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A Pályázat jogszabályi háttere

•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:

-

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

köznevelési intézmények névhasználatáról
-

229/2012. VIII.28.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

végrehajtásáról.
•

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

•

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
•

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

•

2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
•

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
•

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
•

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
•

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények

működéséről
•

Oktatási Hivatal:

-

Önértékelési kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS

-

Országos tanfelügyelet Országos tanfelügyelet kézikönyv óvodák számára ÖTÖDIK,

JAVÍTOTT KIADÁS
-

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II.

fokozatba lépéshez ÖTÖDIK, JAVÍTOTT VÁLTOZAT
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BEVEZETŐ GONDOLATOK
„Az élet folyamat, mozgás, változás.
Bármennyire szeretnénk visszatartani a hajnalt,
a változás az egyetlen, amiben biztosak lehetünk.”
(Harriet Lerner

Az elmúlt évtized során jelentős változásoknak lehettünk tanúi, részesei az élet valamennyi
területén. E változások kihatottak a nevelés-oktatás területére is, és természetesen érezhető volt
az óvodák életében, az óvodákban dolgozók munkájában is. Egy ország társadalmi és gazdasági
fejlődését sok tekintetben meghatározza oktatási rendszerének színvonala, a nemzet oktatására
vonatkozó cselekvési stratégiája, oktatáspolitikája. A nevelési és oktatási intézmények szerepét
az is erősíti, hogy megfelelő működés mellett esélykiegyenlítő funkcióval bírnak, vagyis általuk
csökkenthetők a társadalmi kirekesztődés és a szegregáció kedvezőtlennek tekinthető hatásai.
Az oktatás első szintjei, a kisgyermekkori nevelés és gondozás intézményei fontos szerepet
játszanak és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gyermekek jövőbeli lehetőségei szempontjából.
3–7 éves kor közötti szakaszban történhet többek között a gyermek kulcsfontosságú
kompetenciáinak

kialakítása,

ami

megalapozza

későbbi

iskolai

teljesítményét,

személyiségfejlődését és társadalmi integrációját. Magyarországon a hároméves kortól kötelező
óvoda nyújtja a gyermek számára az első családon kívüli szocializációs közeget, melyben a
gyermek elsőként találkozik a nevelés és tanulás intézményesített formájával. Az óvoda, mint
nevelési–oktatási intézmény sok tekintetben eltér a család nyújtotta nevelési formáktól. A
színvonalas óvodai nevelés nagyban hozzájárul a gyermek fejlődéséhez, elősegíti a szülők, a
kulturális értékek és hagyományok iránti tisztelet kifejlődését és az anyanyelv megfelelő
elsajátítását. Hozzásegíti a gyermekeket a társadalomba való beilleszkedéshez, hogy később
előítéletektől mentes, normákat és etikai elveket tisztelő állampolgárokká váljanak.
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I. Szakmai életút bemutatása
Fekete Valéria vagyok, 2009. augusztus elsejétől a debreceni Mesekert Óvoda óvodavezetője.
Harminchárom éve vagyok óvodapedagógus, ebből 23 évet óvodai csoportban elkötelezetten
töltöttem el. Középiskolai tanulmányaimat a nagykállói Budai Nagy Antal Óvónőképző
Szakközépiskolában végeztem. Olyan alapokat kaptam ebben az intézményben, amely a mai
napig szakmai életem egyik fő meghatározója. Középiskolai tanulmányaim befejezését
követően, 1986. augusztus 03-tól óvodapedagógusként dolgozom. Először szülőfalumban, a
nyírbogáti Napköziotthonos Óvodában helyezkedtem el. Friss módszertani tudással, nagy
izgalommal és világ megváltó tervekkel láttam hozzá óvodapedagógusi munkám
megvalósításához.
Szakmai munkám színvonalára az 1980-as években is működő tanfelügyelet is felfigyelt,
akiknek a javaslatára több járási bemutató foglalkozást tartottam, valamint a Szabolcs-Szatmár
Megyei Pedagógiai Központ felkérésére videó felvételek készültek foglalkozásaimról.
1989-ben kerültem Debrecenbe, későbbi éveim meghatározó településére. Nagyon szeretem ezt
a várost. Minden magán-és szakmai élet sikere és küzdelme ideköt, itt jól érzem magam!
Az Óvóképző Főiskola elvégzését követően 1993-ban, valamint GYES-ről 1997-ben
visszakerülve a munkaerő piacra, egy teljesen más szellemű oktatási rendszerrel találtam
magam szembe. Szakmai képesítésem és munkám az előző rendszer értékeivel és elvárásaival
volt azonos, 1997-ben pedig már más elvárásokat fogalmaztak meg a pedagógusokkal és a
gyermekekkel szemben egyaránt. Ez nagymértékben hatott rám, s megragadtam minden
alkalmat, hogy továbbképzéseken vehessek részt. 1998-tól a Minőségirányítási team-ben
dolgoztam aktív team tagként. A minőségbiztosítás iránti érdeklődésem céljából elvégeztem
egy Minőségbiztosítási alapkurzust.
A minőségbiztosítás alapjainak lerakásával párhuzamosan szembesültünk azzal, hogy
lehetőségünk van akár saját, akár mások által kidolgozott különféle nevelési programok írására,
adaptálására. Hosszas szakmai megbeszélések és disputák után végül közös megegyezéssel
intézményünk nevelőtestülete 1999-ben a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési
Programot adaptálta. A tartalmi szabályozás változása komoly többletmunkát igényelt
elsősorban az intézmények dolgozóitól, de a fenntartótól is.
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Mindig szerettem az innovatív dolgokat, az újfajta lehetőséget, a nevelőtestület életében is
egyfajta újító lettem. Több általam javasolt dolgok kezdtek beépülni óvodánk életébe. Ilyenek
lettek a vitaminnapok, a relaxáció bevezetése, az új típusú szülői értekezletek, anyák napi
műsorok újra gondolása, megreformálása, a projektekben való tervezés, valamint a
komplexitásra való törekvés. Kidolgoztam és megvalósítottam intézményünkben a relaxációs
technikák alkalmazását, mely a mai napig Pedagógiai Programunk részét képezi. Én vittem
először óvodai csoportot többnapos erdei óvodába.
A mindennapi pedagógiai munkámra nagymértékben hatott az a tény, hogy egyre több olyan
gyermekkel találkoztam, akik az átlagtól eltértek akár pozitív, akár negatív irányba. Ezekkel
a gyermekekkel nem tudtam úgymond mit kezdeni, ezért 2003-ban kértem az Óvodavezető
hozzájárulását, hogy fejlesztőpedagógusi szakvizsgát tehessek ezen gyermekek megsegítése
érdekében. 2005-ben, a szakvizsga megszerzését követően a kötelező óraszámomon felül,
minden héten mikrocsoportos formában fejlesztettem a kiemelkedő képességű (tehetséges
gyermekek), valamint a valamilyen területen lemaradó gyermekeket.
2008-ban, mentori tevékenységem a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési
Karáról érkező óvodapedagógus hallgató segítése és támogatása által valósult meg, aki a
sikeres államvizsgát követően ma is intézményünk dolgozója. Szakmai életemben 2009-ben
óriási változás következett be, amikor az akkori óvodavezetőnk nyugdíjba vonult. Akkor
éreztem először azt a belső motivációt, hogy nagyon szívesen végezném ezt a megtisztelő,
ugyanakkor komoly kihívásokkal rendelkező feladatot, ezért pályázatot nyújtottam be
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Komoly megmérettetés által, a négy óvodavezetői pályázat közül - az én vezetői pályázatomat fogadta el a Közgyűlés és a
Mesekert Óvoda nevelőtestülete, alkalmazotti közössége, így 2009. augusztus 1-től a Mesekert
Óvoda intézményvezetői feladatát látom el.
Soha nem tapasztalt feladatokkal találtam magam szembe. Nagy kihívást jelentett számomra
egy olyan nevelőtestület vezetése, amely három feladatellátási helyen végzi a 3-7 éves korú
gyermekek nevelését-oktatását, hiszen ilyen jellegű feladatokat sohasem végeztem.
Továbbképzéseken vettem részt, előadásokra jártam, és aktív szerepet vállaltam nemcsak a
Debrecen városában tevékenykedő Óvodavezetői Munkaközösségben, hanem egy évig voltam
a Budapesten működő országos Óvodavezetői Munkaközösség tagja is.

7

A gyorsan változó és fejlődő világ nagy hatással volt rám, az intézményünkre és a benne
dolgozó emberekre, gyermekekre, szülőkre egyaránt.
2010-ben találkoztam először a MATEHETSZ-szel, az intézményes tehetséggondozás
rendszerének

megvalósító

szervezetével.

Szakmai

fejlődésem

érdekében

budapesti

előadásokon, szakmai fórumokon vettem részt. Itt találkoztam először Franz J. Mönks, a
Radboud University, Nijmegen (Hollandia) emeritus professzorával, a tehetségkutatás
nemzetközi szaktekintélyével, Csermely Péter magyar biokémikussal, a tehetséghálózat
kutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával, Bajor Péterrel a MATEHETSZ
ügyvezető elnökével. A tehetséggondozás jelentőségét felismerve javaslatomra 2010-ben a
Mesekert Óvoda is csatlakozott az akkor még csak kialakulóban lévő magyarországi
tehetségpont hálózathoz.
A tehetséggondozást kiemelten és magas szinten végezzük, aminek eredményeként 2011-ben,
2014-ben, majd 2019-ben intézményünk elnyerte az „Akkreditált kiváló tehetségpont”
megtisztelő címet.
A különféle tehetség témakörben szervezett képzési lehetőségeket kihasználva saját
intézményünkben pályáztam és nyertem különböző tehetséggondozással kapcsolatos
pedagógus (PAT) és felnőtt-továbbképzéseket (FAT).
A természet-és környezetvédelem mindig fontos terület volt nemcsak számomra, hanem
intézményünk számára is. Pedagógiai Programunknak is kiemelt területe eme fontos
tevékenység. Éppen ezért 2010-ben, 2013-ban és 2017-ben sikeres „Zöld Óvoda”
pályázatokban vettünk részt.
2011-ben vezetői tevékenységemhez szükséges képességek, attitűdök elsajátítása érdekében,
valamint a már meglévők kiegészítése céljából a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatási
vezető pedagógus szakvizsgát adó képzésére jelentkeztem, majd 2013-ban sikeres záróvizsgát
tettem kiváló eredménnyel. 2011-ben munkáltatóm, - Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármestere - vezetői és óvodapedagógusi munkámat minősítette. Nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy a fenntartó „kiválóan alkalmas” minősítéssel ismerte el vezetői
tevékenységemet.
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Az Európai Uniós által finanszírozott projektek, pályázatok elnyerésében is élen jártam. Több
mint 120 órás ingyenes továbbképzést tudott teljesíteni intézményünk valamennyi pedagógus
dolgozója, ezen lehetőségek pályázásával és elnyerésével.
A Pedagógiai Programunkhoz közösen összeállítottuk a „Gyermeki fejlődést nyomon követő
Személyiséglapot, valamint az eltelt évtizedek alatt saját készítésű csoportnaplót készítettünk.
A Pedagógiai Programot, Személyiséglapot, Csoportnaplót a törvényi változásoknak, a
gyakorlati tapasztalatoknak, megfigyeléseknek, méréseknek, elemzéseknek megfelelően
folyamatosan felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk. Óvodavezetőként nagy hangsúlyt
fektetek a partnerekkel való jó partneri viszony, a stabil kapcsolatrendszer kialakítására.
Nevelőmunkánk eredményeként óvodánk a város egyik legnépszerűbb, legkeresettebb
óvodája lett.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy 2016-ban, a vezetésemmel működő MESEKERT ÓVODA
Nevelőtestülete „DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” díjban részesült.
2017. májusában elvégeztem a Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézete által
szervezett

GRASSROOTS

SZERVEZŐ

tanfolyamot,

amelynek

eredményként

intézményünkben a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsik programban veszünk
részt.
2018. november 01-től az Oktatási Hivatal felkérésére intézményünk Jánosi Utcai Telephelye
közreműködik az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyetetett
intézmények támogatása” című projektben. A kétéves projekt megvalósításában támogató,
szakértőként veszek részt.
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I. 1. Motivációim
„A gyermek szeme a jövő tükre.
Jaj annak, aki elhomályosítja!
Juhász Gyula
Eddig elért eredményeim megtartása és további fejlesztési céljaim megvalósítása
ambicionálnak a következő ötéves vezetési ciklus megpályázására.
Pályázatomat kiemelten indukálják:
➢ Rendszerben és folyamatban látom az óvodai nevelő-oktató munkát.
➢ Rendszerben és folyamatban látom a pedagógus életpálya modell elemeit.
➢ Szakmailag és emberileg is képesnek érzem magam az intézmény vezetésére.
➢ Töretlen pedagógiai optimizmusom.
➢ A nevelőtestületbe – a munkatársakba és a nevelőmunkába vetett hitem.
➢ S nem utolsó sorban ambicionálva érzem magam egy mentálhigiénés szemléletű segítő,
támogató attitűdű óvodavezetésre.
Kompetenciáim:
Kommunikációs készségek: A nyílt, együttműködő kommunikációt képviselem a
mindennapokban, ahol a másik fél véleményének meghallgatása után kompromisszumra
törekszem. Célom, hogy problémahelyzet esetén a másik fél segítőtársat lásson személyemben,
akinek fontos személyes nehézségeinek megoldása.
Szervezési készségek: Az adódó feladatok megszervezésében hatékonyan veszek részt, a
helyzetet gyorsan átlátva, rugalmasan reagálok a problémahelyzetekre. Arra törekszem,
hogy a személyi és a tárgyi feltételek minél optimálisabb felhasználásával oldjam meg a
felmerülő feladatokat. A szervezés során az egyéni kompetenciaerősségek és az érdeklődési kör
figyelembevételével tervezem meg a részfeladatokat.
Számítógép-felhasználói készségek:

Alapszintű számítógép-felhasználói ismeretekkel

rendelkezem a Word, az Excel, a Power Point alkalmazásában. Az IKT-eszközök napi szintű
használatára óvodai munkámban is hangsúlyt helyezek.
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Pályázatom megírásához felhasználtam az intézmény szakmai szabályzóit, az előző vezető
pályázataimban megfogalmazottakat és a már folyamatosan működő pedagógus-önértékelés
eredményeit is.

I. 2. Nevelés filozófiám
„A világon mindenkinek hinnie
kell abban, hogy képes
valami olyasmit nyújtani,
amit a világ nélküle
nem kapna meg.”
(Gilbert Keith Chesterton)

A folyamatban való gondolkodás nevelésfilozófiám egyik alapvető iránya. Társadalmunk
elvárásai, valamint a törvények folyamatos változásai újabb és újabb kihívások elő állítják az
intézményeket. Nevelőmunkánk a pedagógiai folyamatok által válnak valóra, fejlesztő
folyamatokban valósulnak meg.
A megkezdett folyamatok folytatását, valamint új folyamatok beindítását pályázom meg a
fejlesztési elképzelések folyamatos megvalósítása érdekében.

Elveim:
Munkám során mindig következetesen foglalok állást az alábbiak alkalmazásában:
➢ Törvényes, jogszerű intézményi működés biztosítása
➢ Szabályzók betartása – betartatása
➢ Igazságosság elvének érvényesülése
➢ Szakmai fejlődés elősegítése
➢ Személyes felelősségvállalás
➢ Világos célmeghatározások
➢ A kitűzött célokhoz mért teljesítmény
➢ Az emberi méltóság megőrzése
➢ Tolerancia (mások elfogadására és mások tiszteletére nevelés) elve
➢ Egyénre szabott fejlesztés elve
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II. Helyzetelemzés

Óvodánk nevelési intézmény, sajátossága, hogy három feladatellátási helyen található. A
Körtefa utcai székhely, a Veres Péter lakóparkban, míg a Jánosi utcai telephely a Csapókert
szívében helyezkedik el. Jól frekventáltak, tömegközlekedési eszközzel könnyen elérhetőek.
Dombostanya telephelyünk a várostól 15 km-re található, tömegközlekedés szempontjából csak
vonattal megközelíthető.
A Körtefa utcai székhely:
A keleti városrész ezen területe az 1980-as évek második felében kezdett kiépülni. Nyugodt,
csendes környék. Az óvoda mellett húzódik a városrész határáig egy nagyon szép erdősáv,
mellette pedig a Kondoros-csatorna. A 2008. október 6-án átadott székhelyünk négy
életkoronként osztott csoporttal működő új, korszerű, a XXI. század törvényi előírásainak
megfelelő intézmény. Tágas, világos csoportszobákkal, hatalmas udvarral, tornateremmel és
sószobával is rendelkezik.
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A Jánosi utcai telephely:
Az óvoda épülete 1928-ban épült, közel 100 éves. Mivel eredetileg nem óvodának épült, szűk
folyosói, épületbeli megosztottsága behatárolja az ott dolgozók és a gyermekek lehetőségeit. A
II. világháború befejezését követően, 1948 elejétől már a Csapókert egyik óvodájaként
funkcionáló intézmény. A három életkoronként osztott csoport két épületrészben helyezkedik
el.

A Dombostanya telephely:
Debrecentől északkeletre, a nyírbátori vasútvonal mellett fekszik. Az egykori Parlag falu 14.
században épült gótikus kegyúri templomának romjai láthatóak a településen. Dombostanya
központjában az 1930-as években épült, jellegzetes Klebelsberg-féle iskola épületében kapott
helyet az egy vegyes életkorú csoporttal működő feladatellátási helyünk. Az óvoda épülete
öreg, elhasználódott létesítmény.
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Mindhárom feladatellátási hely elhelyezkedésében pozitívum a természetes környezet
közelsége. Rövid sétával elérhető több olyan helyszín, melyek az óvodás korosztály számára
rengeteg élményszerzési lehetőséget adnak.
A Mesekert óvodába járó gyermekek többsége fiatal családokból érkezik, akiket még leköt a
lakás-ház építés/vásárlás. Az eltérő szociokulturális háttér miatt igen szórt képet mutat a
gyermekek neveltségi szintje. Sokan az életkoruknak megfelelő szint alatt vannak, s az
óvodapedagógusoknak kell olyan alapvető nevelési feladatokat, elemi ismereteket,
egészségügyi, étkezési szokásokat, szabályokat megtanítani, amit a családban kellett volna
elsajátítaniuk.

II. 1. A Gyermeklétszám alakulása
Csoportjaink

létszáma

a

törvényi

előírásoknak

megfelelő.

Óvodai

nevelésünk

gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának
elősegítésére törekszik, figyelembe véve, hogy az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges
színtere a család.
Körtefa utcai székhely
A székhely korszerű adottsága, kitűnő elhelyezkedése vonzó a környék és a város lakói
számára. Nemcsak a körzetben élő, hanem a város más részein élő családok is szívesen íratják
be gyermekeiket óvodánkba. A Körtefa utcai székhelyre mindig túljelentkezés van.

Körtefa utcai székhely
61
52

48
38
30

30

30

30

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Jelentkezettek száma

Férőhelyek száma

Amint a diagramból is kitűnik, intézményünk kihasználtsága igen jó, minden nevelési évben
100%-os kihasználtsággal működik mind a négy óvodai csoport.
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Jánosi utcai telephely
A Csapókert területileg illetékes körzetéből érkező gyermekek járnak óvodánkba. A
peremkerületekből, a tanyavilágból (Gáspár György-kert, Szikigyakor, Bellegelő-kert) is
vannak óvodásaink. Igen eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeit fogadjuk, sokan
ingerszegény környezetből érkeznek hozzánk.

Jánosi utcai telephely

22

20

21

25

23
20

20

2017/2018

2018/2019

16

2015/2016

2016/2017
Jelentkezettek száma

Férőhelyek száma

A Jánosi utcai telephelyre történő jelentkezés kiegyenlített, szinte minden jelentkező
gyermeket fel tudunk venni, sőt az utóbbi néhány évben már férőhelyhiány miatt el is kellett
utasítani néhány gyermeket.

Dombostanya Telephely
A település népessége folyamatosan csökken, melyet érzékelünk az óvodába beiratkozó
gyermekek számában is. Nehéz körülmények között, rossz anyagi helyzetben élő családok
gyermekeit neveljük. A családok zöme sajnos csonka család, s nem ritka a 6 - 7 gyermek
vállalása egy családban.

Dombostanya telephely
11
10

10
8

8

5
4

2015/2016

3
2016/2017
Jelentkezettek száma

2017/2018
Férőhelyek száma

2018/2019
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A Dombostanya telephelyünk kihasználtsága változó. Az intézménybe járó gyermekek 80%-a
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az óvodába történő jelentkezés
megvalósulása folyamatos történik, mivel a gyakori költözések és sajnos a családból való
kiemelések nem teszik lehetővé egy stabil létszámú csoport kialakítását.

II. 2. Az esélyegyenlőség biztosítása
„Az élet egyik legszebb jutalma,
hogy miközben az ember másokon segít,
egyben önmagán is segít.”
(Ralph Waldo Emerson)

Az esélyegyenlőség biztosítása a gyermekkel kapcsolatos döntéseink, intézkedéseink
meghozatalakor következetesen mindig érvényesül.

Célunk:
➢ Az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítése.
➢ Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása.
➢ Az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a hátrányos helyzetű
gyermekek hátrányainak kompenzálása, és az esélyegyenlőség előmozdítása
érdekében az intézmény minden tevékenysége során:
→ a beiratkozásnál, felvételnél,
→ ismeretközvetítésben,
→ a gyermekek egyéni fejlesztésében,
→ az értékelés gyakorlatában,
→ az alkalmazott módszerek kiválasztásában, és fejlesztésében,
→ az iskolaválasztás segítésében,
→ a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében,
→ a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai
és társadalmi környezettel.
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Specifikus célok:
➢ A HH/HHH és az SNI gyermekek teljes körű óvodáztatása.
➢ A HH/HHH és SNI gyermekek egyenlő intézményi- és csoportos elosztása.
➢ A speciális nevelést igénylő gyermekek fejlesztéséhez a pedagógusok továbbképzése.
➢ A pedagógusok közömbösségének, kiégésének kezelése.
➢ A HH/HHH és SNI családok partneri együttműködése az együttnevelésben, a szülők
érdektelenségének kezelése.
➢ A HH/HHH gyermekek gyakori, indokolatlan hiányzásának megszűntetése, a
hiányzások megszűntetésével az iskolára alkalmassá tétel biztosítása.
Alapdokumentációinkban is dominánsan megfogalmazódnak a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek hátrányának kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását célzó feladataink.
Az integrációból adódóan a feladatellátási helyek közötti kapcsolattartásban jelentős tartalékok
vannak, melyek kiaknázásra várnak.
Kapcsolatrendszerünk nyitott és együttműködő, különös tekintettel a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatására és érdekeinek védelmére.
Rendszeres kapcsolatban állunk a következő szervezetekkel, mely segítséget jelent számunkra
a felzárkóztatásban, hátránykompenzálásban:
-

a Gyermekjóléti Szakszolgálattal

-

a családsegítő szakembereivel

-

a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálattal

-

a védőnői hálózattal

Intézményünk esélyegyenlőségi intézkedési tervének alapvető célja, hogy biztosítsuk:
-

Az intézményen belüli szegregáció mentességet

-

Az egyenlő bánásmód teljes körű érvényesülését

-

Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét

Célul tűztük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos,
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélykompenzálása érdekében.
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Intézményi adatok
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Amint a grafikonból is jól látszik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
aránya a törvényi változás miatt megváltozott, látszólag csökkent, viszont a problémák sajnos
sokszor halmozottan jelentkeznek.
A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének záloga, a megfelelő minőségű és
időtartamú óvodáztatás.
A 2016/2017-es nevelési évben találkoztak először óvodapedagógusaink a Sajátos Nevelési
Igényű (SNI) és Beilleszkedési Tanulási és Magatartási Nehézséggel (BTMN) küzdő
gyermekek integrált neveléséből adódó különleges helyzettel. Ezek speciális felkészültséget
és különös érzékenységet jelentenek mind a munkatársak, mind a gyermekcsoportok tagjai
részéről.
Hátránykompenzálás érdekében tett lépéseink:
→ A

Dombostanya

telephely gyermekeinek

folyamatos

játék,

ruha,

és

tartós

élelmiszergyűjtést szervezünk a Körtefa utcai székhelyen és a Jánosi utcai telephelyen.
→ Minden évben hideg élelmiszercsomagot osztunk a szülők segítségével.
→ Ingyenes játszóházat, kézműves foglalkozásokat tartunk nemcsak óvodánkba járó
gyermekeknek, hanem szülőknek, testvéreknek is.
→ A nagycsoportos gyermekeket nevelési év végén ingyenes kirándulásra visszük.
→ Folyamatos kapcsolatot ápolunk a Karitatív Testülettel, akik minden évben
adományokkal és fizikai munkával segítik szebbé, esztétikusabbá tenni intézményünket.
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II. 3. Az intézmény humán erőforrása

A sokféleségtől olyan színes és széplő a világ.
(Vavyan Fable)
Pedagógus ellátottságunk a törvényi előírásoknak megfelelő. Az óvodapedagógusok
szakmailag jól képzettek, sokan közülük több évtizedes nevelői gyakorlattal és szakvizsgával
rendelkeznek. Munkájukat az új iránti fogékonyság, innovatív törekvések jellemzik. A
nevelés eredményessége érdekében tevékenységüket összhangban végzik az óvoda működését
segítő nem pedagógus alkalmazottakkal.
Nevelőmunkánkat segíti 1 fő fejlesztőpedagógus és 2 fő pedagógiai asszisztens is.
Pedagógus létszám

18 fő

Főiskolai végzettséggel rendelkezik

18 fő

Főiskolai

1 fő

+

Egyetemi

végzettséggel

rendelkezik
Szakvizsgázott pedagógus

7 fő

Szakvizsgázott; 7

Főiskolai
végzettség; 18
Főikola +
Egyetemi
végzettség; 1

Sajnos intézményünkben is nagy a fluktuáció. A folyamatos nyugdíjazások és a gyermekeket
vállaló kolléganők pótlása, helyettesítése komoly kihívást jelent mindannyiunk számára. Bár
statisztikailag nőtt a pedagógusképzésben részt vevők száma, a legnagyobb probléma az, hogy
egy részük elmegy a pályáról. Ennek nyilván sok összetevője van. Intézményünkben jelenleg
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egy betöltetlen óvodapedagógusi állás van. Komoly erőfeszítést jelent a hiányzó pedagógus(ok)
helyettesítése.
A 2013. szeptember elsején bevezetett pedagógus életpálya modell alapján intézményünkben
is folyamatosan zajlanak az Önértékelések, Tanfelügyeleti ellenőrzések és Minősítések. A
2016. szeptemberében induló Önértékelésen eddig 11 kolléganő vett részt.
Tanfelügyeleti ellenőrzésen 2017. évben az Intézmény és az Óvodavezető vett részt.
Pedagógus Minősítő vizsgán eddig 4, minősítési eljáráson pedig eddig 3 kolléganő vett részt.
2019. évben két mestervizsgára kerül sor intézményünkben:
- Az intézményvezetői tevékenység területén kívánok sikeres mestervizsgát tenni.
- Fejlesztő, támogató tevékenység alapján - a tehetséggondozás területén – egy kolléganő fog
mestervizsgát tenni.
Mindezek alapján intézményünkben 2019-ig az alábbi pedagógus fokozatok megszerzése
valósult meg.

5%
22%
28%

Mesterpedagógus 1 fő
Pedagógus II. 5 fő
Pedagógus I. 8 fő
Gyakornok 4 fő

45%

Lendületes, innovatív, egymás munkáját megbecsülő közösséget alakítottunk ki, akik egységes
pedagógiai szemlélet alapján dolgoznak.
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Az óvodapedagógusok
➢ Munkájuk iránt elkötelezett kollégnők, aktív részesei az óvoda életének.
➢ A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartva, egyéni igényeikre rugalmasan
reagálva valósítják meg az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő-személyiségfejlesztő funkcióit.
➢ Az élethosszig tartó tanulást, a folyamatos megújulást szem előtt tartva végzik munkájukat.
➢ Fontos számukra a gyermeki személyiség tisztelete, a gyermekek egyéni képességeinek
kibontakoztatása és derűs légkörben az életkornak megfelelő, következetes szabályrendszer
kialakítása.
➢ A hátrányos helyzetű gyermekeket segítik a felzárkózásban, illetve a gyermekvédelmi
esetek felismerését követően lépéseket tesznek a megoldás keresése érdekében.
Óvodapedagógusok korösszetétele:

Óvodapedagógusok korösszetétele
60 fölött
20-30 között
0%
51-60 között
33%
39%
31-40 között
41-50 között
11%
17%

20-30 között

31-40 között

41-50 között

51-60 között

60 fölött

Az óvodapedagógusok korösszetétele azt mutatja, hogy a 18 óvodapedagógusi álláshelyből 7
kolléga az, aki 5-10 éven belül várhatóan nyugdíjba vonul. Ez megközelítőleg 39%-ot jelent!
Mivel zömében ők adják intézményünk közép- és felsőszintű vezetőit, ők rendelkeznek a
legnagyobb tudással, ők végzik az óvoda szervezetében a legösszetettebb feladatokat, így erre
a változásra vezetői szinten tudatosan fel kell készülnünk, annak érdekében, hogy az intézmény
működése, a nevelési-oktatási tevékenység és az ezeket támogató folyamatok minősége ne
szenvedjen zavart.
A tartósan távol lévő (GYES, GYED miatt) kolléganők visszatérése esetén is a nevelőtestület
átrendeződése körvonalazódik.
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Kiemelt feladatomnak tekintettem a három feladatellátási helyen dolgozó, s csak ritkán
találkozó alkalmazotti közösség összekovácsolását, a légkör javítását. A munkatársi kör
formálására, csapatépítésre minden évben többféle lehetőséget szervezünk:
-

Ősszel közös bográcsozás

-

Télen disznótoros tanyasi kikapcsolódás

-

Nőnap alkalmából közös vacsora, bowlingozás, biliárdozás

-

Alkalmanként színházlátogatás

-

Júniusban közös tanulmányi kirándulás

A dolgozók erkölcsi elismerésére a 2016/2017-es nevelési évtől folyamatosan, minden évben
meghirdetjük a Mesekert Óvoda „Mesés dolgozója” díjat, melyet az a dolgozó nyerheti el, aki
az alkalmazotti közösség titkos szavazata alapján önzetlenül, a legtöbbet teszi intézményünk
közösségéért. Az elismerő cím mellé a dolgozó egy aranygyűrű boldog tulajdonosa is lesz.
További dolgozói erkölcsi elismerés a feladatellátási helyenként meghirdetett Lelkes
tündérke” díj. Ezt a kitüntető címet az a dolgozó nyerheti el, aki kimagasló munkavégzés
mellett, önzetlenül sokat tesz a közösségért. A „Lelkes tündérke” az elismerés mellé 5.000 Ft
értékű vásárlási utalványban részesül.
A „Tündér mosolygós manója” megtisztelő címet feladatellátási helyenként az a dolgozó
nyerheti el, aki pozitív szemléletével, mosolygós, vidám természetével lelkesíteni képes, és
bearanyozza mindennapjainkat. A „Tündér mosolygós manója” az elismerés mellett,
ajándékcsomagban részesül.
Nevelő-oktató munkát közvetlen segítő dolgozók:
Az óvodatitkár feladatmegosztása, munkavégzése, együttműködése példaértékű, nagyfokú
segítséget nyújt abban, hogy a feladatellátási helyek szervezési feladatai gördülékenyen
valósuljanak meg.
A fejlesztő pedagógus és a két pedagógiai asszisztens magas szintű együttműködési
készséggel, tudatosan vesz részt a csoportok tevékenységeiben, segítik az óvodapedagógusok
nevelő-oktató munkájának magas színtű megvalósítását.
Az óvodapedagógusok csendes pedagógiai társai a csoportos dajkák. Munkájuk
megszervezése, napi koordinálása fontos feladat ahhoz, hogy az óvodapedagógusok által
tervezett aktuális tevékenységekhez igazodva vegyenek részt a csoportjuk életében. Jelenlétük
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az egyéni bánásmód fokozott érvényesítésében, a gyermeki szükségletek kielégítésében, a
gondozáshoz elengedhetetlen higiéniai feltételek megteremtésében vitathatatlan.
Egyéb dolgozók:
A tálalókonyhában dolgozó munkatársak maximális precizitással látják el feladatukat a
HACCP-rendszer előírásainak megfelelően.
Az egyéb kisegítő - takarító munkakörben dolgozók is aktívan részt vesznek az intézmény
mindennapi életében, közös programokban.
Az udvaros-karbantartók dolgozók az udvar rendben tartásán túl egyszerűbb karbantartási
feladatokat is ellátnak, valamint fizikai erőt kívánó feladatoknál is segítenek.

II. 4. Tárgyi feltételek
Az elmúlt tíz év alatt teljesen megváltozott intézményünk arculata. Ez különösen a Jánosi utcai
és Dombostanya feladatellátási helyekre vonatkozik. A régi épületek megújultak, az alavult
bútorok korszerűre lettek cserélve, a korszerűtlen udvari játékokat a szabványoknak
megfelelő új játékeszközök váltották fel. Jó munkakörülmények és munkafeltételek mellett
dolgozhatnak a Mesekert Óvoda munkatársai. Minden dolgozó évente esztétikus munka-és
védőruha, valamint biztonságos munka és védőcipő juttatásban részesült.
Mindhárom feladatellátási hely jól felszerelt, rendszeres a tárgyi feltételrendszer megújítása,
közös a törekvés, hogy gyermekeink a mindennapjaikat esztétikus, minőségi környezetben
tölthessék. Mindhárom feladatellátási helyen a játékeszközök sokrétűek, támogatják az óvodás
korosztály mozgás- és játékigényeinek kielégítését.
Udvaraink nagy alapterületűek, sok fával, bokorral, gazdag játék - és mozgáslehetőséget
kínálva a gyermekek számára. A feladatellátási helyeinken EU-s szabályoknak megfelelő
udvari játékokkal biztosítjuk a gyermekek mozgásigényeinek kielégítését. Az óvodaudvarok
kialakítása biztonságos, célszerű, alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az
udvari játékeszközök javítása és pótlása folyamatos. Mindhárom helyen adottak a Pedagógiai
Program megvalósítását segítő, az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó
tapasztalatszerzési feltételek; környezettudatos nevelést elősegítő lehetőségek állnak a
gyermekek és a pedagógusok rendelkezésére.
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A Körtefa utcai székhelyen biztosítottak:
➢

a Zöld Óvoda feltételei

➢

a Madárbarát Óvoda feltételei

➢

a sziklakert, zöldségeskert

➢

a láb-és tartásjavító torna megvalósításához udvari tanösvény

A Jánosi utcai telephelyen biztosítottak:
➢

a Zöld Óvoda feltételei

➢

a Madárbarát Óvoda feltételei

➢

a sziklakert, gyógynövényes kert

A Dombostanya telephelyen biztosítottak:
➢

a Madárbarát óvoda feltételei

➢

virágoskert, gyógynövényes kert

A tárgyi feltételrendszer javítása érdekében többféle forrás felhasználására törekszik
intézményünk:
➢

a költségvetésből,

➢

az óvodák működését támogató alapítványok segítségével,

➢

szülők, partnerek bevonásával,

➢

szponzorok felkutatásával,

➢

az alkalmazotti közösség bevonásával.

Tornaterem a székhelyen, tornaszoba a Dombostanya feladatellátási helyen áll a gyermekek
rendelkezésére. A nevelést-oktatást segítő eszközrendszerünket folyamatosan bővítjük.
Fejlesztő

játékokat

folyamatosan

szerzünk

be

minden

nevelési

területhez,

képességfejlesztésekhez.
Összességében elmondhatjuk, hogy a működési feltételek biztosítása mellett játék- és egyéb
eszközellátottságunk kiváló. A gyermekek biztonságos környezetben nevelkedhetnek.
Tevékenységükhöz szükséges feltételeket megfelelő mennyiségben és minőségben tudjuk
biztosítani. Folyamatos bővítésükről és elhasználódásuk esetén cseréjükről gondoskodunk.
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III. Szakmai helyzetelemzés
„Az óvoda már valóságos, véres élet.
Ami sebet ott kap valaki,
gyakran holtáig sem heveri ki.
S ha jó magot ültetünk bele,
Egész életében virágzik.”
(Kodály Zoltán)

A Mesekert Óvodát 2008-ban alapította fenntartó önkormányzatunk, az akkor megszűnt
Sámsoni - Jánosi utcai óvoda jogutódjaként.
Meghatározó

szerepet

tölt

be

intézményünk

Debrecen

Megyei

Jogú

Város

Intézményrendszerében az alábbiak szerint:
→ A Mesekert Óvoda az óvodai nevelés feladatellátásának önkormányzati intézményei
között szerepel, mint önállóan gazdálkodó szervezet.
→ A csoportok szervezésénél figyelembe vesszük a pedagógiai lehetőségeket, a szülői
igényeket és a nevelőtestület felkészültségét. Csoportjaink szervezési elve a
homogenitás, az azonos életkorú gyermekek közössége.
→ Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai nevelésére.
→ A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésénél-oktatásánál
prioritást élvez a gyermekek esélyeinek javítása, az együttnevelés, a differenciált
képességfejlesztés.
→ A gyermekek állapotfelmérése folyamatosan megvalósul, - egyénre szabott fejlesztési
tervet készítünk - majd kontroll vizsgálattal mérjük a gyermekek fejlődését.
→ Prioritást élvez a differenciált képességfejlesztés és a tehetséggondozás.
→ Keresettségünk köszönhető a körzetünk kertségeiben élő többgyermekes családoknak,
a testvérgyermekeknek, és a - visszajelzések alapján - szakmai hírnevünknek!
Az óvodai nevelésünk gondoskodik:
➢ A gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,
szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;
➢ A testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról;
➢ A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő
– tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról;
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➢ E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó
műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről;
➢ A gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről.
A magyarországi óvodáztatás módszertani sajátossága, hogy az óvodai nevelés legfontosabb
alapjának a játékot tekinti. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb
tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Az óvodapedagógusok a
játéktevékenységre alapoznak az ismeretelsajátítás folyamatában. A játék kiemelt jelentősége
az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik: óvodánkban előtérbe helyezzük a
szabadjáték túlsúlyának érvényesülését.
„Emberi érték a tehetség, amely majdnem mindenkiben megtalálható,
Csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő”
(Dr. Czeizel Endre)
Intézményünk 2011 óta Akkreditált kiváló tehetségpont. Ezt a kitüntető címet 2014-ben és
2019-ben is sikerült újra megvédenünk, ami azért külön elismerésre méltó, mert sokkal
magasabb elvárásoknak kellett megfelelnünk, mint a korábbi években.
Intézményünkben két tehetséggondozási területen szakvizsgázott kolléganő segíti a
tehetséggondozó munka megvalósulását.
A Mesekert Óvoda 2010 óta „Zöld Óvoda” cím birtokosa, melyet 2013-ban és 2017. évben
harmadszor is sikerült megvédenünk. Célunk az örökös „Zöld Óvoda” cím megszerzésének
birtoklása.
Intézményünkben három szakmai munkaközösség működik, amelyek folyamatosan segítik a
magas színvonalú szakmai munka megvalósítását. A munkaközösségek szakmai munkájukat
a munkaközösségvezetők segítségével összehangoltan végzik.
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III. 1. A Helyi Pedagógiai Program

Óvodánk nevelőtestülete - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfeleltetve helyi Pedagógiai Programot készített 1999-ben a „Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési
Program” adaptálásával. A programot bevezetése óta többször módosítottuk.
Célunk: Nyugodt, családias, érzelmi biztonságot nyújtó, feltétel nélküli szeretetre, bizalomra
épülő légkörben minden egyes gyermek önmagához képest egészségesen, harmonikusan
fejlődjön. (hátrányok csökkentése, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása).
Feladatunk e feltételek megteremtése, ezért sokféle és sokszínű tevékenységet, mindenekelőtt
játékot biztosítunk számukra, megvalósítva ezzel a gyermeki személyiség teljes körű
kibontakoztatását, figyelembe véve testi - lelki szükségleteiket.
A családdal való együttműködésünk elve:
- közös felelősségünk a derűs, boldog gyermekkor felejthetetlen élményének, a
visszahozhatatlan, megismételhetetlen korszaknak biztosítása.
- ugyanakkor a jövőre, az életre való felkészülés, a sikeres és zökkenőmentes átlépés a
következő életszakaszba.
Kiemelt nevelési területeink: Az egészséges életmódra nevelés, a hagyományápolás és a
környezetvédelemre nevelés. Közvetlen tapasztalatszerzés útján óvodásaink megismerkednek
a magyar néphagyományok őrzésével, ápolásával, és tiszteletben tartásával.
Nevelőmunkánk legfontosabb alapelvei:
➢ A gyermek mindenekfelett álló érdekének tiszteletben tartása
➢ Odafigyelő szeretet
➢ Érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése
➢ Egyénre szabott tudatos fejlesztés
➢ A másság elfogadása
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A hivatásunknak elkötelezve valljuk
➢ Minden kisgyermek fejleszthető, a gyermek meglévő képességeiből kell kiindulni.
➢ Gyermekeink fejlesztéséhez, az SNI gyermekek integrált neveléshez szakmai
kompetenciánk, hagyományaink, a játék, a mozgás, a tevékenységek sokszínű eszközei,
és a tudatos módszerválasztás nyújtanak segítséget.
➢ Nevelésünk során a szülőket partnerként kezeljük, hiszen az óvoda csak kiegészíti a
családi nevelést, nem helyettesítve annak fontosságát.
➢ Az óvodai nevelésünk célja, hogy olyan kulcskompetenciákat és képességeket
alapozzon meg, melyek lehetővé teszik az iskolai élet megkezdését. A kisgyermek
akkor lépjen át az iskolába, amikor testileg és lelkileg a leginkább alkalmas erre.
A helyi Pedagógiai Program bevezetése óta eltelt húsz év alapján megbizonyosodtunk pozitív
hatásáról.
Óvodánkból iskolába kerülő gyermekek tevékenységei révén egyre több és mélyebb értelmű
tapasztalatra tesznek szert. Fokról-fokra egyre kitartóbbá, állhatatosabbá válnak a
tevékenységeik végzése során. Szándékos figyelmük, emlékezetük, megfigyelésük egyre
magasabb szintre jut, melyek a későbbi iskolai életnek is előfeltételei.
Kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre, a környezet védelmére. Olyan szokások,
szokásrendszerek, viselkedési formák kialakítására törekszünk, amelyek lehetővé teszik, hogy
a gyermekek harmonikus kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel. Érdeklődésük
felkeltésével, érzelmeik alakításával bizonyos ismeretekhez juttatjuk őket, így megtanulják az
élőlényeket „tisztelni”, az emberek munkája által létrehozott értékeket védeni, a kialakított
rendet óvni, megbecsülni.
Szorosan együttműködünk a különféle nevelési színterekkel: család, iskola stb. saját
szervezeti keretek között integráljuk-differenciáljuk az óvoda óvó-védő, nevelési és szociális
funkcióit.
A csoportok napirendjének kialakításánál arra törekszünk, hogy az igazodjon a gyermekek
egyéni szükségleteihez, legyen tekintettel a helyi szokásokra, biztosítson harmonikus arányokat
az egyes tevékenységek között, tegye lehetővé a párhuzamosan végezhető feladatok tervezését,
szervezését, őrizze meg a játék kitüntetett szerepét.
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Az óvodába lépés után folyamatos mérésekkel tárjuk fel az egyéni sajátosságokat. Igyekszünk
a lehető legrövidebb idő alatt megismerni a gyermekeket.
Heti rendszerességgel lehetőséget teremtünk tartásjavító tornára, lábboltozat-erősítő
gyakorlatok végzésére, valamint vitaminnapok tartására.
A Körtefa utcai székhelyen a gyermekek számára napi rendszerességgel sószoba valamint
lábboltozaterősítő tanösvény használata áll rendelkezésre.
Óvodánk nevelési gyakorlata bizonyítja, hogy a nevelés alapja az a környezet, amely
figyelembe veszi a gyermekek alapvető biológiai, kulturális és lelki szükségleteit, az
elfogadás, megértés, az önmagáért nyújtott szeretet és odafordulás szükségletét. Az érzelmi
védettség kielégítését szolgálja az óvodapedagógusok és a társak megnyugtató közelsége, a
biztonságot nyújtó légkör, amelyben az összetartozást az alkalmazkodás igényével együtt
mindenki belső szükségletként élheti át. Pozitív cselekvéssel elősegítjük a társadalmi
diszkrimináció mentesség megvalósítását.
Kiemelt feladatunk: a komplex személyiségfejlesztés:
➢ A személyiség fejlesztése kiemelt feladatunk, jelen van valamennyi tervezett,
irányított tevékenység közben, de a nap szinte bármely percében spontán módon is
adódhat rá lehetőség.
➢ A

személyiségfejlesztés

során

olyan

magatartásformák,

erkölcsi

normák,

kimunkálásán, megtanításán fáradozunk, amelyek az egyén és a közösség
szempontjából egyaránt értékesek és fontosak (pl. a köszönés, alkalmazkodó képesség,
egymásra figyelés, elfogadás, együttérzés, egymás segítése, a másság elfogadása,
kitartás, önfegyelem, jó és rossz felismerése, őszinteség, igazságosság, felelősség stb.).
➢ Programunkban hangsúlyos szerepet kap a prevenció (a megelőzés), amelyen a korai
fejlődés tudatos támogatását értjük, mindig differenciáltan, a gyermek éppen aktuális
fejlettségi szintjéhez, állapotához igazítva. Ezért tartjuk fontosnak a gyermek
óvodáskor elején megjelenő önállósulási törekvéseinek maximális, átgondolt
támogatását, ami - felnőtt segítséggel, fokról-fokra magasabb követelményszintet
támasztva - pozitív irányú fejlődést eredményez.
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III. 2. Továbbképzések
A továbbképzések több szempontból is elengedhetetlen részét képzik a pedagógusok
munkájának. A hatályos kormányrendelet értelmében (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről) a pedagógusoknak 7 évente 120 órányi
továbbképzésen kell részt venniük. Az elmúlt öt évben számtalan európai uniós, valamint a
MATEHETSZ által szervezett képzések jelentek meg, melyeket folyamatosan figyelemmel
kísértem, aminek eredményeként lehetősége volt minden óvodapedagógusnak 185 óra
ingyenes akkreditált továbbképzésen részt venni. Ezzel a lehetőséggel intézményünkből
minden pedagógus élt, hiszen módunkban állt az igényeinknek, érdeklődési körünknek,
fejlesztésre váró kompetenciáinknak megfelelő továbbképzéseken jelen lenni.
Olyan továbbképzéseket választottunk, amelyek az intézmény Pedagógiai Programjával
koherensek, korszerű ismereteket tartalmaznak és biztosítják a pedagógusok ismereteinek
bővítését és megújítását, módszertani repertoárjának fejlesztését – az aktuális trendeknek
megfelelően.
Pedagógusaink körében megnőtt az igény a számítástechnikai továbbképzések és
önképzések iránt, hiszen a pedagógusok is felismerték, hogy a számítógépek mindennapi
életünk részévé váltak. Számítógéppel készítjük írásos dokumentumaink nagy részét
(csoportnapló, feljegyzés a gyermekről, éves anyaggyűjtemény a tevékenységekhez, tematikus
tervek, vázlatok írása), folyamatosan használjuk az online fórumokat, tevékenységeink
megvalósításához ötleteket szerzünk az internetről. Ma már mindennap használjuk az
okostelefont, laptopot és a fényképezőgépet. 2017. szeptemberétől már a csoportnaplót is
minden pedagógus számítógépen vezeti.
Bár a 120 órányi továbbképzés kötelező, nem kell feltétlenül teherként megélni. Az élethosszig
tartó tanuláshoz kapcsolódó kompetenciák elsajátíttatása a jelen és jövő nemzedéke számára
kulcsfontosságú, ám ennek megvalósulása azt feltételezi, hogy maga a pedagógus is
rendelkezik ezzel az attitűddel. Lényeges kritérium volt a továbbképzések kiválasztásakor,
hogy óvodapedagógusaink a gyakorlati életben is hasznosítható tudást tudjanak elsajátítani,
valamint, hogy ezek a továbbképzések a pedagógusok és az intézmény számára is teljes
mértékben költségmentesek.
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Intézményünkben megvalósult ingyenes továbbképzések:
Nevelési év

2014/2015

Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

Teljesített

Szakmai Tovább- Szakmai

Szakmai

Szakmai

órák

képzések

Tovább-

Tovább-

Tovább-

száma

képzések

képzések

képzések

Ingyenes

Nevelőtestületi

10 óra

szakmai nap – 10
órás
2015/2016

Beilleszkedési
nehézségek,

Pedagógusok

Számtógép

alul felkészítése

Óvodapedagógu

a alkalmazási

sok

lehetőségei a

szakmai

teljesítő

tanfelügyeleti

tehetségek –

ellenőrzésre 10 tanítás-

továbbképzése

10 órás

órás

30 órás

tanulási

80 óra

megújító

folyamatban
II.
- 30 órás
2016/2017

Mit?

Miért?

30 óra

Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése 2.
30 -órás
2017/2018

EFOP – 3.1.1-14- Fejl.állapot

Kreativitásfejl

2015-00001

mérése

Kisgyermekkori

óv.ban - Mérési tehetséggondo

nevelés

eredmények

támogatása
európai

c. dok.
uniós csop.

projekt– 30 órás

az esztés

45 óra

és

zás

egyéni, (R630_020) –
és

int. 10 órás

szinten
5 órás

2018/2019

A

15 óra

tehetséggondozás
módszer-tani
sokszínűsége
15 órás
Összesen

180 óra
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III. 3. A 2014-2019-ig terjedő vezetői programban tervezett és megvalósult
tevékenységek
➢ Akkreditált kiváló tehetségpont címet harmadszor is elnyertük.
➢ Harmadik alkalommal nyerte el intézményünk a Zöld Óvoda címet.
➢ Madárbarát óvoda lettünk.
➢ Láb-és tartásjavító tanösvény valósult meg a Körtefa utcai székhelyen.
➢ Épületek külső - és belső környezetének folyamatos, esztétikus fejlesztése valósult meg.
➢ Előadásokat szerveztünk szülők részére.
➢ A nevelőtestület minden tagja minimum 120 órás ingyenes, az Európai Unió által
finanszírozott előadásokon, továbbképzéseken, tréningeken vehetett részt.
➢ Kiemelt jelentőségű lett a belső továbbképzések, hospitálások jelentősége szakmai
fejlődésünkben.
➢ Az óvoda menedzselése - külső források bevonásával megvalósult.
➢ Internetkapcsolat létrehozása mindhárom feladatellátási helyen megtörtént.
➢ Egészségnap megvalósítása mindhárom feladatellátási helyen.
➢ Egészséges életmódra nevelés bővítése: heti rendszerességgel úszni és korcsolyázni
visszük óvodásainkat.
➢ Jó munkatársi kapcsolat erősítése - Közös kirándulások, rendezvények, ünnepségek
alkalmával.
➢ Udvari játékok cseréje, korszerűsítése mindhárom feladatellátási helyen megvalósult.
➢ Bekapcsolódtunk a MLSZ Bozsik programba.
➢ Komposztáló kialakítása mindhárom feladat ellátási helyen megtörtént.
➢ Gyakori megjelenés a médiában:
➢ Többször szerepeltünk a Hajdú-Bihari Napló hasábjain, valamint a Debrecen Televízió
adásai rendszeresen adtak hírt intézményünk szakmai programjairól.
➢ Kétévente Galiba fesztiválon veszünk részt.
➢ Hagyománnyá tettük, hogy minden évben fát ültetünk intézményeink udvarán.
➢ Évente kétszer (december és június) a Debreceni Művelődési Központtal közösen
családi programok szervezése.
➢ Szüreti mulatságot szervezünk a szülőkkel közösen.
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III. 4. Gazdálkodás

A költségvetési keret felhasználása mellett két fontos pénzforrása van intézményünknek.
1. Alapítványok
A Körtefa utcai székhelyen, és a Jánosi utcai telephelyen jól működő alapítványok segítik a
működési feladatok ellátását. A szülők, dolgozók és a támogatni kívánó segítők minden évben
jövedelmük 1 %-ával is segíthetik alapítványaink működését.
Ezekből az összegekből:

- fejlesztő játékokat,
- minőségi vizuális eszközöket,
- sporteszközöket vásároltunk.

2. Pályázatok
A nevelőtestület több sikeres óvodai pályázatot készített, így óvodánk új eszközökkel
gazdagodott. Ezek után is szakmailag sokoldalúan alátámasztott pályázatokat kell készítenünk,
hogy eszközeinket folyamatosan bővíthessük, a régi és elhasználódottakat lecserélhessük.
Célom: minél több pályázati lehetőség felkutatása: interneten, újságokon keresztül, szülők
segítségével.
A 2014-2019-ig megvalósult nagyobb értékű beszerzések
BESZERZÉSEK
Körtefa utcai székhely
Eszköz neve
Notebookok
Homokozó takarók
Benzines fűnyíró
Mosógép
Mobiltelefon
Informatikai eszközök
30 db gyermek szék
5 db gyermek asztal
Irodabútor
Öltözőszekrény
Terítők

Értéke/Ft

Beszerzés módja

587.716
162.400
174.850
124.990
54.990
48.765
238.170
114.235
49.911
38.100
42.500

Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
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Eszköz neve
Képességfejlesztő játékok
Porszívó
Függönyök
Számítógép fejlesztés
Udvari játékok
Porszívó
CD-s magnók
Projektor
Canon fényképezőgép
Udvari kerékpártároló
Játékeszközök vásárlása
Összesen

Homokozó takaró
Informatikai eszközök
Laminált parkettázás
Bútorok
gyermek székek+asztalok
4 db tálalószekrény
50 db óvodai fektető
Homokozó deszka csere
Sötétítő függöny
Szőnyegek
Öltözőszekrény
Képességfejlesztő játékok
Nyomtató
Notebook
Mobiltelefon
Kárpittisztító
Porszívó
Udvari Játékok
CD-s magnó
Játékeszközök vásárlása
Összesen
Mosógép
Mobiltelefon
Fűnyíró
Nyílászáró csere+parketta
Udvari játékok
Takarítógép
Karnis
Összesen:
Intézményi összesen:

Értéke/Ft

Beszerzés módja

130.020
59.990
95.052
34.000
1.476.200
49.990
119.960
149.000
45.000
800.000
600.000
5.195.839

Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Alapítványi támogatás
Alapítványi támogatás
Alapítványi támogatás

Jánosi utcai
telephely
24.300
35.845
158.000
544.446
1.097.134
49.403
375.250
49.403
49.880
60.970
38.100
214.120
54.990
122.990
54.990
99.990
49.990
3.184.160
89.970
450.000
6.398.931
Dombostanya
telephely
71.990
54.990
39.000
2.004.211
1.300.00
89.990
48.577
3.608.758
14.558.528

Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzat Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Alapítványi támogatás

Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati külön támogatás
Önkormányzati Költségvetés
Önkormányzati Költségvetés
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IV. Vezetői hitvallásom
"Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
amilyen eszközzel csak tudod,
amilyen módon csak tudod,
ahol csak tudod,
akivel csak tudod,
ameddig csak tudod."
(John Wesley)
Immár 30 éve vagyok tagja a Mesekert Óvoda és jogelődje a Sámsoni-Jánosi úti Óvoda
nevelőtestületének. Most a harmadik vezetői ciklusom pályázatánál is hiszem és vallom, hogy
folytatnunk kell az elkezdett kimagasló színvonalú szakmai munkát, a helyi Pedagógiai
Program

megvalósítását,

a

gyermeki

személyiségek

harmonikus

fejlesztését,

a

tehetséggondozást és hátránykompenzálást.
Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását
tekintem, mely elveket óvodapedagógusként is vallok. Hivatásomban alapvető belső késztetés
a nevelés igénye, a szebbé, jobbá, színvonalasabbá tétel.
A Mesekert Óvoda vezetőjeként olyan értékeket kívánok tovább vinni, ahol az igényesség, a
tolerancia, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető emberi magatartás, és ez
megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban
egyaránt.
Az intézmény fennállása óta munkaközösségi értekezleteken, vezetői tanácskozásokon, éves
értékelésekből leszűrt tapasztalatok, javaslatok alapján alakítjuk elképzelésünket a következő
szempontok előtérbe helyezésével, melyeket a szabályzó dokumentumok megalkotásánál,
módosításánál is figyelembe veszünk: - köznevelési törvény - fenntartói elvárások - szülői
elvárások - gyermek szükségleteinek figyelembevétele - értékeink-, hagyományok ápolása.
Olyan gyermek-, és tevékenységközpontú, korrekt partnerkapcsolatokra épülő intézményt
kívánok működtetni, ahol a minőségi munka a hatékonyság alapja; ahol mind a gyermekek,
mind a felnőttek biztonságban és alkotó légkörben élnek. Ahol a bizalom, a
kiegyensúlyozott légkör és a szeretet egysége adja meg azt, hogy a gyermekek boldogok, s
mi eredményesek lehessünk választott hivatásunkban.
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Tudatosulni kell a közösség minden tagjában, hogy:
➢ a jelen társadalmi helyzetben a változás minden szervezetben bekövetkezik;
➢ a változások, változtatások a hatékonyabb és színvonalasabb pedagógiai munka
érdekében kell, hogy megtörténjenek;
➢ a legnagyobb vezetői tudással, tudatossággal sem lehet kielégíteni minden
érdekcsoport szükségletét;
➢ a konfliktusok természetes velejárói a változásnak, azonban a személyeskedések nem
vezetnek eredményre;
➢ a vitáknak, véleménykülönbségeknek gondolkodást serkentő, ösztönző hatásúaknak
kell lenniük.
Vezetőként továbbra is a csapatépítésben gondolkodom, mert csak a magasan kvalifikált, jól
összedolgozni tudó teammel leszünk képesek a feladatokat a jövőben is elvégezni, hogy
óvodánk magas színvonalon tudjon megfelelni a partneri elvárásoknak, igényeknek.
A továbbiakban is folytatni kívánom a dolgozók erkölcsi elismerésére létrehozott díjakat –
Mesés dolgozó, Lelkes tündérke, és a Tündér mosolygós manója díjakat.
A napjainkban világszerte zajló gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát, hogy
gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely végig kíséri őket egész életük
során. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsőleg motivált tanulásra, helyi
Pedagógiai Programunk igyekszik megalapozni a jelenkor és a jövő kihívásaihoz
elengedhetetlen attitűdöket, készségeket és képességeket.
A jövőkép és a Pedagógiai Program célok kapcsolata:
➢ Pedagógiai Programunk felismeri, értékeli és bátorítja a gyorsan változó időhöz való
alkalmazkodáshoz szükséges tulajdonságok kialakulását, mint például:
- szembesülni a változással és előidézni azt,
- kritikusan gondolkodni és döntéseket hozni,
- rátalálni a problémákra és megoldani őket, - kreatívnak, fantáziadúsnak és ötletesnek
lenni,
- érzékenynek lenni saját közösségünk, országunk és környezetünk problémái iránt.
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Célom:
➢ Az óvoda eddig elért eredményeire támaszkodva, ismerve a belső körülményeket és
működési rendet – törvényes és színvonalas óvodát működtessünk.
➢ Olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos, minőségi munka,
anyagi és erkölcsi megbecsülést, szakmai sikereket, és biztos munkahelyet garantál.
➢ Vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak, és elnyerjem
az óvoda szélesebb körű ismertségét, elismertségét.
Az eltelt évek alatt mindig kiemeleten kezeltem az élethosszig tartó tanulás támogatását,
segítését, megvalósítását. Ebben példát mutatva magam is számos továbbképzésen
vettem/veszek részt.
Folyamatban van a mesterpedagógusi vizsgám, intézményvezetői tevékenységre vonatkozóan,
melyre 2019. október 25-én kerül sor.
Az Oktatási Hivatal felkérésére 2020. szeptemberéig támogató szakértőként veszek részt az
EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása projekt megvalósításában.
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IV. 1. A 2019-2024-ig terjedő vezetői célmeghatározás, fejlesztési
elképzelések
Legalapvetőbb célom:
„Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt.”
(Anatole France)
Legfontosabb célkitűzéseim:
A törvényes és jogszerű működés biztosítása az intézményi dokumentumok és szabályzatok
felülvizsgálatának a folyamata, valamint az intézmény működését meghatározó jogszabályi
változások figyelemmel kísérése és beépítése, azaz a változás folyamatának szabályozása.
A törvényi változások, rendeletek gyakori változásai igen nagy terhet jelentenek nemcsak a
vezetőnek, hanem a dolgozóknak is. Sok az új feladat, kevés az idő a feladat megtanulására,
megvalósítására, és ez gyakran sokkoló hatással van mindannyiónkra.
IV. 1. 1. Kiemelt intézményfejlesztési célok
1.Pedagógiai folyamatok
A stratégiai tervezés teljes összehangolása a célom, a törvényi szabályozók alapján a helyi
sajátosságok figyelembevételével a nevelőtestület, munkaközösségek és a szülők bevonásával.
Az operatív és szakmai tervezés éves és heti szintű ellenőrzése, konzultációja továbbra is
kiemelt feladatom, különös tekintettel az újonnan belépett dolgozók szakmai munkájának
fejlesztésére. Mindezt folyamatos segítségadással és elemzésekkel alapozom meg. Az
ellenőrzések rendszere folytatódik. Az önértékelés, a szabályzatnak megfelelően történik, az
Önértékelést Támogató Munkacsoport (ÖTM) által. A további minősítő vizsgák és minősítési
eljárások megvalósulásában támogatom a kollégákat. A Mentor rendszer hatékonyabb
működtetését kiemelt feladatomnak tekintem, hogy jobban segítse a gyakornokok munkáját.
Tudatosabban kell figyelni a különböző mérések eredményeinek hasznosítására egyéni, csoport
és intézményi szinteken egyaránt. „Minden mérés annyit ér, amennyit abból hasznosítani
tudunk.” A gyermekek évente 2 alkalommal történő értékelése a törvényi előírások szerint
valósuljon meg! A tanköteles korú gyermekeknél továbbra is iskolaérettségi mérést
alkalmazunk. A gyermekek folyamatos pozitív értékelése a következő időszak ellenőrzésének
kiemelt feladata lesz. Kiemelt célom a módszertani kultúra folyamatos további fejlesztése, a
differenciált, mikrocsoportos, élménypedagógiai, cselekvésre alapozott tapasztalatszerzés, a
játék kiemelt szerepének rögzítésével.
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2.Személyiség-és közösség fejlesztés
A komplex személyiségfejlesztés által, mely a féléves értékelésre, s személyiséglapon történt
mérés eredményeire alapul. Új gyermek megismerési módszerek és technikák tanulását,
alkalmazását szorgalmazom. Meghatározó szerepet kell, hogy kapjon a gyermeki
kulcskompetenciák fejlesztése.
Célom a módszertani változatosság kialakítása mellett az egészséges életmód és a
környezettudatosság továbbfejlesztése.
Nagy hangsúlyt kap a továbbiakban is a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
megkülönböztető fejlesztése, differenciálása, a teljes inkluzivitás megvalósítása. A befogadás,
elfogadás, egyénre szabott elvárások, esetlegesen a pozitív diszkrimináció alkalmazása minden
esetben más-más módon történjen, ehhez biztosítom a konzultációs segítséget is. Ez nem csak
a BTMN, SNI vagy hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozik,
hanem a tehetségígéretes gyermekekre is. A befogadás, elfogadás kulcsa a gyermekközösség.
A nevelés szerepe meghatározó ebben. A közösség fejlesztésének tudatosságát a csoportnaplók
terveiben is meg kell jeleníteni. A megfelelő szokás és szabályrendszer biztosítja a gyermekek
számára a nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, érzelmi biztonságot. Továbbra is nagy
jelentőséget kap a szülőkkel közösen szervezett programok, kirándulások, játszó délutánok,
ünnepek.
3. Eredmények
Minden évben elemzésre kerülnek intézményünk adott évben elért eredményei, a Pedagógiai
Programban megfogalmazott sikerkritériumok. A továbbiakban is ezek alapján kerül sor a
változtatásokra. A belső önértékelések nyilvántartása évente rögzítésre kerül. A belső
önértékelés vezetői és intézményi eljárásában a szülők és a fenntartó értékelése és elemzése is
szerepel. A jól működő szülői és iskolai kapcsolatok által nagyobb hangsúlyt kívánok helyezni
a gyermekek iskolai teljesítményének követésére, a tapasztalatok felhasználására a napi
gyakorlatban. Kiemelt feladatunk továbbra is az intézmény külső elismerése. „Akkreditált
kiváló tehetségpont”, Zöld Óvoda cím megtartása, új pályázatok keresése, további
eredmények elérése különösen fontos intézményünk életében.
A külső és belső ellenőrzések és értékelések eredményeinek tükrében intézményünk jó
hírnevének további öregbítése minden munkatárs számára kiemelt jelentőségű legyen!
Szakmai és szervezeti eredményeink megosztására kell fókuszálnunk az intézmény kívül is
(részvétel szakmai rendezvényeken, publikációkban, médiamegjelenésekben).
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4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A munkaközösségek szakmai fejlesztő, horizontális tanulásban betöltött szerepét a
továbbiakban is erősíteni kívánom. Szakmai munkaközösségek tudatosabb bevonását
ösztönzöm a pedagógiai folyamatok megvalósításában.
A szervezeti kultúra további erősítése:
→ szakmai műhelymunka által
→ tudásmegosztás által
→ a jó gyakorlatok beépítése a nevelési gyakorlatba által.
A pedagógiai munkát segítő munkatársak szakmai kompetenciáinak további bővítése,
részvételük fontosságának erősítése kiemelt feladatom lesz. Munkadélutánok, közös
kirándulások a szülőkkel lehetőségének kiaknázását ösztönzöm.
A szakmai munkaközösségek az általános pedagógiai módszertani kultúrába is beépíthető
elemeit kiemelten kell kezelni. Egy-egy felelősi feladattal, programszervezéssel a közösségek
együttműködését kívánom erősíteni. Minden együttműködési lehetőséget támogatok. A
szervezeti kultúra fejlesztése továbbra is kiemelt feladatom. Sajnos a magas fluktuáció miatt a
közösség alapozása, a szakmai hagyományok továbbadása történik, ennek folytatását kiemelt
célként kezelem. Minden közös eseményt, programot, kirándulást, kulturális lehetőséget
támogatok. Napi szinten az óvodában is kihasználom a közösségépítés lehetőségeit. A
gyakornokok esetében kiemelten fontosnak tartom a mentori rendszer hatékonyabb
működtetését. A közös szakmai programok, képzések szervezését és megvalósítását az
elkövetkező időszakban is kiemelt feladatomnak tekintem. A minden hónap első hétfőjén
megvalósuló nevelőtestületi értekezletek továbbra is az együttműködés operatív szervezését
jelentsék, illetve a tudásmegosztást, esetmegbeszéléseket biztosítsák. Az intézményi belső
elektronikus levelezési rendszer fenntartásával (OneDrive) az azonnali információáramlást a
továbbiakban is biztosítom. Nagyon fontosnak tartom még, a több személyes részvételemet a
telephelyeken.
5.Az intézmény külső kapcsolatai
A gyermeki közösségi tevékenységek a szülői ház számára is követhető módon, lehetőség
szerint a minél szélesebb körű és sokoldalú bevonással történjenek meg.
Az intézmény külső kapcsolatainak folyamatos gyarapítása kiemelt célom, melyet tovább
kívánok bővíteni, és néhányat aktívabbá tenni. További külső kapcsolatok létesítése pedagógusképzők, tehetségpontok, zöld óvoda hálózatok - által. A magyar, és határon túli
óvodákkal való élő kapcsolat kiépítését különösen fontos feladatomnak tekintem. Az Erasmus+
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pályázati lehetőségeket kihasználva tervezek külhoni és külföldi óvodákkal aktív
kapcsolatrendszer működtetését. Továbbra is nagy jelentőségűnek tartom, hogy a város
társadalmi, kulturális életének részesei legyünk, részt vegyen az intézmény minden olyan
eseményen, mely a gyermekek fejlődését, a település kulturális életét, a közösség
kialakítását segíti. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karáról érkező
hallgató óvodapedagógusokat fogadjuk. A Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája intézménnyel együttműködési megállapodás alapján
minden évben, heti rendszerességgel két pedagógiai asszisztens tanulót fogadunk szakmai
gyakorlati idejük óvodánkba történő végzése céljából.
6. A pedagógiai munka feltételei
Az óvoda infrastrukturális fejlődése, az elért eredmények fenntartása a következő időszakban
is nagy jelentőségű számomra. Mind az állagmegóvás, mind az új lehetőségek keresése
nagyon fontos. Folyamatosan keresem a pályázati lehetőségeket, illetve a költségvetés
optimális felhasználásával a saját erőből történő megvalósítás biztosítását. A továbbiakban is
kiemelten kezelem szponzorok felkutatását, támogatásuk elnyerését. Továbbra is minden
évben a nevelőtestülettel közösen, a csoportok szükségleteit figyelembevéve kerül
meghatározásra a költségvetés felhasználása. 2018-2023. évre szóló továbbképzési terv rögzíti
a szükséges humánerőforrás fejlesztést, melyet minden évben kiegészítek olyan
nevelőtestületi egynapos képzéssel, mely az éves szakmai célokat támogatja, új módszertani
megoldásokat kínál, segíti a differenciálást és az inkluzív nevelés hatékonyságát. A magas
dolgozói fluktuáció miatt a belső közösség építése, a tudásmegosztás szerepe igen nagy
jelentőségű. Nagyon fontosnak tartom a napi szintű kapcsolatépítést, és az informális
rendszerek működtetését, kirándulások, közös óvodán kívüli kapcsolatok, hagyományok
ápolását. A nevelőtestület innovációk irányába mutatott eddigi nyitottsága biztosítja a szakmai
megújulásunkat. A pedagógus életpálya modell keretében támogatom a pedagógusok
minősítéseken való részvételét. A belső önértékelés rendszerét pedagógus, vezetői és
intézményi szinten is folytatjuk a törvényi előírásoknak megfelelően.
A funkciók halmozódásának elkerülésére kiemelt figyelmet fordítok. A nevelési év során
felmerülő aktuális feladatok kiosztása az egyenletes terhelés elve alapján valósuljon meg.
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7.A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban

megfogalmazott

elvárásoknak

és

a

pedagógiai

programban

megfogalmazott céloknak való megfelelés.
A Pedagógiai Program, a munkatervek, az éves beszámolók, a szabályzatok a törvényi
előírásoknak megfelelően készülnek, nagy figyelmet fordítok az esetleges változásokra. A
szabályzatok a honlapon, illetve az intézményben is elérhetők. Nagyon nagy figyelmet fordítok
az esetleges társadalmi, szociális változásokra, szakmai kihívásokra, melyek a következő öt
évben lehetségesek.
Továbbra is nagy jelentőségű számomra, hogy a város társadalmi, kulturális életének részesei
legyünk, részt vegyen intézményünk minden olyan eseményen, mely a gyermekek fejlődését,
a település kulturális életét, közösség kialakítását segíti.
IV. 1. 2. Kiemelt vezetésfejlesztési célok
Területek

Célok

1. A tanulás és tanítás stratégiai - A nevelő-fejlesztő munkát befolyásoló szakmai,
vezetése és operatív irányítása

működésbeli és emberi problémák hatékony
kezelése – új típusú kapcsolattartási formák és
technikák meghonosítása az operatív működési
problémák

feltárására,

megelőzésére,

megoldására.
- A teljes pedagógiai folyamat követhetőségének
biztosítása az éves, a tematikus vagy igény szerint a
projekt, valamint szükség szerint a tevékenységi
tervekben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki
produktumokban.
- Az alap és speciális szakmai szolgáltatások
folyamatos és magas színvonalon történő biztosítása.
-A

pedagógiai

eredményeket

meghatározó

kommunikációs csatornák (eset megbeszélgetések,
Szülő Klub stb.) további fejlesztése.
2. A változások stratégiai vezetése
és operatív irányítása

- A fluktuációból fakadó feladatok ellátása.
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Területek

Célok
- A változásokra gyorsan, szakszerűen és rugalmasan

reagálni tudó pedagóguscsoportok (vezetői feladatot
ellátók,

szakmai

munkacsoportok,

pedagógiai

munkaközösségek,
munkát

segítők)

kialakítása és támogatása.
- Folyamatos információáramlás biztosítása kollégák
és az intézmény partnerei felé, a megjelenő
változásokról, lehetőséget biztosítok az önálló
információszerzésre

(konferenciák,

előadások,

egyéb források).
3. Önmaga stratégiai vezetése és
operatív irányítása

- Vezetési kompetenciák fejlesztése.
- Tudatosan saját vezetési stílusomnak megfelelően
érvényesítem erősségeimet és korlátaimat.

4. Mások stratégiai vezetése és
operatív irányítása

- Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony
működtetése – a szakmai utánpótlás biztosítása.
- Tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére
nyitott, támogató szervezeti kultúra
továbbfejlesztése.
- A vezetési feladatok egy részét delegálom
vezetőtársaim munkakörébe, majd a továbbiakban a
leadott döntési- és hatásköri jogokat is betartom,
betartatom.

5. Az intézmény stratégiai vezetése
és operatív irányítása

- Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők és
vezetői feladatot ellátó kollégák hatékonyabb
bevonása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzésértékelés és korrekciós folyamatokba.
- Fejlesztő-értékelő

vezetői

attitűd

/gyakorlat

érvényesítésével a pedagógiai folyamatok, valamint
a szervezet állapotának további javítása.
- Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználása
(egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülése stb.)
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IV. 2. További célkitűzéseim
„Ha meg akarod változtatni a világot,
magaddal kell kezdened!”
(Arisztotelész)
➢ A helyi pedagógiai programban megfogalmazott célok hatékony megvalósítása.
➢ A minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése, folyamatos működtetése.
➢ A szervezet menedzselése oly módon, hogy eredményeink feleljenek meg a fenntartó és
a partneri elvárásoknak.
➢ Intézményünk honlapjának átalakítása a General Data Protection Regulation (GDPR)
szerinti elvárásoknak megfelelően, hogy a biztonságos weboldali adatátvitel
megvalósulhasson.
➢ A már kialakított, jól működő területek megtartása, további fejlesztése.
➢ Nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.
➢ Testvéróvodai hálózat működtetése külföldi, de magyar anyanyelvű óvodákkal
(Elsősorban Erdélyben)
Célom, hogy a vezetői program megvalósítása során eddigi vezetői tevékenységemet
folyamatosan magas színvonalon végezzem, mivel elkötelezett vagyok e feladatok ellátása
iránt.
További célom, óvodai nevelésünk Infokommunikációs Technikai (IKT) eszközökkel
történő megújítása, ezen eszközök pedagógusok és gyermekek általi alkalmazási
lehetőségeinek kibontakoztatása, mely hozzájárul a nevelés-oktatás eredményességének
növeléséhez.
A 2013-tól működő Pedagóguséletpálya modell egyik elvárása a pedagógusok és gyermekek
körében használt IKT-s eszközök eredményes használata. Az Oktatási Hivatal által
kidolgozott „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében” indikátorként fogalmazza meg,
hogy a pedagógus „Nyitott legyen az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási módszerek, az IKT
új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való
beépítésére.
3. kompetencia: A tanulás támogatása
3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az info-kommunikációs eszközök
célszerű, kritikus, etikus használatára a tanulás folyamatában.”
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(Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba
lépéshez Ötödik, javított változat)
Intézményünk munkatársai elkötelezett kollégák, akik a közös célokkal azonosulnak, tudnak
választani a lehetőségek közül és dönteni a megoldások között. Az innovatív szemlélet, az
egységekben létező pozitív folyamatok és az eddig elért eredmények lehetővé teszik, hogy a
jövőben is sikeres intézményként működjünk tovább.
IV. 2. 1. IKT-s eszközök használata, bevezetése az óvodai csoportokba:
Ma a gyermekek már beleszületnek az internet, a technika világába. Az Alfa generációba
tartoznak azok a fiatalok, akik 2010 után születtek. Egyedi kapcsolatuk a digitális világgal igen
korai szakaszra tekint vissza, egészen az anyaméhig. Ezek a gyermekek ugyanis már akkor
felkerülnek a közösségi felületekre, amikor még javában pocaklakók. A szülők ezekkel a
helyzetekkel máris hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük a digitális tér szerves részévé
váljon. Az óvodába már úgy érkeznek, hogy valamilyen szinten ismerik, használják azokat.
Véleményem szerit az IKT használatában elsősorban prevenciós feladatink vannak. Szorosan
együtt kell működnünk a szülőkkel. Alapvető elvárás, hogy a szülők lássák, mit csinálnak
gyermekeik, részesei lehessenek életünknek. Utat mutathatunk a virtuális világba való belépés
kezdetén. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy szabályok nélkül veszélyes alkalmazni az
IKT-s eszközöket. A gyermekek kiszolgáltatottá válhatnak, függőséget okozhat, ha nem
figyelünk, elveheti az időt azoktól a tevékenységektől, melyek az óvodás gyermek számára a
testi, lelki egészséget biztosítja (pl. mozgás, mesélés, együttes játék). Emellett természetesen
mintát mutatunk a felhasználás terén is. Legfontosabb feladatunk a gyermekek egészséges
személyiségének kibontakoztatása, differenciált nevelése, egyéni bánásmóddal minél több
esélyt teremtve a képességeihez mért fejlődésre, az iskolára való alkalmasság elérésére.
A DIOO program bevezetését tervezem először a Körtefa utcai székhely és a Jánosi utcai
Telephely nagycsoportjaiban. A DIOO, azaz a Digitális Okos Oktató Játék Óvodásoknak
egy új, innovatív, magyar képességfejlesztő eszköz. Egyre több óvodás gyermek ismerheti meg,
és népszerűsége folyamatosan növekszik.
A rendszer lelke egy 22 colos érintőképernyős számítógép, melyet a gyermekek a személyes
"kulcsukkal" tudnak aktiválni. A DIOO tulajdonképpen egy digitális játékuniverzum, ami a
játékokon keresztül fejleszti a gyermekek 8 alapképességét.

45

NEM egy klasszikus számítógép, amit a gyermekek bármikor és bármennyi ideig
használhatnak, és nem is egy tablet vagy telefon, amely a korlátok nélküli játéknak ad teret,
hanem éppen az ellenkezője. Óriási előnye ugyanis, hogy ez egy zárt, biztonságos rendszer,
így a digitális technológia és az internet veszélyei teljes mértékben elkerülhetők. Ráadásul az
sem történhet meg, hogy túlságosan „rákapnak”, mert a használati időt korlátozni lehet.
A foglalkozás egyrészt az óvodapedagógusok munkáját támogatja, másrészt élményt nyújt
az óvodásoknak, a szülőknek egyaránt.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFOUAdqHmU
A DIOO programok mérő és felkészítő programjai többfélék, személyre szabott értékelő
rendszerrel rendelkeznek. Az óvodapedagógusok munkáját azzal is támogatják, hogy pontos
adatokkal szolgálnak az adott gyermek fejlődéséről, mivel a korábban elért eredmények
bármikor visszakereshetők. Így az esetlegesen felmerülő fejlesztendő területeket hamar
korrigálni lehet, illetve az is gyorsan kiderül, ha egy gyermek valamiben átlagon felül teljesít.
Az „Okos Játék”, mely a képességfejlesztés tárházát tartalmazza, valójában egy olyan
érintőképernyős digitális komplex rendszer, amely a gyermekek digitális tudását erősíti.
Nagy szerepe van a sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlődési folyamataiban is. A program
megvalósítói szakmódszertani alapokon és kor-specifikus elvek alapján dolgozták ki a
képességfejlesztő rendszert. Ezáltal megnyílik előttük is egy új út a tájékozódáshoz,
információszerzéshez, másrészt megfelelően felkészülnek az iskolában hangsúlyosabb
informatikai feladatokra.
A digitális pedagógiai módszertan alkalmazása az óvodapedagógusok körében is elősegíti
az intenzívebb szakmai tevékenységet, valamint a digitális kultúrához való hatékony
kapcsolódást.
IV. 2. 2. eTwinning programban való részvétel:
Az eTwinning Program a világ egyik legnagyobb online pedagógusközössége, hiszen több mint
13 éve működik, és szervezi hálózatba Európában és – az eTwinning Plus révén – Európán
kívül is az innovatív pedagógusok sokaságát. Ehhez a programhoz már ebben a nevelési évben
csatlakozott intézményünk lelkes csapata.
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Olyan felületet biztosít a részt vevő európai országokban működő pedagógusok számára, ahol
kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással, közös projekteket indíthatnak, továbbá
megoszthatják egymással ismereteiket, azaz röviden: átélhetik, milyen Európa legérdekesebb
oktatási közösségének a tagja lenni, és részt venni annak életében.
Az eTwinning Program segíti óvodapedagógusaink közötti nemzeti és nemzetközi kapcsolatok
kialakítását, együttműködésüket pedig a digitális pedagógia eszközeivel támogatja.
Ehhez az eTwinning Portál biztosítja azt a teret, amely egyrészt közös munkafelületet kínál a
pedagógiai és módszertani gyakorlati megvalósításához, másrészt az európai pedagógusok
közösségi portáljaként számos eszközzel támogatja szakmai fejlődésünket, újabb nemzetközi
projekteket inspirálva. A projekttevékenység részeként ismerkedünk, kapcsolatot tartunk más
településeken, más országokban élő óvodapedagógusokkal, közös munkaformákat találunk. Az
együttműködés részleteinek kidolgozása és megvalósítása, a kollektív munka eredményeinek
bemutatása a digitális pedagógia eszközeinek használatával történik.
Célom: A kiégés elkerülése, a kolléganők motiválása, a módszertani sokszínűség befogadása.
Egy minősített eTwinning projekt létrehozása akár külföldi, akár belföldi partneróvodával
együttműködve.
IV. 2. 3. Erasmus+ pályázatokon való részvétel:
Az Erasmus+ program keretében a köznevelési intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése
érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek
támogatást. Ezek a projektek tulajdonképpen intézményi tanulási formák, melyekben számos
tanulási alkalom azonosítható.
A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási
alkalom, s az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során
szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja.
Célom: Az óvodapedagógusok és más munkatársak intézményi igényekre épülő szakmai
fejlődésének támogatása nemzetközi környezetben. Szakmai látogatás (job shadowing) külföldi
óvodákban vagy szakmai szervezeteknél. Az európai dimenzió erősítése az óvodában, illetve
intézményünk felruházása 21. századi készségekkel és kompetenciákkal.
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A kiégés veszélye minden pedagógust fenyeget. Az eTwinning, és az Erasmus+ olyan
lehetőség, mellyel megújíthatjuk módszertani kultúránkat, mi is új ismeretekhez juthatunk. A
projektek sikerélményt nyújtanak, megtapasztalhatjuk más országok nevelési-oktatási
módszereit. Utazhatunk, kapcsolatokat létesíthetünk, egy kicsit kiszakadhatunk a megszokott
környezetből. Az óvodai témákat új köntösbe lehet öltöztetni. Ez mind pozitívan hat
személyiségünkre, ami által újra és újra keressük a kihívásokat, lelkesebben megyünk dolgozni.

IV. 3. A Mesekert Óvoda Pedagógiai Programjából adódó feladatok
➢

A meglévő humán erőforrás hatékonyabbá tétele.

➢

A gyermekek egészséges óvodai környezetének megóvása, fejlesztése.

➢

Óvodánk valamennyi helyiségének és udvarának biztonságos működtetése, oly
módon, hogy az feleljen meg óvodás gyermekeink igényeinek, méretének,
mozgásszükségletének.

➢

A láb-és tartásjavító tornák szakmai színvonalának növelése.

➢

Nevelőtestületünk tapasztalatából merített játékgyűjtemény készítése.

➢

A „Zöld Óvoda” program megtartása, folyamatos fejlesztése.

➢

Kisállatgondozás folytatása valamennyi csoportszobában.

➢

Szeletív hulladékgyűjtés bővítése.

➢

Tehetségígéretek azonosítása, gondozása tehetségműhelyek további színvonalas
működtetése.

➢

A tehetséggondozó munkánk „Jó gyakorlatának” célirányos kommunikációja.

➢

A bábozás, a dramatizálás, a szituációs játékok és a drámajátékok beépítése a
nevelési, nyelvi szocializációs folyamatokba.

➢

A szakvizsgákon és továbbképzéseken, szerzett ismeretek hatékony beépítése a
nevelőmunkába.

➢

A játéknak, mint a fejlesztés hatékony eszközének, a gyermek legfőbb
tevékenységének maximális kiaknázása.

➢

Eredményes kommunikáció a partnerekkel.

➢

A megkezdett pedagógiai munka magas színvonalon történő folytatása.

➢

Hagyományaink ápolása, ünnepségeink, rendezvényeink korszerű szervezése.

➢

Az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése.

➢

Gyermekeink testi, lelki szükségleteinek kielégítése mentálhigiénés szemlélettel.

➢

Gyermekeink egészségének védelme, edzése, melyet folyamatos, fokozatos
kondicionálással érünk el (levegő, sószoba, napfény hatása).
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IV. 4. További pedagógiai vezetési feladatok
➢

Innovatív munkahelyi légkör biztosítása.

➢

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok magas színvonalú ellátása.

➢

A nevelőtestület irányítása, vezetése, fejlesztése.

➢

Belső szabályzatok folyamatos aktualizálása.

➢

Információs rendszer hatékony működtetése.

➢

Munkaközösségeink magas színvonalú munkájának folytatása, megújítása,
fejlesztése.

➢

A családok intenzív bevonása az óvodai életébe.

➢

Hagyományaink - népi és óvodai - őrzése, ápolása.

➢

Székhelyünk és feladatellátási helyeink kapcsolatának fejlesztése, az értékek, a
minőség azonos megítélése.

➢

A Dombostanya telephely halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek
folyamatos játék, ruha és tartós élelmiszer gyűjtésének megszervezése.

➢

Egészségnapi rendezvények fenntartása.

➢

Közös rendezvények a szülőkkel.

➢

Közös kirándulások az alkalmazotti körrel.

➢

Gyakori megjelenés a médiában.

➢

Élethosszig tartó tanulás, mentálhigiénés szemlélet preferálása.

➢

Segítségnyújtás a pedagógusok minősítési rendszeréhez.

➢

A nevelőtestület felkészítése a külső szakmai ellenőrzésre.
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IV. 5. További működtetési, vezetési feladatok
➢ Balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások folyamatos betartatása.
➢ Egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtése.
➢ Költségvetés készítése, elfogadás utáni betartása.
➢ A rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználása.
➢ Közalkalmazotti Tanáccsal való együttműködés, kapcsolattartás.
➢ Munkarend, munkaköri leírások aktualizálása.
➢ KIRSTAT jelentés, normatíva igény, módosítás, elszámolás.
➢ Beszerzés, nyilvántartás, leltározás, selejtezés.
➢ Felújítások, karbantartások folyamatos megszervezése.
➢ Források bővítésére pályázatok írása, pályázatokon való részvétel ösztönzése,
menedzsmentjének működtetése.
➢ Pályázatíró team-ek megerősítése.
➢ Szervezetünk fejlesztése, az intézményi elismerés rendszerének folytatása.
➢ A jó munkatársi kapcsolat erősítése.
➢ A Mesekert Óvoda szakmai hírnevének megőrzése, erősítése.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szülők és az óvoda dolgozói között bizalomra
épülő, a gyermekek fejlődését elősegítő légkör alakuljon ki, hiszen tudjuk, hogy óvodai
nevelésünk a családi nevelésre épül. Néphagyományőrző programjaink, ünnepeink a szülőkkel
közösen kerülnek megrendezésre.
Helyi Pedagógiai Programunk továbbra is segítse elő a tehetség és a képesség
kibontakoztatását, a szociális hátrányok leküzdését, a magatartási és beilleszkedési zavarok,
tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek érvényre juttatását.
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Rövidtávú tervek

Középtávú tervek

Hosszútávú tervek

2019-2020-ig

2019-2022-ig

2019-2024-ig

A stratégiai tervezés teljes

Új gyermek megismerési

Erasmius+ pályázatokban

összehangolása.

módszerek és technikák

való részvétel.

tanulása, alkalmazása.
A Mentor rendszer magas

DIOO bevezetése,

Külföldi Óvodákkal való

színvonalú működtetése.

alkalmazása a

kapcsolatépítés.

nagycsoportokban.
Tudatosabban kell figyelni a

Külhoni, magyarnyelvű

Játékgyűjtemény létrehozása

különböző mérések

óvodával jól működő

az IKT-s eszközök

eredményeinek

kapcsolatrendszer kiépítése.

alkalmazási lehetőségeiről.

eTwinning programban való

A nevelő-oktató munkát

Légkondicionáló

aktív részvétel.

segítő dolgozók részére

berendezések felszerelése a

belső továbbképzés

csoportszobákba.

hasznosítására egyéni,
csoport és intézményi
szinteken egyaránt. „Minden
mérés annyit ér, amennyit
abból hasznosítani tudunk.”

szervezése.
Szülőkkel szervezett

Aktívabb együttműködés a

Szánkódomb

programok további bővítése

Debreceni Egyetem

mindhárom

(pl. Márton nap, adventi

Gyermeknevelési és

hely udvarán.

készülődés).

Felnőttképzési karával,

kialakítása
feladatellátási

hallgatók rendszeres
fogadása.
„Örökös Zöld Óvoda” cím

„Akkreditált kiváló

A Körtefa utcai székhely

elnyeréséhez pályázaton

Tehetségpont” cím ismételt

bővítése

való részvétel.

megszerzése.

hozzáépítéssel.

csoportszoba
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IV. 6. Fejlesztések (felújítások, karbantartások) tervezése a 2019-2024-ig
terjedő időszakban:
Körtefa utcai székhely
-

Szánkódomb kialakítása az udvaron

-

Légkondicionáló berendezések felszerelése a csoportszobákba

-

Udvari játékok tárolására alkalmas helyiség építése

-

MLSZ és a fenntartó támogatásával műfüves focipálya létesítése

-

Tisztasági festés

-

A légtechnikai rendszer kialakítása

-

Udvari játékok festése

Jánosi utcai telephely
-

Parketta felújítás

-

Szánkódomb kialakítása az udvaron

-

MLSZ és a fenntartó támogatásával műfüves focipálya létesítése

-

Légkondicionáló berendezések felszerelése a csoportszobákba

-

A terasz beépítésével további lehetőségeink kihasználása

-

Lábboltozat erősítő tanösvény létrehozása

-

Az óvodát övező kerítés felújítása

Dombostanyai telephely:
-

Udvari játékok fejlesztése

-

Faültetés

-

Az udvar átalakítása, a jobb kihasználtság érdekében

Eszközeinket folyamatosan fejlesztjük fenntartói finanszírozással, gyarapítjuk pályázatokból,
gazdagítjuk alapítványi támogatásból.

52

IV. 7. Vezetői fejlesztési elképzelésekből adódó feladatok
Legfőbb értéknek tartom az önmagunkkal szemben támasztott emberi, erkölcsi és szakmai
igényességet, amelyet a környezetünk felé közvetítünk.
Minden kapcsolatomat és cselekedetemet a tolerancia, empátia, nyitottság és felelősségérzet
hassa át.
A nevelés folyamatában példamutató magatartással, magas színvonalú, minőségre törekvő,
gyermek-és partnerközpontú szemlélettel, a kor követelményeit tükröző, valamint a fejlődéssel,
változással lépést tartó pedagógiai munkával szándékozunk a ránk bízott gyermekek egészséges
személyiségfejlődéséhez szükséges feltételeket és alapokat megteremteni.
A munkatársak kiemelkedő eredményeit elismerem, a fejlesztendő területek meghatározásánál
is az objektivitásra törekszem.
Nyílt Kommunikáció megvalósítását kiemelt feladatként kezelem, hogy tudatosodjon minden
munkatársban annak jelentősége, hogy valóban azt mondjuk, amit érzünk, gondolunk, ami
itt és most bennünk van. Őszintén, önérvényesítő módon mondjuk el egymásnak
problémáinkat, céljainkat, kéréseinket, kérdéseinket.
Vallom, hogy csakis az az intézmény lehet sikeres, ahol a dolgozók jól érzik magukat, alap
szükségleteik feltételei megtalálhatóak, erőfeszítéseiket, munkájukat elismerik. Ezért fontosnak
tartom, hogy vezetői munkám során:
➢ Biztosítsam a kollégáim számára a szakmai autonómiát.
➢ Nagy hangsúlyt fektessek a szervezeti kommunikációra.
➢ Támogassam őket az új ismeretek megszerzésében, ezért szorgalmazom a
továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételüket.
➢ Ösztönözzem a kollégákat az önképzésre. Folytatjuk azt a tendenciát, hogy ha valaki
továbbképzésen vesz részt, vagy ajánlani tud szakkönyveket, nevelőtestületi értekezlet
alkalmával néhány szóban ismerteti azokat a kollégákkal.
➢ Mindig világos, jól meghatározott, reális és elérhető célokat jelöljek ki.
➢ Támogatom a kreativitást, kezdeményező képességet, de igyekszem mindig mindenki
munkáját elismerni.
➢ A dolgozók értékelésénél mindig a segítő, javító ösztönzés vezéreljen.
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Továbbra is fenntartjuk az óvoda és család eddig is kiválóan működő kapcsolatát, hiszen az
óvodai nevelés a családi nevelésre épül. Az együttműködés megléte, annak minősége erősíti a
gyermekek személyiségének fejlődését. Fontosnak tartom a szülők tájékoztatását gyermekük
fejlődéséről, óvodánk céljairól, feladatairól. A kapcsolattartás alapja továbbra is az őszinte
tényközlés és a pozitív segítségnyújtás legyen. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetek a
családokkal átélt közös programok meglétére.
A jelen kor kihívásai miatt szükség van innovációra, tudatosságra, újfajta szervezési
módokra, a változásokra hatékonyan reagálni képes intézményi modell kialakítására. A
tapasztaltabb pedagógusok elvárásainak és a fiatalabb generációk megváltozott szemléletének,
munkához való hozzáállásának összehangolásával lehet még sikeresebb a Mesekert Óvoda
szervezetként való működése.
Közösen kialakított értékek határozzák meg a minőséget, jövőképet. A működés sikeressége
továbbra is a minőség folyamatos javításán, a csapatmunkán, a környezet elégedettségén múlik.
Vallom, hogy akkor tudunk igazán sikeresen dolgozni, ha mindenki képességeinek megfelelően
járul hozzá az eredményekhez. Hiszem, hogy minden emberben van pozitívum, amire a jövőben
is építeni szeretnék.
Kiemelten kezelem az életen át tartó tanulást, szakmai megújulást, munkatársaimat is a
folyamatos tanulásra, önképzésre ösztönzöm. Nevelőmunkánk során szaktudásunk folyamatos
megújulására van szükség, mert a változásokkal csak így lehet együtt haladni.
Nagyon fontosnak tartom a kolléganők informatikai képzettségének további fejlesztését, a
jövőben az Info Kommunikációs Technikák gyermekek általi alkalmazását akár óvodai
csoportokban, akár mikocsoportokban, hiszen ez korunk elengedhetetlen követelménye.
Közös munkánk eredményeként - folyamatosan növekszik a nevelés hatékonysága az
intézményben. Az erőforrásokkal úgy gazdálkodunk, hogy önkormányzati többletráfordítás
nélkül növekedjen az eredményesség.
Nevelőtestületünk a folyamatos fejlődéssel megfelel a XXI. századi társadalmi igényeknek,
óvodásaink felkészülnek a „változó világ” kihívásaihoz igazodó alkalmazkodásra.
Feladatom az előző vezetői munka folytatása, megőrizve óvodánk arculatát, alapvető értékeit
és hitvallásunkat.
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V. Záró - Összegző gondolatok

A Mesekert Óvoda egyre növekvő keresettsége, szépülése és gyarapodása arról győzött meg,
hogy folytatni kell az elkezdett magas színvonalú közös munkát. A gyermekek által elért
sikerek a kollégák áldozatos és kitartó munkájának, a szülők együttműködésének
köszönhető. Az óvodai szakmai munka, a partnerek elégedettségének mutatói fenti
kijelentéseimet tényszerűen és megcáfolhatatlanul igazolják.
A körülmények és tárgyi feltételek adottak, de a jogi és szervezeti háttér változik és változhat.
Közös feladatunk a változáshoz való pozitív alkalmazkodás és rátermettségünk bizonyítása.
Intézményünk munkatársai elkötelezett kollégák, akik a közös célokkal azonosulnak, tudnak
választani a lehetőségek közül és dönteni a megoldások között. Úgy gondolom, hogy az
innovatív szemlélet, az egységekben létező pozitív folyamatok és az eddig elért eredmények
lehetővé teszik, hogy a jövőben is sikeres intézményként működjünk tovább.
Óvodánk szervezeti kultúrájának alapját a munkatársaim által közösen vallott és követett
értékek adják. Kollégáimat az erős elkötelezettség, a szokások és szabályok önkéntes betartása,
értékeinknek megfelelő magatartásforma jellemzi.
Nevelőtestületünk szakmailag felkészült, fejlődni, ismereteit megújítani képes közösség, amely
elkötelezett az óvoda közösen meghatározott céljai iránt.
Vallom, hogy akik akarnak, és töretlenül bíznak egymásban, - mint a mi közösségünk - ahol a
pedagógusok, alkalmazottak és a szülők egymást kölcsönösen segítve együtt formálják a jövő
nemzedékét, ott eredményes és hatékony a munkavégzés.
Célunk eléréséhez minden – a gyermekek nevelésében résztvevő – személyre, mint láncszemre
egyformán szükség van, és közös érdekünkké kell válnia annak, hogy a szemekből alkotott lánc
minél erősebb legyen a gyermekek nevelése érdekében.
Hiszem, hogy az évek során olyan óvodát teremtettünk közösen a munkatársakkal, amelybe
igazán jó bemenni, jó élni, jó dolgozni, és ahol jó gyermeknek lenni.
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Nagyon fontosnak tartottam az együtt gondolkodást, a jó célokért való közös munkát,
egymás munkájának megbecsülését, tiszteletben tartását. Legfontosabbnak pedig azt, hogy a
ránk bízott gyermekek olyan óvodában élhessenek, nevelkedjenek, tevékenykedjenek, ahol
minden az ő érdeküket, épülésüket, fejlődésüket szolgálja! Az óvoda irányítása komoly kihívást
és nemes feladatot jelentett mindig számomra, amiben mindig erősen motiváló tényezőként volt
jelen a kollégáim hozzáállása, erkölcsi támogatása, segítsége.
Munkavégzésünket nem az anyagi elismerés, hanem a jövő nemzedékéért érzett elkötelezett
felelősségérzet hatja át. Másként képtelenek lennénk azokra az erőfeszítésekre és sikerekre,
melynek, büszkén mondhatom, én is részese vagyok, és remélem, kollégáim akaratából és a
fenntartó döntéséből fakadóan a továbbiakban is lehetek.

„A siker az a mód, ahogyan éled hétköznapjaid.
Apróságokban látszik: amiket teszel, amiket mondasz.
A siker nem a sok pénz, nem a fényes dicsőség.
Több, mint birtokolni, amire mindenki tör.
A siker a megértő lélek, nyitott gondolkozás:
Hűség a barátaidhoz, az eszményeidhez.
Gyermekek, akiket szeretsz, akik tanulnak Tőled.
A siker a jellemedben rejlik, és mindenben, amit teszel.”

Debrecen, 2019. április 25.

A célok megvalósításában elsősorban elkötelezettként:

Fekete Valéria
Pályázó

