvoda dokurrrentutr:ai

20l 1. évi CXC. lörvény a nerirzeti közneveldsr§l

A 2{)l 1. évi CXC. törvény vógrehajtási rendeletei

27'71199?. (X:1. 22.i Korm, rendelet a ped*gógus*or,ábbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról" valanrint a továbbk*pzésben részl r,er,ök juítatásailól ds kedveznrdr:yeirói

2ül2ü1?, (Y]Il"3l,) §§,{MI rendelet a nevelési-*krgtási intézmónyek xűköd*sérőI és a

közn evelés i intóz:::::Ény*k név}rasználatárói

363/?*17. {Xil. 1?) Korm. rendelel az Óvodai nevelés crszágos alapprogramjáról

3ó81201 l. (Xrl, 3l ,) Kor:x. lendel*l az á}larnháztar"tásról szóló :§rvény végrelrajtfuáról

l997. évi XXX:, törvérry a gyermekek védelméről és a gyám§gyi igazgatásról

32l2t}1.2, (X. 8.) EMMi :endelet a §ajátos nevelési igé*yri gyermekek óvodai

§evelósének irányelve és a §ajátos nevelósi igónyű tanulók iskolai oktatásának irányelve

kiadásáról

?0l5. óvi CCXX1iL törvé:ry sgye§ sa>eiális, gyerxrekvédelnri, cs*ládtámogatási tárglu

és egyób kapesi:lódó törvónynk módssjtasáról

32612§13. (Vl§. 30,) Koryrr" rendelet a pedagógrrsok előmeneleli rendszerérő] {s a

köza}kalrrrazottak jogállásáról szóló l99?, €vi XXX}i]. törvény közngvel*si

inlézményekben törtéa§ végrebajtásáról

328/2011. (Xil. l9.) Korm. ;endelet a szenrélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

alapeltátásck ós gyern,lekv§delmi szakellátások t§ritési díjáról ós az igénylésükhöz

felhasználha:ó bi zonyítékokról

} 5l?§13. (n" ?ó.) §MMi rexde let a pedagógiai szaklzolgálati in€zmónyek működésérő]

48/2a12. (XtI. 12,} §MMI readeJ{rt a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a

pedagógiaiszaknrai suolgáltatásokat ellátó intézn§nyekről és a pedagógiai-szakmai

szclgáltatásckban való k§zremüködés feltót§:eirói

Országos tanfelügyelel, Kézjkönyv Óvodák számára ötödik, javított kiadás

Órbo*yáni Napk§zi Otthonos Óvoda ilelyi Pedagógi*i ?rogranrja

Őrbottyáni Napsugal Óvoda Sz*rvezeti és Müködósi §zabályzata

Órbotlyáni Napsugár Óvoda §ázirend

különös közzétételi :i§ta

Alapító okirat

ínt*zln ón vy ezelő j pilly b.aí, Cáspár Titronró
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4, llclvzctclcmzós

4, l, §§]§§ kiirilvczefi "sdqtts§eck
Az óvoda neve: Órbotyáni Napsugár Óvoda

Az jntézmény felad*ta: óvodai nevelós, ellátás

Fennlarlója: Órbottyán és K isnénrcdi települések Közngvelósi Társx]ása

Miitt§dósi területe: Órbr:ttyán vár*s és Kisnóraedi közigazgatás] ledilete

Az óvoda tagintézrrrónyei Pes1 xegyébcn, §udapesttől 25 kn-re ia]ál}atóak. Kr:$ö tagóvada

Órbottyánban és I tagóvoda Kisnémcdin működik.

Az Őrbottyáni tagóvoda a falu Botlyáni r§szón található, melyrek a Margaréla óvoda ;evet

választották, jelenleg S csnpc§ k1,ogadására alkalmas, Á Margaréta óvoda 2006" augusáus 20-

án 3 c**p*:rtal keíüit áradás:a. Majd az intézmé*ybsn a tetőtér beépitésévet újabb 3 csoport

kapatt helyet.

A Kisnónredin működő tagóvoda 1?91-92-be:: ápi}lt új ópületben került elhelyezésre. Miiernlék

jellcg{i kar*yezetben, a keff elsó traktusáb*n lrelyezkedik el. A Kisnómedi:: lévő tagóvoda l

escporttal működik,

Az új Kismókus {Gödör) óvadát 2§l4. augusztus 20-án adták át 3 csopor§a:. ?01'|-ber:*z

§urópa U:liós ?ályázat*ak köszönholő§§ ai| óp§let eme]ot§::t tcvábbi 4 csoport keí§lt

kialakításra. Így ebben az épületben kerültek elhelyezósre a közpolti óvsda csoportjai. Az új

óvod* a Napsugar Óvada nevel lapta"

Az ldvar kialakitá*a nagymó*ókben szalgá§a a gyerrnekek nyugr:dt" dpnis időtiiltésót,

mozgásuk íbjlődé§ét, A esopofiok kllön udvarrószen tölthetik a szabadidös tevékenységüket"

4.2.,3e}s$ k§yxveeeli a§qitságok

A csoportszobák tiibb lbladatra alkalrnasak, a "ját§l, ; 1evékenységek, az étkezés és az alvás

helyéül is szolgáilrak Kialakításukból adódóan ?0-?§ § ;zánrára nyújta;:ak elegendő tere|,

Mindeí. e§§porthoz kiilón öllöző és nlosdó helyis§g aaítozik,

Az óvo§ai környezeti hatások jele;:tősen be§lyásctják a gyermekek személyis*gének

alakulásál, ezér: o1y;:n esztétikus színharmóniát Lliztosító, gazdag tárgyi környe;et lett

kia]akltva, an'e!y kedvezően befolyásr:lja a gyennekek egószsóges é|etnródjának alakulását.

l ntéznén1,,l,ezelii i pál yáz:i1 Gáspár Tiborné
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A esoportszobák belső, 9§zléaikl"r§ kialakitása, a falfestmények a nevelőtestület ós az

alka]xazotti *§zossóg §zoí§O§, gdaadó munkrijáról tesz bizonyságot.

A gyermekek mozgáskjlesztésóhez tsma*zoba á1l re::d*]kezésre,

{.?. l. 1árgvi f.qltéte'lek

Áz óvada rexdelkezik a helyi pedagógiai progranl rnegvalósításához szükséges lárgyi

feltétel*kkel, de kcrszenisitósiikre folyaxalcsan sziiks*g vax. §hlrez a kril:ségvetési kereten trrl

felhasználható az óvcda alapitvár:yanak }*v§:eie, pályáz*tok lób}leifsnása és az §ZK anyagi

segítsége.

A tes§revtló; 1rrglalkozások rnegtartásáIloz toma§zo}:a áll rendelkezésre, ahcl a korosztál_ynak

neglblelő 1onraszerek alkalr'razásár.a] sokirányú mazgisfujlesztés v*lósulhat meg.

Áz udyar egyrr:rástól elhatárolt részei biztosítják a szabad}a;,: 1ariózkctJásra, levegózéshez

sz.ükséges bizto::;ágos környezetet.

Egy része §vesilefi, egy kevés része a balesetek rnegelözésére szolgáló gunitéglával l,an

lekdve, ltt a gyere}tea( 
'avasztói 

ószig szabadon játszhatnak. Külónllözó rnozgásl fejleszlő

eszközök {mászókák, hinták, csúszdák, harrokozók) *s egyéb udvari"ját§kszerek aeícmtik meg

a iehetőségét a ;r:kr:lldalú szabadon választr:lt tevékenységek;ek, Á ját§keszkliz§k lil;ji:ása,

karbantartása, pótlása 1blyaxatos odafigyelósl igényel.

Az épület karbantanása gz önkorrr'ányzat fb]adata. Á felújírások elr,ógzó§ére, * tisztasági

festésre a képviseló-lestúlct állal jóváhagyott nyári leállás időszakban kerü] sor.

4.2.2. Szenflyi 1b]tétclek

A szexélyi lellételek biztosítottak ahhoz, hogy a helyi neveiési prograrrtbarr rnegíogalmazott

céllltűzéseket megvalósitásra kerü§enek. A nevelőte§tü'§l §§k óvgs szakmai 1apasztalatlal,

kiváló szaktr,idással, fulyarnalos önképzéssel igyekszik nregíblelni a mai lccr t§rsadalni és

szakxaj kih ír ásainak.

A 2020-as neveiési óv a<latai alapján 28 lö oktatómunkát végző pedagógus áll az intdznrény

alk*]rnazásában. §bbő] 26 ío §ls§§kú végzettségii és 2 fő szakközépiskolai végzettsóggel

rendelkezik. Szakvizsgaja 8 óvónönek van. Az ór,odapedagógusclk közül többen részt vettek a

pedagógusok rninősitő eijárásán, ezálta] bekerültek a P§§. 1l-br"

intézm ényl,ezelói pályáz.a| Gáspá:'|iborné



Óvodai csoport*k száma: 14 (3 tagóvoda)

Az alapító okiratban meghatározcltt maximá]isan felvehető gyermeklétszám:350 fii

- Napsugár Óvoda; l75 fr
- Margaréta Óvoda: l50 fő

- KisnémediÓvoda:25 fb

A2a7|í2ü22 nevelósi évben (október) beiratott gyennekek száma: 297 íő

- Napsugár Óvoda: l53 fti (87%)

- Margaréta Óvoda:1 t 5 fo (77%)

- Kisnémedi Óvoda: 29 fő (t 16%)

Az intézmény jelenleg 85 % -os kihasználtsággal működik.

Óvodai férőhelye k kihasználtsága 2a2L

" 1. jelen|e§i létsu *m * 2, rendelkeeésre álló férőire ly -

l0

Az óvoda személyi fe}tételrendszere:

- l fií intézményvezetö

- t2 fo intézményvezetó helyettes * óvodai csoportban dolgozó)

- 2"| ö pedagógus

- 1 fó óvodatitkár

- 4 fo pedagógiai asszisztens

- 14 fii dajka

- 5 fr rnegbízási sztrződéssel (Gyógypedagógus 1 fö, Óvodapszichológus 1 íő)

Intézm én y n-ezető i p ál y ázat Cáspár Tibonló
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§ze;vczeti ábrg

Az ÓvodapcdagÓgus párok együt1:lilk§désének eive: a nevelósi progranlbarr meglbgalmazotl

alapelveken tu'l, te§es összhangbal végzett napi ntunka a §sopoItckbarr, Á gl,ennekek

harntonileus fejliidése érdekóben fontos, hogy egész.ap az§nos nevelói hatások érjék óket

{napirend, szolásrend), A rreve]ötestület tagjai nyilr:l1ak a pafirreri elvárások irár-rt, de

mun§a.iukat a szaktnaiság, és a gyerekek nrindenekfelett áiló érdekét szolgáló szempo:rtok

határozzák xeg. A nevelómunka középpontjában a gyermek áll.

A sajátos nevelési igényű, va]axinl a beilleszkedési, tanu]ási, r:agatartási

:lehézségg:l (BTM?i) küzdő gycrrnckek í§lesztése speciálisan §épzen szakember,

gyÓgypedagógus közrerrrűkodését igényli, Munk§u! vógzóséhez a iidezetet a képviselő-

Ór,orlar,czcaii

Tagóvoda va;*1,ők Verető §elyettesek

óvodatitkár

Óvodapedagó5usok

Logopédus-

gyógypedagógus

Dajkák

Pedagógiai asszisztensek

Egyéb dolgozók

Irrtézrl§n yvezetőt pá1 yáz:rl üáspár ]'itrorrró
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tes{iiltl által .jóváhagyott intézrnérryi köitségvetés keretei biztosltják. §gyéb 1erü]eteken a

logopódus és a iejlesztőpedagógus végzi a gyennekek speciális fejlesx§sá:.

Áz óvólők munkáját a csopo§ban szakkópzex dajka illetve pedagógiai asszisztgns segíli, arra

törekedve, lrogy a gyermekek goridozásában, ellátásában ós a nevelömunka segítés§ben va]ódi

partnerek legyenek, A gyer*kek ellátásáó*, a csopo*ak tisztaságáért a csopotlcs dajkák

felelnek.

Az óvodavezet§ munkájá1 a helyetll3sek és a tagóvodavezet$k segitik.

{* Bjy*l{q#dat

az Örbotyá::i }§apsugár Óvada d*lgozói elkötelezettek a Pedagógiai Progranrba:t

m e gfogal m azo1l célck, lb ] adatck rni:: őségi rx egvalós 1tásába:T

a programban olyan erkö]csi, órzelxi, eszté:jkai é: ievókenységi tartaloni jelenik fil€g a

gyerrnekek mindennapjaiban, axellyel biz:cs óvr:dai óletet, nl,r_rg*dt, kiegyensúlyozott

ór,odáskort bizlosítanak óvodáiiaj]t számára

§lelósséget vállalnak az ór,odába járó gyerrnekek testi-lelki épségének megörzésóért

az alkalmaaotti köz_össég munkáját a pozitív nevelői atli§d, az e líi:gadás és az előitélet-

rnentessóg jellexzi

a nevcl§lesa§]ea r:rixdeí! tagja részt vállal a hátrányos helyzelü gyerrkek

felzárkózlatásában ós a kieme]kedó adctlságokkal rendelkezö gyerekek t*hetsógónek

kibc::takoztatásában

az intózrxényi íejlesztés scran 1'igyelcmbe veszik és tiirekedxek a széieskörű és jói

műkódó p&rtl§.:§p§solatck kiópitós{re, különös tekint§§el a ferrltartó és a szülők

elvárásair*

A Pedagógiai Progral:l Nagy Jenöné: Nevelés * xűv§szetek eszkozeivel neve]ési progratn

útmutatása alapján készült, melyet helyi sajátr:sságokkal egészített ki a nevelőte§tüle..

Nevelés cólja, hogy §ná]tóan, sza§adon vizsgá,lódó, kutaló, kísérleíezö, probléxát és leladatot

önállóan rr:egcidali lórekvő, a }:elyes erk§lcsi magatar"tá§t be]átásbó], §;:ként vállaló

szeméiyi ségeket íbnlálj ulk.

Az egyén:i*k ahhoz, hogy zökkenőnre::ae:ex b* tudjol il]eszkedni a tálsgda]mi életbe" el kell

sajátltanirr bi;onyos kópességeket, r,iselkedésfonnákat, 1udásanyagot, mely az adota kelr

kultúrájának elelnei, az eddig felhal:nozott összes műr,e]lsógi javak egy része,

i nlóz,nl érrl r ezetői pir ! vá;,,tt üáspár Tib*r:ré



lJ

A sckoldalú nevelörnunkának biztositania kell a gyern:eki személyiság íejl§ddsdnek egószét,

az érzelrni - e:nociorrális biztonság k*relótlen a testi - szomatikus, az énelmi - nrrntális és a

közös;égi fejtódést. §zek a kiindulási pontak xegtaláthatók az óvcda progranrjában, mely

tavább bÖviil a gazdag esztétikai é*ókkel. Az óvodáskarú gyerxek é]etkcri sajátosságaiból

adÓdóan kiszoigáltatotl, ezó* alapvetö követelrlóny a kisgycrnrek emberi rnéltóságának,

jogainak biztos{tása az óvodai neve}és te§es eszközrendszerével.

Az Óvodapedagógusrrak a nevelő" értelem fejlesztő, erkölcsi tul*jrlrxr:ágr:ka: fejleszrő nrunkáj§1

telvez§lt§l:, ludatasax kell végeznje, Fantos minden közös |oglalkozaslx a kellenres. denis

légkör, a résztvevók egynrás iránti knlcsöitös szeretei§, 
'evék§nységük 

tiszteleibe:r lafiása,

egy*ttnrűk §dósre való készség.

Az Óvodapedagógusok szakmai fe.j!ödésénsk tánrogatását és a ?ovábbkópzósi Programban

foglaltak teljesítósét az Oktatási §ivatal által szervezett ingyenes továbbk*pzési lehstőségekkel

kívánox bövíteni,

4.4. Fenntartói elvárások

Az Óvoda és a lbllnlarló önkorxárryzat közóll partnerközpr:nli, hatókony és eredxényes

kapcsclattartás érvény*sül. Az óvoda {énntartója retrtlszsres kapcsclatot íart az óvorla

vezelŐjével, Az ÓvrxJavezető a Polgár::-:esteri Flivata]}al rendszerese:r sze:nélyesen bonyolítja

az Óvoda műliidésdvel kapcstllatos pénzügyi, :nunkaügyi és egyób hivalalos teeridöket. Részt

v§§z §z oktatási intéznrényekkel kapcsolatos bizottsági és képviselőtestiileti üléseken. A
kapcsolatban biztositolt a köjcsönös biza]omra épüIő vólernény,és tapa§zta:atc§er§.

A lenntartó elvárása az intézxi:lyvezetötől:

az intézmé§y y§e€lés§ a mildenkori jogszabáiyok és rende]elek alapján a íenntartó

e]várásainak megfelelően történjen

az intéznró:,:y szak:nai, gazdálkodási, tanügyigazgatási iráxyitása, vezeté§§

az intózmény irányílám, ellenőrzése §s r::ankáttatói feladatá*ak e]látása

az eddig megteremtett hagyományck és pedagógiai éxékek rovábbvitele

gyernrekközporrtú és partnerközpontú szelnlÉlet

a gyexnekek és nevelők kompetenciáinak flejlesz;ése

kö ltséghatéko:":y. takardkos gazdálkodás, rószvél.el a pál yázatírásban

az intézr:-:ény zavarlalan működési full§;eleinek biztosítása

intézmén y képvi sel ete a m r:glelelő fi:ruln okon

lnl*zmóny,ezelői pál i,ázat (iáspár Tiborne
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Hisze,n" bcgy az ósszes olyan elvárásnak, melyet a fexntaxó az intózmónr/czelő felé közvetít

jómaganr és r:nunkatársaim is eleget tudunk tcnni maxdéktal*nul. Törekszem a már nreglévö,

jó szaknai k*pcsclat kialakí§sára, ápalására.

4. 5. §z ü lii i_e]_r: á r:iso k

A családdal való jó kapcsolat ele:rgedhetetlen fe]tétele a gyerrxek lrar:xcnikr.:s íejlődésének, A

kapcso}attartás alapja a kölcsönös bizalotn ós öszixleség, Á gy*rmek lelki áll*potának,

hangulatairrak, fejiődésének figyelemmel kísóréséhez elengedhetellen a minder:napi kapcstlal,

Ha a családok érzik a feléjük §rrJuló íigye}:net, megórtést, az öszinte segíter,i aiaást, ha látják,

hogy a pozitiv erk§lcsi értékek dcminálnak, akkcr elfogadóbb*k, nyitottabbak lesz*ok az

óvodával szemben.

;l.§. Az intézntóny ]rancsolatrendszcre

A fclya:rratcs intdanény,i fejlesztés ós az irrnováció ki}ívásainak e}eget aór,e arra 1§rekszünk,

hogy pa:'tnereinkkel szd]cskö§i, jól r::üködö k*pcsolalol épílsünk ki, Az óvr:d§nk része a

települósnek. §ontos tehát, l,:clgy aklívan bekapcsolóctj unk a közé]etbe.

4,6.1. Család - Óvoda

Az óvoda reggel 6,00 órától tart nyitva, biztositva a dolgozó sziilök mu:rkakezdését. A
gyerekeknek reggel 9, 00 óráig úgy keil a csoportba megérkezniük, hogy az r:l1 íbl_vó

ter,ékenységet ne zavarják

a szüIÓk előzetes rrregbeszélés alapján bármikor betekintést rtyerhe?:ek az óvodai óietbe,

eráltal :neggyőzödlretnek an,ól, hogy az óvodai nevelés gyerrnek!ózponlu

a neve]Ötestüle1 rnindel tagia a faiyamatos tájékoztatáson alapuló együttműkódésre

1örekszik

a gyernrekek fejiódéséről kiszített fejlődési napló tartamál léléi,ente, vagy * szülő

kérésének megfeleiő időpontban a sziilóvel isrnertetli kell

a szil]Ók közösségéból évente újra válasz§ák a vezetóséger {SZK), akik év végén írásos

véiernén§ adnak az óvoda és szülői közösség kapcsolatáról

a Szülöi Közösség tagjai xegismerik &z óvoda áves nevelési tervél, segítik

,.nr§z}óítyei megszervezését {s a kapcsala§artást a többi sziilővel

Inléz:n ónwezetiii pál yáz_at üáspár Tibornó
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- a rendezvények lehetőséget bjztcsítan*k arra, hcgy a gyerekek sziileikkel €gyürt

vsgye*ek részt a programakon és pozitív élményekkel gazdagcdjanak

A szti]§kkel való kapcsolattartás furrxái;

- családlátogatás

- anyás {szülós) beszoktalás

- szülői értekezlet {évente 2 alkalomxal}

- nyíltnap

- íogadóóra

- szülöi forum

* §§§tí§c§beszólések

- alkal*ri találkozások alkalmáva] t§rtén§ megbe*z§lések

- fbiiújságoyr irásbeli táj*koztató

- óvoda }ronlapjal tájéko*atás

- csopod§acebookcsoportja

, gy9§n§§programoksz§lói részvétellel

- Pedagógiai Prograrrrhcz kapescl§dó funepek, rer:dezvé:ryek

4,S"2" Önkrlnnányzat óyoda

Kapcsolattartás a lenntartó önkormányzattal

A kaPc:*latrendszer akkor működik hatókonyan, ha biztr:sítllt a k§icsö::ös bizalorirra épiilő

vélemény Ós iapaszlalalcsere, §zem előtt tanv§ a fen:":taró előírásait és elvárásait szzel is

biztcsítva az iatózmé:ry zavartalan működését,

Á kapcsalattafiás tervezett fo*xái az óvoclavezető *széról;

- részv*tel a tgstületi íiléseken, ::regbeszélóseken

- napi kapcsoIat kialakitása ae önkormányzat dalgozóival

- ktilcsónöscn tájókoelatás az aktuális eseményekről

- írásos beszámolók kószítése az óvoda műkódé§é,-ől

- a hivatal dalgozói::*k tájólroztatása és meghívása az ór,;dai esenónyekre

- a7, Óvodások rószvételé;rek biztosítása az önkormá::yzat által szervezett iinnepségeken

4,§.3, ls§inl$znénygL

lntóznlénlrczetöi pá l yázat §áspár Tiborné
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Az óvoda §zakfiai kapcsolai*i szélesk§rlie§ em§iy§k i:atékonyan segítik a n§vslőfiunka

ered*ényessógét.

- A ?edagógiai §zakszolgálat szakemberei az óvoda kérésére megvizsgá§á* az óvónők

jelzósei alapjáa a nagaía$ási-, beilleszkedési- zav*::ral küzdő gyerm*keket,

szakvél*mén§ kdszitenek róluk és segitséget nyujtar:ak n nevelésükben" §xiiksóg

szerinl tovább irányitják a SzakéI-tői és Re}rabiliráeiós §izcltságlr*z. §li*nórzik, hogy

az intézrnénybe járó különleges gcr":dazásl !g&ylő ós BTM-s gyenx*k*k m*gkapják-e

az szakéfiöi vóleményben előj:1 fejiesz{óst.

- A l*gopédus ielnrérést végez a gyerxekek körében. kiszűrve * xegk*s*tt

beszédfejlődésű, illetve beszédhibás gyermekeket és azck crednrónyeit egyeztetik az

óvónökkel ós a szülókkel. A felmérés alapján logopédiai fl:glalkczásakat tarlanak az

arra rászcn]l ó gyerrnekeknek,

- Áz Ó*ottyani §egitó Kéz §zgciális §zoigálat xrankaársai a szociális mlnka

§,szköreive] és mód:zereivel lrozzájárulnak az egyének, csaiádok, csopr:rlck és

közösségekjólétéhez, fejl§ddséhez és szociális környezetiikhöz való alkalmazkcdásha;"

- A Váci Család és Cyennekjóléti Központ szociá]is segítö mu:rkatársa hetente egy

alkalomnrai fe lkeresi a tagixl*zményt, vógig járja a esaportokat. A szociális szempontól

órdemleges esetek megbcsz§iésre kerülnek, Axennyiben szükséges a veszélysztet§tt

gyerokekkel kapcsolatos események írásb*n keriilnek je]zésre.

- Az óvodás gy*rn":ekek évente §§}i§z§r fogxzati viz*gálaton vesznek részt. Áz ivcdiában

a védónó esetenkéníi tisztasági szemlót tart a gyerlaekek körébex. Az óvod* dclg*z§i

kötelesek a védőnővel, orvosokkal egyiittműködni, a gyeralekek vizsgáiatának idejót a

gyermekek életrendjének megzavarása nólkül §e§§z€rvez*i, az orvös és a védő:ró

nyugodl rr:unkav$gz*sót biz:asítani.

§tilcsőd*- *vc*a

A b§lcsöde az óvodába lépés elötti intézményes nevelés színter*

- sz§lői értekezlet a 1eendő óvodások szüleinek

- óvoda bexrrJatása, szakások ismertelíse

- ismerkedés a leei:dó óvóaókkel

- óvónők isrnerkedése a leendő csoporttagokkal

óvoda- iskola

l ntézmónyr,ezető i pál,t fu at tiáspár "Iii:r:rné
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Az iskola-elókószítö xunka fi! có§a, az óvodából az isko!ába törtónő átmeaet megkörr*yitóse

és hogy a gyermekek örörnmel, bizakodva, érdeklődve vá$ák az iskolába lópóst,

Kapcscla§artás fannái :

- szülők tájókoXatása a beiratkcaásról, a választha{ó iskoták progranT járól, az iskolai nyílt

napckró1

- sz§lői énekezleten az elsös tanitók beixuta*ása

- óralátogalás elsó csztályban

* tanítók vissxajelzése volt óvodásaiakról, szakmai tapasztalatesere

- iskolai :ryilt napokon való részvátel

- évnyitó xpján az óvó n{nik átadják a le.*rrlő e]sösöket a ta*itó néninek

4,§,4.. §yerm§ky§delen

Az Óvodai tevékelységhezbozzátartozik a gy*n:ekvédelmi leladatck ellátága. A bátranyos

helyzetben élők rrrellett az elhanyagolás is r::egativ eredrnónyeket hoz]rat a gyerl,:ekek íejlórtése

során. Az Óvodai gyerr*ekvéde]em elsódleges fuladata a prevenció, hiszen a veszéiyeztetettség

olyan * magatarlás, mulasztás vagy körühnóny kóvetkeztében - kialakult állapot, amely a

gyerntek te§ti, édelmi, érzelnri vagy elkölcsi l'ej}őd§sél gátolja vagy akaclályozza.

iel*datok a gyemlekvédelerrr ter§]etén :

a különÍéle *k*k niatt vesz{lyeztet§tt vagy hátranycs ielyzetbe került gyerrnekek

felnróróse

a gyermekeket kálcsító tdnyezők {környezeti, anyagi, pszie}rés, egészségügyi)

hatásának megelőzése, elyhítése, esetleges nlegsziintetése

szakerrrberek segítségével, szakszolgálatr:k bel.onásár,a} a veszólyezlelettség ds a

}átrányos lelyzet okainak leherőség szerilti kerlgálása

a szülők figyelrnónek íblhivása az al:yagi lálrrogatás lehel§ségeire

a hátrányr:s és haim§zottan hátrányas helyzetű gyermekek egyérri, di§erenciá]t

fej 1esztése k ül ön§ls pedagógiai elj árások alkalmazásával

ssélyegyenlÖség biztcsitása az eltérő szociokuiturális k§rnyezetbő| érkezó gyerekek

szám§ra

a 3 éves klx lretöltö§ gyermekek kötelező óvodába járásának figyelemrrrel kísérése

Az Óvorjav.zető é§ a cso?orl\,§zető óvóx$k részl vesznek a gy*rmekvódelernmel össze§ggö

téniába;r szeruezett elöadásoki;l, egyeztető :argyalásokon és a megbeszdléseken

l lrtéz-mdr' yvez§tői páll,ázat §áspár Tibomé
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eil'angzottakró,l beszá*cl*at a neye]ótestületrrek, Fcntos számunkra a rendszeres

Óv*dalátogatást figyelextn*l kíséxj ós jelezni a ta*ó§ lriályzást, Kiene]ten kell kezelni az

óvr:dában a baleset-elhárítást és a baleset véde]lnet.

Fent enrlített feiadatokat *kkcr végez},:etjilk sikeresen, ha a sz§lők bizalcmxal fcrdulnak az

Óvodapedagógusokhoz. vezei§khöz. §a együtt találuxk xegoldást a probléxákra, vagy a

sz*lők etfbgadják az iránynrutatást, Á gyermekek :,órleln"re érdekóben a jelzőrendszer tagiaiva!,

a segitásben résztvev§ §z?nlez§tekkel lratékony együttrxűk§désl kell kialakirani és r:riködtet::i.

5. Vezetői prograrx

Vezetői tevókenységenet az óvodában dolgozók álral lélrekr:zo1l érlékekre és eredxólyekre

építve, az eddigi pozitív fclyanlatot erősítve és tovább fejleszlve sz*etném vógezni, ::emcsak

a fenntartÓ, de a külsó kapesolatok és a XXl. századi ki}rívásoknak megfeleiően. llontosnak

tárto§]" ht §y ennek a közösségnek szakrnailag hireles, íblkészúlí, másr:k vélernényél

tiszte'le:ben lartÓ. ellrivalr:tt vezetöje legyek, O1yan l,ezelő. aki az adott feladatra k*:lceltrál és

kitartó murrkáyal mindenre megoldásl keres.

Intéznrényv§zclÓi pr§§Iamom lejlesztési koncepcióit az alábbi öt teíület§n kiv*::cm rószle{ezni

a stratégiai vezetés ó; irányítás szemszögé§§l:

a) Az inlózllónyi pedagógiai íolyamalok stratégiai yezeté§e és iránl,ítása

b) Az irrtézrrrény szeryszetének és rnúködésérrek stratégiai vezetése ós irányítása

c) Azintéznlónyi változások stratégiai vezetése ós operatív irányítása

d) Az intóz:nényben íbgialkoztatottak stratégiai vezelése és operatív ilányitása

e} vezetői konrpetenciák lejlesztése

a) Az irj§r$rénvi pedagógiai fclyamatgk {tanulás és tanítás} strat{.gi*i vezet§se §§

i:{qxi}&a

Cél: ,,Az intézmény alapvető cé§a a tanulás tárnogat*sa. A vezetó §zeí§p§, hcgy 1á:r:cgató

|anu]ási kör:ryezeiet hozz:l:l lélre, és biaosítsa azt, hogy az i::téznléay for'ásait erre a célra

használják 1bl, §]sőrtleges &ladatai közé tartozik az intézmény :,:,:i:rderr tagján*k hatékony

irányitása és menedzsel§:e, valamint a gyenlekkózössóg kia|akítása, fe:l:rlartá*x ós fejle;zlóse
* lokuszban a nevelési eredrrlólryekkel." (Orszá§O§ taní€lügyelet, Kéz_ikönyv Óvr:dák szátT:ára

öai]i]ik, j avilotl kiadás)

lntézmén _v-l ezető i pál vizat §áspár Tibarné
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Feladat: Magas eivá:ásokat lámasztó, biztcnságos és hatékony nevelői tarrulási könryeze1

kialakítása. Megbízhati; értéke]ósi rgldszer létr*hozása és a]kaixazása, ezáltal a diiferenciáló

egyéni bánásmÓdot tá:rrogató módsze;tal:i eljárásck i::ányitása. A kierrrelt figyelmet igdnylő

gyerxekekröI való glndrlskodás.

V a ga s e!_r:;:a;g]i§_létllavó M n,el§]érlgldi§i ]i il rn},ezct k i a l a k í t á s a

az intézmény Pedagógiai ?rcgra*jának idősza]rr:s fblülr.izsgálala, aklualjzálása, cdli:k

ó: lbl atlatrik rrregvu lós Lr l ásának e}lexórzése

;iz dves rrevelési lerv és §z §ves iervez§s eg,l,éb dok*lnentu*rainak kldcllgozása és

összehangoiása

munkalá:sak szakmai együttrnűködó;dnek kialakitása, feladatkörök kijeiiilése

vezetők, mr:nkaközössóg yezetók e]lerrőrzési feladalai::ak kialakítása és d*kumentálása

a szülők megisrrrerése Ós kölcsönös bizalmcn alapuló egyiittniűködő kap*clat kiépítése

§znlói Munkaközösség }atékony nrűködietése

Megbízható énékelósi renrlszer létrcltozása és alkalnrazása

a gyerrnekek lejlődés§nek nycrrir::r kövelésére }rasznált intézményi dokutnentum

iclü|vizsgálala

a fejlődési n;:plóban l"rasználí fejlesztési lervek rószletes kidolgrrzása és §::tározottabb

beépítése a fej lesztds folyanratába

a íbjlesztésben résztvevök közclti szakmai kapcsr:lat erósitése és lratékony kapcsola:

kialakílása {óvodapedagógus, logopéd:"tl, fejlesztőpedagógrrs. gyógypeetagógus}

Dil}gre:':ciá ló egyéni bánásrnót]ot tánro gató xódszertan i el.j árások irányítása

az. irrtéznrónyben a 1bjlesztő célú visszajelzés be§pül a pedagóg,iai kultú:átra,

jógyakorlatok átadása, tor,ábbképzése} tapasztalata

A kiemelt ílg}cimct igén),]ó gycr:xckckől való gondoskodá.s

a kiemelt figyelmet igényló gyenrrekek- a reietséggondozást \iagy a felzárkóztatást

igénylŐk- speciális tárnogatásának biztositá:a a meglelelő szakentberek bgvonásával,

telr etsóg*,:űhe l yek ] ótrehozásáva1

a kiemelt figyelrnet igénylö gyermekek arányos e]oszlása a csoporlck között,

pedagÓgiai asszisztens segítsége a sikeres pedagógiai:r:unka nregvalósitásáh*z

a l§telezö óvodai ;et,elésből lár:o1:Tlara<lás kockázatának kjle§ gyrrn:ekek figyeler:imei

kísérése

lr,:tiznrényvczetöi pá l váza1 §áspár Tiborrró
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b} Ár i§tózxó§} §lp|,l,pzetének és miiködésóqtl str,*téeiai vezetése ós iránvításg

Cól: ".biztosítania kell, ltcgy az intózmény iizemel:etése hatókonyan és eredménye§*§, vezetői

hatáskör§rrek x*g&lelően t§rt*n"jel, tavátlbá gondosk*dnia kell az intézx§nyhez kapcso}ódó

adminisztraeiós }rölelezettségek haiékony és eredményes elvégzóséröl. A vezelőnek

}ralékanyax kel] beosztania n::*slk §s önrnaga munka idejét, *s feliigyel::ie kell, hogy xások

hatékcnyan végzik-e napi intézményi rnunkájxkat.

}-elada:: Az inléznónyi ltrunkavigz-ós hatdkcnyságának bizlcsílása" Hatckon3, ;'rrunkaerö

gazdálkodás, Az i:llózlróny pénzügyeinek §atókcny nrenedzs*lóss, hz intóznrér:1,,hez

kapcsolórló adr*inisxrációs kötelezetlségek eredrx*nyes elrógzése, Hatékony együttnrűködés

a kűlső partnerekkel. Tényszerü és szakszeni szóbeli és íráscs dokunrentáció.

Ténys3erű ós szakszeru szóbeli és írásos dokuner,á:ió

jogszabályi követelmények betartása és be:ar:atása

az intózmóly xűködését beftlyáscló jogi szabályozók változásának figyele*nel

kísérése

az alkxlmaeottak tajékoztatas* a: §ket órintó, a munkájuklr§u §7iik§óg§s jogszabály-

változásakról

kapcscl attarlás az Okta§si Hivalall al, Örrkorrn ányzatlal

&l intózményi rnűködés n},ill,ánossága. tájékoztatási kötelezettség" lozitiv arcrrlat kja]akí_tása

- az érintettek tájékcztatására többfóle korn:xu*ikációs eszköz, csalorna (verbális,

nyo,ra&tott, elektro::ikus, közössógi nTódia stb.} xűködtetése hal§kcrry időbeosztáss*l

* az intózményi dckumentunrok megjelentslóse a jogszabályokna}t megíelelő faruxlkon

{i r:tézmdnyi lron lapck, K l R, Oktatási H ivalal}

- szakszerű kon:munikáción alapuló, tarvcze§ é*ekezletek rxegta§ása

- fealrlartó elvárásainak rrregfelelően írásbelj beszámoló, rendszeyes 1a.jókcztalás

- óvcdai bonlap :cvábbfejlesztése, akzualiritl&a

* záx §acebock cldal működtetése a szüiők tájókczt*tasára

, a közösségi módiákban vaió megjele;ós lehetősógeirrek leikutarása, optimális

kihasználása, pl, helyi újság

] j atékcny eg.yüttr:: űkódós a k ü l s ó pa*nerekke l

az iltézmóny partneri körinek beazcncsjtása, ú.j kapcsolatr:;k kialakítása

I ntózrT rényvezetiii pily*zai Gáspár Tiborné
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reszvétel a pa$nerek kópviselőivel é§ a parberekel képviselő szervezetekkel rendezetl

n:egbeszéléseken, ícrumokon (§zK. alapitvány, iskola, jelzötendszer ag!ai slb.}

batékorry együllnűködés a fexltartóvcl az emberi, pénzügyi és tárgyi eróiorrások

biztosításc §rdekében

ln§zlrrérryi erőlbrr,ások kezclésc

* munkaerö gazdálkodás opti:rralizálása a periagógiai cólok érdeké}er]

xxkaköri lei§sok Ítrlyamatcs |elUlvizsgálata és szükség szerinti rnóriasítása

a munkavál lalók tú l ter,le]ésér:ek elkeriilése, egyenl et* Nunk*végzés kiaiakítása

köz§sséget építő és egyéneket óvó rr.ódszerek alkalmazása {:elaxáció és íelttiltődés

lehetÖségének xeg;zervezése p1. pedagógr:snapi kirándulás, Kiégés szin,dróma

elkeriilóse)

a :argyi erőfcrrások tekintetében folyamatos cól az állagmegóvás és biztcnságos

működtelés nregszervezése {leltár jegyzék, játékck felülvizsgá|ara, $z- és

balese:védelmi ckt*tás és fbl§gyelet, §ACCP)

lntéznrérryi gazdálkodá§

- hiánylistir rendszerének működte§se a külö*§öző terüleleken felmerü]ó igényckről,

*zükségle telrröl

, a beszerzés és a megvalósítás ütelnezési idő-és íetadattervdnek éves nregírása,

xiiködtetése

- rendszeres cllenőrzés, a költségve:ési elöirányzatgk ta*ása

t a gaz§álkodási li:rlyarnatok szabál yszerűségének bizJosítása

- lorrásbÓvítésl célzó negcldásck keresése: - pályazatnkon való rószvólel,

- az intézx§::yben rrrűködő alapítvá:ry, tá:::rogatási lebelőségeinek kjhasználása

q},iz intéznr§nvi változá§.o]< stratéqili.},§petése és o§eratíy iránvítá*a

Cél: ,"Képesnek kell ie*nie arra, hogy irányitsa ann*k a közös mxkának a íblyam*láf, me 1ynek

során megsz§]etnek a nrindenki ál;al elíbgadott értékek és jövőkép. Ezt }atékcnyan kell

komrnunikálnia, és támogatnia kell az drtékek tevékenységekbe óp§lését a jövőkép eiórósét..'

,,A vezelŐnek tud:,:ia kel] reagálni a be lsó és a k§lsó é*ékelós (önértékelós és

ir:rt§zmérryértékelés) eredményeire" (Oxzágos tanfeli,igyelet, Kézikör:yv Ó1,oclák szánála
ötödik, j*vitt:11 kiadás)

lrrléznlén yv ez§aö i pály ázal §áspár l'iborlé
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Feladat; §olya:natos rájókozódás és a mrrnkatársak tájdkozlatása az- űj oktatási trendekrÖl,

szakpolitikai vál:ozásokról. Változásokra nyitotl kümyeze1 terenrtése, t§leszthető területek

beazonosítása. Kiizöserr kitűzött célok, *llátl,:ató tanulási kultír:a kialakitása

p,pl_varnalp*.iájékoaódás é§.a r_nt]lka*rpak táékoztalá..a az új oklat&i lreqdpk*l. szak§al|ljkai
vóJtozásqkról

- intéznqényi jövőkép n:regalkctása a kül*ő, belső k§myezet és a folyamatban 1ér'Ö várható

váltczások fi gyelernbe vótelév*l

_ lrosszú és rövidtávú lenek §sszehangolása, megvalósítása, §rtékelése ds

továbbfejlesztóse

Yqltqzásokra nyitott !,örn};g:et ter§mtós§ lej1qszthető terql9tek bea?oncsílása

- ajogszabályi kórny§zetből adódó azonnali és szükséges szakmai válaszck trereagálása a

legrxagasabb szinlű tudással ós hozzáértéssel

- külső parlnerek e!égedettségi vizsgá1*1a (kérdőiv)

- a7 ixtézmény erősségei::ek ós gyengeségeir:ek - a íejleszlési 1erületei::ek-

n": eghatfuozá*a { §WOT-an a1 izi s}

Sz*{vezpti hatékcnysá§ kialakítása

- illilrmációs csatornák létre}:rozása és xűködtetése az alkalmazattak és az intézrnény

kiiisö parl1erei vona*<ozásában {hon}ap, r:nédia, találkrrzók, xegbeszélések, egyéb

fomások)

- lehelősség biztositása az önálló infbnnációszerzésre (konfe:-enciák, eiőadások}

_ l: nevelés/t*nulás-tanítás errdmélyesebbé tótelérc lrányrló kezdenényez§sek,

innavációk, fcj lesztósek átvétele (|ó gyakcrlatck, hcspitálások)

d) Az inté3ménvtlen foglalkcztatcllak s*ratógiai vrzetóse és operatív i:j*Jrvitása

Cél: ,,Ahhoz, hogy az intézmél_v által kitílzötl cólr:kat elérje, tudnia kell, hogya:,: épi:sen

csapallt, és tudásukat a célok elérése érdekében hogyan mozgósítsa. Mások :xenedzselóse

során rnagas szintű etikai és mcrális szenrpontck*t kel1 figyelem}e 1'annie"" (Országcls

tanlelü gyel et, Kézi kö:ryv Óvr:dák számála ölö{: ik, j avítcltt k iadás}

Feladal: A v*zetöi íbladatok delegálása, egyenletes terhelés xegvalósitása, a huxán erőforrás

ellenőrzóse és értéke!ése, hatékcny kcrrx:nunikáció kia]akirása írrtónnényen belüi, pár,beszédek

l n 1€zll : iit:.rr, ezető i pá l i,,áz-al Gáspár ]'ibolni
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keud*:nényezéseo szakrnai fejlődés ós * ,ió gyakorlatok átadásának támogatása,

koníl iktu s}relyzetek kszelóse *s megelőz*s*

A:ixc§:

a jogk§rök ds hatáskörök rneghatár*z§sa {§zMSz, éves rnunka{crv)

a vezetósi lelada:ok {alka}naza§*k szabadság tervezetének e]kés*itósc, dajkák

rxunkaköri tevókenys§g*rrek ellenörzése} ós az ad:r:inisztrációs *datszr:lgáltatási

kti:elezettsógekhez kapcsolódó íeladatok delegálása

a vezetÖsdg tagjai közölt;xegasztásra kerü1 a xevgl§lestü]Eti órtekezl*tek előkészjl§se,

szervezése ss dakurnentálása

döntési és hatásköri j ogok betar!ása, betartatása

az intéznré*yi &lyamatok megvalósitása során nregjelenö dó*tósekbe, dö*lések

elókészítósébe az intézmény munkatársainak bevonasa {rendezv*nyek sz*rvezésl)

a d<intósekhez sziikséges inforxációk r::egosztása az §rinteltekks}

A hunrán erőlr:rás ellenórzése ds é:tékelése

}elsÖ intézményi el}enőrzési- értéke lési rendszer kialakítása, feiiilvizsgálata az országos

önértdke]ésí r*:dszer aiapj án

belsó ellenőrzósi 1erv csatolása az óves rnunkatervhez

Óvodapedagógusak tevókenységének látogatása a jcgszabályckak meg&lelóen

(lervezett vagy sponlán nródr:l)

reszvétel a r:evelölestületi megbeszélésekel

az ellenÖrzések, értékelések íolyamatálran a fejlesztö szemlélet órényesitése a szakmai

fejlődés érdekéb*,l

az ellenőrzések, órtékeJések dokumentálása

§alékony- kqlrrnun"iká9iübiir]akítása intézn:élyen belü1. pálbeszÉde\, kezdemón_vezóse

részvétel a n:;ni<aközösségek és sza!_::"rai csopofi ok rniirrkájában

az intózmé::yen belü l i egyn§m*ködések kezda,::iényezése

az munkavállalÓk egyéni kompelenciáinak feltórképezése, íeladatok delegálása ennek

alapján, elismerések a köz§sség szintjón

Szaknrai lejlödés_és a jó §}akorl:itok átaűsának tárlogatása

a t*vábbképzósi pragra:x ós a beiskolázási ten, összeálljtása az irrlázx§ny szakmai cé§a

és a munkatarsak karrierterv$nek figyelembe vélel§ve]

lrrtéz,rnén yvezetöi pályá:,at Cáspár Tibolné
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fol y*rn atos szakm ai fej l ödés l ehetőségónek b i ztositása

önértókel ések lefol yaxsa az intézmény §nértéksl ési szabáiyzata al apj án

ped*gógus el§xeaetel i rsndszer:}en való részvétel tamcgatása

cscpori-ok k§zötti prajekt beniutatók taxcgatása a nevelőtestület kiemelkedő

kompetenciái alapján

intéz*ré::yek k§zötti szakmai bexut*tók támogatása

prcjektekre szervezÓdő szakmai csapatol létrehozása (ieles napoktroz kapcsclódó*n)

§!!nle!§§}1lz9pk,k_e1§§g; s m cge l ii zé sc

szentólyes kapcsolallartá§a az i::ta§:txórry alkalmazltttaiyal {nreghaltga*s. válaszatlás)

*z inldzmény §zen/§zeti és 1*nu]ási kuitúrájáhr:z 1g*zodó tánrogató nevelé;i környez_et

kialakitása {házirend, napirend, szokás-szabálrrrendszerek kialakítása)

nyugodt, iiegyensíllyozott tnunkaheiyi ldgkör bi ztosírása

Problénlák és korrí]ikusok megoldása ae eltélö nózelek és érciekek figyelenlbe véte]ével

az inncr'áciÓ, a kreal1v gor:dolkodás, az ;jszerri ötletek táu::cgatása az intézr:rény

!}jlesztése és a gyenlekek lbj}ódése é:"dekében

e} vezetői ktm:retenciák i'eilesztóse

Céi: ,,Önisr:isret és önértékelés. a saját erósségeilek ós :r szernélyes és szaknrai fejleszthetö

tenileteinek ismerele, valamint a kririkus önrellexió kópessége te:zik lehe:övé a vezetők

számára a feladatok kiadásának és a vezetés §egosztásának nreg&lelő kezelését. A vezetönek

meg kell Őrizlie, fenn kel] tartania a prolesszionális nrlr:kavégzés iránti motivációját,"

{Oszágrrs ta::rfelügyelet, Kózikönyv Óvo<]ák szamára ötödik, javit;lt kiadás}

Feladat: ilatárczoi1 eÓ]ok rnerrtén rniiködö, demr:}rra:ikus elvű vezetés kialakítása az új oktatási

trendek §s innováciÓk bevonásával, Hiteles vezelói koxrnrunikáció * :levelási falyamal nil<len

résztvevÖjével:tan:rlókkal, sz*]őkkel, pedagógusckka1, paÉnerintér.n:ónyekkel.

Ö né{ske! és (,erössó gek é s í§j leszle! dő terüleie;*

kritikai alapokra ópített önórtékelés napi gyakortatának továbbvitele ia hibák el!sxer*se

§s 1anulási folyarnat részekónt történő érrékelóse}

a kolldgák vélenrényónek beépítóse a vezetói íblyamatba

sajál vezetési sti]us 1rrdatos §rvényesítése {az erő;ségek és koriátcrk istrrerete)

a ltlvállalt eélok és feladatok rxegvalósítása az ül,etnezésnek megíe}elóen

I;T tézrn ényvczelői pál y áz,at Cáspár ]-ibonlé
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\ czetói lratékolr t,rág

- fextartói és külsö partaeri értékelések alapján folyamatos íejlesztés

t rnunkalársak jelzései és saját tapasztalatok figyelembe vétele

- önrellexióra való kdpess§g 1udatcs fejlesáése

- vezetői *s szakmai koxp*{enciák falyamatos frissitóse

Önleüesztés

az ÓvodapedagÓgi.:si szakma és *z intézméxyverelés területein új szakmai infonriációk

kgresése és elsajátitása

hiteles és etjkus magataÉá§

a veze{Öi programban leírtak folyamatos figyelearrrre] k§vetése és felhasxálása a cólok

kitűzésében, a telvezé§b€n, a vé, gehajtásban

vezetöi erőss§gek, íej leszlbető ler§letek meghatárcxása

ön íejlesztósi terv készítéso, megvalósítása

6. Záró gondolatok

Rövid,,távú terveim

Mindig is vallottam, ]rogy az óvodás kor akkor lesz boldog ó; emlékezetes a gyerrriekek

szálrára, ha n*ponla új ismeretekkel, tapasztalatokka] gyarapodnak az őket körülvev§ világról,

§zt csak ellrivatott, szakmailag t,nagasan képzetl pedagógusokkal órhetjük el, akik kihíváskón1

rekintenek rTrunkiájukra és tisztelik óvodásukat, az entbert.

Szeptember Óra dolgozorri a Napsugár óvodában ór,odapedagógusk4n1 és e]nlondlratoln, hogy

a neyelŐtestúlet tagjai ne§yCIn jót felkószi}lt szakrrai közössóget alkotnak. Fcntosnak tartonr a

pedagógiai ttlunka szinvonalálrak megtaíása és emeiése órdekóbex a ::evetőtestülettel való

aktÍ\' együttműkcjdóst. Az óvoda Pedagógiai Programja §*gy Jenöné: Nevelés a núvészelek

eszközeivel prr,lgramja aIapjá:r a helyi sajátosságok figyelsrnber,ételével készü11,

Megválasztásom e§etén számítok a nevelötesti:}el elhivatott, tá:nogaló nruniájára, A
Pedagógiai Prog:am tartalnrál a nevelési év inditása elött a rreveliltestülette] átbeszél_iük ós

aktualizá§uk. §xek a programnak a sajátossága, }Tclgy az Oktatási §ivatai á|tal megszabott

keretek között épít a pedagógiai nródszl*ani szabadságra. Ez azért is jó dolog, lTterl a

pedagógus ismeri a csopot1 ö§§z§tó,§:ét, lejlődési ütemót,

Intézményvezcl§i pályázat Oáspár ]'ilrorné



2{i

Hiszenr, hogy minöségi munkát csak folyamatos pedagógiai és tárgyi fejtresztéssel le}et

megvaiósítani. §zcrgalfií}zom a belsó :ovábbképzóseket, lrcspitálásoka1, a jó-gyakorlatok

átadását. §zrikségesxek aarlcm, hogy * kit*z§tt cé}okat a nevelőtestül*l, a dolgozói közös*óg

magáénak ér§zz€, és nindgnki részt válla§*rr *nnek rr,:egvalósításábal" §::nek szellernébex

kívánon szetvezni az i:rlézmény pedagógiai xunkáját, melyben eélox egy egységes, jól

funkcicnáló testül*t irál:yílása, mel3et egynrás segí{ése jellelnez,

Fontasnak tart§nr a neyejőtestülel iléie:-l,:ényónek kik{rósét xe:,:rcsak pedagógiai ké;désekben,

]:ane*: az óvodát érintő egyéb teril]eler": is. §hliez :,:regfelelöen múködö kétil,ányú

kornnrunikációs csalorna kiépítésél tartom sziikségesnek, Az intézx*Ty1 érinlő döntések

nreglrozatalakor sz.ánrítok a tagintézrtónyvezetők aktivitására, vélenrényérr:, Á tagintézxérryek

vezetésénél megfelelő keretek között rragyobb d§n€shozatali szabadsággal rulráznáx fel a

tagintózn:Ór:yvezelóket, hiszen ók naprakészen ismerik a tagintézn'ény személyi és tárgyi

tbltételei:.

A meglelelő :xinöségi nrunka rrregvalósitásához már elenged]:eletlen az lK1" eszközök

rendszeres lrasználata, lriszen az ölletek szjnes tilr]ráza és krrmplex íoglalkozások is t'elle litetiik

egy-egy intemetes csopi:íba;l, §em besz{tve :1íról, hogy a xai kr:lr pedagógusár:::k lépóst kell

tartani a felnövekvö generácjó tr:dásáv*l az ]KT es:!özök használatát i]letően. §nlek
érdekében az óvodapedagógusok szánrára bizto:ilanáx a Wi-fi elérhetősdget. Vaiat::ilrl a

::evelési Órtekez]eiet esetenként a Margaréta tagóvcdáb*r,: tartanáxk, így a Napsugár óvr;da

pedagógusai is nregszernlélhetnék az ottani dekorációt, az ürrnepekrc való késziilődést. Egymás

rnrrnká_jának ntegisnterése és elismerése köze lebb hozná egymás}::oz * kót tagóvoda

rtevelőtesttiletét. A:rrennyiben a szülók igénylik, heti l alkalornrnal a Ma:galóta óvodába:r

fugadóórát 1artanék a szülók részé;e.

Az óvr:dai r:eyeids iontos része * §ajáto§ nevelósi igónyü gyerme}<ek {bjiesztóse nelle§ a

tehelsógígóretek 3ondozása, lánrogatása. Ezért szüks§gesnek tartc]lx egy óvodai pályázatfigyelö

re:rdsz.er létrelrozását, amelyrek segitségéve! lemcsak a tehetsóges gyereke! mutatnák be

1udásukat {p1. rajzpályáza1 óvodásr;knak, DM pályázat), hanem inl{znrényiink nevét is

isrnerlebbé tennénk. §lsődleges :ze:r:pont a gyerrxekközpontúság.

Óvr:dapedagógusként is részese vagyok, de min: intézmólyvezető támogatom a

Jbnntarthatóságra nevelést, a kömyezettudatossághoz kapcsolódó attirüdök kia]akjtását és

átadásá1. Az óvodapedagógusok környezeli ::evelésben mutalort jártassága ntár minicsoporilól

kezdve póldamutaló jehet a ielr:rövekv§ generació számár*, A szelektív hulladékgyüjtés

lntézrrr étryl,ezetői pál i,,ázat Gáspár'fi}orné
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részeként a papírhulladók gyüjtése ós a §zerve§ anyag*k kornposztálása az óvodában is

megvalósilható tevókenység.

Az IKT eszk§zök terjedósével egyre jobbax kialakulóban van a mozgássxegóny élstrnód. §zólt

az egészséges életr:ródra neveiés, már az óvcdáskorban kiexe]: foxtosságú. Főleg a mozgás, a

lesti képességek fejl*sztése" A kisgyermekk*rban a legnagyobb a m*zgás jelentös*ge, mivel a

szernélyiség val*mennyi szegnrensét f*jleszti. A gyerrnek, a m*zgáscselekvdsen, játékon

keresztül tapaszta§a meg önm*gát, társait és az öt körülvevő világot, A nrczgás élménye s*giti

énképá*ek ítxxálódxál, Áz egészséges gye::,:lek fejlődésében a xozgás&jlődés bázisán

alakulnak ki az író- rajxlómczgás*k, yalamint a beszód.

A rnr:zgásnak, a játékas mozgásokrrak terernbex ós szabad levegőn, eszköziikkel és eszközök

nélkül, §p§r}tán vagy §zer,}ezett fbrnrában ae óvodai levelésünk minden :Tap.ján lehetőséget

biztosítunk. §}irez kapcsolódóan lámogalnám a Bczsik-íi:ci újra inclítását.

A Margaréta tagóvodába::: a ó csoport szabadtóri, udvarijátéka kis terü]etre klrlátr:zódik. A
ftives terüietek bevonásátjavasolnárn a szabadidős tevékenységhez, hogy a gyerekek nagyobb

teret kapjanak a szabad :nozgásra. Természetesel &7 óvodapedagógrrsok kreativitásá1

kiirasználva a Neglévő játékeszközöklel, logy a §ves tertlletet is óvjuk.

Az Órboltyáni Napsugár Óvlda Kisnénredi Tagóvcdájx:ak alkalrrrazottaivai a levelési év

során 2 alka|olnrnal a nevelési éllekezleten lalá]koznak az őrbtttyá::i alkalnrazottak. ivlln{

tagóvoda aktív úszese kellene legyen intézm*nyünk programjainak. Az évvégi óvodai csöp§íJ

kirándulások jó alkalmat adnának a lagóvoda beinregrálására. Ezelt a kirándulá§§n az óvadai

csoportr:kbÓ| ?-2 vála:zt magának azonos úti célt, ez§rl ez az alkalorn az isrnet*edésen kívül

még költsóg}a;ékorry is lehetne.

Pedagógiai Pragrantunk cólja olyan gyer:nekek §*ve]ése, akik órzelx!leg gazdag.

teleptiiésiinkl,:öz kötődő, kilrnyezetébe:,: jólt;íjékozódó, érdeklődő, nyitott, az új iránt íbgékony,

másokat elÍbgadÓ, e§yi:atfiűködö íchőttekké vál|alak. Ennek órdekóben nör,elném azclkat a

programoka1, amelyeken az Óvor]ások bekapcsolódhatnának a 1elepüle{s életébe. llyen

esexé::yek lehetnének pl. az ld§sek világnapja, ldósek karácsonya, §z.ek az alkatxak köze lebb

hozhatnák a generációkal és az ó}r::Tónyeken till az idősebbek tiszlelelére leyelné ór,odásainkat.

Tutlatában vagyak annak, hogy a mai gazdasági hclyzetben rrrilyen nehézségeklel kelt

szenrbenózni egy intézrnóny v*z§tó§e során, §nrrek el]enére úgy kell működnie az

inléznrérrlrnek, }:lgy a gyerekek és a szülől * iehetö legkevesebbei érezzék ebből ós a

lntézm úr": yr,ezctő ; pály*zet §áspá: T,iborxd
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§Yennekek fejleszt§se zavartalan iegyen. Öriimmel órtesüitem an,ól, hogy a Napsugar Óvoda

alapítvánnyal rende}k*zik. Célcm §z§l§§ kapcxolat kialakítása az alapitvány elnökóvel, A
tánr*gatások növelése órdekében elsődtegesnek tartom a helyi vállalkozasok és támogatók

xegkeresését az óvcdai eszkóz§k fejiesztéséhez.

§pssr§táyá teryc§

A xinÖségbi:tcsitás részeként sz§lői k&döiv bevezetóse az óvcdai óiet nrinden terü}etére

kiterjedÖen, A kérdóív t*rta]mát, eredrxórryét a nevelöteslüle§el átbeszéíjük és a k§vetkező

nsvelési év lervezósénél figyelexbe vesszük. §zá|tal a szülők is aktívabban

bekapcsclódhalná::ak a gyerrxe*ek mindenrrapjaiba. A későbbiekbeN a kéydőives

vélernénycseré: m inden kül ső parlne:re kiterjesztenónr,

Amennyiben a képviselŐ-testület biza]xat §zavaz, szeretném eddigi 1apasztal*ton:a{ és

elhivatottságo§lat az iirbortyáni Napsugár Óv*da intéznrényvezetőjeként a szülök, az

alkalrnazotlak és a len:rtartó szolgálatába áliítani,


