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Bevezető 

 

Visszatekintettem eddigi pályámra, számot vetettem elért vezetői eredményeimmel, 

sikereimmel, és a nehézségekkel. Erősségeim, sikereim nem önmagukért valók, 

mindig egy közösség állt mögötte. A nehézségek pedig újragondolást feltételeznek, 

egyfajta tanulási folyamatot. Az Újszentmargitai Óvoda és Bölcsőde 

óvodapedagógusa és megbízott intézményvezetőjeként betekintést nyertem egy 

számomra új közösség mindennapjaiba. Ennek okán kinyilatkozhatom, hogy az 

oktatáspolitikai és a fenntartói célokkal azonosulni tudok. Terveimmel, 

elképzeléseimmel az intézmény működésével az újszentmargitai gyerekek gondozását, 

nevelését szolgálom, kiegészítve és tiszteletben tartva a családi nevelést. 

A sikeres jövőképet látva, szilárd elhatározásom, hogy a település, az intézmény, a 

kollégák, a szülők, és mindenekelőtt a gyerekek érdekeit szolgáljam vezetői 

programommal és az azt megvalósító tevékenységemmel. 

 

Kellően felkészültnek érzem magam ahhoz, hogy egy számomra új közösséget 

segítsek, s irányt mutassak a korszerű óvodapedagógiai kihívások megvalósításához, 

megszilárdításához. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
Tóth Zsuzsánna intézményvezetői pályázat 

2020 

 

 

1. Vezetői hitvallás 

 

„A vezetés azt jelenti, hogy szereted a munkádat, és képes vagy másokba energiát és lelkesedést 

önteni. Azt jelenti, hogy képes vagy inspiráló jövőképet megalkotni és olyan környezetet teremteni, 

amelyben az embereknek képességük, szabadságuk és akaratuk is van arra, hogy különleges 

teljesítményt érjenek el.”  

(Richard L. Daft ) 

 

A vezetői ambícióimat a köznevelés, ezen belül az óvodai, illetve a kora kisgyermekkori 

nevelés iránti elkötelezettségem szilárd alapokra helyezi. 

Eddigi pályafutásom alatt elsődleges a gyermekek érdekeinek mindenek feletti képviselete, 

melyet örök értéknek vallok, és ez a meghatározó számomra.  

A vezetésemmel gazdagítani kívánom az alakuló, fejlődő közösséget úgy, hogy a tudás iránti 

vágy, a belső késztetés, az elhivatottság, a módszertani tudatosság, a gyerekek fejlődésébe 

vetett hit, s a családokkal való kapcsolat harmóniája megerősödjön.  Fontos számomra, hogy 

a gyermeknevelésnek minden szereplője, a nevelőtestület, a kisgyermeknevelők, a nevelő-

oktató munkát segítők és a szülők, készen álljanak az alkotó együttműködésre. Ezt 

személyes példamutatással, elhivatottsággal, empátiával, segítem. 

Vezetőként a közösségi értékek alapjául szolgáló egyetemes emberi értékeket erősítem. Így 

az egymás elfogadására, megbecsülésére, tiszteletére, az etikus magatartás követésére kérem a 

nevelőközösséget, az intézmény közösségét. 

A gyerekek tisztelete, szeretete, feltétel nélküli elfogadása elengedhetetlen és alaptézis 

számomra, így támogatom azt az elvet, mely mentén megtermelődik. Ahol a szakemberek 

érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú, befogadó nevelő környezetet teremtenek, és 

elsődleges számukra a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, az értékek 

megszilárdítása, az esélyegyenlőség, valamint a kompetenciák megalapozása, a személyiség 

szabad kibontakoztatása. 

A szülői közösséggel a fejlesztő együttműködés kialakítására törekszem, a 

gyermekközpontúság jegyében, hiszen fontos számomra a szülői elégedettség kivívása is. 

Vezetési attitűdöm innovatív, támogató, ami a pedagógiai munka fejlesztését támogatja, 

miközben a szunnyadó emberi erőforrásokat feltárom. 

Színvonalas pedagógiai környezetet kívánok teremteni, építve az elért eredményekre, 

hagyományokra, a kreatív tudás bázisra, az alkotó pedagógiai szemléletmód beépítésével. 
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2. Helyzetelemzés, erőforrás bemutatás 

 

2.1. Tárgyi erőforrás, feltételek 

 

2.1.1 Az épület 

 

                    Az intézmény a fenntartó folyamatos, tudatos, és tervszerű felújítási, karbantartási 

tevékenységének köszönhetően korszerű, az intézményhasználók igényét XXI. századi módon 

kielégíti. 

                    Az óvoda és bölcsőde épületrésze egyaránt modern, komfortos csoportszobákból és 

egyéb helyiségekből áll, korszerű, bútorzattal, berendezéssel, melyek jól szolgálják az ott 

elhelyezett gyerekek kényelmét. 

Az intézmény épülete a felújítások során megújult, azonban a meglévő helyiségek 

rendeltetése, használata, berendezése átgondolást igényelt az elmúlt hetekben. Ennek 

következtében meglátásom szerint sikerült valóban rendeltetésszerű használatot biztosítani a 

helyiségeknek. 

Az épület adottsága szerint tornaszoba és só szoba is rendelkezésre áll, amely 

biztosítja a gyerekek mozgásigényének kielégítését, illetve az egészséges életmód kialakítása 

szempontjából a megfelelő teret. 

A dolgozók számára két nevelői szoba is rendelkezésre áll, így a kisebb méretűt a 

következő években fogadóórák megtartására használjuk, ezzel is segítve a szülőkkel való 

bizalmi, nyugodt légkör alakítását. 

Az épületben működő konyha a speciális jogszabályok szerinti helyiségekkel 

rendelkezik. Az épülete megfelelő, az óvoda épületével közvetlen kapcsolódású.  

 

 

2.1.2. Tárgyi felszereltségünk 

Mind az óvoda, mind a bölcsőde, de a konyha is rendelkezik a rá vonatkozó jogszabály 

szerinti megfelelő eszközökkel. Jogszabály erejénél fogva ezt a fenntartó biztosítja. 

  

A nevelő munkát végzők, a kisgyermeknevelők és a nevelő munkát segítő alkalmazottak 

eszközei is jogszabály által biztosítottak.  

A gyerekek kreatív, illetőleg játék és egyéb tevékenységükhöz szükséges eszközök 

beszerzését, hiánypótlását minden csoport óvodapedagógusainak, és kisgyermeknevelőinek 

tudatosan kell átgondolnia a mindenkori csoportjuk igényeinek megfelelően, amit a vezető 

segíti. 

Az óvodák tárgyi eszközei között a speciális fejlesztést segítő eszközökre is figyelmet kell 

fordítani., rendszerezni,  hiszen alapító okirat tartalmazza a SNI nevelés feladatát, bár 

jelenleg nincs az intézményben SNI gyermek.   
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Az óvoda és bölcsőde udvari játékai a fenntartó által biztosítottak. A játszóudvarokon  az 

Uniós szabványnak megfelelő játékeszközöket találhatunk, mely biztonságos, és 

balesetmentes környezetet nyújt.  

A konyha berendezései, tárgyi felszereltsége megfelelőségét folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni és fejleszteni. 

 

2.1.3. Gazdasági és pénzügyi folyamatok 

A pénzügyi feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. Megítélésem szerint az intézményi 

gazdálkodást a takarékos pénzügyi gazdálkodás és az átláthatóság legyen jellemző.  

 

2.2. Humánerőforrás alakulása 

 

2.2.1. Óvoda 

 

 

A fenntartó biztosítja a jogszabály által meghatározott szükséges személyi létszámot. 

(óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák, konyhai dolgozók).  

Jelenleg két óvodapedagógus áll alkalmazásba, egy mesterpedagógus, egy a pedagógus 

életpálya modell gyakornok fokozatában van besorolva.  Az országosan is aggodalomra okot 

adó pedagógushiány megnehezíti a pedagógus álláshelyek betöltését. Az elkövetkező 

években alapos, átgondolt humánerőforrás gazdálkodást kell szem előtt tartani.  

Az intézmény Alapító okirata szerint ellát SNI gyermekeket is. Jelenleg nincs speciális 

nevelést igénylő gyermek, ám fel kell készülnünk, hogy a speciális fejlesztő feladatokat 

speciális szakember lássa el. Ezt, lehet belső kolléga képzésével hosszabb távon 

állandóság megadásával biztosítani, avagy külön megbízási szerződéssel, de 

együttműködési megállapodás megkötésével, a Pedagógiai Szakszolgálattal.  
 

Az Alapító Okirat nemzetiségi óvodai nevelés feladatát tartalmazza, ám jelenleg a jogszabály 

szerinti nemzetiségi óvodapedagógussal nem rendelkezünk (ezirányú tanulmányokat  jelenleg 

folytat  egy alkalmazottunk) 

 

A nevelő- oktató munkát segítő alkalmazottak- dajkák szakképzettek. Ismerniük kell a 

nevelő oktató munka tartalmi elemeit, az óvodapedagógusokkal együttműködve 

hozzájárulniuk a gyermekek személyiségfejlődéséhez. A jól megalkotott munkaköri leírás 

segíti hatáskörüket.   

Az intézmény adminisztratív illetve adatrögzítési feladatait az önkormányzattal együttesen 

látja el. A központilag bevezetett online és elektronikus programok kötelező alkalmazása a 

feladatokat, a leterheltséget, felelősséget rendkívüli módon megnövelte.  

Az óvodás gyerekek orvosi és védőnői ellátásban kell részesülni, törvényi kötelezettségnek 

eleget téve a szemészeti, fogászati szűrővizsgálatok megszervezése kötelező érvényű. 

2.2.1.a. Bölcsőde 
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A bölcsődében megfelelő végzettségű és számú alkalmazott látja el a bölcsődei gondozást, 

nevelést igénybe vevő gyerekeket.  

A bölcsőde orvosa megbízási szerződés útján biztosítja a gyerekek ellátását.  

2.2.1.b. Konyha 

A konyha az ágazati jogszabályoknak megfelelő személyi feltételekkel rendelkezik. Az 

élelmezésvezető, a szakácsok, illetve a konyhalányok, konyhai kisegítők munkájukat a 

szakmai előírásoknak megfelelően végzik.   

 

2.2.2. Pedagógus továbbképzések és önképzés 

Az intézményben minden évben el kell készíteni – a kollégák igényeit figyelembe véve- a 

Beiskolázási Tervet, mely a pedagógusok továbbképzésének ütemezését segíti, mint arról 

jogszabály is rendelkezik. A beiskolázási terv az öt évre szóló Továbbképzési Programból 

bontakozik. A képzések  költségét – jogszabályban meghatározott hányadát- az intézmény 

költségvetésének kell fedeznie. Jelenleg a Gyakornok számára a diploma megszerzését követő 

hét évig nincsen effajta kötelezettsége, jómagam pedig friss mesterfokozatú oklevelem okán 

szintén nem vagyok a következő 7 évben továbbképzésre kötelezett. 

Ezen túlmenően folyamatos önképzési feladata van a pedagógusoknak. A vezető feladata 

segíteni ezt a folyamatot. 

A kisgyermeknevelők is továbbképzési kötelezettek, tervszerűen, ütemezetten szerzik meg a 

számukra előirányzott kreditpontokat. Ennek elkülönített forrása nincsen a finanszírozásban, 

ezért alapos átgondolást kíván a terv elkészítése, és megvalósítása.  

2.3. A gyermeklétszám alakulása  

 

Az óvodába felvehető maximális gyereklétszámot a fenntartó 50 főben határozta meg. 

A statisztikai gyerekszám 53 fő (2019/20.-as statisztika alapján), ám a csoportokat a nevelési 

év folyamán 27, illetve 29 főre töltötték. Ez az igen magas csoportlétszám azonban sem 

szakmai, sem normatív finanszírozás szempontjából nem kedvező.  

 

A bölcsődei csoport felvehető létszám maximumán (12 fő) működik. Az évközben 

felmerülő igényeket sorban állással elégítették ki.  

 

Kezdeményezem egy, a megnövekedett igényeket szakmai és finanszírozás 

szempontjából is helytállóbb módon, egy újabb bölcsődei csoport indításával megoldani.  

 

 

3. Szakmai irányvonal: 

3.1 A nevelés minősége 

A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztos alapot teremt a sikeres iskolai tanuláshoz, az 

egyéni képességek kibontakoztatásához, a társadalmi beilleszkedéshez és a sikeres 

életvezetéshez. Általa az iskolai lemorzsolódás csökken, s bizonyított, hogy a korai évek 

megtapasztalásai meghatározóak a későbbi életkilátások szempontjából. A kisgyermekkori 
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tapasztalatminták erősen befolyásolják a gyermekek tanulmányi és szociális fejlődését. 

Kutatások kimutatták azt is, hogy a kisgyermekkori neveléssel kapcsolatos szabályzás-vagyis 

a Pedagógiai Program/Bölcsődei Szakmai Program-is hatást gyakorol a családi nevelésre és 

a gyermek fejlődésére. Mindezeknek hosszú távú következményei vannak mind az 

egyénre, mind a társadalomra nézve. 

 

3.1.1. A Pedagógiai Program 

Az óvoda hármas funkciója az óvó-védő, az érzelmi-szociális és a nevelő- 

személyiségfejlesztő szerep. Fontos alapelv, hogy a nevelés elsődlegesen a család dolga, az 

óvoda csak kiegészítő szerepet játszik ebben. Magyarországon az óvodai nevelés elvi szinten 

holisztikus szemléletű, elsődleges feladata a gyermekek testi és lelki egészségének fejlesztése, 

gondozása az egészséges életmód alakítása az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

illetve az anyanyelvi és érzelmi fejlesztés megvalósulása mentén. Legfontosabb módszere a 

szabad játék, amelyen keresztül az életkornak és a fejlettségnek megfelelően műveltség-és 

tudástartalmak átadása is megtörténik.    

Pedagógiai Programot oly módon kell kialakítani, hogy betölthesse valódi funkcióját: 

 segítse a szakemberek munkáját, az intézmény működését, 

 jogszabályi koherenciát mutasson, és 

 megvalósíthassa a gyermekek, szülők, fenntartók és egyéb közreműködők jogköreit.  

Az óvoda Pedagógiai Programjának beválás vizsgálaton kell igazolnia eredményességét, 

a gyerekek képességeihez- bemeneti-kimeneti mutatóihoz mért tartalmakat megmutatva. 

Az óvoda Pedagógiai programjában az alábbi súlypontokat kell figyelembe venni: 

a) az EFOP 3.1.3 Esélyteremtő Óvoda program keretében elvégzett szakmai 

fejlesztő munka beépülése a napi gyakorlatba 

b) hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, hátránykompenzációja az óvodai 

fejlesztő program alkalmazásának gyakorlati megvalósítása  

c) mentális-értelmi fejlődés segítése korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazásával.  

d) közösségi, szociális fejlődés biztosítása közösségfejlesztő tevékenységek és 

programok szervezésével. A közvetlen megtapasztalás, élményszerzés 

biztosítása. 

3.1.1.b. Értékorientált nevelés- nemzeti identitástudat 

 A nemzeti identitás kialakításában, építésében, illetőleg erősítésében a családnak, az 

ünnepeknek, az elsődleges szocializációnak, és persze az óvodának nagy szerepe van. Az 
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ünneplési szokások kialakításánál nagyon kell ügyelni arra, hogy átélhető, élményszerű és 

gyermekközpontú legyen.  

A nemzeti identitástudat alakításában komplex feladata van a pedagógusoknak. A nevelés 

során követendő elvnek tartom, hogy egyfelől legyenek szilárd fogódzói a családi, a helyi és 

nemzeti hagyományban és értékekben, másfelől legyen meg a nyitottsága a gyermeknek más 

identitások irányában is. Ezzel szoros összefüggésben feladata az óvodának egyfelől 

a gyökerek, a hazai és világirodalmi klasszikus értékek megismertetése és emlékezetes 

élménnyé avatása, másfelől az ezekre épülő magyar és világirodalmi modernitások iránti 

érdeklődés felkeltése. Mindennek az alábbi elemek lényeges tartalmai: 

                                  - keresztény kulturális értékek 

                                  - családhoz való kötődésre és annak megbecsülésére nevelés 

3.1.2. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése  

Az Alapító Okiratban felvállalt sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése azért 

mérföldkő a település életében, mert a fogyatékossága miatt a településen élő többi gyereknél 

ténylegesen hátrányosabb helyzetbe nem hozható egy gyermek sem azáltal, hogy nem 

részesülhet óvodai ellátásban. Ezen túlmenően a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét 

biztosító rendelkezések kimondják, hogy az arra kötelezetteknek meg kell tenniük a kiskorú 

fogyatékos személy óvodai ellátáshoz, és fejlesztéshez való jogának érvényesülését biztosító 

intézkedéseket. 

Ezen intézkedéssel biztosított a településen élő gyerekek számára a megfelelő fejlesztés, 

ami ebben az életkorban elengedhetetlen, megismételhetetlen a társadalmi integráció terén.  

Feladatunk a felvállalt és az intézmény dokumentumaiban rögzített sérülési típusok 

összhangjának megteremtése, a befogadó környezet megteremtése pedagógiai eszközökkel. 

 

3.1.3. A minőségi nevelés biztosítása – humánerőforrás 

- A szakmai munkaközösség alakítása 5 pedagógus számára lehetőség a jogszabály szerint. 

Azonban ezen lehetőség nélkül is feladatunk a minőségi és törvényes feladatellátás, a 

minőségi szakmai munka. Ezért elengedhetetlen alaposan megtervezni feladatainkat, és az 

aktuális, és szükséges munkacsoportot működtetni.  Kötelezettségünk a BECS 

munkacsoport működtetése.   

Vezetőként a sikeres megvalósítás, a feltételek megteremtése, a belső tudás átadás segítése a 

feladatom.  

 

 



Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
Tóth Zsuzsánna intézményvezetői pályázat 

2020 

 

 

3.1.4. Az előzőekben megfogalmazottak tükrében a feladataink: 

 a Pedagógiai Programban megfogalmazott, felvállalt feladatok átgondolása 

(nemzetiségi nevelés vagy óvodai fejlesztő program) 

 a Pedagógiai Programhoz igazított egységes dokumentációs rendszer kidolgozása 

 a Pedagógiai Programhoz igazított egységes mérési rendszer kidolgozása 

 a mérési eredmények elemzése, az eredmények felhasználása, a fejlesztés tudatossá 

tétele 

 a minőségi nevelést biztosító szakmai beszélgetések hatékony működésének 

biztosítása 

 szakmailag nyitott, befogadó pedagógus közösség alakítása 

 tematikus és kizárólag szükségszerű munkacsoportok szakszerű működtetése 

 az intézményen belül felhalmozott tudás gyakorlati alkalmazása- tudás átadás  

 a nemzeti identitás tudat alakításának segítése 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztése az óvodában 

 a pedagógusok egyenletes leterheltségének biztosítása, az aktuális helyzethez 

igazított megoldások bevezetése 

 

4. Szakmai tartalom fejlesztési iránya 

 

                                                    ,,Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv,  

                                                                minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. 

                                            Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, 

                                         attól függ, hogyan viselkednek a közelében. 

        (Rudolf Steiner) 

 

4.1. A Pedagógiai Program tartalmi elemeinek átgondolása 

 

 A jogszabály kínálata lehetőségek, kötelezettségek, valamint az intézményes ellátás 

összhangjának megteremtése lehetőséget teremt. Feladatunk a Pedagógiai Programba 

beépített szakmai, módszertani irányvonal átgondolása, annak erősítése, mélyítése, 

következetes képviselete a gyerekek nevelése- fejlesztése tekintetében. 

A  mérés eredményei, a tartalmi fejlesztések koherenciája, tudatos pedagógiai munka sikere. 

A mérési eredményekhez igazított nevelési- fejlesztési feladatok elengedhetetlenek.  

 

Az óvodapedagógusok felkészültsége, a gyerekek alapos ismerete, a gyerekek illetve a 

csoport fejlettségéhez igazodó, alkalmazkodó, rugalmas nevelés a minőség jótállása.  
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4.2 Bölcsőde bővítése 

A bölcsődei nevelés-gondozás az óvodai neveléssel karöltve jelenti az iskolás kor előtti 

nevelés szakaszát. E két intézménytípus egységes szemléletére, összehangolt működésére a 

többcélú intézményi működés, illetve a két nevelési szakaszt meghatározó országos 

alapprogramok tartalmi elemei által megjelenő fejlesztési lehetőségek adnak biztosítékot. 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, amely 20 hetes 

kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 

4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a bölcsődében. Ennek értelmében 

a 3. évüket év közben betöltő gyermek maradhat a bölcsődében, ami mellett a helyzetelemzés 

értelmében több érv szól.   

Úgy mint: 

- a következő nevelési évtől válik óvodakötelezetté 

- az óvodaéretté válást segíti a bölcsőde 

- a gyermek ezen életszakaszában az állandóság biztosítása elengedhetetlen 

- a kisgyermeknevelők egyenletes leterheltsége 

- a nevelési év tervezhetősége 

A Bölcsődei nevelés szakmai programjában az országos irányelveket kell szem előtt 

tartanunk: 

 A kora gyermekkori nevelés minőségének javítása hozza a legnagyobb megtérülést a 

költségvetésnek közép- és hosszútávon 

 A kora gyermekkori nevelés minősége hozzá járul a hosszú távú gazdasági jóléthez,  

 A jó színvonalú kora gyermekkori nevelés alapozza meg a későbbi tanulást, 

 A kora gyermekkori neveléshez való hozzájárulás bővítése nem sokat ér, ha annak 

nem megfelelő a színvonala, 

 A 0-6 éves korig tartó nevelésnek, holisztikusnak (kognitív, társas, fizikai és érzelmi) 

kell lennie és ágazatokon átívelőnek (koordináció), 

 A jó minőségű kora gyermekkori neveléshez szükséges a jó képzés, megfelelő fizetés 

és munkafeltételek, motivált pedagógusok. 

 

4.3  Tehetséggondozás 

 

Az óvodába jelenleg az Országos Alapprogram szerint a tehetséggondozás tevékenység 

elengedhetetlen és fontos. 

 

A tehetséggondozás megjelenése a napi gyakorlatban kétszintű lehet: 

 

1. A tehetséggondozó tevékenységbe, programokba indítása. 
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2. A szakmai - tartalmi munkát jelenleg szabályzó jogszabály az óvodapedagógusok 

gyakorlatban megjelenő feladatává teszi a tehetséggondozást. A napi gyakorlatban 

megjelenő tehetséggondozás belső tudásmegosztás útján fejlődjön.  

 

4.4.  Minőségi nevelés- Humánerőforrás 

 

Fontosnak tartom, hogy a helyi közösség épüljön, erősödjön szakmai szerepében, segítve 

a közös tudás mélyítését.  A nevelőmunka immáron egyedi, sajátos megjelenése, annak 

mélyítése közös feladatunk.  Feladatunk a megfelelő, gyermekhez illesztett pedagógusi 

stílus elterjesztése.  

    Ebben kívánok segítő jelenlétet nyújtani a közösségnek. Jogszabály szerint öt pedagógus 

alkothat egy munkaközösséget, ám ennek híján, elhivatott pedagógus közösség belső 

tudásátadással segíti a minőségi munkát.  

 

Továbbá a nevelő-oktató munkát segítő dajkák, mint a nevelő munkát segítők az 

óvodapedagógus legfontosabb kollégája, az óvoda pedagógiai elveivel azonosulva segíti a 

nevelőmunkát.  Az ő felkészítésük, folyamatos segítésük-munkájuk hatékony végzésében, a 

pedagógusok feladata. Ennek alapjául a jó, egymás tiszteletére, munkájának elismerésére 

épülő emberi kapcsolatok szolgálnak. 

 

4.5 Az ONAP által megjelenített kiemelt területek tartalma 

4.5.1. Egészségfejlesztési program: 

- A védőnő és az óvoda orvos segítségével, az óvoda egészségnevelési koncepcióját 

megvalósítani segítem. 

- A mozgás tevékenység során a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztése érdekében 

szorgalmazom és támogatom a lehetőségek kiaknázását.  

 

Kedvező helyzetben van az intézmény, hiszen tornaszoba, műfüves pálya, só szoba segíti a 

mozgásfejlesztést, az egészségnevelést.  

 

A későbbiek során csatlakozni szeretnék a Bozsik ovisport programhoz, mely azon 

túl, hogy az eszközfejlesztést segíti, de számos mozgásformát fejleszt. A fejlesztéshez a 

megfelelő sporteszközökhöz is hozzájut az óvoda a program által. Így folyamatosan 

gazdagodik eszköztárunk. 

 

4.5.2 Környezettudatos nevelés: 

A környezettudatos nevelés területén felgyűlt szakmai tudás, tapasztalat átadását 

szorgalmazom az óvodapedagógusaink között is, hozzájárulva a napi gyakorlat színesítéséhez. 

A település adta természeti környezet, épített környezet megismerését szorgalmazom. 

 



Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
Tóth Zsuzsánna intézményvezetői pályázat 

2020 

 

4.6. Pedagógus előmeneteli rendszer 

A pedagógusok előmenetele biztosításával a minősítő vizsgával Pedagógus I., minősítő 

eljárások során Pedagógus II. illetve Mester fizetési fokozatba sorolást érhetnek el. 

Az intézmény szakmai előmenetele, fejlődése, s a gyerekek érdeke az öt évre szóló 

tevékenységek alapos átgondolását kívánja meg. Előreláthatólag gyakornoki minősítő 

vizsgára kell készülnünk. 

 Célom, hogy a pedagógusok szakmai fejlődése az intézmény, a gyerekek érdekeit szolgálják, 

illetve, hogy tudásommal segítsem a felkészülést az eljárásokra. 

     4.7. Szülőkkel való együttműködés 

Az óvoda-család kapcsolata kiemelt jelentőségű.  A kapcsolat ápolása, az együttműködés 

nagy jelentőségű, hiszen az óvodai nevelés a családdal együtt szolgálja a gyermek 

fejlődését.  

A szülőket nevelőpartnernek tekintem. Lényeges, hogy a családi nevelési szokásokat 

megismerjük, illetve az óvodapedagógusok által megfogalmazott nevelési elveket a család is 

megismerhesse. Az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül. Az 

őszinte együttműködés csak a kölcsönös bizalom talaján valósulhat meg. 

A család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítása során az első lépés, hogy az óvoda 

elfogadja a családok lehetőségeinek, kultúráját, emberi kapcsolatainak, nevelési 

elképzeléseinek különbözőségeit. 

Az óvoda csakis akkor működik eredményesen, minőségi szinten, ha megismeri partnerei 

igényeit. 

A partnerközpontú óvodai nevelés egyik alapvető feltétele, hogy a gyermekkel, a szülővel, 

mint közvetlen partnerekkel megfelelő, egymás tiszteletén alapuló kapcsolat alakuljon ki. 

Tegye ezt, ún befogadó beszélgetésen, ahol az óvodapedagógus és szülő a gyerek érdekében 

folytat diskurzust. 

Az együttműködés egy folyamat, amelyet nem csak időszakos cselekvések sorozatának kell 

értelmezni. Pontosan kell tudni, hogy mit várunk el egymástól, amelynek alapja a rendszeres 

vélemény feltárás, ami a minőségbiztosítás megvalósításának is egyik fontos alap pillére.  

Az együttműködés formája és módja, a közösen kialakított lehetőségek az óvodai életbe 

való bevonódásra mindannyiunk feladata, és felelőssége.  
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5. Vezetői programom 

,, A vezetés megértése és a tényleges vezetés két különböző dolog.”  

/ John C. Maxwell/ 

 

5.1. Vezetői stratégia 

Vezetői programomat a hagyományokra, és a helyi sajátosságokra, a minőségi szakmai 

munkára kívánom alapozni. Ez a folyamat az intézményi stratégiai dokumentumaira épül, a 

folyamatos fejlődést /fejlesztést célozza meg. 

 

Kiemelkedően fontos számomra az együtt gondolkodás, az elszántság, a kihívásoknak való 

megfelelés, a módszertani kultúra, a nyitottság, az elfogadó-befogadó szemlélet.  

Célom, hogy a társadalmi, szakmai kihívásoknak, az intézményhasználóknak megfelelő 

intézményi működést biztosítsak. 

Célom, hogy a kollégáim szakmai tudása, ismerete folyamatosan bővüljön, a megszerzett 

tudás, ismeret a gyerekek érdekében a napi gyakorlatba épüljön be. 

Elengedhetetlen vezetői feladatom a törvények, egyéb jogszabályok betartása, betartatása, a 

feladatok gördülékeny ellátása érdekében viszonylagos rendszerlátás biztosítása a kollégáim 

számára. 

Feladatom, hogy a vezetésfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel, a minőségbiztosítással a kor 

kihívásaihoz igazodva folyamatosan tervezzek. 

Elvárásom, hogy a nevelőtestület, a döntés előkészítés folyamatában való részvétellel segítse 

munkámat. 

Feladatom, a felelősségteljes, az intézmény érdekeket szolgáló munkavégzésnek segítsége, 

döntési helyzetek felvállalása.  

5.2. Szervezetfejlesztés 

 

- Az óvoda dokumentációs rendszerét, stratégiai és ehhez igazítva az operatív 

dokumentumok koherenciáját megteremteni a jogszabályi és szakmai előírásoknak 

megfelelően.   

Fontosnak tartom áttekinteni.  
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-  Az alkalmazottak munkaidejének és az óvoda nyitva tartásának összehangolását 

szükségesnek tartom.  Szorgalmazom egy olyan munkarend kialakítását, mely 

hozzájárul az egymás munkájának hatékony segítéséhez.  A dajkai munkakört betöltő 

kollégák nevelő- oktató munkát segítő szerepkörét kívánom erősíteni. 

 

- Új Bölcsődei csoport beindításával biztosítottnak látom a fokozódó igények szakmai 

és finanszírozás szempontjából történő működést. 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek fejlesztése, nevelése a legmesszebbmenőkig a 

szakmaiság mezsgyéjén valósuljon meg.  

 

- Alapítvány létrehozása - avagy a településen működő propagálásával- a gyerekek 

és az óvoda mind jobb megsegítése érdekében.  

 

- A „Fogadj Örökbe egy Óvodát” program átgondolt igénybevétele 

               Fontosnak tartom, hogy az anyagi lehetőségeket mind jobban kiaknázzuk. 

  

- A konyha működésének és az alkalmazottak alkalmazásának jogszabályi 

megfeleltetése. 

 

 

Fontosnak tartom, a jogszabályok kuszaságában való eligazodást, a törvényes működés 

biztosítását. 

 

 

5.3. Minőség az intézményben 

,, Az ezer mérföldes utazás is 

egyetlen lépéssel kezdődik” 

(Lao Ce) 

A vezető feladatai között kiemelt szerepe van az ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszer működtetése. 

A minőségi munkavégzés és a nevelőmunka egymáshoz közeli fogalmak. Egyrészt a külső 

kontroll utáni igény él a pedagógusokban, alkalmazottakban. Mindannyian szükségét érezzük 

annak, hogy munkánkról segítő visszajelzést kapjunk. Másrészt a Pedagógiai/Szakmai 

programok beválása okán is szükséges az intézményekben zajló szakmai munka 

eredményességének mérése, ellenőrzése, értékelése. 

A minőségnek, az óvodában betöltött szerepe jelentős. Az előzőeken túl a partneri 

elégedettségmérés, igényfelmérések terén, továbbá az önértékelési és tanfelügyeleti 

rendszerek bevezetésével alapot szolgáltat az adatgyűjtéshez. 
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Ennek biztosítékaként szolgál a Belső ellenőrzési szabályzat, mely működtetése, gördülékeny 

alkalmazása felkészülést igényel a feladatot ellátók, illetve minden érintett részéről. A 

rendszer,, gyerekcipős”, ezért folyamatos a központi segédanyag óvodai lebontásának 

pontosítása határidőket, esetleg felelősöket, érintetteket tekintve. A következő öt évben a 

pedagógusok mindegyike bevonódik az önértékelés illetve a tanfelügyeleti ellenőrzésbe. 

Ezt a folyamatot vezetőként, illetve minősítő és tanfelügyeleti szakértőként segíteni 

feladatom.  

További kötelezettség a vezető számára a teljesítményértékelés. Ehhez célszerűnek látom, 

hogy Teljesítményértékelési Szabályzó önálló dokumentumként álljon rendelkezésünkre.  

Célom, hogy felkészítsem a kollégákat az önértékelési, és a külső szakmai ellenőrzési 

helyzetekre hogy szakmai támogatást nyújtsak a pedagógusoknak. 

Meggyőződésem, hogy a teljesítményértékelés valamennyi dolgozó számára pozitív 

megerősítést ad, önismeret fejlesztésére irányul, megmutatja a fejlesztendő területeket, mely 

az önmegvalósításhoz és a szakmai kiteljesedéshez vezet. 

 

5.4. Intézményi kapcsolatok 

5.4.1.Óvoda-Család kapcsolata 

Az óvoda a család mintájára szervezett intézmény, folytatja és kiegészíti a családban 

megkezdett nevelési folyamatot, ezért legfontosabb és legszorosabb kapcsolata az óvodába 

járó gyermek családjával van. 

A kapcsolat alakításában kezdeményező szerepet játszunk. 

A kapcsolattartásunk a tapintatra, kölcsönös bizalomra, tiszteletre épül, melyben elismerjük a 

család elsődlegességét gyermekük nevelésében. 

Törekszünk arra, hogy együttműködésünk minél gazdagabb legyen a személyes 

kapcsolattartástól, a közös programok, rendezvények szervezéséig. 

Célom, hogy a szülők egyre aktívabban és öntevékenyebben vegyenek részt az óvodai élet 

közös eseményein, rendezvényein és majd a gyermekekkel együtt igénylik és várják az évről-

évre visszatérő programokat./ ünnepek, kirándulások, közös kézműves családi délutánok, 

összejövetelek,…./ 

A kapcsolattartás formái 

 Fórumok, fogadóórák 

 Közös programok, ünnepségek, kirándulások, családi délutánok 

 Napi találkozások 

 Közös társadalmi munkák óvodánk megóvása, szépítése érdekében 
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 Szülői munkaközösség értekezletei 

 

Meggyőződésem, hogy a jelenleg működtetett kapcsolattartási formák többsége hatékonyak, 

ám a szülőértekezletek tartása, annak gyakorisága újra gondolást igényel. 

Az óvoda és a család együttműködését segítő tevékenységem: 

 Biztosítom és szorgalmazom, hogy a szülők megismerjék az óvoda programját, 

célkitűzéseit és betekintést nyerjenek a mindennapi nevelő-oktató munkában 

 Segítem, hogy érvényesüljön a szülők javaslattevő, véleményező, kezdeményező 

szerepe. 

 Segítem a közös programok szervezését, és lehetőségeinkhez mérten biztosítom a 

szükséges feltételeket. 

 Megkülönböztetett figyelemmel kísérem a hátrányos helyzetű gyermekek családi 

helyzetét és a megsegítésükre tett intézkedéseket. 

 

5.4.2 Az intézmény társadalmi környezetével való együttműködés 

A Pedagógiai program cél és feladatrendszere nem valósulhatna meg a partnereink támogató, 

segítő együttműködése nélkül. 

Különösen igaz ez az Óvodai szociális segítő jelenlétére. Jogszabály garantálja a jelenlétüket, 

illetve a segítő, preventív feladatvégzést szoros együttműködésben a pedagógus kollégákkal.  

Feladatom, a bevezető, utat kereső év után az együttműködésre vonatkozó 

folyamatszabályozást a gördülékeny munkavégzés érdekében.  

Kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolattartást kívánok működtetni a Fenntartó 

Önkormányzattal, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, társintézményekkel, pedagógiai és 

szakmai szolgáltatókkal, szakszolgálatokkal, közművelődési intézményekkel.  

Célom, hogy a felsorolt szervezetekkel segítő, támogató, a gyerekeket szolgáló 

együttműködést alakítsak, működtessek. 

 

5.5. Tárgyi eszközfejlesztés 

Fontos kritériumnak tartom a gyerekek számára az esztétikus, tiszta, biztonságos környezet 

alakítását. A korszerű, esztétikus környezetben nevelődő gyermek a szépet szerető, igényes 

felnőtté válik. 

Feladatom, a korábban végbement korszerűsítés folyamatos állagmegóvással történő 

megtartása, valamint a fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, mely a dolgozók 

munkáját is nagyba segíti. 
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A tárgyi eszközök beszerzésében mindig kikérem a munkatársaim véleményét, javaslatait, 

ötleteit. 

Ezt így képzelem el jól működőnek. 
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Vezetési program  

 Az elkövetkező öt év fő feladatainak ütemezése, az intézmény minőségelvű 

működtetésének terve 

 

Rövid távú célok-feladatok 

2020-2021 

Középtávú célok-feladatok 

2020-2022 

Hosszú távú célok-feladatok 

2020-2025 

Megjegyzés 

1. Pedagógiai folyamatok 

Tervezési és értékelési 

kompetencia fejlesztése 

pedagógusi szinten elsősorban az 

új belépőket illetően→ Téma: A 

mérés alkalmazása, és Okos 

kocka képzések szervezése helyi 

megvalósulásban 

A képzéseken és a gyakorlat 

során szerzett kompetenciák 

átadása, megbeszélése óvodai 

szinten. 

A szakmai elvárások szerinti 

tervezési és értékelési 

folyamatok alkalmazásának 

dokumentumokban való 

megjelenése. 

 

A bevezetésre kerülő új 

szabályozó dokumentumok 

(Honvédelmi Szabályzat, 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzat - GDPR) gyakorlatba 

illesztése. 

 

 A bevezetésre került új 

szabályozó dokumentumok 

(Honvédelmi szabályzat, 

GDPR adatvédelmi szabályzat) 

gyakorlatba épülésének 

felülvizsgálata → szükséges 

korrekciók elvégzése. 

 

Éves ütemezés szerint a 

pedagógus önértékelések 

lebonyolítása. 

Vezetői önértékelés 

lebonyolítása  

Intézményi önértékelés 

lebonyolítása  

 

Tanügy igazgatási 

dokumentumok jogszabályi 

megfelelőségének vizsgálata. 

A vezetői feladatmegosztás 

szabályozottságának 

felülvizsgálata→ Szükség 

szerinti 

Szabályozó dokumentumok 

beválás és felülvizsgálata, 

→szükség szerinti korrekciók 

elvégzése 

 

 A szakmai gyakorlattal 

rendelkező kollégák 

megbecsülése, szaktudásuk 

átadása. 

A gyakornok kollégák megfelelő 

szakmai felkészítése. 

   

  Mérési rendszerünk 

alkalmazásának, illetve a 

minimum eszköznorma 

folyamatos nyomon követése. 

 

Család,- és Gyermekjóléti 

Központtal kialakított új feladatra 

szervezett kapcsolat 

folyamatszabályzásának 

kialakítása (szociális segítő) 

 Család, - és Gyermekjóléti 

Központtal kialakított új 

kapcsolati rendszer (feladatok) 

áttekintése (2020- 2021) 

 

 

  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

A család - óvoda kapcsolatának további erősítése Vezetői tanfelügyeleti 

ellenőrzés 1. A tanulás és 

tanítás stratégiai vezetése és 
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Rövid távú célok-feladatok 

2020-2021 

Középtávú célok-feladatok 

2020-2022 

Hosszú távú célok-feladatok 

2020-2025 

Megjegyzés 

operatív irányítása pontjával 

koherens. 

A családbevonás intézményi 

gyakorlatának mélyítése 

 

 

A szülői értekezletek, fogadó 

órák és családlátogatások 

hatékonyságának növelése, 

„pedagógiai hozadékainak” 

tudatos beépítése a 

kapcsolattartás és nevelőmunka 

során. 

 

A réteg szülői értekezletek 

létjogosultságának figyelembe 

vétele. 

Az együttnevelés intézményi 

gyakorlatának további 

erősítése, mérhető eredmények 

(elégedettségi mutatók, 

beiskolázási adatok) elérése. 

 

A nevelő-fejlesztő munkát befolyásoló szakmai, működésbeli és emberi problémák hatékonyabb 

kezelése – Új típusú kapcsolattartási formák és technikák meghonosítása az operatív működési 

problémák feltárására, megelőzésére, megoldására  

Vezetői önfejlesztési terv 2. 

A tanulás és tanítás stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 

ponttal koherens. 

A vezető és a munkatársak közötti 

információáramlás, illetve a 

szakmaiság segítése.  

 Személyes bevonódás az 

intézmény célkitűzéseinek 

megvalósítását befolyásoló 

szakmai, működésbeli és 

emberi problémák és felvetések 

kezelésébe. 

 

Új gyermek megismerési módszerek és technikák tanulása, alkalmazása  Intézményfejlesztési 

intézkedési terv 1. pontjával 

koherens 

 

Folyamatos kapcsolattartás a 

szülői közösséggel. A gyermekek 

fejlettségi szintjének szakszerű 

ismertetése a szülők számára. 

Tehetségfejlesztésben átgondolt 

gyakorlat alakuljon.  

 Az óvodai programok 

sokszínűsége, változatos 

tevékenységek, hagyományok 

ápolása. Csoportok közötti 

együttműködés. – 

megfigyelések, gyermek 

megismerési lehetőségek.. 

Családok bevonódásának 

biztosítása gyermekeik 

szociális kompetencia 

fejlesztésébe. Támogató 

szervezeti kultúra. 

Óvodapedagógusok törekvései 

az információk átadására. 

 

Munkacsoport működtetése: a 

BECS tartalmi elemeinek 

feldolgozása. 

A pedagógus kompetenciák 

tudatos gyakorlása. 

Az intézményi önértékelések 

„pedagógiai hozadékainak” 

tudatos beépítése/beépülése. 

 

 

3. Eredmények 

 

Az alkalmazotti közösség minden 

tagja változatos, sokrétű szakmai 

munkával járul hozzá a szakmai 

munka sikerességéhez az 

intézmény elismertségéhez.  

Megjelennek a kiemelt nevelési 

célok, továbbá megerősödik az 

óvodai sajátos arculat  

A mérési eredmények 

felhasználásra kerülnek az 

intézményi önértékelési 

eljárásban. A programbeválás 

vizsgálat segédanyaga 

rendelkezésre áll ezáltal.  

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

 

Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése Vezetői önfejlesztés 3. 

Mások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

  A szakmai tapasztalattal 

rendelkező kollégák segítik a 
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Rövid távú célok-feladatok 

2020-2021 

Középtávú célok-feladatok 

2020-2022 

Hosszú távú célok-feladatok 

2020-2025 

Megjegyzés 

szakmai fejlődést. 

A tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott, támogató szervezeti kultúra 

továbbfejlesztése 

Vezetői önfejlesztés 4. 

Mások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása  

Az önállóság biztosítása a 

tervezés, megvalósítás, 

ellenőrzés-értékelés pedagógiai 

folyamatokban. 

 

Belső továbbképzések szervezése, 

részvétel intézményi belső 

továbbképzéseken, szakmai 

anyagok, folyóiratok óvodai  

biztosítása. 

Minél több alkalom teremtése 

az elméleti és gyakorlati tudás 

megosztásra. 

 

 

.  

Szakmai munkaközösségek tudatosabb bevonódása a pedagógiai folyamatok megvalósításába Intézményfejlesztési / 

intézkedési terv 2. 

A szakmai közösség profilját és 

aktuális tartalmait képviselve 

tudatosabb bevonódás a 

pedagógiai folyamatok 

megvalósításába, hangsúlyosan a 

tervezési, ellenőrzési és értékelési 

feladatok ellátásába. 

Pedagógus önértékelések során 

a szakmai közösség 

/munkacsoport képviselete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelési feladatok ellátása az 

intézményi elvárások 

(beszámoló sablonok) tükrében. 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

2018. szeptember 1-től a szociális 

segítő szolgáltatás rendszerének 

beépítése → A Család és 

Gyermekjóléti Központtal közös 

munkakapcsolat pontosítása.  

A Pedagógiai Szakszolgálattal 

való fejlesztő munkakapcsolat 

erősítése. (logopédia, 

mozgásfejlesztés, szakértői 

vizsgálatok) 

A Család,- és Gyermekjóléti 

Központtal való kapcsolat és 

közös feladatok áttekintése, 

felülvizsgálata. 

A Pedagógiai Szakszolgálattal 

működő kapcsolat áttekintése, 

további szakmai mélyítése.  

  

6. A pedagógiai munka feltételei 

Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők és vezetői feladatot ellátó kollégák hatékonyabb 

bevonása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés és korrekciós folyamatokba 

 

Vezetési kompetenciák fejlesztése belső továbbképzési rendszer keretében  

Ez az értékelési szempont 

koherens a vezetői önfejlesztés 

5. 

Intézményfejlesztési 

intézkedési terv 3. 

. 

 

A tanult ismeretek gyakorlati 

alkalmazása, eredményessége.  

Tanult ismeretek tudatos 

beépítése a vezetői munkába. 

A tanult ismeretek beépítésének 

és alkalmazásának folyamatos 

támogatása. 

Igény és lehetőség szerint 

vezetési kompetenciák 

fejlesztése külső 

továbbképzéseken. 

 

Fluktuáció esetén a humán 

erőforrás minőségi szinten 

történő biztosítása. 

. Az utánpótlás tudatos 

tervezése. 

 

 

Mentális egészségmegőrzés: 

Mentálhigiénés napok; előadások, 

Részvétel mentálhigiénés 

tartalmakat feldolgozó külső 
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Rövid távú célok-feladatok 

2020-2021 

Középtávú célok-feladatok 

2020-2022 

Hosszú távú célok-feladatok 

2020-2025 

Megjegyzés 

tréningek intézményi szinten. továbbképzéseken. 

SNI-s BTM-s gyermekek 

fejlesztését támogató: 

bánásmódtechnikák, módszerek 

tanulása, alkalmazása; ehhez 

megfelelő infrastruktúra 

biztosítása. 

A tanult SNI-s BTM-s 

gyermekek fejlesztését 

támogató bánásmód technikák 

és módszerek beépítése a 

nevelő-fejlesztő tevékenységbe.  

  

Tiszta, esztétikus, rendezett 

környezet biztosítása, az 

intézményi dekorációk frissítése. 

Nyári tervezett karbantartási, 

felújítási munkák koordinálása. 

Udvari játékok folyamatos 

karbantartása, épületek 

állagmegóvása. 

 

Eszközök és felszerelések 

szükség szerinti bővítése, 

javítása. 

 

 

Szakmai képzettségi mutatók 

további bővítése belső és külső 

továbbképzéssel és önképzéssel. 

Pedagógusok ösztönzése 

szakmai tudás megszerzésére. 

A pedagógus önértékelés során 

megfelelő eredményt elérő 

pedagógusok ösztönzése a 

minősítési rendszeren belüli 

továbblépésre (Életpálya 

Modell). 

 

 

 

 

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 megjelenő jogszabályok 

folyamatos figyelemmel kísérése, 

pl. közlönyök. A lehetőségek 

függvényében a területet érintő 

konferenciákon és 

továbbképzéseken történő 

részvétel. 

A kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása. A 

folyamatos jogszabály 

változások folyamatos 

beépítése a szabályozó 

dokumentumokba, valamint 

beépítésük a gyakorlatba. 
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5.6. Vezetői jövőkép 

Olyan intézményt szeretnék, ahol: 

- a gyermekek felé közvetített értékek biztosítják személyiségük sokoldalú, 

differenciált fejlődésüket, iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciáik kialakulását. Az 

intézményes nevelésben részt vevő valamennyi gyermek számára biztosítjuk az 

esélyegyenlőséget a felzárkózással, tehetséggondozással. 

 

- az óvodapedagógusok türelemmel, szeretettel, személyes példamutatással segítik 

óvodásaink pozitív személyiségjegyeinek kialakulását. Értelmiségi szerepüket 

érvényesítik szakmai tudásuk, önképzési igényük, kommunikációjuk, közösségi 

érdekérvényesítésük, társadalmi szerepvállalásuk útján. 

 

 

- Tudjuk, hogy folyamatosan vizsgálnunk kell nyitottságunkat partnereink, illetve a 

társadalmi, oktatáspolitikai változások felé. Felelősnek érezzük magunkat a 

gyermekek biztonságáért, egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitására, 

tanulási, kommunikatív képességre való neveléséért. 

 

- a nevelőmunkát segítő alkalmazottak jól képzettek, gyermekszerető, kellő 

empátiával rendelkező magas színvonalon segítik az óvónők nevelők munkáját, 

lelkiismeretesen végzik a gondozási feladatokat 

 

- a kisgyermeknevelők szakmai fejlődése folyamatos, a kor választást diktáló 

szakmaiságának megfelelni tudó. 

 

- intézményünk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, folyamatos 

intézményfejlesztés, partnerközpontú működés iránt. 

Vezetőként a jövőképem eléréséért szolgálom, hogy egymást segítő, tisztelő, egymás 

sikereinek és eseményeinek örülni tudó összetartó közösségi szellemiséget alakítok. 

Szorgalmazom a felelősségérzettel végzett közös, egyenletes feladatvállalást.  

Támogatom az önálló véleményalkotást, a szakmai eszmecseréket, az intézmény érdekét 

szolgáló egyéni kezdeményezéseket. Biztosítom az intézményi demokrácia érvényesülését.  
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6. Zárógondolatok 

Vezetői pályázatom megírásában eredményeimmel, nehézségeimmel, a szakmai 

fejlődésemmel való visszagondolás vezetett.  

Vezetői munkámat a demokratikus módszerek alkalmazásával kívánom végezni a 

vezetői megbízásom idején. 

Alapvető feladatomnak tartom megőrizni, építeni a toleráns, egymás tiszteletére, az 

odafigyelésre és bizalomra épülő munkahelyi légkört, amely az intézményben folyó 

munka elengedhetetlen alapja.  

Vallom, hogy a gyerekek nevelésével foglalkozó szakemberek hivatása nem más, mint 

művészet. 

A ránk bízott gyerekek bölcsődében, óvodában töltött ideje egyszeri, megismételhetetlen. 

Az inger gazdag, stimuláló környezet, a boldog gyermekkor, a feltétel nélküli elfogadás és 

a mindent átható szülői, nevelői szeretet képezik a kisgyermeknevelés alapjait.  

Vezetői ambíciómat ez irányú elkötelezettségem vezérli. 

Vallom, hogy a vezetői megbízatás szolgálat. Szolgálni  a munkatársakat, munkájukat 

irányítani, hogy egymásért a kitűzött cél érdekében tevékenykedjenek. 

Szolgálni azokat a gyerekeket, akiket az intézményünk gondjaira bíztak a szülők, hogy 

teljes személyiségük fejlesztését segítsük. 

Munkámat a hivatástudat, a nevelésügy iránti elkötelezettség, a gyerekek iránti szeretet 

és felelősségérzet, a szülők, munkatársak iránti tisztelet, felelősségérzet vezeti.  

Elképzeléseim megvalósításához kérem kollégáim, és a szülők támogatását!  

Kérem Újszentmargita Község Képviselő testületét, hogy a Közszolgálati 

állásportálon publikált felhívás alapján, az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és 

Bölcsőde vezetői álláshelyére megírt pályázatomat elfogadni, támogatni 

szíveskedjen! 

 

Tisztelettel: Tóth Zsuzsánna 

                            pályázó 

 

Balmazújváros, 2020-07-14.  
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