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Tisztelt Képviselő+estü}et !

Piicz'l'ürrde

Az Ór,bottyán ós Kislrómedi Telepi,iiések Közltcvclésck l(ózttevelósi Társuiásátrak l'iirsulási
-lanácsii által 202?, nárcius 30-á* a ,,Kiizalka]:lazotlak jogállásáló] szóló" ]992. ór,i
XXXlIl, tiirr,óny 20lA, § alapjárr.l wryv,kozigallas.gtl:,.hu cldalon rr,:cglrirdetett

Őrbottyáx Nap§ngár Óyoda

klózményyezető - ór,oclayezető (magasab} yezető)

rrlurlkakörót. tisztclettcl rrregpályázotli.

i\.{el lóil ctkéItt a kör,etkcző clokuntcntunr oka1 csatr:l otrl :

, §ztkrnai iinólctlajz, rrrrllil,ációs ler,él, r,ezetési progranl
, Pedagógus szaknrai gyakorlal rgazolás
, \4rrnkaviszony igazolás
, Erkölcsi bizixtl,ily5ly
, },lyilalkozal a szen-iéll,es adatclk kezclésériil
, Nl,ilaíkozat iisszelér]retetlensógről
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A vezetői ,}},ogr8mot xregh atározó dokun:entumak:

1. Jogszabályi háltér:, 2ü1l. évi CXC, Tön.órry a nenrzeli köznerrelósről.
" 2012012. {Vttl. 3i,} EMMl rendeiet a nevelési-cktatási intézrxónyek nűködéséről és a

i<öz::e:relési i;rtézmólryek rrév]r*szlá] aláról.
' 22912012. {\rlll. 2E,} K*ml. rendelet a nemzet,i köznevelésről szóió

tarvóny végrehajtásáról.
" 199:. óvi XXXllJ. 1örvériy a közalkalrNazctiak.jogáltásáró1.
' 32§12ü13. (Y§í. 30.) Kc::x. reírdelst a pedagógusclk előrneneteli rendszeréről és

a köza]kalryrazcttak jogállásáról szóló l992. óviXXXi]]. törvény
köznevelési intézményekben törtónö végrehajtásaról.

' §3l?0t2. (X:]. t7,) Kr:rrx. rendelct az Óvodai ncl,clós országos alappragrarnjáról, .3212012.
(X. 8.} EMMi rendele1 a §ajátos neveiósi igónyu gye;:xekek óvcdai nevelésének irányelve és
a Saját,r:s nevelási igényri talulók iskc;]ai oktatásának irányelve kiadásáról,

' 1997. évi XXXI. t§rvóny a gyermekek véde]xéről és a syá§üsyi igazgatásrói, .48/20l2"
(XlI. i2.) §MMi rendslet a pedagógiai-szaknai szolgáltatásokról, a pedagógiai- szakrnai
szolgáltatisckat ellátó intézrnényekrő] ós a pedagógiai szakrrrai szolgaltatásokba* való
közraxüködés feitótel eiiől.

' 277l1997. (Xí1. 22.) Konx. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus szakvizsg*ról, val*mir* a tr:vábbképzésbel részt vevők jultatásairói
és kedvezményciről,

' 34§l?0}3.(rX.30) Kotm.:pndelet a pedagógus továbbképzósr§l, pedagógus - szakviz*gárnl
valanint a tcvábbképzésben résztvevők juttatásairó] és kedvezm§r:yeiről.

' 15120:3. {1l, 26.) EMMI rende]ei * pedagógiai lzakszolgáli:ti intózmények nrűk§désór§},

2. A pál3,ázat kószítósóhez fellrasznált dokunrentumck:
, Országos tanfel§gyelet - Kózik§:ryr, óvodái szárná:a {ötödik javított kiadás)
, Ólbottyáni N apsugár Óvorla alapdokun,:entunrai
(alnelyek a honlapo::r rnegtaláilratóak)
UÓ;- SZPR-TÁ;L vezet§ i pál 3.ázatlr*z kószített segéri anya ga

, Az ir.lózlnóny llonlapján talá]ható irríbmlációk
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3. J§r.őképexu
{}l1,an köz.össógc1 szeretnék kialakítali ós iránlita;i:

r axel} a heiyi sziiksógletekre, igényekle épü1;
l fulyanratos§n és dinarnikusari iejlődik;
* fontos rnindcnki számára egptás r:rurrkájái'ak és txdásának tisztelete,

elisnrer*se;
. {i§}ely i:iz*lonrra épül;

" alal cgyüti kia}akjtott közös cóick ó: fe]adat*k vánr}ak;

" aha] fnntos s;§mp§nt a íe.jlődési irányzat ós az egy irányba n:utat;

' al§ely &}vállalja a kont]iktusokat és prcblémarnegtldó párbesz§dre
képes;

* :xely közösségi élnrényeket ad, tagjait rreirr kire}e*zli, lranem
bevonja,

Olyan óvodát szeretn$k:
. a]rol olyan bensöséges és cs*ládias légkör u:alkcdik, ahcvá a ryerrnekek és

íetrx$ttek egyaráxt szívesen jönnek;
. alrol színvolalas pedagógia1 munka fciyik, melyet vílágosar:

rnegfogabnazatt leírásoka1, e}várásckat tartalmazó dck§nentációs rendszer
tarnaszt alá;

l ahol mindexki rugalnrasan kópes aikalmazkodni, a közrisen kialakított
elr'árásckhr:z, a szükségszeni változásckhoz, § jcgszabályi könryezellcz, a
gyerrnekek, szülök valarni*t a íennt*rló igérryeihsz egya:áat;

r a}roi, az adxiniszkációs rendszer igazo§a ós segíti, az óvoda jogszerű ós
szakszeni :nűködését, de ugyar-rakkcr csak arányosan vonja e] az időt az
óvcdapedagógusck pedagógiai mu*ájától;

* melyet a fonntartó is sziv*sen tánrogat a *::ti átlitások tü}tráben.

Olyan vezetö szerctnók l*nai;
r aki Ítgy gondo§a, hogy az intózményben a 1egíb:rtasabb az óvod;is gyerxiek;
; aki tudja §s rniadig szem előtt tartja,lrogy maga is óvodapedagóga*;
r tudatos i:rtézrnényfejlesáési stratégiával r"endelkezve jövőképst tud kial&itani

az intózmény minden gyermekének, szüleikaek és alkalmazot§anak;
r alka]nrazottait bevonja a íejlesztésbe, tervezósbe, szeruezésbe;
r rnxnkájuk eredrnónyességót fblyarnatosan értákeli, elisnrer:i;
r aki, az ott dolgczók rnindeanapi rnunkájá]:oz szükséges triztcr:ságérzelet,

t:l'ugalmat, egyértelrnű és világosan megfogal:nazott cólr:kka] ós e]várásokkal, a
kÖvetkezetess§g elvét a]kakxazva, az egyérri- ós a csoport sajátos*ágait
fi g3relembe vóve igyekszik megtere*lter,:1.

:

,
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4. Vezctői hitvallásom:

Célom, hcrgy a nregpiilyázott Órbottyáni Napsugár Óvoda ós tagirrtézrrrórryei, - önálló
arculatának. irlapvető értékcinek" sajátosságairrak, lragyornárryairrak megtaításilval - l"ratékorry

ncvclósi íntézrrrónyként tr,rcljanak müköclni, Tiirekedni szcrctnék ezután is arra. hogy az

itttézményck nregfeleljen a társaclalmi e lr,árástlknak, a hel_vi sajátosságoktrak, a fenntartónak

és a felhaszniilili igónl,ekltck cgyarárrt.

5. Vezetői és szemól,v-es tulajdonságaim:

precizitás
következetesség
to]erancia és ernpátia

figyelrnesség
kreativitás
elörelátás
jó problérnarnegoldó
kópesség
rnotir,áló ós tárrrcrgató

kószsóg
jó fi gyelerl-rrregosztási
képesség
konrrrrtrnikációs kópcsség
koord i rrál ás, szcrv ező készsóg
rugalrnasság
fe gyelrnezottség
egyirttnr tiködésre való lraj l arn

rcndszerszernlélet
irányító ós döntéskészsóg
menedzsment szer:rlélet

szakn:a iránti elkötelezettség

.."[i,yztelcta mtilíal, hogjl (711rrsd a,f elant, ós munkítlkodhu,y.s tt.ióvőtl"
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]t. tlelvz_9teielxzq§ az ijrtrott},á4i_NaDsugár Óvorlában:

KÜlső pályázókónt a honlapon ta]áibató dc*um*:tx:n*kból szerzett ismeretekfe és
infonnációkra alapozhatok. Az irrtózmálrybe sikerül1 betekitlenem, a jelenlegi vezetővel
beszólgetni, igy rrémi képe1 kaptam az óvodárótr. Részletes hetryzeteleinzést, csak akkor
tudnék i*i, ha belső mu::rkatárs lennék,
A bi*okomba }evő infor:xációkból, azéx igyekeztex, lrogy rendszerbe &glaljam azokat á
logicntasabb adat*kat, melyeket cé]zott tajék*zódással és a dokurnentum*k
elemzós§vel összegylijtöttem és a jör,őb*li c*lomat rnegfcgalxa?za$.

,,Az Ór'od* Pest rnegy*br:n, §ldapcsltől netrr messzii-e {ekszil" Háror::

., tagi::tózrt:é::r,bő1 ál1, nrely nég1, épülelben rrriiködik,
Az Örbnttyáni }§apközi (Jttlronos Óvoda közporiti ópüiete a Napsugár nevel

kapta, 4 csopa*os, ahazzá tartozó újonnarr ép§lt Kisn'ókr-rs óvadában 3 csopot1
nrűködik.

Az Órbottyani lagóvodánk a íblLr Bottyáni részér: található, a Margaréta óvoda
nevet vá]aszlclla, nrely ó csclport beíagadására alkalr:ras.

Kisnérnedil lÓvó tagór,oda 1 csi:por1 részóre tuil lrelye1 biztcsítani.
A Napsugár Óvcc]a l97?-lren keriil1 iiladásra, melyet 200l -ben bövítettek, az új

Kisrnókrrs óvtldát 20l4. augusztus 20.-ári adták át 3 csoporttal.
Tagtivodárrk a Margaréta óvocla 2006. augusztus ?0-án 3 csoportlal keriil1

átadásra,
A 1el§tér beóp{iéséve1 ,jabb 3 csopclrt kapott helyel. §bből 2 cselport ?§10.

szeplernber 1-vei költilzött be. a harmadik csopotlot 201l. szepternb§r 1_vel
vették birlokba a gyemekek.

A Kisr:én":edi óvoda 1991-92-ben épiilt új épület. Míieinlék jellegű könlyezelben,
a kert első traktrrsában helyezkedik el.

Xrllsejében ugyan ellór§ a nógy épület, cle ll-rinilegyikek R}€g val"r § maga
szópsége, varázsa Ós a:ltlegszivű, gyennekszerető í'elnőttekkel egl,ütt igazi

clthon1 arlnak a kisgyerrnekek rreveléséhez."

Őrb,rttyen i Napsrrgár Óvod a P edagógi ai Prograrrr j a

,.,,,-
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l. szociokulturális háttér:

Az intézmény adalai;

Az irrtézniélly neve és szókhelye:
Őrbottyáni Napsugár ÓvotJa
2162 Órbc.rttyán, Rákóczi Felenc utca 87,

Az intózrnén_v tagi ntóz,nétrye i, tcl eph e l ye i :

o Ór,bott},áni Napsugár Óvocia
2l62 Órbottyíur. Rákóczi Fcrcnc rrtca 87.

u Órbortyáni N apsugár Óvoda Margaróta Tagó1,odáj a

2l62 Orbottyán, Ovoda utca l ,

. Őrbottyárri Napsugár Óvoda kisrrénredi Tagóvodája
2l65 Kisrrórrredi, íő út 3.
r ór,bottyáni Napsugár Ór,oda Teletrrlrelye
2l62 Őrbottyán Rákóczi Ferenc r.rtca 1l3. A épület 1, ajtó

Lz íntézmény fenntartój a :

Örbottyán és KisrrérnediTelepülések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa

2l62, Órbottyárr, Fő u.99.
Az alapító okirat száma: 2-1l20r9,
Kelte: 2019. július 22,
Az óvoda örrálló jogi szerr:élyiséggel rendelkezö költségvetósi szerv.

Az írrtózmóny tevékenységei
Alaplevókenysége: Szakágazat: 85l 020 Ovodai nevelés
Konnányzati furrkciószám: 091110 Ovodai nevelés, ellátás szaktnai feladatai

09t 120 Sajátos nevelésű gyerrnekek óvodai nevelésének,
ellátásárrak szakmai feladatai.
09l l40 Ól,odai nevclés, ellátás rnűködtetési feladatai
0960 1 5 Gyenlekétkeztetós köznevelési intézményberr
0 l 3 3 5 0 Az örrkolrrrá nyzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos {'elaclatok

OM azonosító szárrl: 032910

Az óvodai cstlportok cngedélyezett lótszánra:
\Iapsugár Óvo<la: 4 csopor1 100 fl'
KismókLrs Ovoda: 3 csopo:1 75 fő
Margaréta Óvoda: ó csoport l50 fo
Kisrrélnedi Ovocla 1 csopor1 25 1ii

Összesetr: l4 csclport 350 íö
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2. §zemói}.i,feItéte.leli:

Szepó]yi fbltételek táb:áiari kjr{ptatása a KlR o]rJalán talá]lrgló 2a2l -es évi statisztik;i
adatck alapjírn:

3. Tárg,vi feltételck:

Az ór,elda tárgyi leltótelei

,,Ór'odánk központi intézrrrénye Ó;ioltyán cgnlrumában helyezkerlik el, hozzá
közel a Kismókus ór,oda található.

Tagóvodánk a város Bottyáni részén és Kisn*rneciirr kapolt 1-relyet.
A közpr:l::ti óvodában a hclyiségeke1 ésszerűen és nregfelelő clrcnrJezésbeir

alakították kl"
Rcrrclelkeztink a kii]ö::bözii kiszr:lgáIó helyis§gsk}iel {öltözők, nrosclók}, 1bző

k*nyhát üzer,:,: eltetürrk.
lt14 csopor1 kapctt lrelyet, fór"dhely száma: l0ü fő,

CsoPor'lszobái::k tágasak, vilógosak, egyik irosszi r_":]da]a panorá:rra ablakos,
szemben vele beépílett szekrdnyek találbatók, rnelyekberr a gyermekek játékai,

edények, textíl iák kaptak l"retyet.

Bet etld ezési 1xgyairrk r:r egí"el elrrek a k ö vet el nrérryekrrek. Az e] lasznál ódcrl1
bercndez*si tárgyainkat. bútorai::kat igyg|37ii:rk kijavitalri, illetve pólolni.

A gyernekck dólu$ni pilre:Tósót far,ázú börlektetii illetyc k§nnyített rnűa:ryag
ágy*k szolgáiják a csctpoficrkban,

]
a

{)r,od:ri a ll<a l nr tzotl:r]; §rr!xia

íill*xpe ilagógustlli

F*isőfckú vógzettségű Óv*dapcdagóg*s 26 fo

, §zakközópiskllát végzett Ór,odapcrlagtigr-rs 2ö
Lo gopérlus- gyó gyp edagógLr s líö

]YtreIő- rrktató nrrnkáí k§zvctlenül scgitő ntunklíársak
, Perlagógiai assziszterrs .1 fő

Dajka 14 íő

Egyó}: murrkakör ?fő
Összcs rtolgozó .l9 íö
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Az ór,ocla rragy udvarának alakítása ór,ck óta íblyatnatosan ttjfiénik. Az rrdvar

talaja lronr<lkos. bíil rnár a játsztiteriilci nagy része íiivcs. Sör,énnyel
clr,álasztotí tcruletck bizt<rsídák a csoporlok zavafialan ter,ókenységét, dc

lchctősóg \/an atTa is, lrogy a g,vennckek találk<:z.z,itnak testvérükkel.
barátaikka1.

Folyarrratosarr ültetülrk íákat, a rneglóvők pedig rnár árnyékot, védelmei adttak

a nyár égető napsugarai ellerr.

lJdvarunktrn iclretósóg van mozgalmasabb és nyugcldtabb tevékcnységekrc.
igy azok a gyernrekek is találnak magukrrak ht:lyet, akik beszélgctni, érrekelri

szcretnétrck, \,agy esetlcg nagánytls.kikapcsolódásra, elr,onulásra van
igényük,

A jirtszótcrtiieten horrrokozők, mőszókák, gsúszdák, egyertsúlyozó játékok

adnak tarlalnr as j átékiehetősógct a gyertnekek!]r:k.

A város lcgelső ó1,odája a Kisrnókus ól,oda, nrelyet l949-bcn nyitoltak rneg.

Dcrmbok völgyóberr ellrelyezkedő uradalrni épület vcllt. A legszebb tenaószeti

körrryezetben alakították ki. Nevét onllall kapta. hogy az óvoda területón levő
fák közt rnókus család tar.yázott.

2014, arrgr:szlus 20-trn ünnepélyes keretek között adtak á1 azűj 3 c§opotlos
Kismókus ór,odát. A gyerrnekeket 20l4. 09.0l{ő1 fogadtuk ebben az

óvodában.
Az ópűlet minden igénl kielégít, nagy tomaszoba, logopédiai szoba és tálaló

konylra tarlozik hozzá, minden csoporlr:ak tágas, világos mosdó ós öltöző
helyisége van

Az óvocla bírtorzatának cseréje. felújítása már az ópítkezés alatt folyarr,irtosan

töíérrt. Itt L)arri elemes öltöző szekrénysor. Dani bükkfa székek, fa asztalcrk
talá]hatók.

Az óvoda udvara, tennészeti köntyezete ideális a gyenlrekek testi-lelki
fejlódóséhez, segílségct rryújt a tenrrészcthez való szoros kiitődós

kialakításához.
Az ór,oda szomszédságábarr tennészetcs fás-bokrns terüle1, patak található.

Az óvodarrdvar játszórésze gurrritéglával burkoit, Az udvar-i játókeszközök
l,álasztéka rrregfelelőerr szolgálja a gyennekek mozgásigérryérrek kielégítését.
A város Bottyáni részótr, tagór,cldárrk a Margaréta óvoda 2006. augusztus 20-

álr 3 csoporttal került átadásra.
A tetőtér beépítósóvcl újabb 3 csoporl kapirtl lrelyet. Ebből 2 csopor1 20l0.
szeptember l-vel kóltöziitt be. a lranrladik csoportot 20l l . szeptetrrbcr l-vel

vettók biftOkba a gyern.ckek.
Az ópület nrinden igónl.t kielégít, rragy tcrntatcrenr, logtlpédiai szoba és tálaló

krrnylra tarlozik l,nzzá, minclen csopoftnak tágas. világcs nrosdó és öltöző
|rclyisége van.

Az óvoda i 50 férőlrelyes, lrat csopolttal nrúiköclik.

Csclportszobáink tágasak. világosak, szintc tcljesen új bútor.lkkal lelrclcztük
be.

Az óvocla r_rdvarát für,esítéssel, íásitással és esztétikus, tennószetcs anyagokból
készült ilitókeszközökkcl alakítottuk ki, hogy a g),errnekek egószséges

fejlődését szolgálja.
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Kisnélledin l9§3-ban k§itöztiink rrj. patirrás óvr:dánkba, Az épü}et 25
ferőhelyes. nelyberr 1 csopctttszoba, telnraszlba, öltöző, 2 :nosdó-WC
lrelyisóg, iroda, rr:e,legitő kcnyha. mosókr::;ylra, felrrőtt ölt§ző és WC

találhatól.
\,Íivel jelenleg cs;,rk 1 csrrpofi rnűködik az egyik csr:pr:::"|sz*bát foglalkcztató

teleilxek. ton,:aszotrátrak alakítottrrk ki. Ebben a {eremben helyeztiik el a
kór.Yvlál'al. a szobai csíiszját ós ti Crcilsrral11 falat, A gy,errttekck délLrtáni

pi}lenése pi1 le kiir-inr,ű tektetijkő rr tórtóx ik.
A n:ásik tenxet játékszoi:árrak lTaszrráljuk. 1tt sikc:ült kialakítani egv tnodern

i])abasa,rkot, };bakonylrá1 §z SZMX segítségével. Lbben a ieretnbe:r 1alállrali: a
lánol;attiink ii]tal arlorr,:ányozotl TV és videó készülek is, Mindkét ten:riirrk iri

bírtcr:zattal r,an ibiszet"elvi:.
Az udvarr"r;rk egy nreglér,Ő Őspalk lerületébő} íl]30xr2 alapterülelű. Keritós és
stjr,óny nélküli nagy egybe§iggő járszólór, nrell*en erdős rész, fives kis pálya

találharÓ, A gyernrekek udvari életét kerítósssl e]határolt §Lj szabr,ánynak
megfelelő. ül*snrerrtes talajjat reldelkező játszótér is szolgálja. Berure

Lcmokclzó és bstc§§s rész is talá]ható.''

Örb ottyáni Napsugár Ó r,oda Periagó gi ai P rog;axj a

4. Peda§ógiai,"x:tnka;

Gyermekkép

,.GYer:nekkép: A gvenrrekről vallott alapelveink, &1ékek, cólck a lratéko*y nevelés
érdekében"

"§ngem ne emeljen a magas|ra se*ki,
§a aem tud addig tartani,
Mig tényleg m*gnövök.
§uggo§on ide mellénr,

Ha nex csak hallani,
§e érteni akar,

§o§y közel legye*,
A szívdobogásrrxk."

{§i*alan Ferer:c)

Őrbott;,áni Napsugx Ó voda ? edagó gi ai Prcg:,an:j a

a..

a

,_,,,
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Óvodakép

Az intézmóny Pedagógiai Progr:rmja

Órbottyáni Napsugár Óvoda I,1elyi Pedagógiai Prcgrarn

Pócz'[üntle

,,Ncvelósiink célja, lrogy örrállóatr, szabaclon vizsgálódó, kutató,

kísérleteztí. problénát és í'elada{ot örrállóan nregoldani tórckvő, a lrclyes

crkölcsi tnagatafi ásí beiátásból, iinkónl vírl 1 al ó szcmólyi ségeket f'onrráij urrk.

Az cgyérr alrlrtrz, lrogy zirkkenőtrrentesetr be tudjorr illeszkedni a társadalrni

életbe. el kell saj átítania bizonyos képességeket, viselkedósforrrrákat,

tudásarryagot" minciczck az adott kor kultúrájátrak az elenrei, az ecldig

í'clhalrnozott iisszes rnűveltsógi .iavak egy része, nreglratározott köre.

lr4inclczck elórésórc a nevelési l-elaclatok retlclszerón kereszttil jutunk ei.

Ezek a szernól1., élle]:,::i. erkölcsi, esztótikai, teclrnikai, testi képességeinck,
tul aj do:rságai trak tcrvszerúi fej l esztósét j el en ti k,

szorosan iisszefiiggrrck egynással, együttesen segilik a cél elór,ósót.

A feladatok között netn ]chet rarrgsorolni, tnellőzni, egyrnással összeÍiiggnek,
kölcsörrö s kapcsolatban állrrak.

Alrhoz, lrogy a rank 1ráruló í'eladatokrrak maradéktalarrul megfelellressürrk,
részleteibetr is islnernünk kell nevelésünk feladatait, sajátosságait, nródszereit."

Órbotty án i N aps ugiir Óvoda P edagó giai ['ro grarnj a

,,Programunk részben adaptált, az l999-es ?§agy Jenőrró: Ncvelós a művészetek

eszközeivel rrcvelósi proglam útrrrutatása alapján készült, nrelyet 1reiyi

sajátosságainkkal egészítettünk ki, n:ódosítottunk.

Kisnémedi tagóvodábatt a nevelési célok és feladatok rncgvalósítása Fábiárr

Katalin Tevékenysógkiizpontú óvodai nevelés progranja alapján valósul lneg."

Őr,bcrttyán N a;lsugár Ó r,ocl a P edagógi ai P ro grarn1 a
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Vezetőként t§rekedni fugok arra, hcgy az intózrrrónyvezetöi konrpeteneiák*ak megfeleljck, az
irrtóanényekbcx.

l. ,\ tr::lullil ó_s 1lrj,lit;is ltr:atigiaiJgrrtrlsr órl opc::*tir. ir,:in},ili§

§ A rrrii:,kia]akult ós müködó hagyományok nregórzésót nagyr::: fonlosnak
tarton:. Mir:dezok rrrelletl az irncváció1, az új módszerek, lehetőségok
triprób*}ását is felté|len§1 tán:crgatonr.

Törekszen' axa,lrog3, tárnogaló la::ulá*i körayezete1 }:ozzak iótre, :iz intózrr:ények
fur:rásail ene a célra hasznáiorrr ful.

§lsődleges fbladataira közé tar"tozik *z irrtézmények *rindgr tagjának lratókony
irá*yitása és *renedzseléso,
Á gyennekközössóg alakitása, ferurla:lása és fejlesztóse k§zéppontbalr a
*evelési eredményekkel.
Cólom, az intóznró::yeki:en a kőzós értókekel kialakítása, amelyeket mindenki
órtelmezni tud, és tevékenységá::ek részévé válhalnak.

3

§

a

2. A vírltozások slrató§iai yezetése p§ a}§J"rrtíy, irán},ítás1

Figyelni fbgok az egyÉni sikelek közósségir,ó télsléIe, arnely az óvoda közös
ó:dcke is, így a szen ezeli kulturát folyanratosan fejlesztbetem.
Az alkalmazr::1ti kózösség eset§:r figyeler:r:be kel1 ve*ni a várhaló személycserékel
(óvodapodagógus) " ii] őt ket i hagyrr i egynr ás nr egism erósére, amel ;.re fu r}i:to sa:r

figyelr:i t"ogok.

A rnegleieló célok ós _iö,,,ökép kialakítása ós en:rek meg:,alósítására iri:Tyuló
slratógi aal kotás fcl::lto s felird atom,
Az intézrrrények _iöviiképér:ek rr"regfr:rgalmazásakor íigyeienibe ve§zem az
intózmó,r:yek külső ós belső könryeze{ót, a várlrató változásokat.
Célorn, lrogy lrat*iony konrrr:*rrikáeióva1 lámogassam az ér,tókek

tevékenységbe óp§lését, a jövőkép elérését.

A nregvalósilás szakaszábarr következetesen kópviselenr *zokal az irányckal,
rrrelyeket szervezeti szi nten rneghalároztur:k.
A j§vőképlrez vezető útcn rr:ind t:ragannak, ::ri::d pedig a rnurrkatársaitnnak
szűkebb és tágabb c§lrrkal.jelölök ki.
A r,áltozások folyarnatos követése órdekóben }:iztosítom a:/, örrképzósi,
önilló infonr:áció szerzési ielretőségeket, valatnlnt szenrezett e]őaclásoka|, ezzel
kezelvs a válar:zás {rtjában álló sllenállást"
Folyalnali:san tájékozó<Joirr ós tájókoxatorrr a :tlunkatársai:,nat az *j o1rtatilsi

trendekről, szakpolitik*i változásokról, amelyek órirrtik a lrétköz:ralri gyakcrlalot is,

A Llelső és n kiils§ értékelós (ö::él1ókelós és irrtózrrrúnyértéketós)
ereilrrtényeit íigl,giglr6c yór,e ilna töreksze:"ir. iogy azotlosítsuk a lejleszlerrtlő,
kierr:elkeclő ter"§letckr:t. ós czáltal bizlr:sjtsam a k§zöser: kitűzött iránvok teló r,aló

lraladásl.

a

a

a

a

a

a

a

a
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a
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3, ()nnrag;rnr stratógiai vezctóse ós operatív irán}-ítása

. \rezetői nrunkám során lbrrtos a fotyatnatos önképzós, az önismeret fe.jlesztése,

r Tuclatosan kír,ánotn fejleszteni vezctői kclInpetenciáirnat felisnrerve crősségeinret,

valamitrt kclrl átairnat.
. saját fcjlőclósen érclekéberr számítok mutrkatársainr, a külső kcrllégák, a sziiiők

r.alarlinl a t-clrrrtartó visszajelzéseire, nrelyek az önérlékelésenrel elŐsegÍlik.

l Có}om, lrogy beépitsem a saját gyakorlatorrrba a rnár lótczŐ, trregalapoztlí1

perlagógiai ós vezetésirnorlelleket, elrnéleteket. r,a}atrrirrt az- új oktatási trendeket Ós

ir-rrrovációkat. azokat íblyarnatosan alkajmazzam.
r 'l'ámogatni fogorir és segítem a kutatásokat ós a térryalapú rnegkiizelitést a tarrulásban

ós tanításban egyarárrt,

4. Mások stratógiai vezetóse és oneraíív irán},ítása

l Az intézmérryekbon e]őíbrdulhat, lrogy rryugdíj előtt álló kollógák vannak, igy az Ő

távozásr,rkra való felkészülésre, a kör,etkező generáció felkészítésóre a külörlbÖzó
pcdagó giai -szakmai f-el adatokra ki etrrelten fi gyelnri fog<lk,

. Igyekszem ir:spiráltri rnunkatársaimat magasabb teljesítmórry elérésóre, hogy a
1chető legtöbbet fejlődjenek a kapott visszajelzések és az iirrreÍlexió segítsógóvel.

r Ana törekszen:, hogy olyan murrkatársi kapcsolatokat alakítsak ki, arnely a közös
cólok elérésc érdekóben képes a saját tudását mozgósítar-ri.

r Tátnogatom és ijsztönzörrr az innovációs törekvéseket. fogadom és elvártxn a

kreat í r, gcr nclo lkodást, az új szerú ötleteket.
. Hatékorry kornnrunikációval kívánok időben visszajelzóst acíni a

nrurrkatársak nrurrká-i ával kapcsolatbarr.
r A koníjiktus lrclyzetek dernokratikus lnegolclására ós trrinitrralizálásá'a törekszem,

r A trrultkattirsak íielelósségót, jogkörét ós haláskörét cgyérlelnrűcrl lratározo:ll meg,

íblhatal nrazást adok bi zor. yos fel adatkör,dkb en.

o A t ezctési feladatt"lk egy részót delegálom vezetőtársainr nrunkaköróbe. najcl
a továbbiakban a lcadott diintósi- és lratáskörijogcrkat lIagam is betartom és

betertato]n.

5. Az intéznrón},stratégiai vczetése és opcTatí:" irán_vításír
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* Aktív pályázatfigyeléssel, -íi-assal tijlpkszern a tárgyi §ltátei re:rdszer fi:iyana1o:
és ten szerű §jlesztésérr:.

* Tárgyi feiszereltség biz:r:sítása érdekébeir fct;:las:rak tatlont az elhasz::álórlatt
cszkiizÖk kllyar:alos cserej§t a kötelező eszl§znonna előírásaihoz lga:cdvt.c a texliiiák 1gyermck-ós fbirrőtt-lörtlkiizők. ágynei::iik. ler-{tők, fiiggönyp§,
sziinyegck stl,:,).

§ a gye§.ekí"cktetők {ahl} rr nodenr í*ktetők ellrelyezése ::regr;lrlható)"
3 a gyenr:ekbútolok,
& a gy*flllckjátékok, *ö}eg a §leszt§ _;átekok bővjlése.

' a ko*y]"lai fe]szelelések fulya:xatos csereje, a HACCP-előirásajn*k r:"regfblclően

' §izlositom, hogy az irrtózmények üz*xe!tetése lratékr::"ryan ós ereiln,}ónye§§:]}
vezeíői hatáskörömrrek rnegfelclőe:: tö*órrj en, tor,ábbá gondoskodonr az
irrtózr:rényekhez kapcsolód§ adnrirrisztrációs kötelezettségek hatékcny és
ered::;ényes elvégzésóről.

. Törekszerx a lratékcny raunkait!ő beosziásclkra (egyerrleles 1elhelés,
túlterbelés elkerülóse} ós íblügyelen": a munkatár:ak hatékcny mulkavégzésót,n Fclyamaao§an figl.elem::eJ kisérein az inlézrnények r,:":űködését belolyásolójogi szabályozók változásait, ós tájékoztali::l a munkalá;saimat az őket, ijletve
a rnlrnkáj uka1 érirr tő j o gszab ályv ált ozásokr-o 1,

* § rlunkatársak tájókoztatásám löb}§te kc:":rmunikációs eszközr, csatornát
(verbális, §yor:]:letott, glektronikr:s, közösségi rnédia stb.) r:"rűködtetek. A
megbeszélósek, éfl ekezl etek atkal* ával szakszeniel komrnurri kálok.* Elvárcnr a szabályos, ko:lekt dr:kurrrerrtálást, rle cólonr, hogy az
ÓvodapedagógJrlsok adrxinjsztrációs te{:eit csökkenteni tutljam, Errnek órdekében
új szeni :xegol dásrrk fel k utatá sára 1 örckszenr.

* §zabályuzással bizacsitorn a foly*matok nycxon követlretőségá1,
ellenőrizhetőségót.

' §zeirrÓ]yesen kír,ánrrtn irányitani paflneleinek azonosilá§ár,l.ó§zt veszek a
Pi:finerek képviselŐiv*l és a partrrerekel kópviselő szoryezetekkel tör-tónő
kapcscrlattartásban,

r Az inlézmélry vezetői iratáskörtimnek megfelelően hatóko§yan kívárrok
egyiittműködni a íenntarlóval,

, l\J. Az clkör,ctkező öí ór,slr-aíógiai ícrlc
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Kicmelt oóljairrr és elrhcz kapcsolódó íblaclatairn ütetnezésc, az intózrnérryck

mirrőségelr,ű rnűködtetésc érdekóbcrr:

1, A tiirvényes műlröclós fclíétcle inek megtcremtésc és biztosítása

ltör.,id tár,ú cólok és feladatok
2022-2023

Az int*zrnó*yek rrrűködését szabályozó cJokulrrentutnok, valamint azok rnellékloteirrek.

fiiggeiókeinek tnegi stnerése"

Adatkezelósi szabtilyinak erősitóse.

A megi elenő j o gszab ályok fol yanatos íi gyelernrnel kí sérése.

Az ezz.el kapcsolatcls tcriiletek érirrtő tol,ábbképzésckcn való részr,ótei.

Az irrtézrnények alkalrrrazottainak nregismcrése,

A nemz.eti közrreve]ósi törvérry áltrrl rrreghatározott pedagógus előrr.erretcli rendszer

feladatainak ülemezése, el végzése.

Közóptávú célok és feladatok
2024-2a25

Az intózrnények rnűködését szabályozó dokr"unentumok, felülvizsgálata, a tÖrr'Ónyi

vál tozásoklrt,rz és partrreri i górryekhez i gazítása.

Az ala1l jtrgszabályclk valatrlirlt a továblrkópzéseken lrallottak retrdszcrbe foglalása

A jogszabírly változásokkal kapcsolatos tcrületckct érilrtő továbbképzésckcrr való részvótcl

Minőségi trruttka rrrcgvalósítás

Az alkallrrazottak tcljcsítrnóny értékelésénck kidolgozása.

Az Önérrókclési C'soport irltali szabályozásbarr nreglralározr;tt soron kÖr,elkező

tivodapeclagógusok örrértókclési-.rrrinősítési-.tanfelügyeleli fbladatainak el]átirsa.

Pontos adatkezelés, adatszolgáltatás.
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?. Tárgl,i l'elíótclck bizlrrsítása

|'ricz'|"ündc

Hassá tár.ú cólok és feladat*k
zaző-2027

Az intéz:rró:,tyi dokurnenlr;mok ío}yanrattrs kol::erenciájának nrcgta§ása"

Az óvada lorvéxyes :niiködésé:rek bizlosítás*, a f*nnálló lörvónyek, rendeletek, belső
sz,abályzalokban foglaltak bet:xtásával.

A<latkezelés szabáiyaina! nraradóktala:r, 1b}yar::atos belat,tása, belartatása,

Ferrrrlartói elvárások leljesilése,

A jilgszabály ós törr,órry,,i runiielkezisek istrleretérlek erijsítóse.

A jogszabály változásokkal kapcso]át§s 18I:ületeke1 érintő továbbkópzéseken való :"észvólel,

Az elijző óvekben megvalósílatt feladatok elernzó órrékelése

Rör,id tírr,ú célok ós leladatok
2022-?a23

Az ópiiietck áliagr:legóvása a miiszaki vezetővel való tblyamatos egy;laműkiidés bizlosítirsa,

Bi ztonsá gos, eszléti kus, ti szli: ós fej lesztő kön:yezel biztosítása"

A2}nal2 {VIII.31,) EMMa reirije]el által szal,:ályr:zctt eszközllo§§a nreglétének ellenőrzése,
folyart atcls biztosítása"

Az i :r tózxrélyek udvara i n ak ál 1 *grregór,ás a.

kertészeti mirrrkák koordi rráiása.

Telretséggo:rdozás

Kömyczet és tetrrrészetvódelcirr
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Középtáw célok ós feladatok
2024-20?5

Nyári tervezell karbantartási, felújitási munkák koordirrálása,

Az óptilet, r,alanrint al"toz,zá tafiozó terülelek állagnregóvása.

Nyári tcrvezelt karbantartási" felújítási munkák koordirrálásir.

A 20/201 2 (Vlj I.3 1 .) §MMI rendelet által szabályozott esz}öznon]la, valamirrt a szaknai
igények szerinti icltótelek biztosítása.

A csopoftszobák ós kiszolgáló helyiségek berendezéseirrek Íbiyarr.atos bőr'Ítése, cseréje a

l ehetősógek]rez nrér,tet:.

Eszközök és fclszereiések szükség szerirrti javítása, cseréje

K ópes sógíbj l esztő j átéko k, szakm ai eszköztár bóvítóse.

Udvari játékeszközök karbantartása, bővítése.

Az udvar fblyarnatos karbantarlása.

lKT eszközök igény és lelretőség szerirrti bővítóse, elavult cseréje,

M egíbnto l t takarékos gazrlálkodás, kül ső tárnogató i fon ások fel kLrtatása.

Hosszú távú cólok ós feladatok
2a26-2027

Az ópület, valatrlitrt ahozlil tarlozó területek állagnregóvása.

N yári t ervezelt karbarrtartási, lel ú_i itá§i rrrurikák koordi rrá1 ása

Eszköznonna ós szaknrai igórryek szerinti íbltételek biztosítása,

tKT eszkózök igény és ichetősóg szcrirrti bőr,ítése. elavr"rlt cseróje.

A csoportszclb á k bcrcnd ez.ésének í'cl új ítása, cseréi c,

A tálalókoxyl:ák rrrűszaki bercndezésekkel történő korszeriisítóse (pl" rnosogatógép, háztartási

gépek).

Ut]varijírtókcszközök. btívitóse (lrinták, a gycrlnckek rrrozgásfcjlődÓsót clÖsegítő
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korcsi:rpodoknak rrtegfet clrj rl*szókák )

M egforrtolt takarékos gazdá1 k oclás. kü1 ső tánlogatói ícnások {elk ulatása,

3. 1,1unrán crőínlr:is lriztosí1*la, lejlcsziésc

§,övid tár"* céjck és feladatok
2§22-2a23

Az intózrnén.vek xriltidésólrez szüksóges ]:r,::rriin er§fun,ás biz:ositása.

A várl,:aló csclpo:1szálrr nlakrrlás rrrialti sziikséges átszexezés tnegvalósítása,

Á mulr}iatársak egyóni órtlek]ódésének. irárryultságának, képessógeinek, lerlrellre:öségén*k,
pedagógiai alti:űdjének rnegisrneróse.

Az a]k*lmazcrttak kópzcttségérrek íel:nérése. eselleges hiárryr,:sságok fultárása.

Kópzósi kölelezettségck ielrnórése

§ zaklnai napoko:-l. ktrrlíbrenciáktrtr r.,aló részr,ótel biztosítása.

A kiilső szakrnai é:tékelés ós nrinősités szexrporrtjairr*lk fokozr:ll érvényesilése a működós
folyamataiban.

Az ir": t éz-rn ónyek szaknr ai rn r"rnk á_j ál ak x cgi s trreróse.

A szakmai nunkakózösségek és ::runkacsopr.rrtok xiiködésének és tevókenysógeirrek
rnegi*meróse,

A szakrnai iníbnr"láció áranllással kapcsolatos teerrdők leltérkópezése,

Középtár,ú cólok és leladatok
2024-2025

Az új munkatiirsak cgyérri ér"deklóiiósének. trányaltságárrak. képessógeinek.
tclhellietőségérrck, pcdagil gi a i atlirűdj ónek ttr egi s:rr eróse,

§] r,rktr: áe ió e§f lén a r-neglcl el ii il,t tl:,lkalárs kö ri:i leki rrtő k i vál asztás a.

Önkópzósi 1elretőségek tol,átrbi 1á::"rr:lgatása, lratékcny }:e}ső képzések szelvezése.

A rná: Jblvarlratban lór,ö trciskoiázási terv :r:egvalósitása.a,,
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Továbbkópzési Progrant clkószítése az elvárások és igénl"ek alapján.

Szakirodalnrak, fblyóiratok i,ásár]ásával és igények időbeli továbbításával irrgyencs képzések

kihaszrrálása,

§zakrnai Ilitpokon, korrf'ererrciákon való részvétel folyamatos bizlr'lsítiisa.

A ke\rzési kötclezettsógek teljesítósónek íirlyanratos tánrogatása, a köitségvetés {irggvérlyében

Fenrrlafiói tárrrogatás ci:rycrésc"

(iyakorrroki szab iil yza 1 nriikiid tetése, r,i zs gák l ebonyol ítása

szaki,jzsgázott pedagógusok bcvonása a rninősitési íblyatrr atokban.

M inősitésre j elerrtkezés iisztörrzése.

Portíölió készítésben. t'elkószülésberi segitségnyújtás,

Az IKT eszközök alkalmazási szintjérrek jar,ítása.

Szakrnai korrrrrrunikáció ós 1eam munka fejlesztése. Ezen erednrónyek llyoma§ követése,

szüksóg esctén javítása, csapatépitós,

Murrkakörülmérryek fcj lesztése

A szakmai irrfbrrnációiirantiás lehetősógónek bőr,itése, a mcglér,ő forrnák firrornitása.

A szakmai munkához sziikségcs irrfonnáció hiányok feltérképezése ötictbörzs rnódszerének

alkalrnazásával, visszacsatolás elégedettségnéréssel kétévente.

Hosszú távú célok ós feladatok
2a26-2027

Nyu gd ijba vcnul(l al kal nrazottak megl'elelő utánpótlásárrak biztosítása

Az irj nrunkatársak nentrrrálása, bcilleszkeclósük, feladatvállaliisuk segítése

Továbbkópzés i Pro grarrr és B ci skol ázás i Terrr eredm ényes rrregvalósitása

Szakrnai napoktltr, kolrlbrerrciákotr vitló részvélel folyanratcls biztosítása

A kópzési ktitclezettségek tcljesítósérrek íblyamatos tárrrogatása. a költségvetós ÍÜggvórryótren.

Ferrrrtarlói tárnogatás elnyerése.
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Pcdagrigiai eólkitűzések és fc|adalck

I)ócz 'I'tindc

?edagógus ÉietiráIl,u Mlilell rrrinóJ leljescbb nregviilósitása.

j\'lunkarlál]alók leljesítrr:érryó*ékelóse, minősilése, az aklnai!tás figycler:rbe vótele alapján.

Karlierépitési szánclók §g),clerrrbo vóte]e az adoít }elre:§s*gek kihaszrrálásáva]

N,{eg|etelŐ ;nunka a:rorállaI reldelke;ő, stabil, k§pzelt alkallirazcltti kör kia}akítása

A szer"cprkl:ez, státuszok,}::oz kapcsolódó kotnpeteirciahatárr:k betartása" beta:latása

Csapatként műk§dő rrevelők§z§sség lékob*zása,

lr.'1 un k atársitk mclti i,ációj ri és kópcss ó t*tel e ir 1bl aei ate:lra.

§lkötc}eziidós lliive]ésc az intózl:lón,v ielé,

Feladat, c§CIpon és egi,éni célok összelrangolása.

Szltk:lai irrfor:r':áciriára::rlás nlegfelelő rnűködtelóse minde,n szittten, Flalékorry_ságának
növe]ósc a vállozáskezelós és a rnegalapozott clöntósek ériJekében.

R.övid távíl cólok és feladatok
2r?2-2a?3

Az irrtézményi 1-I elyi pedagógiai prograln tar-lailnának rnegistr:eróse

A nrurrkatársi:rk gyaka;!ati nru;rkájának nregisn:erése, csoparllátogatások alkalrrlával

A belsij kclr:munikációs há]ózati milködésónek metismerése.

Á kiernelt §gyeinet, spcciális ellátást igénylő gyenrrekekke1 kapcsolatos dclcu:::entumok
megismeróse"

A nevclÖ-oktató lnurrkátrarr ró;ztvevő n:u:::katárcak ezen isnrelclelnek leltérképezóse.

Az elÓgedettségrrrérés egyszeni ós lónyeg*"e tijrő eszközeinek kitiolgo zása akulcs§ltosságú
parbterekre.

\/isszacsatolás erósitése.

MuIlkalársak igérryei:rek. elégerlelts{gérrek txórése



Ór,oditvezctői p:i13,áza t 2(122 - 2l)2'7 Pócz Tündt

Középtávú célok ós feladalok
2024-202s

Az eclcligi tapasztalatok rnegvitatása, sz-ükség szerinti rrródosítasclk elvégzése, a lrangsúlYos

terüi etck nreglelelő kezelése.

A programbeválás vizsgálata kapcsárr összcgző értókeiés készítésc

§gymás gyakorlati nru:rkájának jobb rnegisnteré§e, hospitálási gyakorlat kiépítése intéznrényi

szintekeir.

Gyakorrroki, mcntori rendszer működtetése,

Az cgyrr-ráslól törtérrő tanulási, irrlézmérryi gyakorlatállak bevezetése.

A ,"idr gl,akorlat" megistnertetése a murrkatársakkal

Önrcf]exiók és reí]ektív énékelósek készítése. Ezeken a területekt:n Íbltárl hiányosságok

fejlesztése.

Az alkalrrrazcltt belső kornrnunikáción keresztiiti infornrációárarnlás rninőségének

fel ülvi zsgál ata, szükség sze:inti fej l esztése.

Kellő tájékozottság képessé tétel elérése.

A kicrrre|t írgyclmct i gónylő gyerrrrckck fclisrrrcrése, gondozása.

A felzár,kóztal(l, gazdagító tevékeriységek nevelőrnurrkába törlénő beépítése.

A lrátrárryos lrelyzctű gyerrrrekeknél a segítségnyirjtás lelrctősógcirrek rnegtalálása, szorosan

együttnrüköclve a sz ül őkkel, segítő nr r"rnkatársakkal,

A telrelségígérctcs gyermekek kópcssógeirrck kiborrtakoztalásárrak elősegítóse, alkolásra

ösztönzés.

A szlrlók segitóse a tchctségígórctes gyeimekek rlcvcléséberr.

Az clór1 ereclményck visszacsatolása.

Meglralárazott terirletekerr kolrkrót adatok, crednrétiyessógi rrrrrtattik rögzitósc, elctnzóse,

értékelése mcghatároziltt idöszakorrkónt.

Megf'cl clő rrrór,őeszkiizijk ki alakitása

Évcrrtc rivt;claszintíi tisszevelés ós intózker]ósi tcrv készitése a gyerrgóbb teriilctck erősítésére.
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Kr: pcso la íok kiéllítósc :í po lár t és lr;r,á lr bfcj leszt ósc

Rör,icltávú célok ós íe]adatok
2a2?-2Q23

§osszu távú c§lok ós feladatok
2a26-2827

A Prograrxber'álási vizsgálatr:k eredrnóriyei tükrében, a törv*nyi változások, Jbnarartói
elvárások és a pa:taeri igónyek alapján az intáz:xérry jövők§pének feltllr.izsg§lata, szükség
szerinti kcnekciója,

A l*özóserr dsklarált célclk el*résólrez, intézményi szinlen az egl,nástól való tariulási
igényének ki alakitasa.

Az egYénileg valamint ,,a jó gyakarlaí" alapj*:t e}sajátított tr:dásanyag megcsztásával
irxavációs lörekvések tárrogatása,

A lendszerc* Ós szervezett irrformációárumlás rrregvalósításával, i:z erednrélyesebb Irregórtés,
a :lunkaíejaiialokban való jobb együttműködós megvalósítása.

A telretsógígér'etes gverekek foglalkoztatásál":oz, speciális szűkségleteik}ez. a kerlvez(j
fbltótelek folyamatos biztositása.

A hátráriYos. SNl és BTl\4 gi,errnekek kórében a diíferenciá1l eg,véni foglalkoztatás
pedagógiai ;nóclszerejnek folyarn*t§s bőr,ítése.

Többszintű tervezés rrregjelenóse a csopo;1ck t]okurne:rtációjában.

Az eredmérryek lyilr,á;:lr:,rtási rendszeretlek kialakírása, ;* átlátlratóság. kezelhet§;ég
érdekáben.

Az credrnértyek haszrrosítása a tor,ább 1*pés}iez.

Elógedettsóg li;kozása belsó és ktilsó partrrerek:ó1.



Az intéznrórryek liorrla1: tafi alnrátrak törvérryi rrregfeleltetése

Infbrlrációk. esemónyck ercclnrérryek publikálása.

Az intézmérryek isnreretségérrek bővítóse, rrépszerűsítése *arculali kézikÖnlv tervezése a

tnunkatársakkal közösen.

Innovatív prorrróciós tcr,ókcnységck bevczctése (dirckt lel,é])

Az intézrr-rérr1.,ekbc járó gyerrrrckek szüleir:ek rnegistnerésc, jó kir;rcstriat alakítása.

Az iIrtózrlrérryeklrcn a Sziiiői Szerr,ezet tagjainak ós rrunkájírnak nrcgismerésc

A Csalácl- és Gyennekr,ódelni Központ szakelnbereil,el a közös szakmai nunka kereteinek,

forrrráinak kialakítása.

problórnák eselén megalapozott, tartalmában rrregfelelő jelzósek továbbítása az illetékes

szakemberek feló.

Együttrniiködés az érintettekkel a problémamegoldásban.

Szakszolgálatok szakcrrrbereivel rendszeres korrzultálás

Megisrnerkeclés a könryéken találhatti egészségügyi ós közrrcvelési intéznrérryek vozetőivel

Szakmai kapcso'latok alakítása.

Bevált kapcsolatok erősitése.

partncrl ista fi,issítósc.

Céljainkat segítő pafilrerek keresése.

Ór,odavczetői páI_váza t 21lZ2 - 2027 Pócz T'iintlc

Közóptávú célok és feladatok
2024-20?5

Az intózrnényck htlrrlap rrrűködósólek folya:natos felügyelctc, ellcrrőrzóse

A kellő rrrórtókű tájékoztatás és vélcnrérryri,vilvárrítási lehetősógek megterctnlése és

A szülőkkcl történő lratékonv kornrnunikáci(lra törekvós,

Fenntarlóval korrekt, elvárásoknak megfelelő együttrnűködés kialakítása, bekapcsolÓdás a

kerület óletébe,

Szakszclű segitsóg igén.vbevótele, sziilő, pedagógus és retrdszergazda:'ész.éről.
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fblyar:iatos }i zlosítása,

Az inrrovati1' p1'onrócics ter.ékenysógek {:*válásának ónékelóse, eselieges rrrócicsitása

Az intózxrényi erednlónyek }:a:ókctty kommutlikációja, a tájókozódási le1,:etősógek
isn:erelének rröve]óse a családok szánlára.

A szociális irrunkás hátózat igénytre vétele a csa!ádok segítésóben igény szerínt,
kapcsolattartás segitése,

§züiő k egyritlrlriködósón gk. felel ősség§rzelónek íbkozása,

Szüliji Kör }einditása igó::y szerj:rti fbrrlában, tór::*ba;,

A Cs:tlád- Ós §yernekvérle]rrri Közporrt óvr:dai kcorclináloiival lblyarrlatos kapcsolattartás,

Az egYÜl*rrűkőrlÓs fonxáinak alakitása az óvodai szociiilis ntxkatárssal az erednrény
tükrében.

CsaládsegítŐ::lunkatársakka1, esettlrened,zserekke! ós r,ótlőnókkel való §zoros együttrnűködé;
:r:egvalósitása.

P arln eri vé 1 errrérryn;,i l r.árr1 tás k ó:,óse,

k özreműködós el l enőrzésckign,

Pontos adatszolgál 1atás

A kaPcsolattartási f'elelősi r9l]d.szerbetr va]ó :"rTűködtetése az igények összehangojása utárr,

A megfelelő kapcsr:latlbnnák kontrollált tnegtartása,

Prograxok eretimérryessógÓ;rek hatásár"rak nór{se, értékelóse (gyennek, szülők, pedagógusok,
partnerek).

}lr:sszir távú cólok ós íe,ladatolt
2a2ó-2077

Az intézrr.ények lro::lap inűködtelésének folyan"ratos biztrrsítása a kötelezettsógek íigyele:xbe
vételével,

A z,i ltózrrién,r, f o1 ya:xa los lll enedzsel ése.
]
j



A szülőkkel törtéllő kommunikáció mirrőségérrek fennlartása, a rnegfelelő infonnáciÓáramlás

által.

Család_óvocla kapcsolatának crijsítésc, ereclnrérrycs együtlrnűködés n-rcgva[Ósítása.

Sziilők segitésc az igónyeiklrez és a 1chetőségeklrcz- igazítottan

A yezetós és szülői képviselők közötti eg},üttműködés alapjá! adó legiobb nrűköclési fonnák

rnegtalálása.

A tön ónyi kiitelezettsógból következően az óvodai szociális trrutrkir múikÖdésének

tárnogatása. segítésc, az együttrnúiködés tbkozása az igényeknck ós elvárásoknak rnegt'elelően.

A jelz,őrenclszeri kötelczettségek kicrrrelt kezelóse .

I látránykornpenzáció. esély,tcrcmtés trrcgvalósítása.

szakel látások koordi nál ása,

Kapcsolatépítés, kapcstllattartás ós együttműködés azuIazó szakenrberekkel, az eredményes

munka rnegval ósítása órdekében.

Min<lerr nrinket érintő rncgbeszélésen képvisel"jtik intéznróIryeinket, nrajd tájókoztatjuk a

rrevelőtestületet.

A jclzőrendszcr rnegíblelő működésénck kontroll.jakérrt elégedettség mérós. hatásvizsgálat

készítése,

Hatékorry munkakapcsolat folytatása, két olclalír iní-onniicióáramlás biztosítása.

Évente vezetői egyez:etós alapján az igényekre ópülő köziisen összeállitott és évente

aktual i zá lt együttmíiködósi terv végrelraj tása, maj d érlókelóse.

Az utókövetós tapasztalatainak felhaszrrálása pedagógiai munkánk fejlesztésónél

Pedagógiai cóljainkat támogató kapcsolatok ttnntaftása, bővitése.

M iltősógi pl-ograrnok biztosítása.

Óvodal,ezctői pály:izat 20?2 - 2{J21 l'ócz'í'ündc

V. Zárógonclolrrt

Szere§rém továbbra is ápolIri azokat az óftókcket, anrclyeket az Órllottyárri Napsugár Óvoda

ós a tagóvorlák ko]lektivája ar. elrnúlt évek sorárr, együttcserr nlegtcrelntett. A pályázatolnban

tlrcglogahrrazott cólokat és l'cla<lalokat a Nevelőtcsttilcttcl, a §zü!ői Szervezet segítségér'el Ós

a Fettntartó tárnogatásával kíválrorn tncgvalósítani" Bízoln abban, lrogy az elkcji'etkező Öt

g521gld(ibcn az általatri nrcgltalározott célok trregvalósítása konkrót sikcrekkcl lcSz rnérlretŐ,
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Úgy gondolo::-:. hcgy egy befbgadó, *yitatt, környezetükre érzókerry szerrrléletii testülettel
olyan jÖvőképet alakíthatrrnk ki. rr:ely a gyermetriek érdekét ás íbjlődését
szolgálja, ugyarrakkcr lelrelősége1 ad a sze:",rezst fejlődés*re is,
közös akarattal ós összefcgássa1 eredmó*yesen cldbaljuk mf8 a
lrx:rrá:grőforás váltgzásából fakadó kilrir.ásokat, miközberi ósszeni íbladalrnegosztássai,
egységes szem]Ó]elte1, nyugodl lógkörben dolgozva épithedük köz§s*ó3ri::ket.
PedagÓguskó*t, ás *j vszető!ént aría törekszem, hogy niegőrizzem a rxrilt]:ól n:indazt, ami
jÓ, kcxstrrrktív és a; intézrrrény cddigi sikerr:i]":ez \/§z§telt. a Helyi l?ellr:3ógiai Prt;glanban
*g,laltakat. Pozitiv szerrilélettel. nyitcttan fogartjam az inlcyalir. lörekvéseket, ar ,új

*rlékeket. Töíekszein ara, }:oglt kien,:e]le:": lrezeljcrrr n l*e:rdő kclilégák öriérvé:lyesítő,
őtlnregvalósitó ambíci óit.
J§em csak ri ttevelós. a l,ez-etés is érlóktcrel:rlés. *riúkkőzvetítés, így 1elelós e:ikai cselekvós.
lgyekszenr példát tr:utatrli az egyélckke] r,aló törődésbe*, a bizalonta épitósbur, a pozilív
megorősitÓsbe*. a Íejlesztö c*l:i §X§kelósben ós neix ull:lsó scrbalr az. önistr.rei,et" öaé:"t§lrelés
ós önfoj 1 esztés terülo|ein,
§atókony kc:::*:rrnjkációva1, valami*t &z o::állóság, §zerep*, ós
felelősségláll:ilás ösziőnzéséve] kivárronr elérni az egyó;i és cscportos teljesíhrrérryek
nÖvekeclósót. Meggyőződóser:r. lrogy a siker az *gyérri ós közósségi célak összelrangoiásán
rrrúlik.

Kedyes l eerrdő M urrkatár-.saitt: ]

KÖszÖnÖm, hr:gy elolvastátok pályázato:rral, ós remélant, }:ogy elkópzeléseirrret
tarnogatni tucljátok.
A pályázatornhoz kérem az Órbottyán ós Kisnórnedi Telepulések Köurrgvelóssk Közrrevclési
Tarsulásának Társrrlási Tanácsár:ak a táxcg*tását.

köszönettel:

Pócz -I'ürrric

Mellékletck


