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Egyéb tevékenységek: 

 

2017.   Felelősség a pályázati eljárások lebonyolításáért. 

EFOP 3.1.1.-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű 

kiemelt Európai Uniós projekt keretében 2017. szeptember – 2018. április 

között megvalósuló óvodapedagógus továbbképzések: Művészeti nevelés 

hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 
Saját jó gyakorlatainkba építve:  

- Egy elfelejtett népszokás – Balázsjárás  

- Fürkész program – A környezeti kultúra alapozása 

- A nemzeti kultúra ősi elemeinek megjelenése a magyar népi 

gyermekjátékokban  
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hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében. 
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szakértői tapasztalatai, tanulságai. 

 

2015.    Pedagógiai asszisztensek II. Országos Konferenciája, Budapest 

Pedagógiai asszisztensi kompetenciák. „Hogyan lehet a pedagógiai asszisztens 

az óvodapedagógusok önértékelésének, külső szakmai ellenőrzésének és 

minősítésének segítője?” 

 

2014.  Pedagógiai-szakmai közreműködés a Szent Gergely Népfőiskola által 

szervezett és megvalósított felsőfokú, szakirányú szakmódszertani képzési 

program megvalósításában. Külső konzulensi, témairányítói, pedagógiai 
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Pályázat:        x 

TÁMOP 3.1.4.        x 

TÁMOP 3.1.7.        x 

TÁMOP 3.4.2A-11/2        x 

TÁMOP 3.2.13-12/1        x 

TÁMOP 3.2.11/10-1        x 

TÁMOP 2.4.5-12/3-4        x 

TÁMOP 3.1.11-12/2        x 

TÁMOP 3.2.1.A-11        x 

Országos Óvodai Szakmai Értekezletek x      x x 

Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre x      x x 

Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai-

szakmai ellenőrzésre 
x      x x 

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” projekt előadói tev.: Az 

óvoda esélynövelő szerepe a hátrányos helyzetű 

gyermekek óvodai nevelésében – Megyei 

konferencia 

x      x x 

 

 

 

* Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:  

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  

3. A tanulás támogatása 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 



8 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
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II. Motiváció – Vezetői jövőkép 
 

 

 Az elmúlt tíz évben - mint a Keszthelyi Életfa Óvoda vezetője - mindvégig éreztem és 

tapasztaltam a vezetésem alatt tevékenykedő munkatársaim támogatását. Valamennyien 

tudásunk legjavát adva, együtt gondolkodva, pedagógiai céljaink megvalósításában aktív 

szerepet vállalva értük el eredményeinket. 

 Sikerült megteremteni, illetve fenntartani azt a munkatársi közösséget, amely motivált, 

képességeinek legjavát nyújtó és az új kihívásoknak is megfelel, miközben megőrzi 

pedagógiai értékeit. 

 A gyermekek együttnevelése során közvetlenül és közvetetten mindvégig éreztem a szülők 

támogató jelenlétét, elégedettségét, mely megerősített abban, hogy jó úton járunk. 

 Eddigi vezetői munkámat mindig támogató segítéssel és elismeréssel követte Keszthely Város 

Önkormányzata Képviselő - testülete, akitől a magasabb vezetői megbízást már két ízben is 

megkaptam. 

 

A vezetői, illetve intézményi jövőkép kialakítása során főként az intézményben eltöltött tíz éves 

vezetői-, és az azt megelőző nyolc éves tagóvoda vezetői tapasztalatomra alapoztam. Beépítettem 

vezetői koncepciómba, melyeket a nevelőközösség megismerhetett a pályázatomból, valamint a 

vezetőválasztást megelőző tagóvodánkénti kötetlen beszélgetésekből. Az intézmény integrációja 

óta, munkaközösségi értekezletek, vezetői megbeszélések, nevelőtestületi – alkalmazotti 

értekezletek, éves értékelések tapasztalatai, javaslatai alapján alakítjuk elképzeléseinket 

innovatív szemlélettel. Ezek során, valamint a szabályzó dokumentumok megalkotásánál, 

módosításánál is figyelembe vesszük a következőket: 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendeletben 

megfogalmazott elvárásokat 

 a hatályos törvényeket és jogszabályokat   

 fenntartói elvárásokat 

 szülői igényeket  

 gyermekek szükségleteit 

 értékeink-, hagyományok ápolását 

 

 

A megváltozott körülményeknek, a felgyorsult élettempónak, a társadalmi elvárásoknak csak a 

magasan kvalifikált, jól összeszokott, csapatmunkára képes nevelőtestület tud megfelelni. Az 
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óvodás gyermekek felnőtté válásának kulcsa részben a mi kezünkben van, hiszen az óvoda 

köznevelési rendszerünk első láncszeme. Ezért elsődleges célul kell kitűznünk, hogy elősegítsük 

a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakozását, az esetleges 

hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételét. A napjainkban zajló gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát, 

hogy gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely végigkíséri őket egész életük 

során. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsőleg motivált tanulásra, helyi 

Pedagógiai Programunk (a továbbiakban: PP) igyekszik megalapozni a jelenkor és a jövő 

kihívásaihoz elengedhetetlen attitűdöket, készségeket és képességeket. 

Vezetői munkám lényegét az elkövetkezőkben is a bizalomból fakadó, emberi kapcsolatokon 

alapuló együttmunkálkodásban látom. 

Kellő elhivatottsággal olyan gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán dolgozunk, amelyben 

alkalmazkodva a körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, csapatként veszünk részt a célok 

megfogalmazásában és megvalósításában. 

Olyan intézményt szeretnék továbbra is, ahol a bizalom, a kiegyensúlyozott légkör és a szeretet 

egysége adja meg azt, hogy a gyermekek boldogok, s mi eredményesek lehessünk választott 

hivatásunkban. 

Természetünkből adódóan szükségünk van a biztonságra, a harmóniára, az értékre, a testi-lelki 

egészségre, az állandóságra. Mindezek megléte számunkra elengedhetetlen, különösen fontos, 

hiszen hivatásunk rendkívül felelősségteljes, nem más, mint a ránk bízott gyermekek nevelése. 
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III. Helyzetelemzés 
 

 

A Keszthelyi Életfa Óvoda és a hozzá tartozó tagóvodái: Gagarin Utcai-, Kísérleti Utcai-, Sopron 

Utcai-, Tapolcai Utcai-, Vörösmarty Utcai óvodák, 2007-ben integrációval létrehozott 

intézmény. 

Óvodánk működése 6 feladat ellátási helyen, 27 óvodai csoportban történik. 

 

 

 

 

 

A közoktatás-irányítási rendszerben az intézményi szintünket a szakmai önállóság jellemzi, 

melynek legfontosabb eleme a szakmai-pedagógiai tevékenység tartalmának meghatározása. 

Intézményünk önálló jogi személy, szervezetének, működésének szabályait az érvényes törvényi 

keretek között önállóan határozza meg. Óvodánk a gazdálkodás szempontjából részben önálló, a 

fenntartó által működtetett, önálló jogkörrel felruházott gazdálkodó szervezethez tartozik. A 

munkáltatói jogkör gyakorlója az óvodavezető. 

Az intézmény férőhelyeinek száma: 675 fő / csoportonként: 25 fő 

Alapító okiratunk (1/192-21/2017.) szerint sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését 

is ellátjuk, az abban meghatározott fogyatékosságok szerint. 

Óvodáink a város más – más pontján várják a gyermekeket. Minden óvoda rendezett belső 

terekkel, családias csoportszobákkal biztosítja a kreatív gyermekkor átélését. Óvodáink nagy, 

tágas udvarral rendelkeznek, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak minden évszakban az udvari 

tevékenységekre: játékra, kertészkedésre, megfigyelésekre, játékos kísérletezésekre. 

Alapelveink, nevelésfilozófiánk azonos. A gyermekek testi - lelki gondozását, érzelmi 

biztonságuk megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását hangsúlyozzuk 

– természetesen – a családi neveléssel együtt. 

Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI Létszám SNI

ÉLETFA 186 4 205 4 186 11 200 11 191 11 197 11 178 9 189 9 182 10 187 10

GAGARIN 112 6 122 6 117 4 123 4 117 3 125 3 122 6 119 6 112 5 113 5

KÍSÉRLETI 74 1 76 1 71 0 79 0 73 1 77 1 67 1 72 1 72 2 73 2

SOPRON 100 9 101 9 95 8 97 8 85 10 92 10 87 6 93 8 87 7 94 7

TAPOLCAI 45 1 45 1 40 2 47 2 36 1 39 1 40 2 38 2 33 3 37 4

VÖRÖSMARTY 93 2 95 2 93 2 99 2 99 1 97 1 81 0 87 0 91 0 92 1

ÖSSZESEN 610 23 644 23 602 27 645 27 601 27 627 27 575 24 598 26 577 27 596 29

2016.máj. 2016.okt. 2017.máj. 2017.okt. 2018.máj.2015.okt.2013.okt. 2014. máj. 2014.okt. 2015.máj.
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Nevelésünk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környező világ 

tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére és nem utolsó sorban művészi élmény-

nyújtásra épít. 

 

A helyzetelemzés során a továbbiakban az intézményi önértékelés tartalmai mellett szeretném 

az intézmény elmúlt öt évében elért eredményeinket/állapotunkat is bemutatni. 

 

III/1. Pedagógiai folyamatok 

 

„Annak, aki nem gondol, és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius). 

 

Az óvodai PP a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása során a gyermeki 

alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál. A kitűzött célok és feladatok 

eléréséhez rendelkezünk stratégiai és operatív tervekkel. Összeállításuk során igyekszünk minél 

szélesebb körűen figyelembe venni a nevelőközösség, valamint a szülők véleményét, javaslatát. 

Az intézményi tervek megvalósítása a különböző dokumentumokban és az éves beszámolókban 

nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok megvalósítását szolgálja. Az intézmény 

törekszik arra, hogy a pedagógiai folyamatok és a gyakorlat szabályozott, és tervezett legyen. Az 

értékelések eredményeinek visszacsatolása a dolgozók és a szülők irányába egyaránt 

megtörténik, mely a fejlesztések egyik alapját képezi.  

 

 

 

Egyéb tartalmak: 

 

Zöld óvoda 

Óvodai életünk egészét áthatja a környezeti nevelés, a környezettudatos értékrend, 

ökológiai látásmód, a természetbarát magatartás alapozása. 

Célunk: az örökös Zöld Óvoda cím viselése mind a hat óvodában. 

A Zöld Óvoda kritériumainak megfelelően óvodáink szellemiségükben, értékrendjükben a 

fenntarthatóság, a környezeti nevelés, a környezet prioritását szem előtt tartva végzik 

nevelő,- fejlesztő munkájukat, melyek a továbbiakban is prioritást élveznek. 

 

„Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű, EFOP-3.1.1-14-2015-

00001azonosítószámú projekt keretében az alábbi területet érintő akkreditált, 30 órás 

kontakt óvodai nevelést támogató pedagógus továbbképzést valósít meg, a kiválasztott 

óvodával együttműködve: 

„Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba”. 

 

Képzési helyszínt biztosító óvoda gyakorlati bemutatója, jó gyakorlat: 

„A nemzeti kultúra ősi elemeinek megjelenése a magyar népi dalos gyermekjátékokban” 

című jó gyakorlat időszaknak megfelelő elemeinek bemutatásával, a hátránycsökkentő 

szerep tükrében. 
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Gyermekvédelem 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

- A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 

együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

- A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 

- Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

 
A PP hangsúlyosan foglalkozik az inkluzív pedagógiai szemlélet működtetésével, a 

hátrányok csökkentésével, kiemelt képességek gondozásával. 

 

 

 

Erősségként szeretném kiemelni 

 

 a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés megvalósulását 

 az éves munkaterv összhangját a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel 

 az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, munkaközösségi tervek, a pedagógiai 

munka tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok és a 

munkaközösségek bevonásával történik 

 

 

III/2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

„… minden ember tehetséges, és az igazi feladat nem az, hogy kiválogassuk a tehetségeket a 

többiek közül, hanem hogy segítsük megtalálni mindenkinek azt, hogy ő éppen miben 

tehetséges. „ (Prof. Csermely Péter) 

 

Az óvodapedagógusok és segítőik munkájában meghatározó szerepet kap az egyes gyermeki 

kulcskompetenciák fejlesztése. A nevelő-tanító munka keretei az egyes gyermekek személyes és 

szociális készségeinek, képességeinek figyelembevételével kerülnek kialakításra.  

Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a különböző 

képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését, tanulását szolgálják. A gyermeki 

közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, alkalmanként megtörténik a szülők 

bevonása is.  

 

Célunk, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését, személyiségük szabad kibontakoztatását 

elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. Élményekben és 

tevékenységekben gazdag óvodai élettel biztosítjuk, hogy minden gyermek a saját képességeinek 
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megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el. Törekvésünk, hogy a „Tehetség ígéretek” 

kapják meg az óvodai nevelés során a számunkra megfelelő egyedi lehetőségeket és 

fejlesztéseket.  

Kiemelt jelentőségű:  

A játék a kisgyermekkor elemi pszichikus szükséglete, legfontosabb és legfejlesztőbb 

tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.    

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi 

fejlődésének elősegítése. 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés megvalósítása érdekében a gyermekeket érzelmi 

biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör veszi körül. 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megjelenik, az óvodai nevelés 

egészét áthatja. 

Az értelmi nevelés a gyermekek spontán érdeklődésére, valamint a meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve biztosít változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül 

további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek az őket körülvevő természeti és 

társadalmi környezetről.  

A játékba integrált, önkéntes cselekvéses tanulás átszövi a mindennapi tevékenységeket.  

A pedagógiai munka során hangsúlyt kap a néphagyományőrzés, a környezeti nevelés, a 

környezettudatos életmód, és a komplex esztétikai nevelés –a művészetek eszközeivel. 

 

Egyéb tartalmak: 

 

A gyermekek hagyományos ünnepei intézményünkben: 

- farsang 

- húsvét 

- anyák napja  

- évzáró 

- gyermeknap 

- ballagás 

- mikulás 

- advent 

- karácsony 

- csoportokban a gyermekek születés,- és névnapjának megünneplése 

- március 15-i megemlékezés 

- néphagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó szokások felelevenítése 

- Zöld Óvoda Programhoz kapcsolódó természeti ünnepek, Zöld Jeles Napok 

 

Közös rendezvények, programok/szülőkkel közös programok 

- játszóház 

- környezetszépítés szülők bevonásával 
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Erősségek: 

 

 Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az 

óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő 

munkájukban. 

 Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az 

alapján valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. 

 A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, 

különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

 Az intézmény közösségi programokat szervez. 

 

III/3. Eredmények 

 

„Bátorság kell az új eredmények kimondásához, bátorság kell a tévedések beismeréséhez is. 

Akiből hiányzik ez a kettős bátorság, nem érhet el igazán jelentős eredményeket.” (Rockenbauer 

Antal) 
 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességének mérésére, értékelésére, 

korrekciójára a folyamatosság, a tudatos fejlesztés, illetve rendszerszintű gyakorlati alkalmazás 

jellemző. A gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, a jogszabályi 

elvárásoknak is megfelelő fejlődési naplóban dokumentáljuk.  

 

Cél: 

 a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérésével, az intézmény dokumentumaink 

minél pontosabb jogszabályi naprakészségének elősegítése 

 

- természeti ünnepek jeles napja (Madarak Fák napja, Föld Napja, Állatok 

Világnapja) 

- óvodai Zöld Program-„Fürkésznap” 

- kerti parti 

- tavaszi népi gyermekjáték bemutató 

- családi nap 

- gyermeknap  

- „Együtt a természetben, együtt a szülőkkel” 

- Mihály napi vásár 

- Alapítványi bál  

 

Szülők bevonása a pedagógus,- vezető, - és intézményi önértékelésbe, 

tanfelügyeleti ellenőrzésbe 
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 a pedagógusok munkájának segítése, megfelelő, jól használható dokumentációs 

rendszerekkel 

 folyamatos mérésekkel a partnereink igényeinek feltérképezése, mely által az elvárásoknak 

való megfelelés minősége biztosított 

 az önértékelésekkel kapcsolatos mérések elkészítése, illetve azok feldolgozása és az 

önértékelő felületre való feltöltése, melynek hozadéka a pedagógusok szakmai fejlődése 

 a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi 

önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, 

dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása 

 a pedagógusok a tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a 

dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, 

pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket mutassák be 

 

 

Egyéb tartalmak: 

 

Gyermekek részvétele pályázatokon 

városi intézmények-, környező települések által szervezett rajzpályázatok  

Pacsirta népdalversenyen 

mesemondó-, versmondó délelőttök 

  

Pedagógus minősítések 

Gyakornoki vizsgát tett 

2016-ban 2 fő 

2017-ben 2 fő  

Pedagógus II. fokozatot megszerezte 

2014-ben 8 fő 

2015-ben 5 fő 

2016-ban 14 fő 

2017-ben 5 fő 

Mester pedagógus fokozatot szerzett 

2014-ben 1 fő 

2017-ben 1 fő 

Minősítési eljárásra kerül sor 

2018-ban 3 fő  

 

Állandó feladataink 

- „A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció” elkészítése, ismertetése a 

szülőkkel évente 2 alkalommal 

 

- szociometria mérések elkészítése évente 2 alkalommal 

- partneri elégedettségmérések elkészítése: évente illetve kettő – négyévente 

- a közvetlen partnereink közül a szülői - gyermeki elégedettségmérés elkészítése minden 

évben 
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- nyílt napokról is megfogalmazhatják a szülők a véleményüket, elégedettségüket (saját 

mérőeszközünkön) 

 

Önértékelést támogató munkacsoport 

- Pedagógusok önértékelése 

- Vezető önértékelése 

- Intézmény önértékelése 

 

 

III./4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

„Összejönni – jó kezdés 

Együttműködni – haladás  

Együtt is dolgozni – siker” 
                                                                                                                              (Henry Ford) 
 

 

Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok meghatározása és 

megvalósítása a munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei közé 

sorolhatók. A nevelési értekezletek elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési 

feltételek folyamatos biztosítása az aktuális szakmai, - törvényi változások naprakész 

ismeretében, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálásával.  

Külső szakemberek bevonásával magas szintű tudástartalmak közvetítése, melynek hozadéka a 

mindennapi gyakorlatba való beépítés. 

A szakmai munkaközösségek és a különböző munkacsoportok – bevonva a pedagógiai munkát 

segítő kollégákat is - részt vesznek a nevelő-tanító munka módszertani fejlesztésében, a belső 

tudásmegosztásban. 

 Alapelv intézményünkben, melyet az elkövetkezendő időszakban is szorgalmazok, hogy a 

nevelőtestület minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai munkaközösség tevékeny tagja kell, 

hogy legyen. A folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasolt 

a munkaközösség tagjainak stabilitása. A szakmai munkaközösségek között szoros tartalmi 

kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak. 

 

A közösség alakulásának fontos elvei: 

 toleráns, megértő és a másokat elfogadó, együttműködő magatartás 

 egymás tiszteletben tartása 

 nyílt, őszinte kommunikáció 

 egymás munkájának megbecsülése, segítése 
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 felelősséggel való részvétel az óvodát érintő kérdésekben, közös határozatok, döntések 

meghozatalában 

 

Erősségek: 

 

 A tagóvodák közötti rendszeres együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely 

tervezett és szervezett formában zajlik. 

 Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 

intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

 Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 

 A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

 

Fejleszthetőségek: 

 

Intézményünkben tervszerűen kialakított, és hatékonyan működő kommunikációs rendszert 

hoztunk létre, melyen a közeljövőben még lehet finomítani.   

További cél, hogy a munkaközösség vezetők bevonásával történjen a pedagógiai folyamatok 

megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 

 

 

Egyéb tartalmak: 

A munkaközösségek bizonyították létjogosultságukat, munkájukra a jövőben is 

számítok az alábbiak szerint: 

 Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség  

 Környezeti munkaközösség 

 Ének munkaközösség 

 Drámapedagógiai munkaközösség 

 Bábjáték munkaközösség 

 

Nevelési értekezletek 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által meghatározott nevelés nélküli munkanapok 

biztosítják azt a lehetőséget, hogy nyugodt légkörben juthassanak hozzá a pedagógusok 

a szükséges információkhoz és ismeretekhez. E lehetőség kihasználásával továbbra is 

élni kívánok. 
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III/5. Az intézmény külső kapcsolatai  

 

„Akkor lesz valamiből nagydolog, ha mindenki a saját igazságát hozza, egymásból építkezünk, 

megbeszéljük, és kialakul végül.” (ismeretlen szerző) 

 

Vezetőként fontosnak tartom, hogy az intézmény a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati 

rendszerét a jövőben is megtervezze, alakítsa és működtesse. Az így kialakított 

kapcsolatrendszeren keresztül továbbra is felmérjük partnereink igényeit, elégedettségét és 

befogadjuk innovatív ötleteiket. 

 

Család - óvoda kapcsolata  

Nevelési szempontból különös jelentőséggel bír az a két színtér, ahol a gyermek él, ahonnan 

érkezik az óvodába, illetve ahová hazatér nap, mint nap. Ez a két színtér a család és az óvoda.  

Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője, ezért nyugodt, őszinte, bizalmon alapuló 

kapcsolat kialakítását kezdeményezzük és valósítjuk meg. Az intézmény SZMSZ-e, Házi rendje, 

PP-je, a Szülői Szervezetek programterve tartalmazza a kapcsolattartás részleteit. 

 

Bölcsőde - óvoda kapcsolata 

Célja: A szocializációs tér változásából adódó átmenetek megkönnyítése.  

 

Iskola - óvoda kapcsolata  

E kapcsolat a gyermekek óvodából, iskolába való átmenetét segíti.  

Megállapodásban rögzítjük az iskola és az óvoda együttműködését célzó tevékenységeket, a 

kapcsolattartás módját. 

Cél, feladat: 

- együttműködés az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében 

- szakmai programok egyeztetése 

- konzultáció az óvodai kompetencia alapú nevelésről  

- visszacsatolás a partneri igény/elégedettség mérés eredményeiről 

- közös továbbképzéseken való részvétel  

 

Az együttműködés formái:  

- iskolalátogatás tanköteles korú gyermekekkel  

- tanítónők meghívása bemutatókra, szülői fórumokra  

- a gyermekek beilleszkedésének segítése, nyomon követése  

- óralátogatás az első osztályokban, konzultáció, tapasztalatcsere 
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Kapcsolat a szakmai szolgálatokkal  

Napi kapcsolatban állunk a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi 

Tagintézményével, melynek formái:  

- helyszíni vizsgálat  

- szükség szerint fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások  

- iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése  

- pszichológiai, logopédiai vizsgálatok, mozgásterápia, családterápia  

- pedagógusoknak tájékoztató  

- közös szülői fórumok  

 

Kapcsolatot tartunk még 

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal  

- Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézménnyel 

 

Kapcsolat az egészségügyi szolgálattal 

Az óvodát ellátó orvos és védőnő feladatait a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola - 

egészségügyi ellátásról határozza meg. 

 

Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás formái 

- folyamatos jelzőrendszer működtetése  

- éves munkaterv egyeztetetése  

- az óvodai gyermekvédelmet koordináló óvodapedagógusokkal való rendszeres 

konzultációk  

   

Az intézmény fenntartójával való együttműködés 

Kapcsolatot tartunk az önkormányzattal, mely meghatározza működésünk feltételeit. A 

törvények, rendeletek egyértelműen megfogalmazzák, hogy a fenntartó milyen ellenőrzési, 

beszámolási kötelezettségeket vár el az általa fenntartott intézmény részéről. 

Ezeknek a kötelezettségeknek óvodánk igyekszik úgy eleget tenni, hogy teljes kép alakuljon ki 

az óvodai nevelésről, a nevelés feltételrendszeréről. 

 

A partnerkapcsolatok működtetése, irányítása az intézményvezető feladata. 

Szabályoztuk a partneri igény és elégedettségmérés folyamatát, melyet az Intézményi Minőség 

Irányítási Program (a továbbiakban IMIP) tartalmaz. 
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Egyéb tartalmak: 

 

Az intézmény szerepet vállalt, és vállal a város kulturális életében 

- városi szüreti felvonulás 

- városi Márton nap 

- városi farsangi karnevál 

- pedagógusnapi rendezvény gyermekeink részvételével 

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága 

által szervezett karácsonyi műsor 

- környezetvédelmi rendezvények 

 

 

 

Erősségek:  

 

- Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 

rendelkezik. 

- Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 

megismerése. 

- Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi rendezvényeken. 

- Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

 

III/6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Az intézmény alaptevékenysége infrastrukturális környezete az intézményi PP és alapján, annak 

megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos. A minőségi nevelő-tanító munka 

optimális feltételeinek megteremtése érdekében az óvoda vezetése elkötelezett a tudatos 

szervezetfejlesztés mellett. Erősségként értékelhető, hogy megtörténik a munkatársak bevonása 

az intézmény döntési folyamataiba, a döntések előkészítésébe. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatban (a továbbiakban SZMSZ), a munkaköri leírásokban a munkatársak felelősségi, 

illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra került, és annak alapján történt meg 

felhatalmazásuk a feladatok elvégzésére.  

A PP cél és feladatrendszerének magas szinten történő megvalósítása érdekében az intézmény 

ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási lehetőségek 

kihasználását, a képzésekben való részvételt.  
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Az intézmény személyi feltételei 
 

 
 

Megjegyzés:  

Az óvodapszichológus állást jelenleg hirdetjük. Feladata mind a hat óvoda gyermekeinek ellátása. 

A pedagógiai asszisztensek feladatvégzési helye az intézmény aktuális igénye szerint, a munkatárssakkal való 

egyeztetés alapján változó. 

Az óvodatitkárok az egész intézmény adminisztrációs feladatait végzik. 

 

 

 

Óvodapedagógusok: 

Keszthely város óvodáiban nevelni akaró, elhivatott pedagógusként gondoskodunk a ránk bízott 

gyermekekről. Együttműködő, aktivizáló és értékközvetítő szemléletünkkel a kívánt 

szükségleteket, az óvodánkba járó gyermekeket és családjukat kívánjuk szolgálni egy emberként. 

A továbbiakban is szeretném kolléganőim tapasztalatára, tenni akarására építeni munkámat. 

Fontosnak tartom a pályakezdő pedagógusok elhelyezkedésének támogatását, olyan tapasztalt 

óvónők segítségével, akik mentorként képesek átadni a hivatás minden szépségét, szakmai 

tudásuk legjavát. 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztensek: 

Az óvodai nevelés eredményeinek megvalósulását segíti még az óvodapedagógusok, dajkák és 

pedagógiai asszisztensek között kialakult jó munkakapcsolat és együttműködés. Óvodáink 

nevelési folyamatában ők is aktívan vesznek részt. Arra törekszem, hogy ezen túl is szakszerűen 

és odaadóan végezzék majd pedagógiai munkát is segítő munkaköri feladataikat. 

Megnevezés 
Óvoda-

pedagógus 

Nevelő-oktató 

munkát segítő 

óvodai dajka 

Óvoda 

pszichológus 

Pedagógiai 

asszisztens 

Óvoda 

titkár 

Életfa  

Óvoda 
17 8 0,5 3 2 

Sopron U. 

Tagóvoda 
10 5  2  

Gagarin U. 

Tagóvoda 
10 5  1  

Vörösmarty 

U. Tagóvoda 
8 4  1  

Kísérleti U. 

Tagóvoda 
6 3  1  

Tapolcai U. 

Tagóvoda 
4 2  1  

Összesen: 55 27 0,5 9 2 
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 Rendszeresen, - a munkatársi megbeszéléseken ismerjék meg az adott időszak nevelési 

célkitűzéseit, ezzel segítve megvalósulásukat. 

 Mint eddig, legyen továbbra is jellemző rájuk az empatikus készség, alkalmazkodás, 

tolerancia, szeretetteljes kommunikáció a csoportokban. 

 Továbbra is lelkiismeretesen végezzék a feltételek megteremtését (tisztaság, otthonos – 

családias szemlélet). 

 

„Mire van hát szüksége a gyermekemnek, hogy boldoguljon? 

Magzatkorától kezdődő személyes kapcsolatra, testi és lelki értelemben vett érzelmi biztonságra 

- majd szabad játékra, mesére, érzelmi intimitásra, dúdolókra, mondókákra, versikékre, a 

tevékenységek lehetőségére, beszédben és cselekvésben jó mintákra, melyeket utánozhat. Három-

négy éves kortól pedig olyan óvodára, amely ugyancsak az érzelmi biztonságot adja meg 

elsősorban - a gyereket mintegy szociális anyaölbe fogadja - és a fenti lehetőségeket valósítja 

meg, most már gyerektársaságban.” (Vekerdy Tamás) 

 
 

III/7. Az intézmény tárgyi feltételei 

 

Épületek állaga, funkcióra való alkalmassága   

Intézményünk hat épületben működik, mely lefedi a város egész területét, így a településen élők 

igényeit kielégíti. Huszonhét óvodai csoporttal működünk: 5,8,5,4,3,2 csoportos egységenkénti 

bontásban. Két épületben tornaterem, illetve tornaszoba található. Az elmúlt években 

folyamatosan törekedtünk az épületek karbantartására, felújítására, (nyílászáró cserék, 

energetikai beruházások, mosdó felújítások, stb.) hogy ez által is tudjuk szolgálni a gyermekek 

kényelmét, egészségük megőrzését, játék és mozgásigényük kielégítését. Így óvodaudvaraink 

jelentősen bővültek modern udvari játékokkal is. 

A családokkal való kölcsönös jó kapcsolatnak köszönhetően sok segítséget kapunk tőlük. Mind 

a hat tagóvodában alapítvány működik, de rendszeresek a szülőkkel együtt szervezett 

óvodaszépítések is. /Udvarrendezés, csoportszoba festés, eszközök készítése, alapítványi 

rendezvények megszervezése, felújítások anyagi, - fizikai munkával való támogatása./ 

 

Bútorzat, gépek  

Csoportonként a létszámnak megfelelően biztosított az alapbútorzat. Sikerült több csoportszoba 

bútorzatának megújítása, korszerűsítése, ennek folytatására törekszünk. Minden tagintézmény 

rendelkezik számítógéppel, internetes hozzáféréssel, a gördülékeny és korszerű munkavégzés 

érdekében. 
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Az elmúlt évek során négy mosogatógépet vásároltunk, mely négy óvodában segíti a munkát. 

 

Játékok, mozgásfejlesztő eszközök  

Játékkészletünk, mozgásfejlesztő eszközeink megújítása költségvetésből, fenntartói 

támogatásból, pályázatból, alapítványi pénzből, egyéb segítségből folyamatosan bővül. 

 

Gazdálkodási feladatok 

 

- az óvoda éves költségvetésének megtervezése, felhasználásának irányítása  

- pályázati és alapítványi források felkutatása 

- az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák megszervezése, 

együttműködés a GESZ vezetéssel 

- biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, az ingó és ingatlan vagyon védelme, 

selejtezés, leltározás 

 

Fejlesztési elképzelések 

- Udvari játékeszközök további korszerűsítése, bővítése, állagmegóvása 

- Elnyert energetikai pályázatok megvalósulásának támogatása 

- A már elkezdett mosdó felújítási munkálatok szorgalmazása 

- Az intézményegységekben szükséges állagmegóvó munkák folyamatos végzése 

 

Lehetőségeink 

- Eszközmegóvás  

- Energiatakarékos gazdálkodás: Az intézmény minden dolgozója felkérést kapott az 

energiatakarékosság napi szintű betartására, melyet példamutatással, következetes neveléssel a 

gyermekektől is elvárnak 

- Bérbeadásra alkalmas óvodai termek (pl. tornaterem) kínálta lehetőségek kihasználásának 

folytatása 

- Alapítványok bevételi lehetőségeinek bővítése, szponzorok felkutatása 

- Pályázatok felkutatása, kihasználása 

 

Célom az erőforrások hatékony fejlesztése, a szakmai feltételrendszer javítása. Eredményeink 

megőrzése, további céltudatos fejlesztő munka, külső elismerések kivívása, publikációk 

megjelentetése.  

Hatékony kommunikációs rendszer működtetése, IKT kompetencia erősítése a folyamatok 

minőségi fejlesztése érdekében. 
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Egyéb tartalmak: 

 

Gyakornoki szabályzat 

 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. § (9) bekezdés, valamint a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 4/B. § (1) bekezdése szerint 

készítettem a szabályzatot, mely a meghatározott feladatok szakszerűbb és hatékonyabb 

végrehajtását szolgálja, a gyakornoki követelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, 

értékelésével összefüggő eljárásrendet rögzíti. 

Gyakornoki program: egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a 

munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján 

támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok 

hatékony elvégzéséhez. 

 

 

 

Erősségek: 

 

- Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, az intézmény működésében, és a nevelő-tanító munka részét 

képezik. 

- Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 

közösségi foglalkozásokra, fórumokra, összejövetelre. 

- Az intézmény rendszeresen felméri a PP megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

 

 

III/8. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés  

 

Óvodánk a PP-ben kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, 

Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban fogalmazza meg. A stratégiai 

célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés szintjén tudatos, és folyamatos. A 

nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása 

egyre sokoldalúbb, azonban hogy mindez rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban 

történjen, további tanulást segítő módszer és eszköz megismerésére van szükségünk. A tervek és 

megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi gyakorlat szerves 

része.  
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Egyéb tartalmak: 

 

Továbbképzési program 

 

Jogszabályi háttér: 

277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők jutatásairól és kedvezményeiről. 

A pedagógus- továbbképzés célja: 

A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítása, 

bővítése, fejlesztése, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a 

gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény 

tevékenységének megszervezéséhez. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga 

követelményeire is. 

 

 

 

 

Erősségek:  

 

- Az intézményi PP koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai 

nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. 

- A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a 

PP kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 

eredménymutatók. 
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IV. VEZETÉSI PROGRAM 

2018-2023 

Vezetési program - Az elkövetkező öt év fő feladatainak ütemezése, az intézmény 

minőségelvű működtetésének terve 

 

Rövid távú célok-

feladatok 

2018-2019 

Középtávú célok-

feladatok 

2018-2021 

Hosszú távú célok-

feladatok 

2018-2023 

Megjegyzés 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Stratégiai és operatív 

tervezés elkészítésébe, 

illetve aktuális 

felülvizsgálatába való 

bevonás, a 

nevelőtestület 

aktívabb 

részvételének 

szorgalmazása, a 

munkatársak időben 

történő felkészítése a 

feladatra. 

Az elkészült 

tervekben a működést 

befolyásoló mérési, 

demográfiai, és más 

külső mutatók 

azonosítása, gyűjtése, 

feldolgozása. 

A kapott eredmények 

értelmezése segíti az 

intézmény jelenlegi és 

jövőbeni helyzetének 

megítélését. 

 

Stratégiai 

tervezés 

dokumentumai: 

- PP 

- SZMSZ 

- Vezetői pályázat 

- IMIP 

Operatív 

tervezés 

dokumentumai 

- Éves munkaterv, 

beszámoló 

- Munkaközösségek 

tervei 

- Gyermekvédelmi 

munkaterv, 

beszámoló 

- Csoportnapló 

- A gyermekek 

fejlődését 

nyomon követő 

dokumentáció 

Az általunk elkészített 

Belső kontroll 

kézikönyv használata 

Intézményi szinten a 

minőségbiztosítási 

rendszer 

működtetése. 

Mérési-értékelési 

rendszer alakítása a 

törvényi elvárások és 

partnerek igényeinek 

tükrében. 

Minőségügyi 

kézikönyv tartalmi 

elemeinek folyamatos 

bővítése, a működés 

gyakorlatának 

tökéletesítése. 

Minőségügyi 

Kézikönyv 

felülvizsgálata. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

A gyermekek 

személyes és szociális 

képességeinek 

felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök, 

technikák 

alkalmazása. 

A fejlesztés 

eredményének 

folyamatos nyomon 

követése, szükség 

esetén korrekciók 

alkalmazása. 

A fejlesztés 

megvalósulásának 

nyomon követése, 

amely megjelenik az 

intézmény 

dokumentumaiban, 

valamint a 

mindennapi 

gyakorlatban. 

 

Óvodapedagógusok 

módszertani 

szabadságának 

növelése. 

Munkamorál 

erősítése. 

Tettek, szavak 

összhangjának 

megteremtése. 

Csapatépítő 

programok gyakoribb 

szervezése, a még 

kedvezőbb 

intézményi klíma 

érdekében. 

Intézményi 

kommunikáció 

fejlődjön, 

finomodjon. 

Stabil 

nevelőközösség, 

képzett 

óvodapedagógusok, 

dajkák, akik a 

kompetencia határok 

betartásával fejlesszék 

a rájuk bízott 

gyermekeket. 

 

A szülők a megfelelő 

kereteken belül 

továbbra is legyenek 

részesei a 

közösségfejlesztésnek. 

Közösségi programok 

palettájának bővítése, 

tagóvodák ezzel 

kapcsolatos jól bevált 

gyakorlatának 

megosztása, újabb 

ötletek megvalósítása. 

Az intézmény 

közösségépítő 

tevékenységeivel a 

gyermekek, szülők, 

nevelőközösség is 

elégedett. 

Szülői közösségek 

vezetőivel nagyon 

jó kapcsolatot 

tartanak az 

óvodák dolgozói. 

Sok program 

ötletét, 

megvalósítását, 

közös élményt 

köszönhetünk 

lelkes 

munkájuknak! 

3. Eredmények 

 

A 2018-2023-ig tartó 

időszakban 

előreláthatóan magas 

létszámban felvételre 

kerülő új kollégák 

befogadása, 

felkészítésük a 

munkafeladatokra. 

Intézményfejlesztő 

mester pedagógus 

munkatárs mentori -  

Szakmai 

eredményesség 

felülvizsgálata  

továbbfejlesztés és az 

esetleges változtatási 

irányok kijelölése 

Hatékonyságvizsgálat  
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támogató munkájának 

beépítése a 

mindennapok 

gyakorlatába. 

   

Az intézmény 

eredményeinek 

elemzése, az 

eredmények 

visszacsatolása      

által kapott 

információk 

feldolgozása. A 

fejlesztési irányok, 

esetleges szükséges 

változtatások 

kijelölése. 

A megvalósítás 

megjelenése a 

pedagógiai 

folyamatokban, a 

szervezet 

működésében. 

Az intézményi 

működés 

szempontjából 

kulcsfontosságú 

sikertényezők 

állandósulása, újabb 

eredmények 

azonosítása. 

 

2. 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

3.  

Támogató szervezeti 

struktúra további 

érvényesítése, mely a 

pedagógusok szakmai 

együttműködésén 

alapszik. 

Tervszerűen működő, 

folyamatos 

megújulásra képes 

közösség működése. 

Innovatív, magas 

szintű szakmai 

munka fenntartása a 

folyamatos személyi 

változások mellett is. 

 

Szakmai 

munkacsoportok és 

munkaközösségek 

további pedagógiai 

munkát erősítő, 

színesítő 

működtetése. 

Munkaközösségek 

munkamódszertani 

kultúrájának 

fejlesztése. 

Innovációk keresése, 

befogadása, 

beillesztése a szakmai 

munka folyamatába. 

Intézményi 

ellenőrzésbe, 

értékelésbe a szakmai 

munkaközösség 

vezetők hatékonyabb 

bevonása. 

A belső tudás 

megosztás további 

működtetése. 

 
 

 

 

A minősítési,- 

tanfelügyeleti 

eljárások 

lebonyolítása, a 

sikerek jó érzésének 

beépítése a 

személyiség 

fejlesztésbe.  

Egyéni portfóliók 

elkészítésének 

folyamatos segítése. 

 

 

 

 

A külső szakmai 

értékelés és minősítés 

nyilvános, egységes 

szempontjainak 

működtetése az 

intézmény 

folyamataiba. 

Pedagógusok 

informatikai 

kompetenciáinak 

bővítése. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

A jól működő 

kapcsolati rendszerek 

fenntartása. 

Új találkozási pontok 

keresése a már régóta 

működő 

kapcsolattartások 

területén 

Új külső partnerek 

felkutatása, a 

felkínálkozó 

lehetőségek nyitott 

fogadása. 

 

Intézményi honlap 

fejlesztése, mely 

külső partnereink 

tájékoztatását is 

hatékonyabban 

szolgálja. 

Honlap folyamatos 

működtetése és 

tartalmi elemeinek 

bővítése. 

Igény szerint a 

csoportok 

honlapjainak vagy 

közösségi oldalainak 

kialakítása, 

működtetése. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Szakmai képzettségi 

mutatók további 

bővítése belső és 

külső 

továbbképzéssel és 

önképzéssel. 

Pedagógusok 

ösztönzése 

szakvizsga 

megszerzésére. 

Pedagógusok 

ösztönzése a 

minősítési rendszeren 

belüli 

megmérettetésre 

(Életpálya Modell).  

 

Dajkák, pedagógiai 

asszisztensek szakmai 

napjának további 

működtetése, 

kompetenciák 

bővítése, 

tökéletesítése. 

Teljesítményértékelés 

alkalmával az 

értékelő 

beszélgetéseken 

egyéni dajka 

kompetenciák és azok 

minőségének 

beazonosítása. 

Új dolgozók 

felvételénél a dajka 

szakmai 

végzettséggel 

rendelkezők előnyben 

részesítése.  

 

Tagóvoda vezetők 

számára 

segítségnyújtás a 

vezetési funkciók 

hatékonyabb 

érvényesítéséhez. 

Ösztönzés a vezetési 

funkciók hatékony 

ellátását támogató 

továbbképzéseken 

történő részvételre, 

önképzésre. 

Vezetői utánpótlás 

tudatos tervezése. 
 

Udvari játékok 

karbantartása, 

épületek 

állagmegóvása. 

Tiszta, esztétikus, 

rendezett környezet 

kialakítása, illetve 

fenntartása. 

Eszközök és 

felszerelések szükség 

szerinti bővítése, 

javítása. 

Az éppen aktuális 

felújítási munkák 

segítése támogató 

magatartással a 

dolgozók és szülők 

Eszköznorma szerinti 

feltételek biztosítása. 

Folyamatos 

egyeztetést 

igényel a 

fenntartóval, és a 

GESZ- szel 
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Intézményi 

dekorációk frissítése. 

Hirdetőtábla 

esztétikus 

megjelenése. 

Nyári tervezett 

karbantartási, 

felújítási munkák 

koordinálása. 

részéről, 

gondoskodás a 

gyermekek 

biztonságos 

elhelyezéséről. 

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 

Szabályozó 

dokumentumok 

mellékleteinek 

elkészítése, illetve 

szabályszerű 

csatolása. 

Szabályozó 

dokumentumok 

törvényi 

változásokhoz és 

partneri igényekhez 

igazítása. 

A törvényes tartalmi 

és formai elemek 

folyamatos 

biztosítása. 

 

Tanügy igazgatási 

dokumentumok 

törvényhez igazítása; 

csoportnapló, 

fejlődési napló. 

 

A jogszabályi 

változások 

figyelemmel kísérése, 

szabályzók 

aktualizálása. 

A törvényes tartalmi 

és formai elemek 

folyamatos 

biztosítása. 
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V. Kiemelt vezetésfejlesztési célok a vezető tanfelügyeletének területei,  

illetve a vezetői kompetenciák alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

 
 

 

V/1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

„Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy 

mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz.“  /Larry Wall/ 

  
 

Alapvető célom a támogató pedagógiai környezet, és az értékközpontú nevelés biztosítása, az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, és a „Tiszta Forrás” című Helyi Pedagógiai 

Program szellemiségének megőrzése mellett.  

A gyermekek egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatására összpontosító nevelő 

munkát várok el. A hatékony minőség fenntartását és fejlesztését továbbra is olyan rendszerrel 
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kívánom működtetni, amelynek feladata a pedagógiai folyamatok nyomon követése, áttekintése, 

értékelése. 

A célok elérésének érdekében a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére ösztönzöm. 

Alkalmat adok az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, 

támogatom őket terveik és feladataik teljesítésében. Szorgalmazom a belső tudásmegosztás már 

eddig is jól működő formáit és beépítek újabbakat is. 

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntések előkészítésébe lehetőség és 

szükség szerint bevonom az intézmény munkatársait és partnereit. A döntésekhez szükséges 

információkat megosztom az érintettekkel, mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit is 

figyelembe véve hozok döntéseket, oldok meg problémákat és konfliktusokat. 

 

 

 

A 2016.04.01-én lezajlott vezetői tanfelügyelet értékelése 

 

Kiemelkedő területek 

 

Gondoskodik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésének, a differenciált 

nevelésükhöz szükséges tárgyi (speciális eszközök) és humán erőforrás 

megszervezéséről és működtetéséről. Az integrált neveléshez szükséges feltételeket 

(szakirányú végzettségű gyógypedagógus, speciális gyógyászati és technikai eszközök, 

szakmai szolgáltatások) biztosítja, kiemelten kezeli. 

 

Fejleszthető területek 

- 
 

 

V/2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

„Mindennek,… egy élethelyzetnek is szüksége van a szüntelen megújulásra. Fix vitorlákkal nem 

lehet hajózni, mert a szél sem fix!”    /Müller Péter/ 

 
Célom az aktuális külső és belső változásokra való konstruktív reagálás. A jövőkép kialakítása, 

és annak megvalósítására irányuló stratégiaalkotás. 
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Fel kell készülnünk arra, hogyha minden érintett igénybe veszi a negyven év munkaviszony után 

járó korkedvezményes nyugállományba vonulást, akkor öt éven belül huszonhárman vonulnak 

nyugdíjba. Erre a változásra felkészülve indítottuk be mentori programunkat. 

Többek között ilyen, és ehhez hasonló kihívások figyelembe vételével igyekszem 

megfogalmazni a szervezet számára a rövid,- közép,- és hosszú távú feladatokat, felkészülve a 

kiszámítható változások megoldására. 

Hangsúlyos célom a pedagógiai innovációk támogatása, az innovatív és kreatív gondolkodás 

ösztönzése, az újszerű ötletek mérlegelése, megvalósítása. 

Feladatom a tájékozódás és tájékoztatás az új oktatási trendekről, szakpolitikai változásokról. 

Támogatom az információáramlás biztosítását, az önképzés, továbbképzés lehetőségét, és a 

tudásmegosztást.  

Lényeges a belső és külső értékelések eredményeinek figyelembevétele, hogy beazonosíthatóak 

legyenek a fejlesztendő területek – számolva a változás útjában álló esetleges ellenállással is. 

 

 

A 2016.04.01-én lezajlott vezetői tanfelügyelet értékelése 

 

Kiemelkedő területek 

 

Ösztönzi az intézmény és partnerei közti kölcsönös elkötelezettség kialakítását. 

Biztosítja a minőségirányítási program működtetését, melyben a mérések rendje 

meghatározott, így szolgálja a célok megvalósulásának folyamatos nyomon követését. 

Az intézményben zajló nevelő-oktató munka folyamatos elemzése során a partneri 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

 25 év alatti

25-29 éves

30-34 éves

35-39 éves

40-44 éves

45-49 éves

50-54 éves

55-59 éves

60-64 éves

Óvodapedagógusok életkor szerinti megoszlása (fő)

Pedagógus
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igényekhez való alkalmazkodás, a partneri igények elvárásainak való megfelelés által 

biztosítja a célok elérését, megvalósulását. 

 

Fejleszthető területek 

- 

 

V/3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 
„A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni 

gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”   /Albert Einstein/ 

 

Célom megőrizni a hivatásom iránti motivációmat, lelkesedésemet. Elkötelezett vagyok a 

pedagógus szakma és az intézményvezetés területén is a folyamatos önképzés mellett. 

Igénylem a munkáltatóm és a kollégák visszajelzéseit az erősségek és a fejleszthető területek 

feltérképezésében, amely segíthet a fejlődésben. 

Innovatív, támogató vezetési attitűddel kívánom folytatni munkámat. Ez a szemlélet vezérelt 

akkor is, amikor jelentkeztem a szakértői képzésre, melynek sikeres elvégzése után tanfelügyeleti 

szakértőként is dolgozok. Úgy gondoltam, sokkal felkészültebben, magabiztosabban, 

hitelesebben tudok segíteni kolléganőimnek, akik vállalják a minősítést és elkészítik 

portfóliójukat. Elkötelezett vagyok abban is, hogy példamutatásommal fejlesztő hatással legyek 

a pedagógiai munkára. 

Bennem él a pedagógus pálya tisztelete, a tudás iránti vágy, s a tudás átadásának képessége. 

Az önképzés számomra elengedhetetlen folyamat, mely hivatásom kísérője. 

Tudatossággal választom a szakirányú továbbképzéseket, igazodva a modern pedagógia 

újdonságaihoz, intézményünk elvárás rendszeréhez, innovatív törekvéseihez. 

Érdeklődéssel veszek részt konferenciákon, folyamatosan tájékozódom a köznevelési rendszer 

előtt álló kihívásokról, az óvodai rendszert érintő változásokról, fejlesztésekről. 

 

 

A 2016.04.01-én lezajlott vezetői tanfelügyelet értékelése 

 

Kiemelkedő területek 

 

Nagy felelősséget érez a kollégái felé is megnyilatkozó példamutatásban. Fontosnak 

tartja a megbecsülést, elismerést, segítőkészséget és bizalmat, amelyből következik a 

nyugodt munkahelyi légkör, a kiegyensúlyozott közösség. Nyílt kommunikációt, 

szakmailag, emberileg hiteles, etikus példaértékű magatartást közvetít. Ezzel segíti a 

kollégák közötti viszonyok alakulását az intézményben. 

 

Fejleszthető területek 

- 
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V/4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

„...a munkahelyi stressz leggyilkosabb formája az, ha senki sem érdeklődik eredményeink és 

céljaink iránt"    /Csíkszentmihályi Mihály/ 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a munkatársak vezetése során magas szintű etikai és morális 

szempontokat kell figyelembe venni. 

Kitűzött célom, hogy inspiráljam, motiváljam kollégáimat magas teljesítmény elérésére, az 

egyének erősségeire fókuszálva. A célok eléréséhez szükséges a szervezetfejlesztés, és 

csapatépítés, a hatékony kommunikáció, konfliktushelyzetek kezelése, a feladatok delegálása. 

Részt vállalok az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában, megbeszélésében. Az 

óvodapedagógusok értékelésében a fejlesztő szemléletet érvényesítem. 

Az ellenőrzés- értékelés elvei: 

 személyre szóló és ösztönző hatású legyen 

 érvényesüljön a segítségnyújtás, megerősítés, fejlesztés 

 a korrekció követhető legyen 

 az értékelés szolgálja az egyéni erőfeszítések elismerését 

 

Személyes kapcsolatot tartok az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyelek problémáikra 

és igyekszem választ adni kérdéseikre. 

 

 

A 2016.04.01-én lezajlott vezetői tanfelügyelet értékelése 

 

Kiemelkedő területek 

 

A szakmai együttműködés, szakmai tudásmegosztás rendszerének működtetése. 

 

Fejleszthető területek 

 

A pedagógusok értékelésének hatékonyabb megvalósítása, önértékelésre sarkallás. 

 

 

V/5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

“Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki 

erről nem tud, és megvalósítja.”  /Albert Einstein/ 

Célom a vezetőtársakkal, és a külső partnerekkel együttműködve az intézmény menedzselése, 

hatékony üzemeltetése, a szervezeti kultúra fejlesztése. 
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Feladatom az információáramlás és a párbeszéd rendszeres biztosítása, amelynek érdekében 

többféle kommunikációs eszközt (verbális, nyomtatott, elektronikus, illetve leggyakoribb 

esetben helyetteseim által közvetített) alkalmazok. Munkatársaimat az őket érintő, a 

munkájukhoz szükséges tudnivalókról tájékoztatom. 

Segítséget nyújtok a gazdaságos és hatásos adminisztrációs rendszerek működtetésében, 

melynek hatékony, pontos működésében maximálisan támaszkodhatok az intézmény 

óvodatitkáraira.  Hatékony idő és emberi erőforrás felhasználást igyekszek megvalósítani. 

Szabályozással biztosítom a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. (pl.: 

takarítás ellenőrzési lap) 

Figyelek az intézmény, mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésére. (pl.: 

tornaterem, udvar, konyha) 

Igyekszem olyan alapot teremteni az optimális működéshez, melyben az óvoda minden 

dolgozója megtalálja helyét és szerepét. 

Csapatépítésben gondolkodom, mert csak jól összedolgozni tudó teammel tudjuk feladatainkat a 

jövőben is elvégezni, hogy óvodánk magas színvonalon feleljen meg a partneri elvárásoknak, 

igényeknek. 

A hatékony és szervezett munka érdekében mindkét irányba működő információáramlás 

megerősítésére van szükség. Fontos, hogy mindenki pontosan tudja, mit várnak tőle egy-egy 

feladat elvégzésekor, az ő tevékenysége hogyan illeszkedik az óvoda munkafolyamatába. Mikor 

és kitől kérhet segítséget és ki fogja ellenőrizni a munkáját. Mindezek tisztázása érdekében 

megerősítést igényelnek azok a fórumok, dokumentumok, melyek elősegítik a tisztánlátást. 

 

 

A 2016.04.01-én lezajlott vezetői tanfelügyelet értékelése 

 

Kiemelkedő területek 

 

A partnerekkel való együttműködés, a partneri elégedettség színvonala. 

 

Fejleszthető területek 

 

- 
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VI. Záró gondolatok 
 

 

Minden vezető munkájának eredményessége a munkatársakkal való kölcsönösségen alapul. 

Ebben a kölcsönösségben mindenkinek meg vannak a maga feladatai, amit tudása legjavával meg 

kell megvalósítania. 

A megvalósításban elengedhetetlen a célért való együttműködés, melynek alapja egymás 

munkájának elismerése, objektív értékelése, és a reális önértékelés. 

Egy vezetőnek nagyon sok mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy miután megszerezte, 

fenn is tudja tartani munkatársai bizalmát, hogy hatni tudjon rájuk, sikeres legyen testülete, 

ezáltal pedig elismert az általa vezetett intézmény. A pozitív energia az egyik alapvető 

tulajdonság, melynek segítségével dinamikusak, optimisták tudunk lenni nap, mint nap. Ezáltal 

lehetséges a nehéz időszakokban erősíteni, a holtpontokon átsegíteni egymást.  

Az óvodák nagy családjának jövőképét munkatársaimmal együttműködve szeretném továbbra is 

alakítani, a feladatok koordinálásával együtt megvalósítani.  

Intézményünk kihasználtsága, gyermekeink iskolára való felkészültsége, a dolgozók lelki 

kiegyensúlyozottsága, fáradhatatlan tenni akarása, munkakedve, elhivatottsága mind-mind 

bizonyítéka annak, hogy helyesen gondolkodunk, jó úton járunk.  

Lényeges változtatást az eddigi óvodavezetés irányvonalában nem tartok szükségesnek. 

Természetesen elégedettek sohasem lehetünk, hisz mindig lesznek újabb és újabb kihívások, 

melyeknek meg kell felelni. Ahhoz, hogy nevelésünk sikeres legyen, egy olyan közösségre van 

szükségünk, ahol az óvoda dolgozói alkotó, innovatív módon kezdeményeznek, a vezető pedig 

képes felismerni és megmutatni a helyes irányokat, nyitott a problémákkal szemben, emberséges 

kollégáival. A bizalmon alapuló, jó légkört alapvető fontosságúnak tekintem, követve ezzel az 

eddig érvényesülő gyakorlatot. A vezetés eddigi munkám során, és a jövőben is tanácsadást, 

támogatást, inspirálást jelent, nem pedig folyamatos ellenőrzést. A tartós motiváltság feltételének 

tartom a világos, egyértelmű stratégiát és feladatkijelölést. 

Olyan célok kitűzését tervezem, amelyek érthetőek, megvalósíthatóak és mérhetőek. Ezáltal 

biztosítottnak látom, hogy a nevelőtestület továbbra is lelkesen, hatékonyan dolgozik a kívánt 

célok elérése érdekében. 

Hiszem, hogy a humán erőforrás a legfontosabb érték, a sikernek nincsenek titkai, a siker kulcsa 

bennünk van! 

Vallom, hogy a példa tanít, maga Comenius volt az, aki a szemléletesség fontosságát 

munkásságával a pedagógiai alapfogalmak közé emelte. Bízom abban, hogy a mi intézményünk 

továbbra is példa lehet a térségben, városunkban, a gyermekek, a szülők, és fenntartónk 

elégedettségére. Az egész életünket megalapozó és meghatározó gyermekkort széppé, 
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örömtelivé, boldoggá tenni az óvodában nevelők feladata is. Hogy ez a munka maradék nélkül 

elvégződjék, és jól, - ez a vezető felelőssége. 

 

Itt köszönöm meg mindazoknak, akik vezetői munkámhoz eddig segítséget, támogatást 

nyújtottak és. Ezúton kérem- kinevezésem esetén-a nevelőtestület és minden munkatársam 

együttműködését! 

Kérem mindazokat, akik az elbírálásban illetékesek - akár véleményező, akár döntéshozói 

szinten-, amennyiben úgy ítélik meg, hogy vezetőként eredményesen végeztem a rám bízott 

felelősségteljes feladatot, vezetőként eltöltött tíz évemet összességében pozitívnak értékelik, 

akkor benyújtott vezetői pályázatomat számomra kedvezően bírálják el! 

  

                                                                         

 

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül 

kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. 

Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” 
                                                                                                                       (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keszthely, 2018. március 26. 

 

 

         
                                                                                        Szabóné Lancz Anna Mária 
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 VII. Mellékletek  

 

 
- Hozzájáruló nyilatkozat 

- Nyilatkozat 

- Oklevél – Óvónő  

- Oklevél – Vezető óvodapedagógus  

- Tanúsítvány – tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre  

- Tanúsítvány – szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre 

- Erkölcsi bizonyítvány 
 

 


















