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SZAKMAI
TAPASZTALAT
2014. február – 2019

Óvodavezető
Budapest Főváros XVIII. kerület.
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181. Budapest, Reviczky Gyula utca 52-56.
§

1997. -2001 és 2004-től

Óvodapedagógus
Budapest XVIII. kerületi Zenevár Óvoda
§

2001-2002

Csoportos óvodapedagógus

Óvodapedagógus
Budapest XVIII. kerületi Szent László Katolikus Családóvoda
§

1994-1995

Az intézmény szakmai, gazdálkodási, tanügy-igazgatási irányítása,
vezetése.

Gyermekcsoportban óvodapedagógus

Gondozónő
Budapest XVIII. kerületi Tövishát utcai bölcsőde

TANULMÁNYOK

2012

Közoktatási vezető
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Pedagógiai és
Pszichológia Tanszék, Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú
továbbképzési szak.

2

2004

Óvodapedagógus
ELTE, Budapesti Tanító- És Óvóképző Főiskola – óvodapedagógusi
diploma

Jelenlegi pályázatomban az elmúlt öt év során megszerzett képzettségeimet szeretném feltűntetni,
melyek kapcsolódnak óvodai munkámhoz. Előző pályázatom tartalmazza korábban megszerzett
végzettségeimet, tanulmányaimat, az óvodapedagógiához és intézményvezetői munkámhoz
kapcsolódó ismereteimet. Önfejlesztésemmel továbbra is pozitív mintát szeretnék adni alkalmazotti
közösségemnek. Motiválni szeretném őket abban, hogy tanuljanak és maguk is megtapasztalják
mennyire fontos az élethosszig tartó tanulás, az új ismeretek megszerzése mindennapi munkánk
megkönnyítéséhez, színesítéséhez.
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Az elmúlt öt év során megszerzett képesítéseim
Szakmai önéletrajz kiegészítése
Tanulmányok
2019– Kodolányi János Egyetem
Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakkép.
2019

Zene- mozdulat- tánc
30 órás tanfolyam

2018

575-227/2017

EQ és Gordon- érzelmi intelligencia fejlesztése
Gordon módszerrel óvodás és kisiskolás korban
30 órás tanfolyam

2017

T-17IIBUDREK-01/19991/2017

ABPE továbbképzés- Rendszerellenőrzés a
költségvetési szervek vezetői részére

2016

3433

Grassroots szervező

2016

23-383/2015

Autizmussal élő gyermekek tanulók inkluzív
nevelésének- oktatásának alapjai
30 órás tanfolyam

2016

OH-PEDII/3471/2016

Pedagógus II minősítés

2016

184/2016.

HACCP tanfolyam

2015

Szent Gergely Népfőiskola
BP/176/2015

Módszertani kurzus - Szakmai kompetencia

100004//2011

Élménypedagógiai módszerek erőszak-megelőző

2015

fejlesztés
program megvalósítása
30 órás tanfolyam

2015

23/102/2015

Intézményi önértékeléshez felkészítés 30 órás
tanfolyam

2015

T-15IBUDKGK-01/19991/2015

ABPE továbbképzés a költségvetési szervek
vezetői részére

2015

957/63/2013

Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő
gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése
élménypedagógiai módszerekkel
30 órás tanfolyam

2014

2014/2.1.2/85/2433

Angol nyelv- Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése 90 órás tanfolyam
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További készségek
A főiskolán belső nyelvvizsgát tettem angol
Nyelvismeret

nyelvből, melynek letételére a diploma
megszerzéséhez volt szükség

Hangszerismeret

Furulya
Felhasználói szintű- Word, Excel, Internet,

Számítógépes ismeretek

PowerPoint

Jogosítvány

B típusú gépjárművezetői

Érdeklődési kör
•

Szeretném nyelvismeretemet feleleveníteni illetve bővíteni az angol mellett az orosz
nyelv újra tanulását tervezem.

•

Szeretek olvasni, zenét hallgatni, imádom az állatokat és a természetet, a
társasjátékokat, ezért gyakran szervezek olyan programokat a baráti társaságommal,
ahol mindenki önfeledten kikapcsolódhat. Télen szívesen kézimunkázom.

•

Fontosnak tartom a kapcsolatok ápolását, egymás segítését, ezért gyakran vállalok
önkéntes munkákat, feladatokat is. Szabadidőmben gyakran sportolok, autót vezetek és
moziba is szívesen járok.

•

Nyitott vagyok az új dolgok megismerésére, szeretek új emberekkel megismerkedni, új
dolgokat kipróbálni. Társasági embernek tartom magam.

•

Elengedhetetlen számomra a gyermeknevelésben való segítségadás, ezért nemcsak az
oviban, hanem egyéb alkalommal és helyszínen felmerült kérdésekben is szívesen
nyújtok segítő kezet akár kollégáknak, akár szülőknek egyaránt. Amennyire tehetem
nem tolakodó módon, nyomon követem volt óvodásaim életét, tartom a kapcsolatot
neveltjeimmel és azok családjával.

•

Nélkülözhetetlennek tartom anyaként saját gyermekem tanulmányainak nyomon
követését, segítését, a nyugodt környezet biztosítását. Továbbtanulásának támogatását.
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Tulajdonságaim, amik a vezetői munkám során az elmúlt időszakban is előre lendítettek
•

Elkötelezettnek érzem magam továbbra is az intézményem vezetésére, az alkalmazotti
közösségünk irányítására. Eredményfelelősségem meghatározó munkám során.

•

Úgy érzem, hogy érdeklődő természetem nemcsak az elméleti ismereteim
megszerzésében, hanem az innovációra épülő gyakorlati alkalmazásra is alkalmassá,
felkészültté tettek. Jó példával állok elő az önfejlesztésben.

•

Gazdag érzelmi életem, logikus és pozitív gondolkodásom, határozottságom, türelmem,
következetességem, jó kapcsolatteremtő valamint döntési képességem és nem utolsó
sorban kreativitásom, vidám természetem, humorom, igazságérzetem kellő empátiával
társulva alkalmassá tehet továbbra is a kihívások leküzdésére.

•

Az intézmény vezetése során hasznos tulajdonságaim közé sorolható lesz továbbra is az
előre tervezés kapcsán a célérzékenységem és a rendszeretetem.

•

Hagyománytisztelet és lojalitás jellemzi munkámat nemcsak az intézmény, hanem az
elődeim munkája iránt is.

Intézményvezetőként azon munkálkodom majd továbbra is, hogy óvodánk hírneve még jobb
legyen, ehhez felhasználok minden lehetőséget, hogy a tárgyi feltételeinket javíthassuk, a
gyermekek számára minél változatosabb és esztétikusabb környezetet alakítsunk ki illetve
minél több pályázatot írjunk meg közösen munkatársaimmal ezáltal is színesebbé varázsolva
mindennapi életünket.
Végzettségeimet hasznosítva segítem az intézmény megújulását, a családokat, alkalmazotti
közösségemet egyaránt. Lokálpatriótaként fontos számomra a kerület, ezért gyakran és szívesen
segítem a munkát nemcsak óvodai berkeken belül, hanem azon kívül is.
2014-től két jelentősebb kerületet érintő munkába kapcsolódtam be:
•
•

Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában való részvétel (Önkormányzati
felkérésre munka segítése csoportok alakításával)
VEKOP pályázatban részvétel támogató tagként- leromlott településrészeken élő
alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai
rehabilitációjának segítése (óvodai szakmai anyag)
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VEZETŐI PROGRAMOM

7

„ Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek”
Babits Mihály

1. Bevezető gondolatok
Mikor először pályáztam meg óvodám vezetői pozícióját rengeteg álmom volt. A szakma iránti
alázatom, gyermekszeretetem, az intézményhez fűződő érzelmi viszonyom és lojalitásom
valamint elhunyt vezetőm hagyatékának ápolása mind- mind nagy reménnyel indítottak útnak.
Terveim, vágyaim megvalósulhattak az elmúlt években. Elmondhatom, hogy nem egyedül
sikerült elérni mindazt, ami most körülvesz minket. Természetesen vezetőként irányt mutattam
alkalmazotti közösségemnek, akik terveimet és céljaimat támogatták. A kisebb- nagyobb
buktatók illetve a sok ismeretlen, új feladat színesítette mindennapjainkat. Óvodánk jó hírnevét
tovább ápoltuk munkatársaimmal közösen. Az új célok mellé új feladatok is társultak. Mindenki
a saját kvalitásának megfelelően dolgozott intézményünkben. Megküzdöttünk az összes olyan
ismeretlennek tűnő feladattal mely nehézségnek látszott. Gyakran kérjük és kértük ki egymás
véleményét ötleteltünk közösen. Nézetem szerint egy jó vezető utat mutat, együtt munkálkodik
alkalmazotti közösségével, jó hangulatot teremt, melyekhez a feltételeket is megpróbálja
biztosítani. Demokratikus, a döntéseket úgy hozza meg, hogy kikéri közössége véleményét
együtt gondolkodásra biztat. Megpróbál mindenki fejével gondolkodni, beleélni magát a másik
helyzetébe és ezáltal a legkedvezőbb döntést képes meghozni. Továbbra is szeretnék így együtt
dolgozni munkatársaimmal.
Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom.
Ha sokan álmodnak együtt az egy új valóság kezdete.
Friedensreich Hundertwasser
Úgy érzem nagy előnyt jelent számomra az alkalmazotti közösségünk, a szülői-,
gyermekközösség ismerete és az óvoda alapos helyismerete úgyszintén. Az elmúlt időszakban
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többször gondolkodtam el további terveimen. Szeretem a gyerekeket, szerettem
óvodapedagógusként tevékenykedni, vissza-visszahúz a szívem. Ám amikor visszagondolok az
elmúlt 5 és fél évre megnyugszik a lelkem. Nemcsak azért, amit látok, hanem azért is, mert
tudom jó úton haladtam és büszke lenne rám elhunyt elődöm Takács Katalin (Kati néni). Ennek
szellemében továbbra is tudatosan készültem pályázatom megírására, munkatársaimmal
folytatott beszélgetéseim kapcsán az ő igényeiket is feltérképeztem. A személyes beszélgetések
kapcsán meggyőződhettem közösségem támogatásáról. Vezetőként gyakran szembesülök a
szülők kívánalmaival és persze a gyermekek szükségleteivel is. Mindezek tudatában valamint
régi vágyam alapos átgondolásával, a pro- kontra érvek felsorakoztatása után döntöttem el,
hogy újra megpályázom intézményünk vezetői posztját.
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Visszatekintés az elmúlt időszakra
Mielőtt a következő időszak terveiről írnék, az első 5 és fél éves munkámról szeretnék képet
adni. Rengeteg változás történt óvodánk életében. Közösségünk és környezetünk is megújult.
Új feladatellátással bővült repertoárunk, mely a szakmai innovációt is magával hozta.
Alkalmazkodtunk a szülők és a kerületünk, körzetünk igényeihez. A nehézségek ellenére
gyermekközpontúságunk, szakmai hátterünk és a visszajelzések megerősítettek minket abban,
hogy jó úton haladunk. Óvodapedagógusaim végzettségei, alkalmazotti közösségünk
képzettségei és óvodánk felújítási munkálatai sokszínűvé varázsolták intézményünket minden
téren. A hozzánk ellátogató szakemberek elismeréssel nyilatkoznak munkánkról és
vállalásainkról. A változásokról pozitív visszajelzéseket adnak a minket régóta ismerő családok
szakemberek, a velünk kapcsolatban kerülők.
Az elmúlt 5 évben is sikerrel pályáztunk. 25 pályázatot nyertünk.
2014-Mezőkövesd
2015- Dinnyés Várpark gyermek és felnőtt

Tanulmányutak, innovációs lehetőségek
melyek során olyan ismereteket
szerezhetünk, amit a gyermekeknek is
átadhatunk munkánk során

kirándulás 2 alkalommal
2016- Bér
2017- Diósgyőri vár, Tata-Baj
2018- Eger

Szebb- virágosabb kerületért

2014, 2015, 2016

Kerületi apró virágos kezek- kertépítő
verseny
Föld napja

2015- II. helyezést értünk el

Ünnepeljünk méltó módon

2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

Környezettudatos, szemlélet erősítő
tevékenységek támogatása
Gondolkodj egészségesen

2014

Forever Kids és Szimba pályázat

2016, 2017 – nem nyert az intézmény

Felelős kisállattartás

2017

Érintsd, halld és értsd

2017

Másképp

2018

Hagyományok, megemlékezések

2018- KÉK hét

2016, 2017

2016

10

Szeretném bemutatni az elmúlt vezetői terminusom megvalósult célkitűzéseit képekben. A
szakmai munka mellett az egyéb Fenntartó által is támogatott beszerzéseket és létrejött
beruházásokat melyek esztétikusabbá tették gyermeki környezetünket és lehetőséget
biztosítottak arra, hogy megújulhassunk.
2014 óta mi történt intézményünkben?
Az első jelentősebb felkérés, mely szakmánkhoz és az óvodánk zenei arculatához kapcsolódik
a IV. Magyar Világtalálkozón való részvételünk volt. Gyermekeink együtt léptek színpadra
Mága Zoltán művészúrral, aki hegedűn kísért minket. Magyar népdalcsokorral kedveskedtünk
a közönségnek.

A találkozó igazi élményt adott a gyerekeknek és az őket kísérő felnőtteknek egyaránt. Jó volt
látni arcukon a meglepettséget, amikor fellépésüket és produkciójukat vastapssal fogadták.
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Óvodásaink környezettudatos szemléletének alakítása kapcsán alakítottuk ki ökoveteményesünket, ahol a gyermekek maguk ismerkedhetnek meg a növénytermesztéssel és a
gazdálkodás alapjaival. A közösségi kertek mintáját vettük alapul, így kerületünkben elsőként
vezethettük be óvodai szinten ezt a fajta gazdálkodást. Mindent,, amit a kertben termesztünk el
is fogyaszthatjuk a HACCP előírásait természetesen maximálisan betartva. Leszedési naplót is
vezetünk így derült ki az is hogy minden évben közel 30 kg paradicsom, paprika, uborka kerül
az asztalunkra. Nem beszélve a dinnyéről és egyéb gyümölcsökről, fűszernövényekről.
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Szülői

igények

feltérképezése

alkalmával

vállaltuk

az

óvodai

vízhez

szoktatást

intézményünkben. A Városgazda kisbuszának és a Park úszoda sávjának bérlése 2 éven
keresztül

adott

programot

az

érdeklődő

családok

gyermekeinek

és

alkalmazotti

közösségünknek. Sajnos érdeklődés hiányában és egyéb életvezetési, szervezési nehézségek
miatt a program több éve nem kivitelezhető.

Nagyon nagy volt az érdeklődés és évek óta szép számmal vesznek részt családok a Márton
napi rendezvényen. Első ízben csak az óvodánk környékén haladtunk végig velük, a
képviselőnkkel és meghívott zenészekkel.
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Mikor kerületi szintűvé vált csatlakoztunk a kezdeményezéshez. A Csontváry Iskolával
karöltve Márton napot is szerveztünk ahol a tanulók játszottak óvodásainkkal önfeledten.
Osztályfőnökük Ruttner Attila több alkalommal ellátogatott intézményünkbe a programmal.
Szülőkkel való kapcsolatunk együttműködő és nagyon jónak mondható. Kiveszik részüket
óvodánk

mindennapjaiból.

Közösen

ötletelünk

megvalósítjuk

az

együtt

átgondolt

programjainkat, több alkalommal is segítettek szervezni eseményeinken.

A kész művünk 2 helyezést ért el

Óvoda medencéjének színesítése

Kertépítő versenyen együtt a családokkal

Hagyománnyá vált rendezvényeinken aktívan vesznek részt a családok. Adventi délután
kapcsán a közös készülődés és ünnepi ráhangolódás felejthetetlenné varázsolja Mikulásváró
koncertünket is. A Szülői munkaközösség kezdeményezésre alapítványunkat támogatják a
családi barkácsdélutánon készített díszek koncerten történt árusításával. Így a befolyt
összegből, egyéni támogatásból vásárolhattunk játékokat a csoportoknak.
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Óvodánk egyik legkedveltebb programja közé tartozik az év végi kerti parti. A családokkal
közösen minőségi időt tölthetünk el együtt. Póni lovaglás, mozgásos játékok, arcfestés van a
repertoárunkon valamint alkalmazotti közösségünk megvendégeli a hozzánk ellátogatókat. A
családok ebben is szívesen támogatnak minket. A felnőttek maguk is gyermekké válhatnak a
közös játék kapcsán.

Ezeken kívül programjaink voltak még:
•

Almaszüret (Almáskertbe busszal)

•

Díjkiosztókon való részvétel (Rózsa művelődési ház)

•

Idősek otthonában és rendezvényeken szerepeltünk nagy sikerrel

•

Adventi fellépés a Lakatos lakótelepen

•

Interaktív kiállításra és játszóházba is mehettünk ingyenesen

•

Tömegközlekedésben való részvétel- vonatozás, villamos, metró (közlekedési CD
készült, mely oktatói alap)

•

Magyar Rádióban is voltunk felvételen (komolyzenei koncert)

•

Tűzoltók munkájával ismerkedhettünk az Ő munkaterületükön

•

Föld napja (közös virágültetés)

•

Hagyományápolásaink évszaknak megfelelően

•

Rendezvényeink mely a pedagógiai programunkban is jelölve vannak
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Fontosnak tartjuk a hazaszeretetre nevelést, a nemzeti ünnepre való készülődést. Az
ismereteket játékos formában több helyszínen és minden korosztály érdeklődését, a
gyermekek

egyéni

érettségét

figyelembe

véve

gyermeki

szinten

adjunk

át.

Nagycsoportosaink kilátogatnak a kerületi rendezvényre és letűzik a maguk által készített
zászlókat. Ez a fajta ismeretátadás is csak 2014 óta működik intézményünkben. Minden
évben több helyszínen is foglalkozunk a gyerekek számára igen elvont és nehéz témával. A
játékosság fontos, hiszen cselekedve tanulhat a gyermek minél többet és gyakorlás kapcsán
mélyülhetnek ismeretei.

Oviban folynak az előkészületek. Kard, nemzeti színű zászló, kokárda és párta készül.

A csoport kilátogat a Kossuth térre, hogy a kerületi rendezvényen letehesse a saját készítésű
jelképét.
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Szeretjük megmutatni az érdeklődő óvodapedagógus kollégáknak milyen szakmai munka van
intézményünkben. Szívesen megyünk mi is innoválni, hiszen tanulni mindenből és mindenkitől
lehet. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett emiatt munkánkról. Sok család a bölcsődei
gondozónőktől hall rólunk először, akik meglátogatják hozzánk került „gyermekeiket”. Vezető
helyettesemmel minden évben mi is elmegyünk azokba a bölcsődékbe, ahová meghívnak
minket és szülői értekezletek keretén belül tájékoztatjuk őket óvodánkról. Nyílt napjainkra a
szülőkön kívül meghívjuk a tanítókat és a kisgyermek gondozónőket is. Minden alkalommal a
szakmai munkánkról is beszélünk nekik illetve válaszolunk feltett kérdésekre. Hasznosnak
vélem az ilyen és ehhez hasonló eszmecseréket, a közös gondolkodást.
Intézményünk kerületi bemutatókat tartott minden évben a következő témákban:
Ünnepeljünk méltó módon- a forradalom és szabadságharc feldolgozása játékosan
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Hangtál terápia, a hangok hatásai a gyermekekre

Zenei arculatú óvodaként nemcsak a hangtál terápiát, hanem zeneterápiás módszereket
is bemutattunk.
Ulwilla módszerünk kapcsán ismerkedhettek meg a hozzánk látogató érdeklődők az egyes
korcsoportban megvalósuló zenei fejlesztésekről.
Negyedik évben pedig az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek integrációja kapcsán
gyógypedagógus és óvodapedagógus összehangolt munkájába pillanthattak be a kerületből erre
a bemutatóra érkezők. A szociális interakció témakörét megmutatva egy csoport életébe nyertek
betekintést és beszéltük meg aztán a felmerült kérdéseket a szakmai konzultáció során.
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Évek óta különleges élményt nyújtó rendezvényünk mely a gyermekekre és felnőttekre nézve
is nagy hatást gyakorol a Nemzetiségi hetünk. Ezen alkalmakkor olyan családok
mindennapjaiba és kultúrájába pillanthatunk bele, akik közel állnak hozzánk, kapcsolatban
vannak intézményünkkel. Az elmúlt években a roma, a közel keleti és a török kultúrákkal
ismerkedhettünk. Csodás együtt eltöltött időszak ez, hiszen szeretünk együtt tevékenykedni.
Az értékek átadása, az érzelmi nevelés és érzékenyítés e formája feledhetetlen mindenki
számára. Tanulhatunk belőle, új ismereteket szerezve egymásról, egymástól. A nemzetiségi
hetünk mellett most második éve fogjuk megvalósítani az autizmus világnapján kezdődően
KÉK hetünket is, hiszen a különbözőség elfogadására nevelés kisgyermekkorban kell, hogy
elkezdődjön. Jó alapot adva ezzel az egymás elfogadásához.
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És kívülről is színessé váltunk. Részleges energetikai felújítás kapcsán megújult homlokzatunk,
tetőnk és nyílászáróink egy része is.
2014-ig

2015-től
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Ígéretemhez híven minden csoportszoba, a tornaszoba, a vendégváró szoba, a nevelői szobánk
és az óvoda bejáratánál lévő betonfal is színes falfestményt kapott. A gyermekekhez közelálló
mesefigurák díszítik intézményünk falait. A tevékenységeinket mindig játékosan szervezzük,
hogy minél több ismeretet tudjunk átadni gyermekeinknek. Fontos számunkra az interakció
ezért még a színházi előadásokat is úgy szervezzük, hogy aktívan részt vehessenek benne a
gyerekek és természetesen a gyermeklelkű felnőttek is.
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Tavaszi hangversenyünk kapcsán a külön énekes tevékenységeken (tehetséggondozáson) részt
vevő gyermekek mutatják be egész évben tanulgatott játékaikból összefűzött csokrukat.
Óvodánkban ezek a foglalkozások ingyenesek. A furulyával is ismerkedhetnek a gyermekek
középsőtől és a megtanult dalokat szintén ezen a hangversenyen játszhatják el saját
hangszerükön. A készülődés öröménél csak az a nagyobb, amikor az elérzékenyült családtagok
büszkén nézik gyermekeiket. Mi óvodapedagógusok pedig a csillogó szempárokból merítünk
erőt a következő időszak munkálataihoz.

Ingyenes táncházunk kapcsán pedig a családokkal közösen a zenén és mozgáson, táncon
keresztül ismerkedhetünk meg valamint eleveníthetjük magunk is fel a mindennapi
gyakorlásunk során már rutinossá vált lépéseket, táncmozdulatokat a magyar népi zenével és a
hozzájuk kapcsolható tánclépésekkel. Jó hangulat, játék, mozdulat és tánc…Ez is egyfajta
önkifejezésre tanít minden résztvevőt.
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Fontos számunkra gyermekeink védelme. Szeretnénk felkészíteni őket a különböző hirtelen
fellépő helyzetekre is. Minden évben tűzriadót tartunk, melyet a tűzoltóságon bejelentünk,
jegyzőkönyvezzük, a kivonulást értékeljük és a gyerekeknek olyan programot szervezünk, ami
emlékezetessé teszi napjukat. A katasztrófavédelemmel tornaszobából való kimenekülést
gyakoroltunk füstön keresztül. A Tűzoltóságtól autók jöttek és a gyermekeket felültetve
szimuláltunk egy riasztást, tűzoltást.
Minden csoport elég időt kapott a gyakorláshoz és játékhoz. A sok élményt szívesen mesélik el
otthon a gyerekek már maguktól is.

Rendezvényeinkre meghívtuk már a rendőrséget, a mezőőröket is. A gyerekek egymásra
figyelése, a helyzetek kezelése példás ilyenkor. Jó látni milyen rendezetten működnek együtt,
mennyire gyorsak, amikor megszólal a tűzjelző hangja és milyen rövid időn belül hagyják el az
óvoda épületét. Az ilyen fajta szervezés rendkívül fontos, hiszen a védő-óvó intézkedés,
baleset-megelőzés elsődleges feladata az intézményben dolgozó összes alkalmazottnak
valamint az intézménnyel bármilyen jogviszonyban lévő illetve az óvodában bent tartózkodó
felnőttnek.
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A mozgás intézményünkben változatos helyszíneken (csoport és tornaszoba, csoport előtti tér
valamint udvar) megvalósítható. Ovi-foci pályánk több labdajátékra ad lehetőséget, KRESZ
pályánkon biciklizni, dombunkon szánkózni illetve medencénkben felfrissülni lehet. Sok
eszközünk van, mellyel szintén különféle mozgást fejleszthetünk játékosan. Minden évben részt
veszünk az Ovis olimpián is. A gyerekek örömmel és nagy lelkesedéssel készülnek a
megmérettetésre. Érmek, kupák, oklevelek emlékeztetnek minket az együtt szurkolás és
versengés élményére.
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Megvalósult álom az állatasszisztált terápia
Korábbi pályázatom egyik kedvelt eleme ez a terv volt. Akkor még csak óvodapedagógusi fejjel
és anyai szívvel gondolkodva terveztem. Aztán az idő és az új feladatellátásra való koncentrálás
is engem igazolt. Jó volt előre gondolkodni, haladni a kor elvárásai előtt. Megérzéseimre
hallgatni.
Mit is írtam anno? :
„ Gyermekeink különféle szociális háttérrel rendelkeznek, az évek során nőtt a gyermekvédelmi
esetek száma, a gyermekvédelmi munka jelentősége. A társadalmi élet változásaiból adódóan
egyre több a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, részképesség lemaradással, sajátos
nevelési igényű és egészségügyi szokások hiányával érkező gyermek.
Egyre több hátrányos helyzetű gyermek kerül be intézményünkbe. Van halmozottan hátrányos
helyzetű és előfordult már sajátos nevelési igényű gyermek is. Az utóbbi időben pedig egyre
gyakrabban fordul elő a csoportokba olyan eset, amikor a szakértői bizottság csak nagycsoport
végére adja ki a szakvéleményt arról, hogy egy gyermek egyéni fejlesztésre vagy más
intézmény általi nevelésben kell, hogy részesüljön. A különbözőség más - más módszerrel
történő elfogadása a kollégák mindennapi munkáját és a csoport életét is segítené. Ezért
gondoltam arra, hogy a kerületben egyedülálló óvodaként nálunk is lehetne az állatasszisztált
terápiát alkalmazni. Csökkenthető ezzel a csoportokban gyakran jelen lévő frusztráció, mivel
az állatok jó hatással vannak az emberre.
Mi is az állatasszisztált terápia valójában?
A fent nevezett problémás helyzeteket lehetne kutyával alkalmazott terápiával enyhíteni. A
terápia célja a gyermekek jólétének és életminőségének növelése. Az állatok kiválóan
alkalmazhatóak viselkedés, magatartászavaros, autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekek
illetve a mentális betegségek gyógyításában. A foglalkozások dokumentálva vannak, a külső
szakemberekkel egyeztetve végzi munkáját a kutya és gazdája.
Fontos: simogatással stresszt oldunk, a kutyával való kapcsolat jótékonyan hat az
idegrendszerre, s mivel az állat nem tesz különbséget, hanem hidat alkot az emberek között a
javulás is szemmel láthatóvá válik rövid időn belül.”
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Aztán jött Atos és elvarázsolt minket. Mindenkit. Felnőttet és gyermeket egyaránt, szülőt és az
óvodában dolgozókat vagy hozzánk látogatókat egyszóval tényleg MINDENKIT. Szeretjük,
várjuk. Jó együtt lenni, így érzékenyíteni és mindeközben megtanítani a felelős állattartásra
kicsit és nagyot egyformán. Nem tartunk már annyira a kutyáktól, oldódtak a gátlások és
megnyugtató a jelenléte. Félelmek csökkentek ezt hallom azoktól, akik nehezen álltak rá a
lehetőségre. Nem csalódtak. Sőt pozitívak az élmények.

A felelős állattartás fontos számunkra ezért az állatok világnapján a Murmuczok alapítvány is
eljött hozzánk kutyáival. Volt nálunk K. Gergely madaraival egy érdekes madárbemutatót
tartani és több alkalommal is voltak intézményünkben kisállat-simogatások a Kanga alapítvány
támogatásaként. Legközelebb a gyerekekhez az állatok állnak így lehet igazán érzékenyíteni.
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Mi történt még az elmúlt időszakban, amire igazán büszkék lehetünk:
•

Fejlesztések az Önkormányzat támogatásával

Felújítási munkálatok, mely az intézmény külső és belső tereit is megváltoztatták (Energetikai
felújítás- tető és homlokzatszigetelés és festés; Kazáncsere; Kazánház és gázfogadó portál teljes
cseréje; Légbevezető elemek beépítése az intézmény teljes területén; Ovifoci pálya;
Mozgásfejlesztő játékok alá ütéscsillapítás; Kiscsoportos udvarrészünkön színes öntött
gumiburkolat; Reluxák kerültek a csoportszobák ablakaira, redőny az iroda ablakára; IKT
eszközök beszerzése)
•

Alapítványunk szülői támogatásával

(Udvari

fajátékok

felújítása

és

tárolásra

alkalmas

eszközök

vásárlása;

Festések;

Gyermekfektetők vásárlása; Árnyékolók a homokozókhoz; Ülőbútorok kialakítása minden
udvarrészre)
Közös összefogásaink eredményeként nemcsak a tárgyi feltételeket tudtuk biztosítani a
gyermekek mindennapjainak zavartalanná tételéhez, hanem olyan programokat is szerveztünk,
mely során minőségi időt tölthettünk el együtt a családokkal. Sok segítséget kaptunk
feladatellátásaink zökkenőmentes ellátásához.
Intézményvezetőként olyan támogatókat is felkutattam, akik önkéntes alapon segítettek
nekünk. Így tudtuk felújítani 4 helyiségünket, melyeket kifestettek és mázolták ajtóinkat is.
Nagy terhet levéve vállunkról ezzel (Vendégváró szoba; Auti szoba és fejlesztő helyiségeink;
Tároló). Programjaink vendégvárásához pedig nemcsak alapanyagokkal, hanem séfként is
hozzájárultak azok az emberek, akik támogatták gyermekintézményünket. Több alkalommal
volt nálunk átadó, kerületi és óvodai rendezvény, megbeszélések. Itt köszönöm meg
munkatársaim fáradozásait és felajánlásait is. Nemcsak szabadidejük feláldozásával, hanem
egyéb hozzájárulásaikkal is mélyítették óvodánk pozitív megítélését.
Szakmai téren is fejlődhettünk, hiszen továbbképzéseken vehettünk részt nagy részén
ingyenesen.
•

Továbbtanulásunkat támogatták fenntartói szinten is

•

Érzékenyítő tréningeket szervezhettünk több alkalommal intézményünkben
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•

Tanfolyamokat végeztünk el közösen segítve nemcsak a pedagógus életpályamodell
által felállított követelmények teljesítését, hanem saját fejlődésünk érdekében tett
lépéseket is figyelembe véve tervezhettünk

•

Szülői felajánlásként lehetőséget kaptunk innoválni gyógypedagógiai nézeteket
integráló munkánkhoz

Nemcsak óvodapedagógusaim és jómagam, hanem alkalmazotti közösségem minden tagja
képezhette magát. Előmeneteli rendszerünket így is támogattam a fenntartóval közösen. Új
munkakörbe kerülhettek dajkáim és pedagógiai asszisztensem is. Továbbra is szeretném az
élethosszig tartó tanulást minden formában támogatni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától Alkalmazotti közösségünk két alkalommal Elismerő
Oklevelet vehetett át:
•

Felelősségteljes, példamutató munkája elismeréseként 2014. augusztus 20.

•

Kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként 2018. február 01.

Az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzései és minősítő eljárásai kapcsán is pozitív
megítélése volt intézményünknek.
Pedagógusminősítések intézményünkben. Úgy gondoljuk helyettesemmel, hogy vezetőként
példát kell mutatnunk, ezért is vállaltuk be elsőként a minősítésen való megmérettetést, mely
nagyon jól sikerült.
PED2-be lépés kapcsán:
•

Vecsei Brigitta 2016. január 21.

•

Szőke Erika 2016. február 26.

Gyakornoki minősítést is segítettem az óvodában 2 alkalommal. Gyógypedagógusom 2017.
március 02-án és óvodapedagógusom 2018. május 03-án lett minősítve.
Tanfelügyeleti ellenőrzések kapcsán szintén pozitív képet kaphattunk intézményünkről és
munkánkról:
•

Vezetői ellenőrzés 2017. 02.21.

•

Intézményi tanfelügyelet 2017. 09.21.
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Amire még büszke lehetek vezetőként és egyben leróhattam tiszteletem alkalmazottaim
személyével és szakmai munkájával kapcsolatosan, hogy állami felterjesztésem eredményeként
3 pedagógusom Pedagógus érdeméremmel mehetett nyugdíjba munkája elismeréséül, míg a
kerület óvodapedagógusa címre felterjesztett munkatársam is megkaphatta több évtizedes
munkája elismerését.
Intézményünk gyakorlati helyszínként is befogadó. Szeretünk segíteni másokon és mentorálni
is. A szakma iránti elkötelezettségünk és tudásunk átadása kapcsán, valamint szakmai ajánlásra
8 óvodapedagógus hallgató, 11 pedagógiai és gyógypedagógiai, 2 csecsemő és
kisgyermekgondozó volt nálunk gyakorlaton.
Óvodapedagógus hallgatóink közül 7-en választották intézményünket munkahelyként is, így
elbúcsúzó nyugdíjasaink utódjai már ismert környezetben léphettek munkába.
36 alkalommal fogadtunk közösségi szolgálatra érkező fiatalokat, akik 50 órájukat tölthették le
intézményünkben.
Fontosnak tartom az önkéntességet és a segítségnyújtást. Azt gondolom, hogy a Tabula Rasa
(tiszta lappal való indulás) mindenkire érvényes, ezért a Főváros Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztályával szerződve az elmúlt évben 3 közmunkán lévő ember segít be
intézményünk rendben tartásába. Nem bántam meg, hogy felvállaltam ezt, hiszen mindhárman
olyan pluszt adtak intézményünknek, mely nemcsak megkönnyítette kertészem munkáját,
hanem óvodánk kapcsolati rendszerét is erősítette.
Ami még említésre méltó, bár nem szeretnénk vele kérkedni az az, hogy nagyon empatikusak
vagyunk. Mindenkinek segítünk, mindenki érdekét figyelembe vesszük. Sikerült olyan hármas
megállapodást is kötnünk, mely kapcsán szakápoló segítségével egy ritka betegséggel együtt
élő gégekanülös kislány is tagja lehet közösségünknek megszínesítve ovink életét.
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1.2. Vezetői hitvallásom megalapozása a kezdetektől napjainkig
Kisgyermekkorom óta meghatározó szerepet töltött be életemben az intézményi nevelés.
Édesanyám dajkaként dolgozott, ezért is tartózkodtam rengeteget óvodában az általános iskolai
éveim alatt. Középiskolai tanulmányaim során a gyakorlataimat mindig bölcsődében vagy
kórházban töltöttem el, de szívesen voltam édesanyám munkahelyén segítségként is a nyári
szünet idején. Ez a közeg jelentette nekem a megnyugvást, a sok kisgyermekkel való
foglalkozás pedig örömömre szolgált. Nagyon hamar vállaltam saját gyermeket is, akit korán
bölcsődébe, majd 3 éves korától óvodába írattam. Természetesen mindenhol az én
védőszárnyaim alatt lehetett, mert abban az intézményben vállaltam én is munkát, ahová
beírattam őt.
A pedagóguspályához való hűségemet nemcsak ez, hanem a gyermekekkel való közvetlen
találkozás, a szülőkkel való kapcsolattartás és az egyéni segítségadás, a nevelés és fejlesztés
sokszínűsége valamint az egész embert, folyamatos innovációt kívánó munka is meghatározza.
Az óvodában folyó nevelőmunka kapcsán fontosnak tartom a gyermekek mindenek felett álló
érdekének biztosítását, a gyermek egyéni megismerése utáni személyre szabott, differenciált
személyiségfejlesztést, a családok segítését a céltudatosabb együttnevelés érdekében. Az elmúlt
évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a környezeti változások, igények figyelembe vételével
kell együtt gondolkodva nevelnünk.
Fontosnak tartom a céltudatos tervezést és szervezést, mely a gyermekek egyéni, életkori
sajátosságainak és sajátos igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével történjen.
•

A törvényi hátteret figyelembe véve dolgozom, annak megfelelően kívánom majd
továbbra is az intézményt a fenntartó segítségadása illetve a jogszabályi előírásokban
előírtan működtetni, fejleszteni.

•

Az óvoda dokumentációit nagyon jól ismerem, hiszen az elkészítésükben,
kiegészítésükben és aktualizálásukban is tevékenyen vettem részt.

•

Az intézményünket eddig elért eredményeit, sikereit valamint a partnerei igényeit
figyelembe véve szeretném irányítani. Hagyományainkat továbbra is ápolnám, a
kerületünkben egyedülálló zenei nevelést, óvodánk arculatának megőrzését kívánom
megtartani, kiegészíteni továbbra.

•

Feladatellátásainkkal kapcsolatos munkánkat szeretném megerősíteni.
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•

Ismerem kollégáim erősségeit és képességeit, melyre támaszkodhatom, valamint ők is
ismernek engem, tisztában vagyunk egymás értékeivel, személyiségjegyeivel,
munkabírásával és elhivatottságával egyaránt. Szeretném alakítani az alkalmazotti
közösséget, a szervezet sikeresebbé tételéhez. A munkahelyi kapcsolatok megfelelő
alakítására, az összehangolt, bizalmon és támogatáson alapuló közös munkára
törekszem a továbbiakban is.

•

A szülőkkel való kapcsolatom során mindig eredményes voltam, szívesen kérték és
kérik ki véleményem a mai napig a gyermeknevelés és egyéb családi élethelyzetek
megoldása kapcsán is nemcsak óvodásaim, hanem a már elköszönt kisdiákok és azok
szülei egyaránt.

•

1994 óta dolgozom intézményi nevelésben, ebből 22 évet óvodában töltöttem el. A
Zenevár óvoda közösségének 1997 óta vagyok rövid megszakítással tevékeny tagja,
mely során rengeteg pályázatot írtam és nyertem meg intézményünknek és partnereink
nyertes pályázatában is aktív, meghatározó szerepet töltöttem be.

•

Mindig feltérképeztem a környezetünk igényeit, ezt tettem most is a pályázatom
elkészítésekor.

•

Továbbra is keresem a szakmai kihívásokat és biztatom munkatársaimat is a
megújulásra, egyéni fejlődésre. Támogatom őket céljaik elérésében, a továbbtanulásban
és önképzésben egyaránt.

•

Aktív szerepet vállaltam a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és családjaik segítésében, ezért Fenntartói pályázat megírásában is
támogatói szerepet vállaltam. Az önkéntesség közel áll hozzám, a fennmaradó
energiámat és szabadidőmet hasonló formában tervezem kamatoztatni a jövőben is.

•

Kerestem a lehetőségeket arra, hogy az intézménybe járó bármi okból rászoruló
családokat és gyermekeiket segíthessem.

•

A családok mellett kollégáimat is szeretem meglepni, törekszem a csapatépítésre
továbbra is.

•

Kerestem és továbbra is keresni fogom azokat a lehetőségeket, amelyek során együtt
kapcsolódhatunk ki kollégáimmal a jövőben úgyszintén. - közös kirándulások,
kulturális programok, vacsora megbeszélések.
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Pedagógusként és anyaként is azt tapasztaltam, hogy a gyermekeket érzelmeiken keresztül lehet
elérni, a megtapasztaláson és cselekedtetésen keresztül fejleszthetőek legkönnyebben.

A

gyermekek szemléletének alakítása a családdal közös feladatunk. Mi pedagógusok pedig a
sokszínűség kialakításában az értékek megalapozásában, az egyéni személyiségformálásban
nyújtunk mindennapi munkánkkal segítséget a szülőknek. Tudásunkkal, módszereink tudatos
alkalmazásával, helyzetkihasználásunkkal és felismerésünkkel olyan ajtókat nyithatunk meg a
gyermekek számára, amelyek küszöbének átlépése alkalmával közösen választhatja majd ki a
család és maga a gyermek is melyik lehetőség tetszik neki valójában. Mi segíthetjük
tanácsainkkal a szülőket a megfelelő kulcsot megtalálni. De minden alkalommal szem előtt kell
tartanunk a gyermekek személyiségének sokszínűségét, egyediségét és érdeklődését. Mindezek
tudatában tudatos fejlesztéseket kell alkalmazni, élményeket felkínálni a gyermekeknek.
Hiszem, hogy a változatos óvodai élmények, melyben a gyermekek részesülnek, boldog
gyermekkor alapjait képezhetik.
2. Helyzetelemzés
Pályázatom elkészítésekor nagy előnyt jelentett számomra intézményünk ismerete.
Rendelkezem:
•

Hely

•

Személy: alkalmazotti-, szülői- és gyermekközösségünk ismeretével

•

Dokumentum ismerettel is.
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2.1. Külső környezeti adottságok - Helyünk a kerületben
Óvodánk elválaszthatatlan és szerves része kerületünknek.
Intézményünket 1973-ban adták át, tavaly november végén ünnepeltük fennállásunk 45.
évfordulóját. Jó levegőjű, csendes, családi házas övezetben található, ami minden szempontból
optimális. 6 óvodai csoporttal működő, részben önálló gazdálkodású nevelési intézmény. A
lapos tetős, egyemeletes épületet hatalmas fás, ligetes udvar övezi, ahol minden korcsoportnak
kialakított udvarrésze van. Óvodánk udvarán sikerült egy öko veteményeskertet és
fűszernövénykertet is kialakítani. Itt együtt gondozhatjuk növényeinket. Gyermekeink
mozgásigényét vonzó, esztétikus az európai szabványnak megfelelő játékszerek biztosítják. Az
utóbbi időben sok segítséget kaptunk a Fenntartónktól, hogy több beruházásunk sikeres legyen,
nagyobb kivitelezéseknél pályáztatás útján, az egyéb kivitelezésben a Városgazda munkatársai
jeleskedtek. Az óvoda önkormányzati képviselője is nagy szerepet vállalt intézményünk
megújulásaiban. Köszönettel tartozunk a szülői közösségnek is intézményi alapítványuk
támogatásáért. Alkalmazotti közösségünk is szívügyének érzi az intézmény fejlesztéséhez való
hozzájárulást, személyi jövedelemadónk 1%-nak illetve egyéb természetbeli felajánlással
tesszük mindezt. Ily módon sok új értelem-, zenei képességfejlesztő és mozgásos játékkal
gyarapodott óvodánk az elmúlt évek során.
2.2. Belső környezeti adottságok
Az óvoda belső tere tágas, a földszinti hallban találhatóak minden csoport számára az
öltözőszekrények melyek az elmúlt időszakban megújultak. Az emeleti hallban pedig állandó
néphagyományőrző kiállítást rendeztünk be. Csoportszobáink megfelelő méretűek, világosak,
mindegyikhez külön mosdó és tágas előtér áll a gyermekek rendelkezésére. Óvodánk
esztétikáját programunk néphagyomány ápolásával összehangolt ízléses díszítés adja.
Intézményünk fennállása alatt torna-, zene és energia-, logopédiai- és képességfejlesztő,
autiszobával gyarapodott. A jó munkahelyi közérzet biztosítása érdekében az óvoda dolgozói
részére is felújított, esztétikus, tiszta kiszolgáló helyiségeket hoztunk létre.
2.1.1. Tárgyi feltételek:
Tudatos tervezéssel, fenntartói támogatással, a gazdasági szervünk segítségével egyenletes
tempóban fejlesztettük intézményünket. Legszembetűnőbb a helyiségek megújulása volt,
melyek nemcsak a kollégák, hanem a gyermekek és szüleik megelégedésére is esztétikusabbak,
barátságosabbak lettek.
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Az önkormányzat által biztosított finanszírozás hatékonynak bizonyult intézményünk külső és
belső környezetének megújulásában. Továbbiakban is ezt az együttműködő irányvonalat
szeretném követni, természetesen a fejlesztések mellett kiemelt hangsúlyt fektetve az
energiatakarékosságra, környezettudatosságra, a folyamatos állagmegőrzésre és a vagyon
védelmére.
2.1.2. Személyi feltételek:
Intézményünk alkalmazotti közössége jelen pillanatban 33 főből áll. Kollégáim jól felkészült,
tapasztalt, többségük hosszú évek óta ezen a nehéz, küzdelmekkel és örömökkel teli pályán
tevékenykedik. Fiataljaink pedig elmondásaik alapján és reményeink szerint hosszú távon
szeretnének közösségünk tagjai maradni. Legtöbbünkre jellemző az egyéni, szakmai ismereteik
bővítésére való törekvés.

Alkalmazotti közösségünk
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Szervezet megújulása

Nevelőtestület: 14 fő

Pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek: 8 fő

Dajkáink: 9 fő

Pedagógiai munkát segítők: 2fő

Intézményünkben dolgozó óvodatitkárunk szakmailag jól felkészült, munkájára igényes, amit
az új elvárásoknak megfelelően végez nemcsak gyakorlottan, de egyre precízebben is.
A

nevelőmunkát

közvetlenül

segítő

munkatársaim

gondos,

körültekintő

az

óvodapedagógusokkal jól összehangolt munkára képes, szintén nagy rutinnal valamint
lelkesedéssel teli emberekből tevődik össze. Pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztenseink
munkája elengedhetetlen a mindennapi fejlesztések során, nagy segítségére vannak az
óvodapedagógusoknak. Dajkáink az óvodapedagógusokkal együttműködve támogatják a
gyermekek mindennapjainak zavartalanságát, a gondozási feladatok ellátásával valamint
körültekintően végzik el a higiéniai munkálatokat intézményünkben.
Kertész- karbantartónk az óvodánk csinosításában, az udvar rendezettségének fenntartásában
vállal elengedhetetlen és nagy feladatot.
Természetesen érdekelt minden egyes munkatársam távlati terve is, ezért személyes és
csoportos beszélgetések alkalmával feltérképeztem azt is, ki milyen lehetőségeken töpreng,
mibe gondolkodik, és hogyan segíthetném majd őket álmaik valóra váltásában. Beszélgetéseink
alkalmával sokszor a továbbtanulás és a nyugdíjba vonulás is szóba került. Több kolléga is
jelezte szeretne az elkövetkező évek során nyugdíjba vonulni. Kollégáim bejelentését, a
megérdemelt pihenést figyelembe véve előre gondolkodva kerestem meg azokat a
munkatársaimat, akik korábban hajlandóságot mutattak a továbbtanulásra és világosítottam fel
őket, hogy milyen lehetőségeik vannak az önképzésre. Munkatársaim közül többen kedvet
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éreznének ahhoz, hogy képezzék magukat, segítségem kérték tanulmányik sikeres
lebonyolításához is. Természetesen biztosítottam őket támogatásomról, hiszen páran már régen
ültek iskolapadban, nehezen szánják rá magukat a tanulásra.
A jól képzett és különféle tudással rendelkező munkaerőink mellett a gyermekek
személyiségfejlesztését, felzárkóztatását óvodánkban heti rendszerességgel szakemberek is
végzik.
Intézményünk munkáját az önkormányzat támogatásával külső szakemberek is segítik több éve.
Gyermekeink fejlesztését heti rendszerességgel szülői beleegyezés mellett végzik külső segítő
szakembereink: gyógytestnevelő, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus. A sajátos
nevelési igényű gyermekeink kapcsán saját gyógypedagógusunk is folyamatosan segíti
munkánkat.
Nevelőtestületünk az alapfeladatok (óvodai nevelés és integráció) ellátásán túl két számunkra
igen fontos feladatot is felvállalt, magáénak érzi és nevelésünk különleges értékét is megadja:
•

Az ének, zene centrikus helyi nevelését

•

A Pedagógiai Programunk része a Nemzetiségi nevelési program, ami a roma
nemzetiségből érkező gyermekek nevelését, tehetséggondozását, kultúrájának
megismerését, ápolását alapozza meg.

Szülői visszaigazolások is azt mutatják, hogy jó úton haladunk. Nevelésünk nemcsak a mi
elégedettségünket, de a szülők megelégedését is kiváltja. Gyermekeink időben, nem
visszatartva kerülnek iskolába, ahol a tanulásban is helyt tudnak állni. Pozitív visszajelzéseink
igazolják munkánk hatékonyságát. Külső munkatársakkal való együttműködő munkánk pedig
továbbiakban is a gyermek centrikusságra, az egyéni differenciált fejlesztésre teszik a fő
hangsúlyt. A környezetünk igényeinek továbbra is kívánunk megfelelni, jó partneri viszonyt
ápolni. Nevelőtestületünk sokéves szakmai tapasztalattal, szaktudással folyamatos önképzéssel
igyekszik megfelelni pedagógiai programunknak és a mai kor társadalmi és szakmai
elvárásainak.
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2.3. Egyéni arculatunk (Zenevár óvoda névválasztása valamint pedagógiai programunk - jeles
napok az évszakok tükrében)
Alapelveink:
ü Óvodai nevelésünket a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására
ü Az emberi- és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben
tartásának megerősítésére, a különbözőség elfogadására
ü A családi nevelés kiegészítésére a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődésének
biztosítására irányítjuk az egyenlő hozzáférés biztosításával
Emblémánk és elnevezésünk a "ZENEVÁR", óvodánk egyéni arculatát jelképezi.
Mindennapjainkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikai nevelésére, ezen belül
is az ének, zene, énekes játékok, és tánc megszerettetésére. Óvodapedagógusaink jól képzett
szakemberek, akik egyéni, differenciált képességfejlesztést végezve fejlesztik a gyermekeket
a mindennapok során akár mondókázás vagy hangszerek használata közben is.
Intézményünkben adottak a jó tárgyi feltételek az óvodáskorú gyermekek neveléséhez, akik
nagyon eltérő szociokulturális környezetből érkeznek hozzánk.
A pedagógiai programunk elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe vettük:
•

A nemzetiségi óvodai nevelésének irányelvét,

•

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is.

A feladatellátásaink sora 2016 augusztusától az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek
integrálásával is kiegészült, mely innovációval és szemléletváltással járt.
Óvodánk nevelőtestülete folytatja a sok éves gyakorlatát, amely során figyelembe veszi a
családi nevelés fontosságát és a korszerű pedagógiai-pszichológiai kutatások eredményeit.
Óvodai nevelésünkben érvényesülhetnek a különböző innovatív pedagógiai törekvések, mivel
az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek és széles körű
módszertani szabadságának érvényesülését. A családi nevelést kiegészítve törekszünk arra,
hogy a gyermeket gondoskodás és különleges védelem illesse meg. A szülői házzal többféle
formában, tartjuk a kapcsolatot. Egy nevelési évben több közös programot is szervezünk a
családok számára, ezzel is biztosítva azt, hogy gyermekeink sok szép élménnyel gazdagodva
éljék az óvodás éveiket.
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Hagyományrendszerünk

kialakult.

Az

évszakokhoz

kapcsolódóan

szervezzük

a

néphagyományok ápolását és a gyermekekhez közelálló ünnepeket.
Óvodánk jó hírnevének, kerületünkben egyedülálló módon folyó zenei nevelésének
köszönhetően egyre több körzetünkön kívül élő család is kéri gyermeke felvételét
intézményünkbe. Körzeten kívül új feladatellátásunk kapcsán is érkeznek hozzánk gyermekek
illetve felkeltettük több család érdeklődését. Befogadási protokollunkkal biztosítani kívánjuk
az inkluzív nevelést és az integrációt egyaránt úgy, hogy minden család és gyermek érdekét
figyelembe vesszük.
2.4. Fenntartói elvárások
Az Önkormányzat, mint fenntartó még mit is vár el egy intézményvezetőtől?
•

Az alapító okiratban foglaltak szerint járjon el

•

Az intézmény szakmai, gazdálkodási, tanügyigazgatási irányítása, vezetése

•

Az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatának ellátása

•

Legyen költséghatékony

•

Jogszerű legyen az intézmény és vezetőjének tevékenysége

•

Partnerközpontú és gyermekközpontú a szemlélete

•

A fenntartó határozatait maradéktalanul hajtsa végre

•

Gyermekek és nevelők kompetenciáinak maradéktalan fejlesztéséhez is maximálisan
járuljon hozzá

•

Segítse a családokat,

•

Hatékony legyen a pályázatírásban

•

Az eddig megteremtett értékek továbbvitelét szorgalmazza

•

Az intézmény működésének zavartalanságát alapozza meg

•

Megfelelő módon képviselje az intézményét

Hiszem, hogy az összes olyan elvárásnak, melyet a fenntartó az intézményvezető felé közvetít
jómagam és munkatársaim is minden alkalommal az elmúlt időszakban eleget tettünk és
továbbra is eleget tudunk tenni maradéktalanul. Törekszem majd a jó kapcsolat kialakítására,
ápolására a következő években is.
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2.5. Szülői elvárások
Nagyon nagy ellentmondás az, hogy miközben a szülők egyre pontosabban és jobban ismerik
jogaikat, hozzák szóba igényeiket, többségük nem ismeri fel, hogy a család szerepe még
fontosabb, mint az óvodáé. Sajnos kötelességeikről hajlamosak elfeledkezni. Óvodai
nevelésünkkel a családi nevelést kiegészítve alkothatunk egy egységet a gyermekek
személyiségfejlesztése kapcsán. Mi azon vagyunk, hogy a jogokat és kötelességeket együtt
alkalmazó tudatosan nevelő családokkal tudjunk együtt tevékenykedni gyermekek
gondozásában, nevelésében és fejlesztésében. Segítjük a családokat, fiatal szülőket abban, hogy
gyermekeiket érzelmeiken keresztül próbálják tudatosabban és következetesebben nevelni.
Tanácsainkkal, ötleteinkkel, játékokkal és a segítségadás megannyi formájával szeretnénk a jó
kapcsolatot a közeljövőben alakítani. Több alkalommal is tudtam mozgósítani a szülői
közösséget, hogy intézményünk és gyermekeink környezete megszépüljön. Az óvoda
udvarának rendezése nagy feladat elé állított minket. Festéssel, virágültetéssel és a
játszódélutánjainkon nemcsak kézműveskedtek, hanem mozgásos versenyjátékokba is szívesen
bekapcsolódtak, sőt nemzetiségi napjainkon és egyéb rendezvényeinken is aktívan vettek részt.
A szülőkkel történt egyéni beszélgetéseink alkalmával és a közös programok kapcsán a
rengeteg felmerült kérdés, megoldandó probléma illetve a nevelési elveink pólusainak
egymáshoz közelítése kapcsán gondolkodtunk el egy olyan lehetőség felajánlásán, ami segítené
a családokat az adott problémák kezelésében.

Ezért is szeretnék továbbra is a Szülői

Fórumunkat megtartani, mint egy beszélgető kört, ahol az érdeklődő családok adott
helyzeteket, felmerült problémákat vagy kérdéseiket megfogalmazva sok új, jó és hasznosítható
tanácsot kapnának, melyekből maguk szemezgethetnének és a rájuk legjobban illő
megoldásokat is megtalálnák.
Igény merült fel arra is, hogy az eddigieknél is több olyan óvodai program szerveződjön,
amelyben a szülők aktívan részt is vehetnek. Nyitottak vagyunk az új igények átgondolására,
és olyan mozgásos játékokat szervezni, ami az egész családot mozgósíthatja, a tudatosabb és
egészségesebb életmódhoz kapcsolódhat. Természetesen a jól bevált mozgásos lehetőségeket
szeretnénk tovább folytatni (Bozsik program- labdarúgás lányoknak és fiúknak egyaránt)
viszont újdonságként kirándulásokat szerveznénk, ami a családoknak könnyebbséget
jelenthetne anyagilag is akár, hiszen a csoportos belépők olcsóbbak, így több család is
eljuthatna olyan helyekre is, ami egyébként elérhetetlennek látszana számukra.
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Továbbra is a legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyermekek fejlesztését (felzárkóztatást,
tehetséggondozást) egyénre szabottan oldjuk meg. Szükség van továbbra is külső
szakemberekre a hatékonyabb munkánkhoz.
Védő- óvó és balesetmegelőző programok szervezésére törekszem a kerületi rendőrség és
mezőőrség bevonásával.
Szeretném óvodánk egyéni arculatát erősíteni azzal, hogy ne múljon el úgy nap, hogy ne legyen
zeneszó, ének, zenei képességfejlesztés a csoportokban. Fontosnak tartom azt is, hogy a
hozzánk járó gyermekek családjával is megismertessük a különböző népek dalait, a különböző
zenei stílusokat. A mindennapokban megtalálják azt a zenét, mely megnyugtatja őket, amin
meditálhatnak, illetve új gondolatokra serkentik őket. Mindez a közvetlen kifejezési forma
gondolkodtatott el arról, hogy nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk felnőtteknek is
szükségünk van a mindennapok legyőzéséhez a zenére, a közös örömök megtalálására. Az
óvodapedagógusokból álló kórusunkat szeretném a zenéléshez, közös énekléshez és
zenehallgatáshoz kedvet kapó szülőkkel is bővíteni, hogy rendezvényeinken együtt
zenélhessünk.
Szeretném, ha a szülők továbbra is aktívan bekapcsolódnának zenei életünkbe.
ü Tavaszi hangversenyünk és Mikulásváró koncertünk alkalmával továbbra is
fellépnének, hogy gyermekeinket hangszeres játékukkal elkápráztassák.
ü Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy aktívan vesznek részt azokon a
programjainkon, amik a családoknak szerveződnek. Ezt szeretnénk megőrizni az
elkövetkezendő években is.
ü Hagyományaink ápolásába is tevékenyen bekapcsolódnának. A jeles napokhoz
kapcsolódó eseményeinken pl. Márton napi lámpás felvonulás.
ü A zene világnapjának megünneplése is több éves hagyomány intézményünk életében
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2.6. Kapcsolatrendszerünk alakulása
Intézményünk kapcsolatrendszerének alakulását az elmúlt időszakban fejlődés jellemezte.
2.6.1. Család - Óvoda:
A gyermekek érkezése és távozása rugalmas, ily módon lehetőségük nyílik arra, hogy minél
több időt tölthessenek családjuk körében. Nevelőmunkánkban a szülőket nevelő partnerként
tekintjük. Ők tudnak legtöbbet gyermekeikről, ismerik igényeiket, szükségleteiket. Mi óvónők
szaktudásunkat adjuk a gyermekek fejlesztéséhez. Nevelésünk akkor lehet eredményes, ha
összhangban van a családi neveléssel. Jelentős szerepet vállalunk a szemléletformálásban.
Napjainkban végbemenő változások miatt azonban az óvodára hárul a fejlődésben történő
lemaradások korrigálása, a tehetséggondozás feladata, valamint a családban felmerülő
problémák orvoslása, hiányok pótlása és tanácsadás.
Korrekt partneri együttműködésre törekszünk. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a
gyermekek fejlődéséről. Megszervezzük az együttműködési formákat. Óvodánk nyitott, a
szülők előzetes megbeszélés alapján bármikor betekintést nyerhetnek az óvodai életbe. A jó
együttműködés alapfeltételének a kölcsönös bizalmat tartjuk. A szülők maguk is
megtapasztalhatják, hogy óvodai nevelésünk gyermekközpontú és befogadó, szeretjük
gyermekeiket és tiszteletben tarjuk nevelési elveiket. A rehabilitáció sikerességét szolgáló
ismeretek átadása érdekében szoros kapcsolattartás kialakítására törekszünk. A közös
ünnepségek jó alkalmat teremtenek arra, hogy a család és óvoda közötti kapcsolat
elmélyülhessen. Az óvoda vállalja az inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítése mellett a
szemléletformálás direktebb módszereit is (előadás, vitaindító, cikkek ajánlása, faliújságra
helyezése). Az indirekt hatások mellett tudatos a szemléletformálás, a szülők bevonása az
óvodában a gyerekekkel együtt megvalósuló tevékenységekbe, kezdeményezésekbe, a
környezettudatos magatartás fejlesztése. Törekszünk a családok által képviselt különböző
gondolkodásmódok értékeinek elfogadására. Vállaljuk a szülőkkel, gyermekekkel való közös
gondolkodás, véleménycsere, döntés eredményeként a programmal összeegyeztethető plurális
értékek beépítését az óvoda normarendszerébe.
A szülők közösségéből minden évben újra választjuk az őket képviselő vezetőséget (SZMK),
akik év végén írásos véleményt adhatnak az óvoda és szülői ház kapcsolatáról. Megismerik az
óvoda éves nevelési tervét, segítik rendezvényeink megszervezését és a kapcsolattartást a
szülőkkel.
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Pályázatom elkészítése kapcsán a szülői munkaközösség értekezletén személyesen
beszélgettem el a szülők képviselőivel az őket foglalkoztató dolgokról és arról mit
javasolnának, milyen igényük merült fel, az óvoda életét milyen új dolgokkal kívánják ők is
színesíteni. A személyes találkozás megerősítette elképzeléseimet és azt, hogy jó úton járok a
még jobb kapcsolat kialakításában.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái lesznek a jövőben is:
•

Fogadóóra

•

Családlátogatás

•

Nyíltnap

•

Szülői értekezlet (évente minimum 2 alkalommal)

•

Szülői fórum

•

Véletlen találkozás alkalmával is személyes kontaktus

•

Tanácsadás

•

Esetmegbeszélések

•

Szülők tájékoztatása faliújságon történt jelzések és egyéb kiírások a szülők híradóján
illetve az óvoda internetes felületein (Honlap, Facebook oldal)

•

Ünnepeket, kirándulásokat, gyermekeknek való programokat szervezünk, amelyeken a
szülők is részt vehetnek

További vezetői munkám során szeretnék szintén arra törekedni, hogy a körzetben élők jobban
megismerjék az óvodánk nyújtotta lehetőségeket. Gyermekeiket az itt élők már nem csak a
körzetesség miatt íratták be hozzánk. Az elmúlt 5 évben azt tapasztaltuk, hogy szakmai
munkánk a kerületben egyre elismertebb, ezért sokan keresnek meg minket gyermekfelvétel
illetve beiratkozás miatt. Írásos illetve személyes megkeresés valamint nyílt napjaink és
bölcsődékben megtartott szülői értekezletek alkalmával intézményünket továbbra is
reklámoznánk. A fent említett lehetőségekkel biztosítanánk a szakmai munkánk elismerése
mellett a kapcsolatteremtést minden fórumon. A Zenevár óvoda minden dolgozójának vágya,
hogy az intézmény feladatellátásaiból adódó gyermeklétszámot valósnak ismerjék el és a
központi finanszírozás segítségünkre legyen.
2.6.2. Önkormányzat - óvoda:
Ø A fenntartóval napi kapcsolatban vagyunk
Ø A szociálisan és egyéb okok miatt rászorult gyermekek érdekében a Polgármesteri
Hivatal irodáival, a Gyámhatósággal, a Csibész családsegítőivel egyaránt nemcsak
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az intézmény vezetője, de az óvoda gyermekvédelmi felelőseként én is tartom a
kapcsolatot.
Ø A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a családoknak nyújtandó segítség érdekében
a pedagógiai asszisztensünk és vezetőként én is kontaktusban vagyok
A Zenevár óvoda körzeti fekvése olyan kihívások kezelésére is megtanított, mint a roma
integráció. Több alkalommal is lehetőségem nyílt konfliktusok kezelésére, megoldására elhunyt
vezetőm égisze alatt is. Kati nénink bátran támaszkodott rám a konfliktuskezelésben, empátiám
meggyőzte őt arról, hogy mindig mindenki számára megfelelő döntés illetve problémamegoldás
születik. A roma gyerekek beilleszkedése mindig zökkenőmentes volt intézményünkben. A
jövőben az integráció és beilleszkedés, a társadalmi leszakadás esélyének csökkentése valamint
az iskolai beilleszkedés segítése továbbra is célom lesz. Ennek érdekében szeretnék számos
pályázaton részt venni nevelőtestülettel közösen. Valamint a következőkben is folyamatosan
tartanám a kapcsolatot az esélyteremtő műhely munkatársaival.
2.6.3. Társintézmények:
•

Iskola: Nevelőtestületünk minden tagja közvetetten segíti a gyermekek iskolai
közösségbe történő beilleszkedését és fontosnak tartja az optimális feltételek
biztosítását. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermekek számára az átmenetet
minél zökkenőmentésebbé tegyük. A kapcsolattartásban arra törekszünk (nyílt nap),
hogy a környező iskolák megismerjék azt a szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni
képességeiknek megfelelően úgy neveljük, fejlesztjük, hogy időben képesek legyenek
iskolai tanulmányaik megkezdésére.

•

Bölcsőde: A távol lévő bölcsődével nehezebb a kapcsolattartás. Az Alapprogramnak
megfelelően kapcsolatot alakítottunk ki egy közelebbi bölcsődével (Csibekas). A
gyermekek megismerését, biztonságérzetük kialakulását az óvónők bölcsődei
látogatásával segítjük. A gyermekek folyamatos átmenetét az óvodába a két intézmény
összehangolt nevelési gyakorlatával kívánjuk biztosítani. Óvodai nyílt napjainkra
mindig meghívjuk gyermekeink volt gondozónőit is, az ő meglátásukat valamint az
intézményvezetők és munkatársaik véleményét is kikérik munkánk hatékonyabbá
tételéhez.

•

Az óvoda részben önálló intézmény tagja a Gazdasági Ellátó Szolgálatnak (GESZ).

•

Az egészségügyi szervek közül folyamatosan tarjuk a kapcsolatot a védőnői hálózat
alkalmazottaival, az óvodai védőnővel valamint az orthoped szakorvossal és
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asszisztensnőjével. Minden csoportban rendszeres szűrővizsgálatot bonyolítanak le.
Gyermekvédelmi felelősként a kapcsolattartáson túl a prevenció is a feladatom.
•

Szakmai szervezetek:
Ø Budapest Főváros XVIII. kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató által
szervezett tanfolyamokon és előadásokon részt veszünk, az itt megnyílt
kiállításokat megtekintjük.
Ø Rózsa Művelődési Ház, a Kondor Béla Művelődési Ház illetve a kerületben
működő könyvtár kulturális eseményeiről is tájékozódunk, szívesen továbbítjuk
a programokat a családoknak, hogy gyermekeik tevékenykedtetésében aktívan
részt vehessenek.
Ø Konzultálunk a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal
illetve a SOFI-EGYMI gyógypedagógusaival a sérülés specifikus módszerek,
technikák szakszerű megválasztása és a gyermekek fejlesztése érdekében.
Ø Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a CSIBÉSZ Családvédelmi és Módszertani
Központ munkatársaival is, mint intézményvezető
Ø A kerületben működő Esélyteremtő Műhely munkatársával napi kapcsolatban
vagyok

További kapcsolatépítési és kapcsolat elmélyítési törekvéseim:
A régi már meglévő kapcsolatokon kívül azonban újakat is kívánok kialakítani.
ü Nyugdíjasokat támogató intézmények, klubok megkeresése (idősek klubja) - fontos
feladatomnak tartom a korosztályok közötti kapcsolatépítést. Hiszen az elmúlt
időszakban azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon elbeszélünk egymás mellett, a generációk
nem értik meg egymást. A közös programok, a kapcsolatok hiánya nagyon nagy
szakadékot képez a fiatal és idősebb emberek között. Intézményünkbe szeretném őket
vendégül látni a jeles napjaink ápolása alkalmával, hogy tapasztalataikat, élményeiket
elmesélhessék a gyerekeknek és szüleiknek is. Ez a fajta kommunikáció, az újfajta
élmény, az együtt tevékenykedés talán segít majd közelebb hozni a korosztályokat.
ü Jeles napjaink lebonyolítása más helyszínen. A Vasadi Csicsergő óvoda vezetője jelezte
felém, hogy szívesen venne részt nálunk gyermekeivel egy, az óvónők által színpadra
vitt zenés bábjáték megtekintésén, cserébe ők is vendégül látnának minket jeles
napunkon, hogy új élménybe részesülhessenek a mi gyermekeink is.

44

ü a Csibész munkatársai, körzetünk családgondozói felajánlották intézményeink közötti
kapcsolattartás és családi segítség elmélyítése céljából, hogy fogadóórát tartanának
helyben az érdeklődő családoknak aktuális gondjaik, felmerülő kérdéseik illetve
problémáik kezelésére. Természetesen intézményvezetőként éltem a lehetőséggel.
Kértem őket, hogy esetmegbeszéléseket is tartsunk alkalmanként a kollégák számára
dilemmás illetve problémás esetek mielőbbi és legjobb megoldásainak kezelésére.
Megoldási lehetőségeket nyújthatnának nekünk egy-egy felmerülő és nehéznek tűnő
kérdésben. Havonta 1-2 alkalommal jönnének ki az intézménybe.
ü Kerületünkben működő Korai fejlesztő munkatársaival is felvettem a kapcsolatot egy
lehetséges intézményi kapcsolatápolás céljából.
ü A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Lőrinci Nagykönyvtár) látogatásával a gyermekek a
könyvek szerepének jelentőségét valamint az irodalom szeretetét is elsajátítanák.
ü A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményben nemcsak a múzeumsarok
megtekintését, hanem a múzeumpedagógiai programokon is részt vehetnénk,
vándorkiállítást kölcsönözhetnénk.
ü Továbbra is lenne intézményünkben állatasszisztált terápia. Természetesen Atosszal.
ü Az óvoda udvarának rendezettségében segítségükre lévő kertészeti középiskolák
igazgatóival. Előzetesen tájékozódtam már. Érdeklődésem pozitív visszhangot kapott.
Megbízásom esetén újra felveszem a kapcsolatot az intézmények igazgatóival.
A marketingtevékenységre is szeretnék hangsúlyt fektetni.
ü Az elmúlt években sok céget, vállalkozót kerestem meg és szereztem a gyermekek és
az intézményünk részére apróbb felajánlásokat. Régi partnereinkkel a kapcsolatok
ápolására törekszem. Új partnerek felkutatását tervezem.
ü Az alapítványunk támogatásához szeretnék újabb partnereket megnyerni.
ü Különböző médiumokban történő megjelenést szorgalmaznám továbbra is.
Szeretném a már jól kialakított kapcsolatokat a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kísérni,
tovább ápolni. Természetesen a legfontosabb kapcsolatunk a gyermekek érdekében a családdal
folytatott mindennapi párbeszéd és együttműködés, mely tartalomra is épülő. Továbbra is ennek
megőrzésére, javítására törekednék. Reménykedem abban, hogy programjaink, törekvéseink
valamint óvodánk speciális területeinek és ingyenes tevékenységeink hasznosítása pozitívan
hatnak gyermeklétszámunk alakulására is. Egyre több gyermek családja keresi majd
intézményünket azért, hogy nálunk nevelődjön csemetéje.
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Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseim

„A gyermekkor az élet talapzata. Jó alapokra nagyszerű és pompás építmény emelhető.”
/Novarai Fülöp/

3. Megbízásom esetén
Nemcsak a most következő oldalakon taglalt fejlesztési elképzeléseimet, hanem az előző
oldalakon leírtakat is szeretném vállalni. Kitartok elképzeléseim mellett és biztos vagyok
abban, hogy sokan támogatnak kivitelezésükben, megvalósításukban a jövőben. Kollégáim
biztatása, a szülők közreműködése és a közös segítségnyújtás gyermekeink érdekében történik
majd. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy pedagógusként, anyaként mindennél többet
jelent nekem az, hogy élményt nyújthassunk gyermekeinknek és a legnagyobb ajándék a
gyermekek szemében meglátható csillogás, az öröm, ami felszabadult nevetéssel társul egy-egy
esemény feldolgozása, lebonyolítása kapcsán. Vezetőként továbbra is a jól bevált szakmai
hátteret preferálom és hasznos innovációkat szorgalmazom.
3.1. Vezetői hitvallásom, célkitűzésem:
1997 óta dolgozom a Zenevár óvodában, ami akkor még Reviczky utcai napközi otthonos óvoda
volt, amikor idekerültem. Azóta vagyok oszlopos tagja a nevelőtestületnek, ami az utóbbi
időben kicserélődött, kicserélődik. A közösség hamar befogadott, elfogadott és szívesen látott
tagja lehetek a mai napig. Nagyon sokat tanultam kolléganőimtől, elhunyt vezetőmtől, amiért
végtelenül hálás vagyok. Megismertem a pedagógusi pálya minden örömét és buktatóját is az
elmúlt két évtized alatt. Szívemen viselem a gyermekek sorsát, a családokkal jó és
együttműködő a kapcsolatom, kollégáim, munkatársaim kikérik véleményemet. Úgy érzem,
most még adhatok annak a szűkebb-tágabb közösségnek valamit, aki „felnevelt, megtanított”
és kibontakozni hagyott engem, hogy szárnypróbálgatásaimmal majd hasznosat alkothassak
velük, nekik valamikor. Jól lerakott, masszív alapokra építhetünk megannyi erős emeletet az
alkalmazotti és szülői közösséggel közösen új célokat, feladatokat találva.
Célom, hogy a Zenevár óvoda továbbra is méltó legyen ahhoz a sok éve kialakított képhez,
amiért a szülők hozzánk íratják gyermekeiket. Többek között jó érzéssel tölt el az is, hogy a
hozzánk járó gyermekek szülei, nagyszülei kitartanak mellettünk, megvárják/kivárják a már jól
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bevált pedagógusainkat, hogy több generáción keresztül nevelődjenek nálunk gyermekeik,
unokáik. Gyakran jó hírnevünket keltve is elismerik munkánkat.
Az utóbbi időben rengeteget változott az intézményi nevelés, ami minket is nehéz és komoly
erőpróba elé állított. A gyermeklétszám állandó változása, a társadalom alapegységének, a
család szerepének folytonos alakulásával, a pedagógus életkörülményeinek nehézségeivel a mi
munkánk is egyre nehezebbé és szerteágazóbbá vált, mindig új és újabb kihívásokkal kell
szembenéznünk. Munkatársaimmal együtt az elmúlt évek alatt is arra törekedtünk, hogy a
hozzánk járó gyermekeknek a nyugodt, derűs, biztonságos légkört biztosítva, értéket teremtő jó
nevelést adva kiegészítsük és segítsük a családi házzal közösen a gyermekek nevelését, jó alapot
adva ezzel az iskolai beilleszkedéshez. A családokkal közösen tevékenykedve, az óvodásaink
személyiségvonásainak fejlesztésével közvetetten támogatjuk az iskolai közösségbe történő
beilleszkedést. Az óvoda szűkebb-tágabb környezetét és igényét feltérképezve kívánom
létrehozni mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy az intézmény minden szereplője stabilitást,
kiszámíthatóságot látva az összetartozás fontosságát is megtapasztalva alkothasson.
Elengedhetetlennek tartom a nevelőtestület által kidolgozott, módosított és hivatalosan is
elfogadott pedagógiai programunk jövőbeni megvalósulását, mely a szakmai célkitűzéseknek
is megfelel. Egyúttal fontosnak tartom, hogy mindez a partnerek elégedettségével is
találkozzon.
Szeretném ápolni azokat az értékeket, melyeket az elmúlt évtizedek munkássága alatt az óvoda
kollektívája együttesen - az elmúlt 45 év során- megteremtett. Folytatni kívánom elhunyt
vezetőm, mentorom által megalapozott értékek követését, továbbvitelét megerősíteni, a
hagyományok, hagyományaink ápolását, az intézményünk arculatának megfelelően és a zenei
nevelés további gondozását is garantálom.
3.2. Célom:
•

A törvényi és jogszabályi háttér alapján a működés zavartalan biztosítása.

•

További sikeres és jó együttműködés a fenntartóval.

•

A gyermekek mindenek felett álló érdekében az esélyegyenlőség biztosításával
kívánok tevékenykedni.

•

A pedagógiai program minél színesebben történő megvalósítása a kollégákkal
közösen.
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•

További innováció, szakmai kihívások segítése természetesen a feladatellátásunk
megerősítése érdekében. Nem kívánok újakba belefogni.

•

Támaszkodni szeretnék az alkalmazotti közösség minden tagjára a közös munkánk
során, hogy sikeresebben működő szervezetben dolgozhassunk.

•

Távlatokban történő gondolkodásra, a teljes szervezet összhangjának alakítására,
tudatos fejlesztésére törekszem majd.

•

A szülők megnyerése, együttműködőbb kapcsolattartás, minőségibb és sikeresebb
intézményi munka megalapozása.

•

Családokkal közös programok szervezése.

•

Lokálpatriotizmus megalapozása, a különböző hozzánk járó nemzetiségek
kultúrájának megismerésével illetve kerületi rendezvények látogatása kapcsán
kapcsolatápolás.

•

Olyan még óvodában nem alkalmazott segítségadás felkutatása és alkalmazása, ami
a gyermekek személyiségfejlődését pozitívan befolyásolja.

•

Intézményünk esztétikus környezetének megtartása a közösségi szolgálat segítése
mellett.

•

A gyermekek életkörülményeinek javítása, ha szükséges az alapítványunkon
keresztül is.

•

Továbbra is folyamatos gyakorlati hely és megfelelő mentor biztosítása az óvodánk
programja, arculata iránt érdeklődő főiskolai hallgatóknak és egyéb szakmai helyet
kereső tanulónak.

3.3. Vezetői feladataim lesznek:
•

A tartalmi munka minőségének irányítását, koordinálását, ellenőrzését és folyamatos
korrigálását (dokumentációk, elmélet és gyakorlat összhangjának megteremtését, a
szakmai munka és szervezeti működés rendszeres és tudatos értékelését).

•

A nagyobb hatékonyság jegyében a megfelelő munkamegosztást, teherviselés
átgondolását, szervezését az egyéni kívánalmaknak megfelelően alakítva.

•

Szakmai fejlődés segítését minden szinten a szervezetben valamint az autonómia
(alkotói szabadság, az alkalmazott módszerek megválasztásában történő önállóság)
terén. Természetesen a törvényességet, a pedagógiai programunkat valamint az
intézményi dokumentumainkat szem előtt tartva.
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•

Az óvodában folyó pedagógiai munka hatékonyságáról, színvonaláról a fenntartó és az
érintettek tájékoztatását.

•

Pedagógiai programunk sokszínűségének fejlesztése a kollégák és a szülői igények
felmérése kapcsán, a változatosságon alapul:
Ø Hagyományápolás terén - a gyermekek megtapasztalására, cselekedtetésére
irányuló legyen, többször menjenek ki a nagycsoportosokkal az óvónők külső
helyszínekre, a középső csoportosokkal az óvodapedagógusok az óvoda
környékének megismerésére törekedjenek.
Ø A haza szeretetére nevelés kapcsán - kerületi rendezvényeken a nagycsoportos
korú gyermekekkel közös programok megtekintése, azokon való részvétellel.
Ø Egyéni arculatunk megismertetése, ápolása folytán a szülők igényeit felmérve
az érdeklődők részére rendezvényeinken szeretnénk fellépési lehetőséget
biztosítani, kielégíteni kívánalmaikat, és ily módon is betekintést engedni
óvodánk zenei életébe.
Ø Nemzetiségi programunk és Integrációs feladatellátásunk részeként továbbra is
szeretném megrendezni a Nemzetiségi hetet és a KÉK hetet is megszervezni,
ahol az óvodánkban járó nemzetiséghez tartozó családok bepillantást
engednének kultúrájukba, szokásaikat, táncaikat, zenéjüket, meséiket, verseiket,
mondókáikat, rigmusaikat, dalaikat, játékaikat, ételeiket is megismerhetnénk. A
Kék hét kapcsán pedig érzékenyítenénk a családokat az autizmus
spektrumzavarral küzdő gyermekek inkluzív befogadásában.
Ø A külső segítő szakemberek odaadó munkája mellett az állatasszisztált terápia
kapcsán továbbra is a gyermekek mindennapjait örömtelibbé varázsolnánk.
Ø Előzetes tájékozódás alapján térítésmentes sakkoktatást szeretnék bevenni a
gyerekeknek nyújtandó programjaink közé, mely segíti a logikus gondolkodás
kialakítását, pozitív személyiségfejlődést egyaránt. Reménykedem benne, hogy
az ingyenességet az elkövetkezendő 5 évben is garantálni tudom.
Ø Alapítványunk

kuratóriumának

elnökségi

tisztjét

megörököltem

volt

intézményvezetőnktől Takács Katalintól. Munkatársaim és a szülők bizalmát is
szeretném azzal meghálálni, hogy minél több segítőt találok a gyermekek
mindennapjainak színesebbé tételéhez. A kuratórium tagjaival egyeztetve az
alapítványba befizetett összeg minél jobb felhasználását törekszem. Az
elkövetkező időszakban egy érzékelő, mozgásos pálya létrehozásán és bővítésén
tevékenykedünk majd közösen a fenntartó segítségét is kérve ebben, hogy az
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integrációhoz minél színesebb módszereket és változatosabb helyszíneket
biztosíthassunk óvodásainknak.
•

Közösségi szolgálat- Az óvoda ligetes udvarrészének szépítése, gondozása valamint a
munkatársaim munkájának megkönnyítése céljából szeretnék továbbra is fogadni a
szakközépiskolák tanulóit.
Természetesen az önkéntes munka, közösségi szolgálat nemcsak a mi közösségünket
segíti, hanem a diákoknak is lehetőséget biztosít arra, hogy az érettségi bizonyítványhoz
szükséges feltételnek ilyen környezetben tehessenek majd eleget. A különböző
generációk találkozása és egymás segítése igen nemes feladatot ró ránk.

Úgy érzem és tapasztalom, hogy a fentebb megfogalmazott gondolatoknak, kihívásoknak
nevelőtestületünk és alkalmazotti közösségünk is meg tud felelni, magának tudja érezni, jól fog
működni az együttgondolkodás mellett az egymásra támaszkodó team munka. Alkalmazotti
közösségünk tagjai rendelkeznek mindazon adottságokkal, vannak olyan húzóerők, akikre
támaszkodva a célok megvalósíthatókká válnak. Tudom, hogy magam is az egyik húzóereje
lehetek közösségünknek, akire bátran támaszkodhatnak munkatársai, a megfogalmazott
gondolatokat igyekszem majd megvalósítani, tevékenyen részt venni továbbra is az intézmény
életében, hogy eredményeinkkel bebizonyítsam azt, méltó vagyok újra intézményünk
irányítására.
Gazdálkodási szándékom az Önkormányzat által biztosított költségvetés tervszerű, pontos és
célirányú felhasználása, az intézmény épületének állagóvása, folyamatos karbantartása.
Feladatom lesz még a meglévő berendezési és vagyontárgyak megóvása, szükség esetén
cseréje, pótlása, a vagyon védelme.
A gyermekek elfoglaltságai az elmúlt években nemcsak a délelőtti, hanem a délutáni időszakra
is kiterjedtek.
Fontosnak tartom az ingyenes tevékenységeink megtartását és bővíteném is azokat.
•

Külön ének- minden korosztály számára a jeles napokhoz kapcsolódóan énekekkel,
táncokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek

•

Ismerkedés a furulyával (saját csoportban a furulyával való ismerkedés évek óta
középső csoporttól zajlik, jól bevált és mára már hagyomány) óvodai szinten a
nagycsoportos korú gyermekek részére van felajánlva.
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•

Bozsik program keretén belül óvodai foci oktatása középsős és nagycsoportos korú
fiúknak és lányoknak egyaránt.

•

Biztosítom továbbra is a szabad vallásgyakorlást.

Rövid távú feladataim lesznek:
•

Az óvodai információáramlás valamint kommunikáció erősítése.

•

A szervezet fejlesztése, alakítása - egységesség kialakítása (dokumentációkban,
szemléletben) a pedagógus módszertani és egyéni, szabadsága mellett; jó munkatársi
kapcsolatok ápolása, kialakítása.

•

Az új pedagógiai módszerek elsajátítási lehetőségének biztosítása (továbbképzés,
önképzés).

•

A pályázatokon való részvétel, azok lebonyolítása.

•

A gyermekjátékok folyamatos fejlesztése, bővítése.

•

A szülői házzal, családokkal való kapcsolat ápolása: közös kirándulások, nemzetiségi
hét, szülők-nevelők kórusa, beszélgető kör valamint a már hagyománnyá vált közös
programok szervezése, lebonyolítása

•

Állatasszisztált terápia folytatása

Középtávú feladataim lesznek:
•

A csoportszobák és egyéb helyiségek meg- illetve felújítása

•

A PC illetve IKT eszközök gyarapítása mellett az infokommunikációs eszközök helyes
használatának biztosítása

•

A kapcsolatrendszer ápolása, esetleges bővítése

Hosszú távú feladataim lesznek:
•

Pedagógiai programunk sokszínűségének fejlesztése.

•

Intézményünk nyitottabbá tétele

•

Udvari játékeszközök bővítése – Érzékelő- mozgásos pálya kialakítása, folyamatos
fejlesztése

•

Az óvoda udvarának szépítése és biztonságossá tétele

•

Az udvar burkolatainak és az óvoda kerítésének felújítása (Madách utca felöli rész)

•

Közösségi szolgálat az intézményben
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•

Olyan együttműködési megállapodások kötésére törekszem majd, ami költségkímélő a
partnereknek illetve költséghatékonyságról tanúskodik.

•

Új koncepció kialakítása a sajátos arculatunk illetve feladataink kapcsán
(munkatársaim, a szülők illetve társintézmények bevonásával)

Természetesen az időintervallum megváltozhat, de a vállalt feladatok, az elérendő célok nem
változnának. Hiszek abban, hogy kedvező légkörben a munkatársaimmal együtt, erős
hivatástudattal és szilárd értékrenddel megfelelünk a kihívásoknak, amiket a tőlünk telhető
legjobb tudásunkkal magas színvonalon tudunk majd továbbiakban is megvalósítani. Mindezt
bizony ésszerű munka - és időbeosztással történhet. Bízom munkatársaimban és törekedni
fogok továbbra a demokratikus vezetésre, teret adva az önállóságnak és a team munkának.
Fontosnak tartom a jó munkakörülmények biztosítását és javítását, a stabilitást, a csapatépítést,
motiválást. Törekszem az eddig elért sikerek és értékek megbecsülésére, fenntartására, újakkal
való gazdagítására. Elengedhetetlennek tartom az intézmény menedzselését, a szervezeti
kultúra fejlesztését, a kapcsolatok ápolását, bővítését és a megfelelő innovációt.
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Záró gondolatok
Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt időszakban támogattak, akik
arra biztattak, hogy pályázzak, mert érdemesnek találtak erre a komoly, teljes embert igénylő
feladatra, ami maga az intézményvezetés. A vezetői szerep rendkívül sokoldalú, megbízható
embert igényel, melyhez elengedhetetlenül fontos a vezető pozitív személyisége is. A meglévő
és jól működő dolgokon változtatni nem kívánok, de szeretnék a szűkebb-tágabb környezet
elvárásainak megfelelni. Nem egyedüli döntéseket kívánok meghozni, hanem egy jól működő
szervezet létrehozására törekszem, melyben bátran felvállalható véleménye van minden
egyénnek. Soha nem fogom elfelejteni honnan jöttem, mit csináltam, hogyan éreztem magam
beosztott óvodapedagógusként. Akik ismernek, azok tudják, hogy a ranglétra minden egyes
fokát végig járva és megismerve szereztem meg tudásomat, tapasztaltam meg a jót és rosszat
egyaránt. Pozitív példamutatásra törekszem a jövőben is. Remélem, hogy sokan úgy gondolják,
látják, ezért is tudnék a kollégáimat motiváló, számukra követendő személy lenni a következő
5 évben is. Igazságosságom, objektív és támogató szándékom a szervezet hatékonyságának és
eredményességének érdekében nyilvánul majd meg. Lényeges a közösen megalkotott
nézeteket, értékeket, melyeket dokumentumaink tartalmazzák követni. Számomra a múlt, jelen
és jövő értékeinek követése, együttes szemlélése, formálása, a folyamatosság garantálása az
elsődleges. A kisgyermekek, a családok valamint intézményem alkalmazotti közösségének és
egyéb partnereink megelégedettségének kivívása a célom. Az új dolgok bevezetésével, a
kollégák motiválásával, a pozitív személyiségjegyek kihasználásával, a folyamatos önképzés
biztosításával, a kapcsolatok építésével és ápolásával törekedni fogok arra, hogy óvodánk
keresett, minőségi nevelést nyújtó intézmény legyen. Továbbra is menedzselném az intézményt
és pozitív példamutatással szeretnék elöl járni az önképzésben is.
Mindezen, a pályázatomban megjelenített változások és természetesen a jól bevált dolgok
valamint feladatok tervezése, szervezése, koordinálása, a szervezet tagjainak vezetése illetve az
óvoda sikeres működtetése, jókora kihívást jelentenek intézményvezetői munkám
folytatásában.
Pályázatommal szeretném megerősíteni kollégáimat és meggyőzni a döntéshozókat is arról,
hogy érdemes vagyok az intézményvezetői posztra a jövőben is. Ambíciómmal az óvoda és a
gyermekek érdekét szolgálva méltó vagyok erre a nehéz, egész ember megkívánó feladatra.
Bízom abban, hogy elképzeléseim elnyerik mindenki tetszését. Számítok a támogatásra, hiszen
az elmúlt 5 évben intézményvezetőként már remélhetőleg bizonyítottam.
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A következő idézettel, melyek számomra lényeges gondolatokat tartalmaz zárom soraimat:
„ Volt egyszer egy olyan kor, amelyben mi voltunk fiatalok. Nem éreztük, hogy milyen az,
miből áll az, hogy fiatalok vagyunk. Mi sem éreztük, minthogy jelenvaló fiatalságát senki sem
érzi: hogy milyen is az valójában, hogy ő most nagyfiú, most nagylány, hogy minden sejtje
szomjas az életre, a szépre, az ismeretlenre, s hogy milyen más ez és mennyire más ez, mint
később akármikor- ezt csak az emlékek bepárásodó visszapillantó tükrén át fedezi fel az ember:
a távolodót, a visszahozhatatlant.”
/Fekete Gyula/

Budapest, 2019. március 16.
……………………………
Vecsei Brigitta
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MELLÉKLETEK
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NYILATKOZAT

Alulírott Vecsei Brigitta (pályázó) a Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Bp., Reviczky Gyula
utca 52-56. számon lévő intézmény vezetője kijelentem, hogy a pályázat saját, önálló munkám
terméke. Beköttetett és leadott példányai formátumban és tartalomban egyezőek, eltérést nem
tartalmaznak. Továbbá az óvodavezetői állás megpályázásával

HOZZÁJÁRULOK
Ahhoz, hogy személyes adataimat (szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok) a pályázattal
kapcsolatosan kezeljék, a pályázat anyagát a döntéshozókon kívül a véleményezők is
megismerjék.

2019. március 16.

…………………………
Vecsei Brigitta
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Vezetői koncepcióm elkészítésekor a következő törvényeket, kormány rendeleteket,
dokumentumokat és lehetőségeket használtam fel:
•

Magyarország Alaptörvénye

•

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről

•

229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról

•

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

•

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

•

32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról

•

363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

•

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról
•

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
az államháztartás részét képező intézmények számára

•

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § Közalkalmazottak jogállásáról szóló

•

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; és módosításai

•

Gyermekjogi egyezmény 1992. UNICEF

•

2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő
előmozdítását szolgáló egyes törvények- a közoktatási és gyermekvédelmi tv egy része
módosul

•

2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

•

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

•

17/2013. (III.01) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve

•

346/2013.(IX.30)

Korm.

rendelet

a

pedagógus

továbbképzésről,

pedagógus

szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
•

48/2012 (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

•

1992.évi LXIII. tv. a személyes adtok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
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Helyi dokumentumok:
•

Alapító okirat

•

Óvodánk Pedagógiai Programja

•

Óvodánk Szervezeti Működési Szabályzata

•

Intézményünk Házirendje

•

Belső szabályzóink

További lehetőségeim voltak:
•

Beszélgettem a szülőkkel igényeikről

•

Felmértem kollégáim és szűkebb környezetünk elvárásait

•

Vezető óvodapedagógusként és édesanyaként ismerem a gyermekek életkori
sajátosságaiból származó szükségleteket és igényeket is

A pályázatomban felhasznált képeken szereplő személyek beleegyezésüket adták a
megjelenéshez. A cikkek a helyi Városkép újságban jelentek meg, azokból a kerületi
tudósításokból ollóztam össze pár óvodánkat érintő publikációt.
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