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I. Bevezetés 

 

A pályázat elkészítésének meghatározott dokumentumai 

Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 

Az óvoda alapdokumentumai 

 Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda 

Intézmény Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaug hatályos Alapító Okirata 

 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai és Szakmai Programja 

 Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda 

Intézmény Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaug Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda 

Intézmény Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaug Házirend 

 

Az óvoda egyéb dokumentumai 

 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Munkaterv  

 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Intézményi éves terv 

 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Intézményi éves értékelés  
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II. Személyi adatok 

 

         Név: Aszódiné Magyar Beáta 

   Született: Magyar Beáta 

   Születési hely, idő: Kecskemét, 1974.05.25. 

   Édesanyám neve: Jóljárt Edit, Klára 

   Lakcím: 6065 Lakitelek, Ady Endre utca 22. 

   Állampolgárság: magyar 

   Telefon: 70/318-47-95 

   E-mail: aszodibea@gmail.com  

 

Iskolai végzettségek, szakvizsgák: 

 2015 - 2017. Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas 

                      Szakvizsgázott vezető óvodapedagógus 

 

 2002 - 2003. Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas 

                      Szakvizsgázott óvodapedagógusi gyógytestnevelő 

 

 1999 – 2000. Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas 

                      Óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányú szakképzettség 

 

 1992 – 1995. Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas 

                      Óvodapedagógus, mozgásfejlesztő óvodapedagógus 

 

 1988 – 1992. Arany János Óvónői Szakközépiskola, Nagykőrös 

                      Óvónő és gyermekfelügyelő 

Munkahely:  

 1995.07.01 – 2001.05.31.      Lakiteleki Napközi Otthonos Óvoda, majd a  

mailto:aszodibea@gmail.com
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                                               névváltozás után Szivárvány Napközi Otthonos  

                                               Óvoda 

 2001.06.01 – 2002.03.31.      Generáli Providencia Biztosító 

 2002.09.01 – jelenleg is         Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, majd a  

                                               névváltozás után Szivárvány Óvoda és Bölcsőde   

 

    Jelenlegi beosztás: óvodapedagógus / intézményvezető helyettes  

 

Szakmai önéletrajz, képzések: 

 2015 - 2017. Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas 

                      Szakvizsgázott vezető óvodapedagógus 

                      Szakdolgozat témája: Az erős szervezeti kultúra hatása a tagjai  

                      szakmaiságának megőrzésére, motiváltságának, lelkesedésének  

                      fenntartására 

                      Oklevél minősítése: kiváló  

 

 2016.            Oktatási Hivatal 

                     Pedagógus II. minősítés 

                     Eljárás eredménye: 99 % 

 

 2014.            Országos szaktanácsadói névjegyzékbe való felvétel. 

                     Igazolás száma: SZT 004757 

                     Szakterületek: - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló  

                     nevelésének, oktatásának segítése 

 

 2002 - 2003. Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas 

                      Szakvizsgázott óvodapedagógusi gyógytestnevelő 

                      Szakdolgozat témája: Pedagógus szerepek, Pedagógus etika 

                      Záróvizsga eredménye: kiváló 

 

 1999 – 2000. Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas 

                      Óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányú szakképzettség 
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                      Szakdolgozat témája: Spastikus haemiparetikus maradványtüneteket  

                      hordozó, akadályozott beszédfejlődésű, óvodába járó kislány  

                      esetismertetése, fejlesztése 

                      Oklevél minősítése: kiváló 

 

 1992 – 1995. Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas 

                      Óvodapedagógus, mozgásfejlesztő óvodapedagógus 

                      Szakdolgozat témája: Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az óvodában 

                      Oklevél minősítése: jó  

 

Továbbképzések, tanfolyamok: 

 2018.03.22-23.,04.13. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) 

használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba ágyazott 

pedagógus-továbbképzés) 

 

 2018.03.07-09. A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba- EFOP-3.1.1.1 

 

 2018.02.16. Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási 

intézményekkel szembeni elvárásokkal 

 

 2017.03.20-21., 04.05. Számítógépes programok használata 

 

 2017.01.10. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a 

tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására 

 

 2016.02.06., 02.20-21. Mit? Miért? Hogyan? Kisgyermekek testnevelése 2. 

 

 2015.05.18-07.07. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a 

tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó 

intézményvezetői feladatok ellátására 
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 2015.03.18-21., 03.30. Szaktanácsadók felkészítése az óvodapedagógusok fejlesztő 

célú támogatására 

 

 2015.01.22-24. Kreatív kapcsolatok. Kommunikációs készségfejlesztő és 

konfliktuskezelő tréning a pedagógusok kapcsolatépítő és módszertani 

tevékenységének korszerűsítéséért. 

 

 2014.08.21-23. A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek 

integrált nevelésében 

 

 2012.08.22-24. Hogyan váljak jó mentorrá? A referenciaintézmények 

pedagógusainak felkészítése mentorálási feladatok végzésére 

 

 2011.03.25-26,. 04.08-09. Testkultúra – Vitamintorna: egészségnevelés mese – báb 

– zene alkalmazásával 

 

 2010.10.27. Család és Óvoda - Hátrányos és Halmozottan Hátrányos Helyzetű 

gyermekek óvodai nevelése a családok bevonásával című műhelymunka 

 

 2010.10.23-25. Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, - 

tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai 

rendszer óvodai alkalmazására) 

 

 2008.06.20-28. Testkultúra – Vitamintorna. Felvilágosító, egészségmegőrző, 

képességfejlesztő gerincbarát zenés torna 3-10 éves korosztállyal foglalkozó 

pedagógusok számára 

 

 2006.03.31-05.19. Zenei képességfejlesztő játékok és az élményszerű zenehallgatás 

 

 2005.05.31-06.05. Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 
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Szakmai tapasztalatok: 

Munkakör: óvodapedagógus 

Intézmény: 1995.07.01 – 2001.05.31.      Lakiteleki Napközi Otthonos Óvoda, majd 

                                                a névváltozás után Szivárvány Napközi Otthonos 

                                                Óvoda           

  2002.09.01 – jelenleg is        Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, majd a  

                                                névváltozás után Szivárvány Óvoda és Bölcsőde   

Feladataim: 

 Gondozói, pedagógiai feladatok önálló, precíz, felelősségteljes ellátása, csoportvezetés. 

 A szülőkkel, az intézményi partnerekkel, kollégákkal való együttműködés, jó kapcsolat 

kiépítése. 

 Az óvodai alapdokumentumok ismerete, pontos, naprakész vezetése. 

 Pedagógiai szakvélemények megírása. 

 Nyugalom, szeretetteljes légkör, tartalmas játékhoz szükséges feltételek biztosítása a 

csoportomban. 

 A csoportomba járó gyermekek neveltségi és fejlettségi szintjét felmérve, tervszerű, 

tudatos, differenciált fejlesztő, nevelő munka. 

 A gyermekek fejlődését nyomon követni, dokumentálni, erről az érintett szülőket, 

kollégákat, vezetőt tájékoztatni. 

 Az SNI, BTMN, tehetséges gyermekek speciális fejlesztése a csoportomban, és 

intézményi szinten (gyógytestnevelés, Delacato mozgásfejlesztés, mozgásos 

tehetségműhely vezetése). 

 Szakmai álláspontom rendszeres kifejtése értekezleteken, megbeszéléseken. 

 Szakmai fejlődésemet segítő továbbképzéseken való részvétel. Önképzés. 

 A Pedagógiai Programunk elkészítésében, módosításában, és az éves pedagógiai 

munkatervünk elkészítésében való aktív részvétel. 

 Az óvodába járó gyermekek egészségügyi vizsgálatának, szűrésének megszervezése 

(gyógytestnevelésre történő beosztás, gyógycipő használatához ortopédiai vizsgálat).  

 Rendezvények, programok szervezése csoportban, intézményi szinten (őszi utcai 

futóverseny, farsangi szülős váltóverseny, bicajjal az oviba kerékpár ügyességi verseny, 

majális családi váltóverseny…) 

 Hagyományok ápolása, óvodai és községi rendezvényeken való szereplés. 
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 Jó gyakorlat kidolgozása. 

 Innovációkban, pályázatokban, műhelymunkákban való részvétel. 

 Gyakornok mentorálása. 

 Előadói tevékenység helyi és országos fórumokon. 

 Munkaközösség segítése, tagjaként aktív részvétel a munkájában. 

 Publikációk a Laki Lurkó óvodai újságban, a Szivárvány Óvoda Lakitelek honlapján. 

 

Munkakör: intézményvezető helyettes 

Intézmény: 2013.11.01 - jelenleg is         Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  

Feladataim:  

 Segíteni és támogatni az intézményvezető munkáját, az intézmény működtetését. 

 Részvétel a belső ellenőrzés feladataiban. 

 Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében és lebonyolításában való 

részvétel. 

 Éves statisztika elkészítése. 

 A KIR-ben történő pontos adatszolgáltatás. 

 Szabadság nyilvántartás vezetése, szabadságolási ütemterv elkészítése. 

 Dolgozók munkabeosztásának, ügyeleti rendjének megszervezése, ezek betartásának 

nyomon követése. 

 Hiányzó dolgozók helyettesítésének megszervezése, erről az intézményvezető 

tájékoztatása. 

 A dolgozók alkalmassági orvosi vizsgálatának megszervezése. 

 Pályakezdő, új kollégák beilleszkedésének segítése, tájékoztatása. 

 Az óvoda számára szükséges tárgyi feltételek biztosításában való részvétel. 

 Az óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb 

dokumentumainak (csoportnapló…) módosításában való aktív részvétel. 

 Az óvodai rendezvények előkészítésének, megvalósításának segítése. 

 Közösségi szolgálat szervezése az intézményben, az ezzel járó dokumentációk 

elvégzése. 

 Munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, szülői szervezettel való együttműködés. 
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III. Szakmai életút rövid bemutatása, értékelése 

 

1992-ben az érettségi bizonyítvány megszerzése után sikeresen felvételiztem a Brunszvik Teréz 

Óvóképző Főiskolára, Szarvasra. A nagyfokú gyermekszeretetem, türelmem, és a pedagógus 

pálya iránti vonzódás késztetett ennek a szakmának a kitanulására. Már abban az időben is 

foglalkoztatott az óvodás korosztály mozgásfejlődésének a nyomon követése, fejlesztése. 

Jelentkeztem a főiskolán indított mozgásfejlesztő óvodapedagógusi képzésre. Nagy hatással 

volt rám, és rengeteget tanultam szakmailag a testkultúra elmélet, és szakmódszertan 

tanáromtól, aki programtervet dolgozott ki az óvodai testneveléshez, és az akkor vezetett 

óvodai gyermektorna foglalkozásaiban segédkezhettem. Ezt a szakmai tudásom a mai napig 

nagyon jól tudom alkalmazni az általam vezetett gyermektorna foglalkozásokon, a 

tehetséggondozás során. Az óvodai testnevelés másik oldalával, a prevenciós és korrekciós 

lehetőségekkel is megismerkedhettem. Kiváló, gyógytestnevelést, mozgásterápiát tanító 

tanáraimtól az óvodai gyógytestnevelésről gyarapíthattam tudásomat. 1995-ben a diplomám 

megszerzése után a Lakiteleki Napközi Otthonos Óvodában kezdtem el dolgozni. Egy nagyon 

jó nevelő testületbe, kollektívába kerültem, akik mind szakmailag és emberileg is 

példaértékűek voltak számomra. A frissen szerzett tudásomat jól tudtam kamatoztatni a 

gyerekek, a kollégák és a szülők javára egyaránt. Jó alkalmazkodó, és jó együttműködő 

képességemnek köszönhetően jó kapcsolatot alakítottam ki a munkatársaimmal, és a szülőkkel 

egyaránt. Ezt azóta is folyamatosan ápolom. A munkám során mindig fontos volt számomra a 

gyermekek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, a következetesség, a példaértékű magatartás, a 

hitelesség, és ezt mindig is előtérbe helyeztem.  

Kezdetben a csoportomban végeztem a testnevelés, és a mindennapos mozgás során a 

prevenciós és korrekciós tornát. Erre vonatkozóan a nevelőtestülettől mindig pozitív 

visszajelzést, megerősítést kaptam. Ez ösztönzött arra, hogy a kolléganőim munkáját segítve 

egy gyógytestnevelési játékgyűjteményt állítottam össze. 

A megújuló óvodai nevelés megkövetelte, hogy tudásomat állandóan bővítsem, frissen tartsam. 

Igyekeztem minél szélesebb körben tovább képezni magam. Részt vettem a Bács-Kiskun 

megyei óvodákban folytatott nagycsoportos óvodások kondicionális és koordinációs 

képességszintjének vizsgálatában. Mai napig használom az itt megismert mérési anyagot a 

gyógytestnevelésre beosztott gyermekek esetében. A mozgás területén szerzett tudásommal, 

gyakorlatommal, segítettem a Helyi Óvodai Nevelési Programunk mozgás részének a 
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kidolgozását. A programunk bevezetésével egy időben, óvodánkban ovi újság indult, Laki- 

Lurkó címmel. A 18 éve működő oviújságba rendszeresen írok cikkeket.   

Az évek során megnövekedett lábelváltozások és tartáshibák miatt, a fejlesztő tevékenységem 

megkövetelte a folyamatos továbbképzéseken való részvételt ebben a témában. Szarvason 

2000-ben a Tessedik Sámuel Főiskola Kőrös Főiskolai Karán, megszereztem a 

gyógytestnevelés szakirányú szakképzettséget, majd 2003-ban letettem a pedagógus 

szakvizsgát. 

A gyógytestnevelés szakirányú szakképzés által a tudásomat új ismeretekkel bővítettem, így 

módszertani tudásomat is sikerült szinten tartani. A képzést követően intézményi szinten 

szerveztem meg a gyógytestnevelést, a gyermekek szűrését. Nagyon jó kapcsolatot sikerült 

kiépítenem gyógytornásszal, gyermekorvossal, védőnőkkel. Velük együttműködve fontos 

szerep hárult rám az egészség helyreállításában. Igyekszem a szülőkkel szorosan 

együttműködve segíteni a gyermekek lábelváltozásainak, tartáshibáinak javítását.  

Szakmai tudásom magasabb szintre való emelése érdekében elvégeztem a „Mozgásterápia a 

tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” című tanfolyamot. Az elsajátított ismereteimet a 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek mozgásfejlesztésében 

tudom nagyon jól hasznosítani. 2005-ben a mozgásukban kiemelkedően tehetséges 

gyermekeknek gyermektornát indítottam, „TÖRPERŐS” néven. Azóta is folyamatosan, 

lelkesen szervezem ezt a programot az óvodánkban, az óvónőkkel egyeztetve, a mozgásukban 

megfigyelt, ügyes, jó mozgású gyermekeknek. A tehetségnek ígérkező gyermekeket nagy 

odaadással támogatom, akik az óvodánkban szervezett Oviszínpadon is szerepelnek, és térségi 

versenyeken érnek el kiváló eredményeket. 

A mozgás területén megszerzett tudásomat 2008-ban tovább gyarapítottam, és színesítettem a 

„Testkultúra-vitamintorna” egészségmegőrző, képességfejlesztő gerincbarát zenés torna című 

továbbképzés elvégzésével. Ez a képzés kiemelkedő jelentőségű volt az életemben, és újabb 

lendületet adott a szakmai fejlődésemhez, a módszertani tudásom megújulásához. Célul tűztem 

ki fiziolabdák beszerzését a tartásjavító tornához. Ennek megvalósítására lehetőségem is nyílt a 

Gyógytestnevelési Szakszolgálattal való tartalmas szakmai kapcsolat kiépítése során. Általuk 

sikerült bővítenem az eszköztárunkat.  

Szakmai tudásommal, szívesen segítem a kolléganőim mozgásfejlesztő munkáját. Bemutatókat 

tartok számukra, hospitálásokat szervezek.  
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A megszerzett tudás, és a szakmai gyakorlat magabiztosabbá tett, újabb inspirációt kaptam, és 

2012-ben kidolgoztam a Jó gyakorlatunkat, CICAHÁT-KUTYAHÁT, Gyógytestnevelés az 

óvodában saját munkatárssal, címmel. Műhelymunkák, bemutatók, hospitálások során 

mutattam be a mozgás prevenciós és korrekciós lehetőségeit a társulás óvónőinek, előadást 

tartottam Szolnokon a Jó gyakorlatok börzéjén. Kezdeményezésemre a Bács-Kiskun Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazásában dolgozó gyógytestnevelők az óvodánkban tartott 

szakmai napon vettek részt. „A KEZDET” címmel megtartott gyakorlati bemutatóm, és a 

szakmai workshop után kapott pozitív visszajelzések az elkötelezettségem, a 

felelősségvállalásom fejlődésén lendítettek. Újabb megmérettetést jelentett számomra az 

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. pályázat. Az óvodánkban, 

műhelymunkában résztvevő óvodapedagógusoknak a mozgás hátránycsökkentő lehetőségeit 

mutattam be a gyógytestnevelésen keresztül. A szakmai megerősítések, a munkám elismerése, 

igazolták számomra, hogy jó, amit csinálok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy én is 

hozzájárulhattam szakmai munkámmal ahhoz, hogy az óvodánk elérje a „Minősített 

Referenciaintézmény” címet. A megye első minősített referencia óvodájaként műhelymunka 

keretében 2014. októberében a rendezvény egyik szekciójában bevezethettem az érdeklődő 

pedagógusokat a gyógytestnevelés gyakorlatába. 

Nevelőtestületünk aktív tagjaként részt veszek óvodai rendezvények (Őszköszöntő futóverseny, 

intézményi szintű farsangi rendezvényen váltóverseny), szakmai napok szervezésében, 

intézményi pályázatok megvalósításában, munkaközösségi tevékenységben. Tagja voltam 

2010-2014-ig az Óvoda-iskola átmenetet segítő, mérési, értékelési és egyéni fejlesztési 

munkacsoportnak. 2014. szeptemberétől a Tehetséggondozó munkaközösséget segítem 

dokumentációs anyagok, mérések kidolgozásában. Sikeresen megvalósítottuk ebben az évben 

az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím elérését.  

Nyitott és befogadó vagyok az új dolgok iránt, szívesen képzem magam. Részt vettem az 

„Óvodai IPR” továbbképzési programban, melynek hatására jobban figyelemmel kísérem az 

intézményünkbe járó hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét. A jó 

együttműködésre törekedve igyekszem segíteni ezeknek a családoknak. 

Részt vettem a „Hogyan váljak jó mentorrá? A referenciaintézmények pedagógusainak 

felkészítése mentorállási feladatok végzésére” című továbbképzési programban. Az itt 

megszerzett tudásomat alkalmazva segítettem a referenciaintézmény belső működési 

szabályzatának a kidolgozását. Ebben a nevelési évben mentorként segítettem gyakornok 
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kolléga munkáját. Ez a fajta tevékenység ébresztett rá arra, mennyire fontos az új kollégák, a 

pályakezdő pedagógusok szakmai fejlődésének segítése.  

A pedagógusi pályám során mindig törekedtem arra, hogy szakmailag felkészült legyek, a 

folyamatos önfejlesztés során, olyan ismereteket sajátítottam el, amely hozzá segített ahhoz, 

hogy eredményesen végezzem a munkám. 

2013. novembere óta vezető helyettesként segítem a vezetőség munkáját. Nagy szerepet 

kaptam az SZMSZ, a Pedagógiai Programunk módosításában, a továbbképzések, a közösségi 

szolgálat koordinálásában. 2017-től a dolgozók munkabeosztásának elkészítése, ezek 

betartásának nyomon követése, a helyettesítések megszervezése, a szabadságok kiadásának 

pontos dokumentálása, a KIR rendszerének precíz használata, és az alkalmassági orvosi 

vizsgálatok megszervezése is a feladatom lett. A helyettesi munkám során nagy gyakorlatot 

szereztem az intézményi dokumentumok módosításában, készítésében, ill. a szervezési 

teendőkben. Mindig arra törekedtem, hogy a gyermekek óvodai ellátása zökkenőmentes legyen, 

mind az óvodapedagógusok munkaidejének, mind a helyettesítések megszervezésekor. 

Munkatársaimmal jó a kapcsolatom, jól együtt tudok működni velük, elismerik a munkám. Ha 

a segítségemet kérik, szívesen segítem őket. 2010-ben, majd 2014-ben a nevelőtestület 

javaslata alapján NEVELŐTESTÜLETI DÍCSÉRETBEN részesültem. 2011-ben pedig”JÓ 

SZÓ MINDIG AKAD!”, elismerő oklevelet kaptam az óvoda munkatársi közösségétől. A 

mozgásfejlesztés, a tehetséggondozás területén elért kiemelkedő teljesítményemért, a 

Tehetségfejlesztő munkaközösségben végzett kiváló munkámért ÓVODAVEZETŐI 

DICSÉRETBEN részesültem. 

2015. márciusában részt vettem egy 60 órás továbbképzésen: Szaktanácsadók felkészítése az 

óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására címmel, majd bekerültem az országos 

szaktanácsadói névjegyzékbe (SZT 004757).  

Az itt megszerzett tudásommal a portfólióírásban, a minősítési eljárással kapcsolatban, a 

PSZFT elkészítésében tudom kollégáimat segíteni, támogatni.  Ezt a tudásomat tovább 

bővítettem egy újabb továbbképzéssel, az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására. A 

képzésen szerzett ismereteimet a Belső Önértékelési Csoport tagjaként tudom beépíteni a 

munkámba, és igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni a csoport tevékenységét, ill. 

óvodánkban az önértékelés folyamatát. 
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Úgy gondolom, hogy eddigi pályám során eredményesen tudtam helyt állni, a jövőben is arra 

törekszem, hogy szakmailag megfeleljek az elvárásoknak, tudásom megosztásával az óvoda 

szakmai színvonalának emelését tovább segíthessem. Törekszem a folyamatos fejlődésre, 

megújulásra, hogy a jövőben is eredményes munkát tudjak folytatni a Lakiteleki óvodában.                                                       
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IV. Szakmai program 

Helyzetelemzés, erőforrások bemutatása 

 

Lakitelek, Nyárlőrinc, és Tiszaug települések önkormányzata társulásban látja el a 2,5-6-7 éves 

gyermekek óvodai ellátását (Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás). 2013.01.01-

től óvodánk a társult óvodák székhelyintézménye. Még ebben az évben a lakiteleki bölcsőde is 

az óvodánk vezetése alá került. 2015.04.01-től Lakitelek önkormányzata látja el az 

intézményünk gazdasági feladatait.  

2017.07.01-én volt 10 éves az intézménytársulás. 

A Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda 

Intézmény, rövidített nevén Szivárvány Óvoda és Bölcsőde jelenlegi működési és szakmai 

szabályozottsága törvényi előírásoknak megfelelő. A Nkt.2017.06.09-től hatályos jogszabály 

miatt az Alapító okirat módosítása válik szükségessé, miszerint a jogszabály 99/E. § szerint 

2018.09.01-től egységes óvoda-bölcsőde nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében 

ellátott gyermekek 2018.09.01-től – az életkoruknak megfelelően – óvodában, vagy a 

gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményben vagy ilyen feladatot ellátó többcélú intézményben láthatók el. Az Alapító okirat 

módosulása következtében minden intézményi dokumentumon át kell vezetni a név 

módosításokat. A várható változások ismeretében igyekszem az intézmény érdekeit képviselni, 

és együttműködni. 

 

Humán erőforrás 

 

Az intézményünk nevelőtestülete az óvodai nevelés szakmai értékeinek elkötelezettje és 

tisztelője. A Pedagógiai Programunknak megfelelően hittel és tudatosan törekszünk az 

esélyteremtésre, a pozitív hatások felerősítésére, a hátrányok csökkentésére, a boldog 

gyermekkor megélésének biztosítására. 

Jelenleg a személyi ellátottság, az engedélyezett létszám a törvényi előírásoknak megfelelő. 

Nevelőtestületünkre jellemző a lendületesség, a szakma iránti elhivatottság, az új iránti 

fogékonyság. Az állandó, stabil munkatársak egy erős, összetartó szervezetté kovácsolódtak, 

amely magas színvonalú szakmai munkát eredményezett. 2005-től 2-3 évenként nyugdíjba 

ment több kolléganő, és ez még folytatódik 2018-ban is, így a nevelő közösség összetétele 

változik, egyre több a fiatal, új kolléga, akik igyekeznek beilleszkedni, felvenni az 
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intézményekben folyó munka „ritmusát”. A megnövekedett gyakornokok száma, az új, fiatal 

kollégák, akik még gyermekvállalás előtt állnak, a szervezet részéről nagyobb odafigyelést 

igényelnek.  

 

Közalkalmazotti munkakörök és létszámok (2018.05.31. adat) 

 

Munkakör Lakitelek Nyárlőrinc Tiszaug Összesen 

Óvónő (ebből 

gyakornok) 

15 fő (4 Fő) 8 fő (1 fő) 2 fő 25 fő 

Kisgyermeknevelő 8 fő - - 8 fő 

Pedagógiai 

asszisztens 

2 fő 1 fő - 3 fő 

Óvodatitkár 1 fő - - 1 fő 

Óvodai dajka 7 fő 4 fő 1 fő 12 fő 

Bölcsődei dajka 2 fő - - 2 fő 

Kisegítő 4 fő - - 4 fő 

Karbantartó 1 fő - - 1 fő 

Összesen: 40 fő 13 fő 3 fő 56 fő 

 

Nagyon dicséretes az óvodapedagógusok aktivitása a továbbképzéseken való részvételükkel. 

Az óvónők a hétévente kötelező 120 óra teljesítésén felül, vállalják tudásuknak, 

szakmaiságuknak tovább fejlődését, megújulását. Ezt is jelzi az intézményünkben folyó magas 

szakmai színvonalú pedagógiai munka. Az óvodai nevelő-fejlesztő munkánkat szakirányú 

végzettségű óvodapedagógusaink nagyon jól segítik, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot az 

óvónőkkel, és tájékoztatják őket, és az érintett szülőket is. A nevelőmunkát segítő dajkák is 

mindannyian szakképzettek, gyermek centrikusak. Nagy segítség a csoportokban a pedagógiai 

asszisztensek munkája. Az autista gyermekekkel való foglalkozások segítésében, az óvodai 

programok szervezésében, dekorálásban, dokumentálásban mindig lehet rájuk számítani. A 

működés feltételeinek megteremtésében jelentős szerepe van a konyhai kisegítőnek, és a 

karbantartónak is. Két óvodánkban az adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi. Az 

önkormányzatok által biztosított közcélú munkaerő is segítette a konyhai munka, a dajkai 

feladatok, az udvari munkák elvégzését. 
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Szakirányú végzettségű óvodapedagógusok (2018.05.31. adat) 

 

Szakirány Lakitelek Nyárlőrinc Tiszaug 

Differenciáló és 

fejlesztő pedagógus 

1 fő 1 fő - 

Nyelv-és 

beszédfejlesztő 

2 fő 1 fő - 

Mozgásfejlesztő, 

gyógytestnevelő 

1 fő - - 

Gyermektánc  1 fő - - 

Tehetségfejlesztő 1 fő 1 fő - 

Vezető 

óvodapedagógus 

2 fő 2 fő 1 fő 

Összesen: 8 fő 5 fő 1 fő 

 

Külső szakemberek 

Az óvodákban folyó nevelő munkát, az óvodai programjaink megvalósulását külső 

szakemberek is segítik. Logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, foci és úszás edző, angol 

és zenetanár. Az autizmussal élő gyermekek ellátását a Lakiteleki Auti Alapítvány szakemberei 

végzik, akikkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk, jó az együttműködés, jól segítik az 

óvodapedagógusok munkáját.  

 

Közösségi szolgálat az óvodánkban 

Ötödik éve folyik az intézményünkben közösségi szolgálat. 19 iskolával van együttműködési 

megállapodásunk, hogy segítsük az érettségizni szándékozó diákokat az 50 óra közösségi 

szolgálat letöltésében. A jogszabályban előírtak szerint töltik nálunk a diákok a szolgálatot. 

Mindig nagyon jól érzik magukat, és nagy segítségek az óvodapedagógusoknak, 

kisgyermeknevelőknek a nyári életben.  

 

Szociokulturális háttér 

 

Az óvodánkba járó gyermekek családi helyzete igen változó képet mutat. Megfigyelhető a 

családoknál a bizonytalan anyagi helyzet, a küzdelem az életszínvonal megtartásáért, de az 

elszegényedés jelei is megtalálhatók. Felemelkedőben csekély réteg látható. A szülők iskolai  
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végzettsége zömében általános iskola, szakmunkás végzettség, kisebb része érettségizett, és 

elenyésző a felsőfokú végzettség. Jelentős viszont a nagycsaládosok száma. 

Az utóbbi években az óvodába járó gyermekeknél a szociális és a kognitív fejlettség területén 

jelentős eltérést tapasztaltunk. Kiemelten a beszéd az a terület, amely több gyermeknél jelentős 

elmaradást mutat, egyre több a beszédhibás gyermek. A szociális hátrányok növekedésével 

csökkent a kiegyensúlyozott, harmonikus családból érkező gyermekek száma. Ezért nagyon 

fontos számunkra a családokkal való folyamatos együttműködés, a szülőkkel való jó kapcsolat 

kiépítése, a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. A szociális hátrányokkal 

küzdő gyermekek jól érzik magukat az óvodában, szívesen jönnek, örömmel vesznek részt az 

óvodai programokban, szívesen játszanak társaikkal.  

 

Kiemelten figyelünk azokra a gyermekekre, akik a képességeik valamely területén elmaradást 

mutatnak. Minél korábban megkezdjük azok felmérését, és időben küldjük Szakértői 

Bizottsághoz. Úgy gondoljuk, az integrációs nevelés jótékony hatású a különleges 

gondoskodást igénylő gyermekeknek, nemcsak a fejlesztésük, hanem a szocializációjuk 

szempontjából is, valamint az ép gyermekek személyiségfejlődésének szempontjából is. 

Nevelőtestületünk elkötelezett a gyermekek tehetségígéretes tulajdonságainak felfedezésében 

és kibontakoztatásában. 6 tehetségműhelyben folyik a tehetséggondozó tevékenység, ahol a 

műhelyvezető óvónők kiváló eredményeket értek el a gyermekek személyiségének 

fejlődésében. A gyerekek szeretnek a tehetségműhelyekbe járni, elmélyülten tevékenykednek, 

felszabadultak, önbizalmuk megnőtt. A tehetségfejlesztő óvónőink kiváló munkájának 

eredménye, hogy 2018.02.20-tól a lakiteleki óvoda az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet 

viselheti. 

 

Csoportok és férőhelyek száma (2018.05.31 adat) 

 

 Csoportok 

száma 

Férőhely Létszám Számított 

létszám 

Lakitelek óvoda 7 175 177 194 

bölcsőde 4 54 54 54 

Nyárlőrinc óvoda 4 100 85 94 

Tiszaug óvoda 1 25 22 22 

 

 



Intézményvezetői Pályázat 2018.  

19 
 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása (2018.05.31 adat) 

 

Státusz Lakitelek Nyárlőrinc Tiszaug Összesen 

BTMN gyermek 15  2 - 17 

SNI gyermek 12  9 - 21 

Autista gyermek 5  - - 5 

HHH gyermek 5  3 2  10 

HH gyermek 7  4 4  15 

Kiemelten 

tehetséges 

8 10 1 19 

 

 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

A tárgyi feltételeink fejlesztését az önkormányzatok, a szülői szervezet, az Oktatási Hivatal, az 

Alapítványunk által nyert pályázatok, vagy a saját pályázataink jelentik.  

 

A társulás óvodái a települések főutcái mellett találhatók, így a szülőknek nem kell nagy 

távolságot megtenni ahhoz, hogy a gyermekeikkel gyorsan eljussanak az óvodába. Az épületek 

állaga jónak mondható, a csoportszobák tágasak, komfortosak, bútorzatuk korszerű, a játékok 

megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítottak. Az óvodák épületeihez megfelelő méretű 

udvarok tartoznak, ahol a játék lehetőségeit közlekedési játszóudvar, udvari játékok színesítik.   

 

Lakiteleken, miután 2010-ben befejeződött a Széchenyi krt-i óvoda teljes körű felújítása és 

belső átalakítása, 2013. őszén a Kiss János úti óvoda felújítása, és bővítése is megtörtént. Az 

udvarunk fejlesztése, felújítása folyamatos, melyet a szülői szervezet és az alapítványunk 

jelentős támogatásának bevonásával, tervszerűen valósítunk meg.  

 

A Nyárlőrinci óvodában a TOP-1.4.1-15-BKI-2016-00009 azonosító számú pályázat keretében 

az óvodánk egy tornateremmel, és egy bölcsődei egységgel bővül. A beruházás összköltsége 

256.000.000- Ft, a befejezésének tervezett időpontja 2018.04.30. A tervezett bővítés, átépítés, a 

foglalkoztatók kivételével lényegében az egész óvodát érinti. Az építkezés 2018. május végén 
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kezdődik. A gyermekek ideiglenesen 2018.05.21-én el lettek költöztetve a közeli Művelődési 

Házba, és a Nyugdíjasházba.  

 

Tiszaugon ebben a nevelési évben megújult az óvoda. Az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” témájú pályázatban az óvoda épületének hőszigetelése, a 

tetőhéjazat csere és tetőszerkezet erősítés valósult meg. A homlokzat felújítás, nyílászáró csere 

újjá varázsolta óvodánkat. Az önkormányzat jóvoltából valósult meg, hogy az óvoda udvarán 

fedett terasz legyen. Ez kiváló helyszín lesz a családi napok, szabadtéri foglalkozások, óvodai 

ünnepségek megrendezéséhez.  

 

Pályázataink 

 

Pályázat kódszáma Pályázat címe Megvalósítás 

helyszíne 

Pályázati összeg, annak 

helyzete 

EFOP-3.1.1-14-

2015-00001 

Kisgyermekkori 

nevelés támogatása 

Lakitelek Jó gyakorlatainkkal képzési 

helyszínként vettünk részt 

benne.  

480.000 Ft értékű 

eszközcsomag járt. 

EFOP-3.9.2-16 

konzorciumi pályázat 

Humán kapacitások 

fejlesztése térségi 

szemléletben-

kedvezményezett 

térségek 

Lakitelek 

 

 

 

 

 

 

Elnyert összeg: 74.755.512 Ft. 

Ebből közel 8.000.000 Ft 

összegbe komplex óvodai 

szolgáltatásfejlesztés valósul 

meg óvodánkban, melyből 

700.000 Ft értékű udvari 

játékfejlesztésre kerül sor. 

Tiszaug Pályázaton elnyert teljes 

összeg: 13.621.055 Ft. A 

pályázatban szakmai 

programok támogatása, kisebb 

összegű fejlesztő eszközök 

beszerzése 

Autmentor 2017 Autizmus- specifikus 

nevelés és oktatás 

támogatása VII. 

Lakitelek 800.000 Ft-ot nyert az 

Alapítványunk, 2 autizmussal 

élő gyermek ellátásához,  
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 A köznevelési és a 

kulturális 

intézményekben 

működő 

tehetséggondozó 

programok támogatása 

Lakitelek A program megírásával a 

gyermekek sokoldalú zenei és 

táncos mozgásának fejlesztése, 

a hagyományos, jeles napok 

színesítése, és az V. 

Csintekerintő gyermektánc 

találkozó megszervezése a 

célunk. 

A pályázat elbírálás alatt van. 

TOP-1.4.1-15-BKI-

2016-00009 

 Nyárlőrinc A beruházás költsége 

256.000.000 Ft. A Nyárlőrinci 

óvoda bővítése, tornateremmel, 

és egy bölcsődei egységgel  

EFOP-3.1.3-16-

2016-00001 

Társadalmi 

felzárkózási és 

integrációs 

köznevelési 

intézkedések 

támogatása 

Nyárlőrinc Esélyteremtő óvoda kiemelt 

projektje. 

A pályázat megvalósításának 

ideje 30 hónap. 

 

Az óvodák összességében véve megfelelően felszereltek, megfelelő feltételek között működő 

óvodák. Az óvoda költségvetésén túlmenően pályázati összegek, szülők, vállalatok, a 

Lakiteleki Óvodáért Alapítvány és vállalkozások támogatásával egészül ki az óvodánk 

felszereltsége. Az óvodák külső képe is mutatja az itt dolgozók igényességét, a szép iránti 

fogékonyságát, precizitását. A Pedagógiai Programunk megvalósításához a tárgyi 

felszereltségen túl a dolgozók gyermekszeretete, segítőkészsége, önzetlensége, gondos 

figyelme, és személyes példamutatása is jó alapot teremt. 
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V. Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése – Pedagógiai Program 

 

Nevelőtestületünk élve a törvény adta lehetőséggel, a már meglévő tapasztalatait felhasználva 

kidolgozta a saját nevelési programját, melyet a fenntartó is elfogadott. Az óvodai nevelés 

céljait, feladatait, működésének jogi feltételeit a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

határozza meg. A Pedagógiai Programunkat az előírásoknak megfelelő, többször is átdolgozott 

és szakmailag egyre korszerűbb Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott 

elvárásoknak, elveknek megfelelve készítettük. Az általánosan megfogalmazott cél és 

feladatrendszeren túl fontosnak tartottuk, hogy megőrizzük tagóvodáink értékeit, 

hagyományait, és megjelenítsük azok sokszínűségét. 

 

Továbbra is érvényesülnek eddigi alapelveink: 

 Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Ezért 

napi szinten együttműködünk, segítjük és erősítjük a családokat. 

 Az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységének a mozgást tartjuk, mely állandó 

örömforrás a számára. Kedvezően befolyásolja az egészséges lélek, a test, a fejlett 

értelem alakulását. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy szabadon, kedvére 

mozoghasson, ehhez elegendő időt, alkalmat, teret biztosítunk. 

 A gyermek legelemibb pszichikus szükséglete a szabad játék. 

 Az óvodás korú gyermek személyiségéhez igazodó komplex nevelést folytatunk, 

melyben minden gyermek megkapja az egyéni, differenciált bánásmódot. 

 Szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezet megteremtése, melyben megvalósul a 

harmonikus nevelés, és a gyermek megtalálja a közösségben a helyét. 

 A gyermeki jogok biztosítása, esélyegyenlőség megteremtése. 

 

Programunkban kiemelt jelentőséggel bíró alapelveink: 

 az érzelmi nevelés, melyben az egyéni bánásmód, az érzelmi biztonság 

megteremtéséhez szükséges rendszeresség, a napi és heti rend, a rugalmasan kezelt 

szokásrendszer meghatározó. 

 Az anyanyelvi nevelés, mely az egész napi tevékenységeket áthatja. 

 A környezettudatos viselkedés megalapozása. Óvodánk pedagógiai rendszere és tárgyi 

környezete is segíti ennek kialakulását. 
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Céljaink, feladataink:  

 A gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése az egyéni kompetenciáit 

megalapozva, az iskola megkezdéséhez szükséges szociális és értelmi érettségük 

kialakítása. 

 A hátrányokkal küzdő, lassabban fejlődő gyermek fejlődését befogadó, szeretetteljes, 

ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben biztosítsuk. 

 A tehetségígéretek felismerésének, kiteljesedésének a segítése. 

 Zökkenőmentes iskolakezdés a gyermek képességeinek maximális kibontakoztatásával. 

 

Pedagógiai programunkkal biztosítjuk a települések óvodáiba járó gyermekeknek az aktív, 

örömteli óvodáséveket. A programunkat nevelési évre bontva valósítjuk meg, amelyben 

megjelennek a céljaink aktuális elemei.  

1999 szeptemberétől vezettük be a saját programunkat, mely 2007-ben és 2013-ban is 

módosításra, átdolgozásra került. A 2014-től elinduló minősítések, önértékelési és 

tanfelügyeleti rendszer bevezetésével szükségessé vált a dokumentumok harmonizációja, így 

2016-ra újra módosítottuk a Pedagógiai Programunkat. A jogszabályi változások, melyek 

érintik a gyermekek egyéni fejlődésének, fejlesztésének nyomon követését, az egységes 

megfigyelési-mérési- értékelési rendszerünket, ettől az évtől újra szükségessé teszik a program 

módosítását.  

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata és módosítása szinte folyamatos. Az alábbi szempontok 

szerint végeztük: 

 az elmúlt négy esztendő beválás vizsgálatai 

 a kompetencia alapú óvodai nevelés 

 belső intézményi elvárások 

 zöld óvoda és Madárbarát óvoda 

 tehetséggondozás 

 jogszabályi változásoknak megfelelő egységes megfigyelési-mérési- értékelési rendszer, 

gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció. 
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A referencia intézményi működéshez szükséges a hosszú távú stratégiai terv. Ez az 

intézményfejlesztési tervünk, amely a szakmai színvonal további fejlesztése érdekében 

szükséges. Ennek elemei a következők:  

1. Műhelymunka 

2. Intézményi önértékelési rendszer megvalósítása 

3. Jó gyakorlat átadás 

4. Mentorálás 

5. Tehetségkibontakoztatás 

6. PR tevékenység 

7. Gyermekvédelem 

8. Pedagógiai Program beválás vizsgálata 

 

 

1. Műhelymunka: belső és külső kapcsolatok, szakmai együttműködés és kommunikáció. 

A műhelymunkáink célja mindig az volt, hogy közös munkával valami újat hozzunk létre. 

A munkaközösségeink: fejlesztő, a természetismereti, a tehetséggondozó, és az önértékelő 

munkaközösség tagjai nagy szerepet vállaltak ebben, és nagyon sok munkát végeztek a 

végleges anyagok elkészítésében. A munkaközösségek nagyon jól együttműködnek, önállóan, 

tervszerűen és szakszerűen végzik a tevékenységüket.  

A Fejlesztő munkaközösség összefogja a társult intézményeket és a bölcsődét. Az adott nevelési 

évben meghatározott kiemelt feladatunk megvalósítását segítik, módszertani segítséget 

nyújtanak a nevelőtestületnek a mindennapos munkához. Méréseket végeznek, hospitálásokat 

szerveznek, bemutató foglalkozásokat indítanak, műhelymunkát szerveznek, kiselőadásokat 

tartanak a szülőknek. Játékgyűjtemények is készültek a kreativitás, mozgás, gyermektánc 

területéről, melyeket kiválóan tudnak hasznosítani a kollégák. Kiemelkedő tevékenysége révén 

az egységes megfigyelési, mérési és értékelési rendszerünket, és a gyermekek fejlődését 

nyomon követő dokumentumainkat átdolgozták. 

A Természetismereti munkaközösség vezetőjének közreműködésével, 2017-ben harmadik 

alkalommal nyertük el a Zöld óvoda címet. Az erdei iskolával erősítik a szakmai 

kapcsolatunkat, és kiváló programokkal segítik a nevelőközösség együttműködését, a család és 

óvoda kapcsolatát („Bicajjal az oviba” program, madáritató, madáretető készítő verseny.  

A Tehetséggondozó munkaközösség tagjainak elhivatott, magas szakmai színvonalú 

munkájának köszönhetően 2018.02.20-án megkaptuk az Akkreditált kiváló Tehetségpont 

címet. Nagyon nagy fejlődést mutat ez a tehetséggondozó tevékenységünk. Kiemelkedő 
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eredményeket értek el a tehetségműhely vezető óvónőink, kiválóan kidolgozták a 

dokumentációjukat.  

Az Önértékelési munkaközösségünk intézményközi munkaközösség, mely szakmailag jól 

összefogja az intézmény belső ellenőrzéseire vonatkozó folyamatokat. Feladata, hogy segítse az 

önértékelési rendszerünk működését.  

A munkacsoportok elsősorban az intézményünk kapcsolatait erősítik. A tagok nagyon jól 

képviselik az intézményünket.  

Az Óvoda-iskola munkacsoport tartja a kapcsolatot a legfőbb szakmai partnerünkkel, az 

iskolával. Évente kétszer (ősszel, és tavasszal) tartunk hasznos megbeszélést, véleménycserét. 

Az ott elhangzott információkat mindig igyekszünk beépíteni az óvodai munkánkba, a 

gyermekek iskolára való felkészítése során. Nagyon jó az együttműködésünk az alsós tanítói 

munkaközösséggel.  

A Környezeti kapcsolatok munkacsoport a már kialakult programjainkat szervezi. Rendszeresen 

részt veszünk a könyvtár, a művelődési ház kifejezetten óvodásoknak szervezett programjain. 

A gondozóházzal való kapcsolatunkat erősíti, hogy az idősek napján és karácsony alkalmával 

az óvodások műsorral kedveskednek. Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy nevelésünkkel 

erősítsük a gyermekekben az idősek tiszteletét. A munkacsoportok működtetésével, a feladatok 

szétosztásával a nevelőtestületünk kapcsolatai széleskörűek. Nagyon jelentős a civil 

szervezetekkel kialakult kapcsolatrendszerünk. 

Tapasztalatcserék, szakmai találkozók, konferenciák alkalmával szintén sok hasznos szakmai 

információt hallottunk az önértékelési rendszer kidolgozásával, a tehetséggondozással, 

motivációval, az óvodáskorú gyermek játéktevékenységével kapcsolatban. A vezetőkkel együtt 

a tervezésről, értékelésről, költségvetésről hallgattunk előadásokat. 

A Csintekerintő népi játék és gyermektánc találkozónk megszervezése mindig jó alkalom a 

gyermektánccal foglalkozó szakembereknek az egymástól való tanulásra.  

Hospitálás során figyeltük meg idén a bölcsődében a gyermekek beszédfejlettségét, előző 

évben a bölcsődések étkezési kultúráját, de a gyakornokok is eljártak hospitálni 

kolléganőikhez, hogy megfigyeljék a gyermeki tevékenységeket, és a látottakból tanuljanak. A 

hospitálás mindig nagyon jó lehetőség a szakmai tanulásra. Megfigyelve, hogy a másik hogyan 

csinálja, vagy a nehézséget jelentő problémákat hogyan oldja meg. 

Belső képzést szervezünk évek óta a nevelőtestületünk kiemelt feladatainak témájában a 

dajkáknak, és a pedagógiai asszisztenseknek. Óvónőink felkészülve az adott témából, mindig 

játékosan, érthetően tartják ezeket a színvonalas előadásokat és gyakorlati képzéseket, melyek 

mindig jó hangulatban telnek. Előadás sorozatot szerveztünk 2016-ban a Szülők iskolája 
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címmel, mely elsősorban a szülőknek szerveződött, de jelentős számban vettek részt rajta 

kisgyermeknevelők és óvónők is.  

Nyílt napok alkalmával a nagyszülők, és a szülők is bepillantanak az óvoda szakmai 

munkájába. Ezeknek mindig nagy sikere van, hiszen az idősek napja alkalmából megtartott 

nagyszülős napon együtt játszhat a nagyszülő az unokájával, együtt tevékenykednek. A 

szakmai napok alkalmával a szülő lát bele gyermeke egy napjába. A tehetségműhelyek, és az 

óvodai programok záró foglalkozásain is megnézhetik a szülők, hogy egész évben mit 

tevékenykedett, mennyit fejlődött a gyermekük. A szülők mindig elégedettek ezeknek a 

programoknak a szervezettségével, a hatékonyságával, a programvezetők munkájával. Mindez 

jobban erősíti a család és az óvoda kapcsolatát, a szülők együttműködőbbek, jobban bele látnak 

a pedagógiai munkánkba.  

 

2. Intézményi Önértékelési Rendszer működése  

Ebben a nevelési évben a Lakiteleki, és a Nyárlőrinci óvodánk is átesett a külső, tanfelügyeleti 

ellenőrzésen. Ezt megelőzte már korábban a pedagógusok önértékelése, melyet az Önértékelési 

munkaközösségünk koordinált. Ezt követte a Lakiteleki óvodavezető, és a Nyárlőrinci 

tagintézményvezető esetében a tanfelügyelet, majd a két óvoda intézményi önértékelése. 

Ezeknek az ellenőrzéseknek a célja, hogy segítséget adjanak az intézmény pedagógiai – 

szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy az intézmény hogyan valósította 

meg a saját Pedagógiai Programjában foglaltakat. Ötévenként kerül sor ezekre a teljes körű 

ellenőrzésekre, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, valamint az öt 

évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Nagyon jó eredménnyel zártuk ezeket a külső 

ellenőrzéseket, melyben nagy hangsúlyt kaptak az intézményi dokumentumaink. Elkészült az 

intézményünk Intézkedési terve a következő öt évre. 

 

3. Jó gyakorlat átadás 

Ebben a nevelési évben két Jó gyakorlatunk bemutatásával vettünk részt az, Oktatási Hivatal 

kiemelt uniós projektjében. Közel 40 óvodapedagógus vitte a jó hírünket az ország minden 

részére. A népi játék és gyermektánc tartalmú jó gyakorlatunk bemutatására került sor 2018. 

januárjában, a hátránycsökkentést előtérbe helyezve. Majd márciusban a CICAHÁT-

KUTYAHÁT jó gyakorlatunk által a mozgás prevenciós és korrekciós lehetőségeit mutattuk be 

szintén a hátránycsökkentés tükrében. Mindkét alkalommal az óvodapedagógusaink kiváló 

szakmai bemutatót tartottak, majd ezt elméleti tudásukkal is alátámasztották. A magas szakmai 
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színvonalú bemutatók után a jó gyakorlatunk átadására kaptunk inspirációt, és a táncos 

programunk továbbképzésként való akkreditálását.  

A referencia intézményi működésünk legnagyobb hozadéka a Jó gyakorlataink kidolgozása és 

működtetése. 

 

4. Mentorálás  

Intézményünkben elsősorban a gyakornok kolléganőkre terjed ki. A Lakiteleki óvodánkban 4, 

Nyárlőrincen 2 gyakornok kolléga segítésére, támogatására voltak a mentorok. A mentorálási 

idő alatt erősödött a kapcsolat a kolléganők között. Nagyon meghatározó az új kollégák 

számára ez az időszak, a pedagógiai pályán való elindulás szempontjából. A gyakornokok 

tanulási folyamatában óriási a felelősségük nemcsak a mentoroknak, hanem a gyakornokok 

váltótársainak is. Nagyobb figyelemmel kísérjük a portfóliójuk sikeres megírását, feltöltését, 

hiszen ez feltétele a minősítő vizsga letételének, hogy a PED. I szintet elérjék. Ha szükséges, 

szaktanácsadó segítségét is igényeljük a szakmai megsegítésükhöz. Szívesen jönnek főiskolai 

hallgatók is az intézményünkbe a szakmai gyakorlati idejüket letölteni, de egyre több dajka, és 

pedagógiai asszisztens rövidebb idejű szakmai gyakorlatát is biztosítottuk. 

 

5. Tehetségkibontakoztatás 

Lakiteleken hat, Nyárlőrincen egy tehetségműhelyben történik a tehetségígéretekkel a 

foglalkozás, Tiszaugon pedig a csoporton belül történik nagy odafigyeléssel a kiemelkedő 

képességű gyermekek fejlesztése.  

A műhelyekben folyó rendszeres tevékenykedtetés a gyermekek személyiségének fejlődésében 

is nagyon jól látható, és ez a gyermekek csoportban végzett tevékenységeiben, tudásában is jól 

megfigyelhető. Kiváló eredményeket érnek el a tehetségműhelyvezető pedagógusaink. A 

szülők nagyon örülnek a tehetségműhelyek működésének, annak, hogy valamiben az ő 

gyermekük is tehetségígéret. A szülőkkel való kapcsolatunk is javult ezáltal. Ezt tapasztaltuk az 

első TALENTUMKA tehetségtalálkozón is, ahol nagy sikerrel mutatkoztak be a csoportok és a 

tehetségműhelyek is. Az OVISZINPAD tehetségnapunkon a tagóvodák tehetségígéretei mind 

bemutatják a tudásukat, és mindig nagy sikert aratnak.  

A Bács-Kiskun megyei TIT által megrendezésre került 45. Óvodapedagógusok Nyári 

Egyetemén színvonalas műsorral léptek fel a gyermektánc tehetségműhelybe járók, és kiváló 

előadás keretein belül mutatkozott be a matematikai, logikai műhely.  

A nevelési évek kiemelt feladatai is a tehetségmodell három elemére - a kreativitás (2016/2017) 

a motiváció (2017/2018), és a kiemelkedő adottságok, képességek (2018/2019)- épülnek. 
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6. PR tevékenységünk  

Célja, hogy széles körben tájékoztassuk a partnereinket az óvodánkban folyó szakmai 

munkáról. Fontos számunkra, hogy megnyerjük, meggyőzzük őket a céljaink eléréséért. Ennek 

érdekében sokat fejlődtünk a honlapunkra történő cikkek megírásával. A Laki Lurkó óvodai 

újságunkból mindig értesülnek a partnereink az aktuális programokról, az intézményünkben 

történt eseményekről. A csoportoknak zárt facebook csoportjaik vannak, ahol a szülőket tudják 

tájékoztatni. Az lcafe.hu oldalon is megjelennek a társulásunk óvodáiban történt események, 

programok, mely szintén szélesebb körben ad hírt rólunk.  

 

7. Gyermekvédelem 

Óvodáinkban és a bölcsődében is arra törekszünk, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően a 

legmagasabb szinten valósuljon meg az integráció, az esélyegyenlőség. Óvónőink 

gyermekvédelmet segítő, veszélyeztetettséget felderítő lapot töltenek ki, melyek elemzésekor 

jól láthatók a fejlesztésre szoruló gyermekek, a segítségre szoruló családok. A gyermekvédelmi 

felelősök nagyon jól koordinálják ezt, és nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki általuk a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a védőnőkkel, a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületével. 

Az inkluzív nevelés évek óta jelen van az intézményünkben. Az Alapító okiratnak megfelelően 

befogadjuk a Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket – autizmus spektrum zavarral küzdőt is. A 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket, a kiemelten tehetséges, 

valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket is. A SNI gyermekek 

ellátása saját költségvetés által foglalkoztatott gyógypedagógusokkal történik. A Lakiteleki 

Auti Alapítvány kiváló szakembereivel segíti az autista gyermekek fejlesztését. Az 

óvodapedagógusaink egyre többet tudnak az autizmusról továbbképzéseken hallottakból, 

szakirodalmakból és egymástól. A BTMN gyermekek fejlesztését a saját fejlesztő 

pedagógusainkkal tudjuk ellátni, egyre nagyobb ezeknek a gyermekeknek a száma. Minden 

óvodapedagógus feladata a HH és HHH gyermekek fejlesztése, az elmaradásuknak 

megfelelően.  

 

8. Pedagógiai Program beválás vizsgálata 

A nevelési évek kiemelt feladatai a tehetségmodell három elemére - a kreativitás (2016/2017) a 

motiváció (2017/2018), és a kiemelkedő adottságok, képességek (2018/2019)- épülnek. 

2019/2020. nevelési évben a család-és az óvoda kapcsolata lesz a kiemelt feladatunk, majd 

2020/2021-ben újra megtörténik a Pedagógiai Programunk felülvizsgálata. Ekkor megnézzük, 

felülvizsgáljuk azt, hogyan tudtuk megvalósítani azokat a célokat, feladatokat a szakmai 
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munkánk során, amelyeket a Pedagógiai programunkban megfogalmaztunk. A programunkban 

megjelenő alapelveknek megtudunk-e felelni, ha nem módosítani szükséges.   

 

 

Az intézményi önértékelés, valamint az intézményi tanfelügyeletet követően elkészült az 

intézményünk Intézkedési terve, melynek időtartama 2018. 09. 01 - 2023. 08. 31. Erre 

alapozom a következő időszak éves terveiben az intézkedési terv megvalósításának egyes 

feladatait, és azok megvalósításának lépéseit. 

 

Az elkövetkezendő öt év céljai és feladatai a belső önértékelés és a tanfelügyelet eredményein 

alapul.  
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VI. Vezetési program 

 

Az óvodapedagógusi, és a vezető helyettesi munkám során is megtapasztaltam, hogy akkor tud 

sikeresen és jól együtt dolgozni egy szervezet, ha annak tagjai a képességei és tudása legjavát 

adja, ha eszerint teljesíti a feladatokat. Meggyőződésem, hogy eredményes vezetői munkát 

megvalósítani csak a munkatársakkal együttműködve, közösen, egymást meghallgatva lehet. 

Bízom a kollégáimban, a képességeikben, lelkesedésükben, ezért meggyőződésem, hogy az 

alkalmazotti közösség minden nehézség ellenére sokra hivatott. A konstruktív 

együttműködéssel elérhetők a Pedagógiai Programunkban és egyéb dokumentumainkban 

megfogalmazott célok. Ezért törekszem a megfelelő munkahelyi légkör megteremtésére, ahol 

mindenki szívesen dolgozik a közös célért, a gyermekek harmonikus fejlődéséért.  

 

1. Vezetési irányelveim 

A vezetői elgondolásaim, nézeteim alakulását befolyásolta a köznevelés terén bekövetkezett 

változások, az önértékelési rendszer bevezetése, a nevelőtestületünk folyamatos személyi 

változása, a partneri igényeknek való megfelelés. Kiemelt vezetői feladatomnak tartom, hogy a 

szervező-irányító munkámmal továbbra is a legjobb feltételeket biztosítsam, az óvodák, a 

bölcsőde számára. Elsősorban a kapott szellemi értékek, az eddigi munkánk színvonalának 

megőrzését, továbbfejlesztését tartom fontos feladatomnak.  

 

Vezetői irányelveim 

 Nyugodt, bizalommal teli légkör megteremtése az óvodákban, ahová szeretnek járni a 

gyermekek. 

 Az óvodában folyó alkotó pedagógiai munka töretlen folytatása, a családokkal való 

további szoros együttműködésben. 

 A legnagyobb érték a játék, a gyermek legfőbb élményforrása, a személyiség 

fejlesztésének leghatékonyabb módja, mely áthatja az egyéb gyermeki tevékenységeket 

is. 

 Az integráció lehetőségével az átlagtól eltérő gyermekek befogadása, képességeik 

kibontakoztatása. 

 A gyermekek nevelésében alkalmazott közös értékrendszer továbbvitele. 

 Intézményünk szakmai színvonalának megtartása, a kollégák munkájának segítése, a 

megfelelő tárgyi feltételek biztosítása, ésszerű gazdálkodási stratégiák kidolgozása. 
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 A meglévő értékeink, hagyományaink megtartása, a tagóvodáink helyi sajátosságainak 

megőrzésével. 

 

2. Vezetői célok 

A célkitűzéseimet az eddig végzett munkám során szerzett tapasztalataim, gyakorlatom alapján, 

az intézményben folyó szakmai munka, a szervezet folyamatos változása, és az elért 

eredmények tükrében teszem.  

Célom, hogy az óvodák megtartva az önálló arculatukat tudják folytatni a hatékony nevelési 

működésüket, a Pedagógiai Programunk megvalósítását, megfelelve a társadalmi elvárásoknak, 

a fenntartói és intézményhasználói igényeknek, és a helyi sajátosságoknak. Tovább szeretném 

folytatni a szakmai és emberi kapcsolatokra építő, a kölcsönös bizalmon alapuló intézmény 

működtetését, ahol a szakmai tudásukat egyesítve, egymást segítve folytatja a magas szakmai 

színvonalú munkáját a nevelői közösség.  

Olyan óvodai nevelést kívánok erősíteni, ahol a gyermek boldog gyermekkorát élheti, és ehhez 

minden feltétel biztosított. Mindehhez feltétlenül szükséges a szoros együttműködés, a további 

jó kapcsolat, a fenntartóval, a munkatársakkal és a szülőkkel. 

 

2.1.Humán erőforrás fejlesztési lehetőségei 

Célom: a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges személyi feltételek optimális 

biztosítása az óvodákban. 

Hosszú távú feladataim: 

 a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően biztosítani az alkalmazotti létszámot. 

A megüresedő álláshelyek körültekintő betöltése, a legmegfelelőbb szakemberek 

kiválasztása, az új dolgozók mielőbbi beilleszkedésének a segítése. (Ha lehetőség nyílik 

rá, gyógypedagógiai asszisztensi státusz biztosítása.) 

 A demokratikus vezetői magatartással, bizalmon alapuló kapcsolatrendszer és humánus 

légkör megteremtése. 

 Az intézményi célok, a sikerek elérése érdekében az alkalmazottak ismereteinek, 

tudásának hatékony kiaknázása, szakmai megújulás elősegítése. 

 Folyamatos önképzéssel törekszem a szakszerű intézményvezetésre. 

 Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők továbbképzési kötelezettségének, 

konferenciákon, műhelymunkákban való részvételének biztosítása, támogatása az 

intézmény anyagi lehetőségeihez mérten. Az elkövetkező 5 év továbbképzési terveiben 

prioritást élvez a fejlesztő, differenciáló szakvizsgás pedagógus képzés, a 
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mozgásfejlesztő, gyógytestnevelő, a SZIT és Delacato mozgásfejlesztős 

továbbképzések, a Sindelar fejlesztő program elsajátítása. Folytatni szeretném a dajkák 

belső továbbképzését, és számukra is megadni a lehetőséget a szakmai napokon, 

képzéseken való részvételre. 

Középtávú feladataim: 

 Az óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek biztosítani a lehetőséget a szakmai 

terveiknek, céljaiknak a megvalósítására. 

 Az új kollégák mellé mentorok kijelölése, a Mentorálás továbbfejlesztése. A személyi 

változások miatt a feladatok felelőseinek újragondolása, az egyenletes munkamegosztás 

feltételeinek megteremtése.  

 Elősegíteni az önálló kezdeményezésen és a személyes felelősségvállaláson alapuló 

együttműködést, csapatmunkát. 

 A közösségformálás, csapatépítés érdekében közösen vállalt feladatok teljesítése, 

szakmai nyitás egymás munkája felé, a csapatépítő programok folytatása, kirándulások, 

igény szerinti közös összejövetelek.  

 A gyermekek fejlesztését elősegítő külső szakemberekkel való jó együttműködés 

elősegítése. 

Rövid távú feladataim: 

 A tagintézmények dolgozói között a szakmai kapcsolat, a kollegiális viszony erősítése a 

közös programjainkkal.  

 Az óvodapedagógusok és a nevelést segítő dajkák közötti partneri viszony elmélyítése. 

 A megfelelő információáramlás biztosítása az intézmények között, és az intézményen 

belül. 

 A munkatársak elismerése a „Jó szó mindig akad!”, a Nevelőtestületi és az 

Óvodavezetői dicséret további adományozásával, a jubileumokra való 

megemlékezésekkel, a kitüntetésekre való felterjesztésekkel. 

 A minősítési rendszerben való előrelépéshez szakmai segítségnyújtás a 

pedagógusoknak. A belső-és külső értékelési rendszerre (önértékelés, tanfelügyelet) 

való folyamatos felkészülés. 

 

2.2. Tárgyi erőforrás fejlesztési lehetőségei 

A munkám során tapasztaltam, hogy a költségvetési keret mellett szerencsés minél több 

támogatót, külső forrást találni a bevételeink gyarapodására, azért, hogy az intézmények 

működése még hatékonyabb legyen. Az önkormányzatokkal, az Alapítvánnyal, a szülőkkel, 
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való együttműködés, és a megnyert pályázatok kapcsán, az óvodáink, bölcsődénk épületei 

megújulnak, az eszközkészletek gyarapodnak, tárgyi feltételeikben megfelelnek az 

elvárásoknak. Továbbra is tartom a fenntartóval a szoros együttműködést, és biztosítom az 

óvodák jogszerű működéséhez szükséges feltételeket. 

Hosszú távú feladataim: 

 A költségtakarékos gazdálkodás. 

 A meglévő épületeink, eszközeink állagmegóvása. A munkatársak figyelmét is erre 

felhívva, a gyermekeket erre nevelve. 

 A játékok eszközök bővítése, korszerűsítése. 

 Új, korszerű, az EU szabványoknak megfelelő, a gyermekek mozgásigényét kielégítő 

udvari játékok beszerzése minden óvodában, és bölcsődében. 

 Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatíró team működésének elősegítése. 

 Az alapítványunk további sikeres működtetése, alapítványi programok szervezése, még 

inkább megnyerni a szülőket és támogatóinkat a közös célok érdekében. SZJA 1%-nak 

a fogadása. 

 Az informatikai és audiovizuális eszközök és berendezések bővítése, korszerűsítése az 

óvodákban, bölcsődében. E-napló bevezetése az óvodákban. 

 Intézményi honlap folyamatos karbantartása, üzemeltetése. 

 Automata öntöző rendszer kiépítése.  

Középtávú feladataim: 

 Támogatom és legjobb tudásom szerint segítem a kiemelkedő óvodafejlesztéseket, 

amely előreláthatóan Nyárlőrincen valósul meg a TOP-1.4.1-15-BKI-2016-00009 sz. 

pályázat keretében. Az óvoda épülete egy tornateremmel és egy bölcsődei egységgel 

bővül. A beruházás összköltsége 256.000.000 Ft, befejezésének tervezett időpontja 

2018.04.30. 

 Az udvari játékeszközök törvényi előírásoknak megfelelő, folyamatos felülvizsgálata, 

karbantartása, korszerűsítése, a balesetvédelmi szempontoknak megfelelően. 

 A kertek, az udvarok zöld növényzetének gazdagítása. 

Rövid távú feladataim: 

 A szükséges felújítások, karbantartási feladatok, tisztasági meszelések elvégzése. 

 A felszerelési tárgyak, eszközök pótlása, cseréje. 

 Évente a homokozók feltöltése, frissítése homokkal. 

 Intézményi dekorációk frissítése. 
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2.3.Szakmai munka fejlesztése 

Intézményünk nevelőtestülete a Pedagógiai programot kiemelt feladatokra bontva, éves 

munkatervben megfogalmazott, havi feladatokra bontja, amely tartalmazza az önértékelésből, 

és a külső szakmai ellenőrzésekből adódó feladatainkat is.  

Célom: az óvodai nevelés és a bölcsődei gondozás-nevelés szakmai színvonalának további 

erősítése, az eddigi pedagógiai eredmények megtartása.  

Hosszú távú feladataim: 

 A feladatok tervezésénél, és megosztásánál figyelembe veszem, hogy mindhárom óvoda 

más adottságokkal rendelkezik. Szem előtt tartva a Pedagógiai Programunk 

célkitűzéseit, arra törekszem, hogy sokszínű és hatékony nevelési intézményként 

működjünk.  

 A szakmai munka színvonalának megtartása, fejlesztése. A meglévő szakképesítések 

kihasználása, és az igényeknek megfelelő új képesítések megszerzésére ösztönzés. 

 Minősített referenciaintézményi működés folytatása, a Jó gyakorlataink megtartása, 

belső átadásának megszervezése, különös figyelmet fordítva az új kolléganőkre. 

 Szakmai anyagaink egységes formátumban történő megjelenítése, azok odaadása 

minden óvodapedagógusnak. 

 A meglévő pályázataink fenntartása. 

 Szakmai kapcsolatok alakítása, hálózatépítés.  

 Újabb tehetségműhelyek elindítása. 

 Az óvoda szabályozó dokumentumainak, Pedagógiai Programunknak a beválás és 

hatékonyság vizsgálata. 

 Munkaközösség vezetők mérésmetodikai képzéseken való részvételének támogatása, 

amely segíti a kutató-elemző munkánkat.  

Középtávú feladataim: 

 Minden óvodánkban, és a bölcsődében is lesz személyi változás, intézményi szinten hét 

új munkatárs várható. Nagy figyelmet fordítok arra, hogy valamennyi munkatársunk jól 

érezze magát a munkahelyén, mind szakmai, mind az emberi kapcsolatok 

kiegyensúlyozottak legyenek. Fontos, hogy a kollégák is erre törekedjenek, hiszen a 

gyermekek is nyugodt légkörben érzik jól magukat. 

 Vezetői tevékenységem során arra törekszem, hogy minden csoportban nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör legyen, a gyermekek biztonságban és jól érezzék magukat, 

minden feltétel biztosított legyen a nyugodt, elmélyült játékra. 
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 A nevelő, fejlesztő munka hatékonyságának ellenőrzésekor törekszem az objektivitásra, 

a tervszerűségre és a folyamatosságra. A munkatársak pozitív megerősítésére 

törekszem. 

 Minden munkatárs törekedjen arra, hogy a szülőkkel szorosan együttműködve, a családi 

nevelésre építve, azt kiegészítve segítse a gyermekek fejlődését. 

 A módosított, és a nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programunk folyamatos 

szakmai működtetése, a módszertani munka segítése, a folyamatos szakmai fejlődés 

biztosítása. 

 Műhelymunkák, hospitálási lehetőségek biztosítása. 

 A „Zöld Óvoda” cím újabb megpályázása, és az örökös „Zöld Óvoda” cím elérése. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való hatékonyabb foglalkozás érdekében az 

óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek képzéseken való részvétel, 

szakemberekkel való konzultáció biztosítása.   

 Olyan munkatervek készítése, amelyben megvalósul az arányos munkamegosztás, 

ennek érdekében minden kolléga a képzettségének, érdeklődésének, nyitottságának 

megfelelő mértékben vállalva a feladatokat. 

Rövid távú feladataim: 

 Az önértékelési rendszerünk további, folyamatos működtetése, a Belső Önértékelési 

Csoport munkájának segítése. 

 A tervezés, a napi gyakorlat és az eredmények alakulásának figyelemmel kísérése, a 

gyakornokok segítése, mentoraik kijelölése. 

 A közösségfejlesztő, szakmai programok folytatása. Továbbra is támogatom: 

-  a képességfejlesztő programjainkat (beszéd, gyógytestnevelés, Delacato, 

tanulási képesség, matematika),  

- a tehetségműhelyek működését,  

- a mozgásos programjainkat (gyermektánc, úszás, torna, foci),  

- a művelődési programjainkat (Ciróka bábszínház, gyermekhangverseny, 

kiállítások, könyvtár látogatása, Művelődési ház programjai),  

- az OVISZINPAD, az Óvodai Szakmai napok szervezését,  

- a Laki Lurkó óvodai újság megjelenését,  

- a kapcsolatainkból adódó programokat (bölcsőde, iskola, környező település 

óvodái, gondozóház, erdei iskola),  

- a községi szintű szerepléseinket, az óvodai szintű ünnepségeinket, 

- a szülői szervezet, az alapítványunk rendezvényeit, 
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- a képességek mérését. 

 A DIFER mérését végző személy kijelölése. 

 A pedagógusok tájékoztatása és ellenőrzése az új dokumentumok vezetésével, 

gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. 

 A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok tudatos beépítése a tervezés, 

megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiba, az intézmény, a csoportok és az 

egyes gyermekek szintjein egyaránt. 

 

2.4. Kapcsolatrendszer 

Célom: a kialakult jó partneri viszonyok megtartása, a kapcsolatrendszerünk további 

ápolása, új kapcsolatok kialakítása, a hálózatépítés, mely szükséges az Akkreditált kiváló 

Tehetségpontként való hatékony működésünkhöz is.  

Fontos számunkra, a partnereinkben kialakuló kép az intézményünkről, melynek 

alakításában nagy szerepe van a megfelelő kapcsolattartásnak.  

 Elsődleges és legfontosabb kapcsolatunk az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek 

szüleivel, a családokkal van. Nevelőmunkánk a szülők együttműködése nélkül nem 

lehet hatékony. Célom, hogy megismertessem és elfogadtassam az óvodai nevelő 

munkánk során alkalmazott alapelveinket, melyeket a gyermekek érdekeit szem 

előtt tartva alakítunk. Figyelembe vesszük a szülői igényeket, javaslatokat, az 

elégedettség méréseket továbbra is felhasználom a tervező munkámban. A nyílt 

napok megszervezésével lehetősége van a szülőnek az óvodai nevelésbe való 

betekintésre.  

 Továbbra is törekszem a fenntartóval való jó kapcsolat ápolására, az intézmény 

érdekeit szem előtt tartva, a fenntartói elvárásoknak megfelelve. 

 Mind a bölcsődével, mind az iskolával rendszeres és jó a kapcsolatunk. Továbbra is 

szeretnék támaszkodni a kisgyermeknevelők szakmai tapasztalataira, melyeket jól 

hasznosítunk az óvodai nevelés során.  

 Tovább kívánom erősíteni az iskola vezetőjével és a tanítókkal kialakult szakmai 

kapcsolatunkat. Folytatni szeretném a jól bevált gyakorlatainkat: az őszi és tavaszi 

szakmai megbeszéléseinket, az iskolába hívogató Gergely-járást, a közös szülői 

értekezletet. Szívesen fogadjuk a tanító néniket az óvodákban tett ismerkedő 

látogatásaikra. Továbbra is meghívjuk őket a rendezvényeinkre. Támogatom a 

szoros együttműködést az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. 



Intézményvezetői Pályázat 2018.  

37 
 

 A környező települések óvodáival kialakult vezetői és intézményi szintű kapcsolatot 

erősíteni szeretném. Az óvodapedagógusokat arra ösztönzöm, hogy a környező 

óvodák által szervezett programokon, versenyeken, kiállításokon, mesedélutánokon 

vegyenek részt.  

 A gyermekek sokrétű és hatékony fejlesztéséhez elengedhetetlen a szakemberekkel 

való közvetlen kapcsolat fenntartása. A jövőben is célom a szoros együttműködés a 

logopédussal, gyógypedagógussal, az Auti Alapítvány szakembereivel, a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a programjaink megvalósítását segítő szakemberekkel. 

 Egyre nagyobb szerepet kap a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének 

biztosítása érdekében az orvossal, védőnővel való szoros együttműködés. A 

kialakult jó kapcsolatot szeretném fenntartani, és továbbra is megszervezni a 

gyermekek lábelváltozásainak, tartási rendellenességeinek orvosi szűrését. 

 Nagyon jó kapcsolat alakult ki a gondozóházzal, mindenképp szeretném, ha ez 

megmaradna. Az idősek napján, karácsonykor vagy húsvétkor nagyon jó érzés a 

gyermekekkel együtt kedveskedni egy kis műsorral. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkatársaival egyre szorosabb az 

együttműködés. Fontos számomra továbbra is a jelzőrendszer gyors és hatékony 

működtetése, ebben számítok az óvodapedagógusok, a gyermekvédelmi felelősök 

lelkiismeretes munkájára, hisz arra törekszünk, hogy a problémák mielőbb 

megoldódjanak. 

 Az óvodai életet színesebbé téve, a települések és közművelődési intézmények – 

művelődési házak, Népfőiskola, könyvtár, Mákvirág galéria programjain 

rendszeresen részt veszünk, rendezvényeiken óvodásaink szívesen szerepelnek. 

 Jelentős a civil szervezetekkel kialakult kapcsolatrendszerünk (Lakiteleki Óvodáért 

Alapítvány, Polgárőrség, Nyugdíjas Klub, Nagycsaládosok Egyesülete, Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület, Karitatív szervezetek, Sportegyesületek). Továbbra is törekszem 

a velük való tartalmas, jó kapcsolat fenntartására. 
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VII. Befejezés, zárógondolatok 

 

Bízom abban, hogy a pályázatomból kitűnik, hogy egy bizalmon alapuló kapcsolatrendszer és 

humánus légkör megteremtésével, munkatársaimmal együttműködve szeretném az 

intézményünkben eddig elért eredményeket megtartani. Kollégáim segítő magatartására 

támaszkodva – a közösen elfogadott értékek mentén haladva szeretném megvalósítani a 

programomat. Szükségem van minden munkatársam lelkiismeretes és szakszerű munkájára. 

A szervezetünk tagjai folyamatosan cserélődnek, a nyugdíjazások, és a fiatalok 

gyermekvállalása miatt, ezért újra kell „építeni”. Ennek alapja a jó munkakapcsolat. Ha nem 

képesek a szervezet tagjai együttműködni, sajnos egymás munkáját is tönkretehetik, és ez az 

elért eredményeket tovább gyengíti. Én hiszem, hogy minden munkatársam elkötelezett a közös 

cél iránt, elfogadja és hajlandó erőfeszítéseket tenni érte. Mindent meg is tesz, amit kell, nyílt a 

kommunikáció, kölcsönös a bizalom. A folyamatokra és az eredményekre együtt 

összpontosítunk, és közös lesz a sikerélményünk.  

 

 

 

 

„Ha nem becsülöd meg az embereket, ők sem becsülnek meg téged: de a jó vezetőnek, 

a kevés beszédűnek, munkája végeztével, ha célját elérte, így szólnak majd: 

Ez közös munka volt.” 

                       (Lao Csu Tao) 

 

 

 

 

Vezetői megbízásomhoz kérem a fenntartó, a munkatársak és a szülők bizalmát. 
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Mellékletek 
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Nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott, Aszódiné Magyar Beáta (Magyar Beáta, 6065 Lakitelek, Ady E. u. 22.) 

hozzájárulok a pályázatom tartalmának megismeréséhez, és a pályázati anyagban foglalt 

személyes adataim pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

 

 

 

 

 

Lakitelek, 2018.06.28.                                   …….………………………………………. 

                                                                                       Aszódiné Magyar Beáta 
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Alulírott, Aszódiné Magyar Beáta (Magyar Beáta, 6065 Lakitelek, Ady E. u. 22.) 

hozzájárulok a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához. 

 

 

 

 

 

 

Lakitelek, 2018.06.28.                                     …………………………………………. 

                                                                                     Aszódiné Magyar Beáta                                                                                     

 

 


