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1. Bevezetés 

 

Önkormányzatunk képviselő testülete Nkt. 67. § (7) alapján ismételt vezetői megbízást 

szavazott meg pályáztatás nélkül, amit tisztelettel elfogadtam. Vezetői pályázat hiányában 

azonban törvény szerinti elvárás, hogy legyen az elkövetkező 5 évre szóló vezetői programja 

óvodánknak. 

 

Az elmúlt évek törvényi változásai, a pedagógus életpályamodell és az ezzel járó szakmai 

követelményrendszerek bevezetése a pedagógusok szakmai fejlődését és ezzel együtt az 

intézményes nevelés minőségének javítását célozza. A Háromhárs Óvoda 

intézményvezetőjeként a megváltozott köznevelési környezet által generálódott kihívások, az 

ebből fakadó intézményre háruló feladatok, illetve 32 éves óvodapedagógusi, ezen belül 21 

éves óvodavezetői munkám együttesen jelentették azt a motivációt, mely hozzásegített ahhoz, 

hogy elkészítsem vezetői programomat.    Szeretnék irányt mutatni a jövőben is intézményünk 

működéséhez, szakmai munkájának sikerességéhez.  

 

1.1. Vezetői programom jogszabályi háttere 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei  

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

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

alapprogramjáról  

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról • 2015. 

évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és 

egyéb kapcsolódó törvények módosításáról  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  
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• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről  

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról  

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

működéséről • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről  

• 17/2013(III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

• 2011. évi CLXXIIC. törvény a nemzetiségek jogairól  

• A Háromhárs Óvoda működését szabályozó dokumentumok  

• 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

 

 

1.2. Pedagógiai hitvallás 

 

“Vezető az legyen, 

ki dicséretért nem liheg, szidástól nem fél, 

dicsőséget nem halmoz, hírnevet nem hajszol, 

jutalma a legnagyobb: a társak sikere.” 
(John Heider) 

 

 

Számomra a vezetői munka egy szolgálat, melyet a kollégáim, a gyermekek és családjaik jól-

létének biztosítása érdekében végzek. A legnagyobb jutalom számomra, ha munkatársaim 

sikeresek, a gyerekek boldogan jönnek hozzánk, és ha a szülők elismeréssel nyilatkoznak 

óvodánk szakmai munkájáról.  

Mint óvodavezető, eddigi munkám során és ezután is előtérbe helyezem a példamutatást. 

Törekszem arra, hogy úgy végezzem a munkám, hogy az követendő minta legyen 

kollégáimnak mind szakmai hozzáértésben, mind lelkesedésben. 
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2. Működési és szakmai helyzetelemzés 

2.1. Az óvoda helyzetképe 

 

Óvodánk neve: Háromhárs Óvoda. Ezt a nevet az óvoda épülete előtt álló három, közel 100 

éves fáról kapta. Már az óvoda névadásakor is ebben az intézményben dolgoztam, vezetőként 

nagy szerepem van az elnevezésben is. Az óvoda nevében több szimbólum is rejtőzik. A 

mesei 3-as szám utal a népi kultúra ápolására („Három a magyar igazság!”, három 

szabólegény, három kismalac, három királyfi, három lány, stb. …). A hármas szám erős, 

összetett jelentéstartalommal bír, a kiegyensúlyozottság és harmónia jelképe, és esetünkben a 

három csoportot is jelképezi. A nagy hársfa erős törzse jelképezi, hogy „erős alapokra 

építünk”, azaz itt az óvodában a tanuláshoz igyekszünk erős alapokat nyújtani a gyerekeknek. 

A gyógynövényként is ismert hársfa az egészséges életmódra nevelést jelképezi. 

 

Óvodánkat 1882. október 2-án alapította Habsburg József Károly főherceg felesége, Klotild 

főhercegnő. Az akkori járás területén elsőnek, a megyeszékhelyet leszámítva a megyében 

nyolcadiknak beindított óvoda volt ez az építészeti szempontból is említésre méltó intézmény.  

Tisztelettel adózunk óvodánk történelmi múltjának, ápoljuk hagyományainkat.  

 

Óvodánk fenntartója jelenleg Alcsútdoboz Település Önkormányzata.  

Hetvenöt férőhelyes óvodánkba átlagosan 60 kisgyermek jár, három csoportban. Főként 

Alcsútdobozról és a környékbeli falvakból, tanyákról járnak hozzánk gyermekek.   

 

A gyermeklétszám az elmúlt 10 évben a következőképpen alakult:  

 

Nevelési év Gyermeklétszám 

(fő) 

Kihasználtság 

(%) 

2009/10 50 73 

2010/11 52 84 

2011/12 54 70 

2012/13 56 78 

2013/14 64 76 

2014/15 56 72 

2015/16 61 84 
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2016/17 61 87 

2017/18 63 86 

2018/19 60 84 

2019/20 60 63 

 

 

 

Az elmúlt 10 évben emelkedett a gyermeklétszám, és elmondhatjuk, hogy az átlagosan 60 fő 

jár óvodánkba.  Településünkről szinte minden óvodáskorú gyermek hozzánk jár. Óvodánk 

népszerűségét mutatja, hogy szívesen jönnek hozzánk a gyermekek és a szülők. 

Kihasználtságunk általában az országos átlag felett szokott lenni, de az elmúlt évben a 

pandémia miatt jelentősen visszaesett az óvodát használó gyermekek száma. Grafikonon 

ábrázolva a kihasználtság alakulása: 
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2.2. Személyi feltételek 

 

Vezetésem alatt mind a személyi mind a tárgyi feltételek folyamatosan változtak. Az elmúlt öt 

évben is több kolléganő távozott az óvodából. Két dajka és egy konyhai alkalmazott 

nyugdíjba vonult, helyükre alcsútdobozi pályázókat választottunk. Három óvónőtől is 

elbúcsúztunk, egyikük gyakornokként nem tudott minősítő vizsgát tenni, ketten pedig a 

lakhelyükhöz közelebbi óvodában folytatják a munkát. A két üres státusz közül csak az 

egyikre vettünk fel óvónőt, a másikat önkormányzati utasításra megszüntettük.  Így jelenleg a 

három csoportban 4 csoportos óvónő, 1 vezető helyettes és 1 vezető dolgozik óvodánkban.  

Az elmúlt évben az egyik dajkánk szülési szabadságra ment, helyettesítésére 2019. 

szeptember 1-től határozott idejű (előreláthatóan 2 évre szóló) szerződéssel alkalmazunk 

érettségizett dajkát. 

 

Az óvoda alkalmazottainak száma: 

 2009 

szeptemberében: 

 

2013 

szeptemberétől: 

2019 

szeptemberében: 

alkalmazottak száma 8 fő 12 fő 11 fő 

ebből felsőfokú végzettségű 

főállású óvónők száma 

5 fő 4 fő (+1 fő 

GYES-en) 

5 fő 

középfokú végzettségű óvónő 

(szerződéssel foglalkoztatott) 

0 2 fő 0 

pedagógiai munkát segítő 

főállású szakképzett dajkák 

száma 

2 fő 3 fő 3 fő 

konyhai dolgozók száma 1 fő 1 fő 1 fő 

pedagógiai asszisztens 0 1 fő 1 fő 

karbantartó fél állásban 0 1 fő 0 

 

Az óvoda dolgozóinak életkorát vizsgálva az alábbiakat figyelhetjük meg:  

Beosztás Életkor Létszám 

Óvónő 55-60 év között 3 fő 

 50-55 év között 1 fő 
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 40 -45 között 2 fő 

Dajka 40-45 év között 1 fő 

 35-40 év között 2 fő 

 

Megállapíthatjuk, hogy az elkövetkező években várhatóan több óvónő kolléga tölti be azt a 

kor, amikor 40 éves munkaviszonyuk alapján nyugdíjba mehetnek. Fel kell készülni a 

szakképzett óvónőhiány okozta nehézségekre. 

 

Helyi programunk az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program 

adaptációja. Programunk megvalósításához óvónőinknek tükröznie kell a művészetek 

hagyományos értékeit, vállalni az ízlésformálást az óvoda tágabb és szűkebb környezetében. 

Igyekszünk megfelelni ennek a feladatnak. 

Óvónőinknek igénye van szakmai tudásuk folyamatos bővítésére. Az eltelt öt esztendő alatt 

szinte mindannyian végeztünk szakirányú továbbképzéseket. 

 2016-ban három óvónőnk végezte el a „Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer 

(DIFER) használat és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban” című 5 órás 

továbbképzést.  A továbbképzésen hallottakat megbeszéltük a kollégákkal, és azóta 

minden évben ennek a módszernek a segítségével mérjük a nagycsoportos gyerekeket. 

 Óvodánk sikeresen pályázott az EFOP 3.1.3-2016-00001 számú Társadalmi 

felzárkóztatási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása programban. A 

projekt lehetőséget nyújtott csoportszoba felszerelés, egyéni fejlesztőeszközök illetve 

a gyerekek részére élményszerző programok biztosítására, a költségvetési keretek 

figyelembe vételével. A projektgazda az Oktatási Hivatal, akik biztosították két fő 

számára a „Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer” 

című 30 órás továbbképzést. Ezen a képzésen az óvónők megismerték a szakmai 

megvalósítás részleteit, módszereit, fenntartható alkalmazását. Természetesen a 

további szakmai munka az óvoda többi óvodapedagógusát is érintette, a fejlesztő 

munkacsoport feladatellátásában mindenki részt vett. A projekt konzulenseken 

keresztül külső szakmai támogatást biztosított óvodánknak.  

 Két kolléganő a „Tehetség kibontakoztatásának lehetőségei korszerű módszerekkel – 

az azonosítástól a komplex tehetségfejlesztő programokig” című továbbképzésen 

szerzett 30 kreditpontot. A tehetséggondozás területen szerettünk volna többen is 

tanulni, de sajnos a pandémia miatt elmaradtak a tervezett képzések. 
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 Az Ovi-Sport Program keretein belül öten végeztük el 2017-ben a képzésüket, és a 

képzési anyag elsajátítása után Ovi-Sport óvodapedagógus oklevelet kaptunk.  

 2018-ban egy kolléganő online képzés keretében végezte el az „Agresszió- és 

konfliktuskezelés óvodapedagógusoknak” elnevezésű 30 órás képzést. 

 

2017-ben átfogó intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés keretében pedagógiai-szakmai 

munkánkat ellenőrizték a szakemberek. Az értékelés során kiemelkedő és fejleszthető 

területeket állapítanak meg a kollégák. A tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeire épülő 

intézményi fejlesztési tervet kidolgoztuk, elfogadtuk, megvalósítottuk.  Feladataink voltak: 

 A csoportnapló fejlesztése, ezen belül is a reflektív pedagógiai munka megjelenítése a 

tervezőmunkában. A fejlesztés következtében a teljes pedagógiai folyamat 

követhetővé vált a tevékenységi tervekben, a csoportnaplóban és a gyermeki 

produktumokban. Óvodánkban a gyermeki tevékenységeket folyamatosan követjük, 

dokumentáljuk, elemezzük, és az értékelést követően egyéni fejlesztési terveket 

készítünk. 

 Szakmai, pedagógiai munkánk továbbfejlesztése szintén célkitűzésünk volt, ennek 

érdekében több továbbképzésen is részt vettünk. 

 A gyermekek teljesítményének vizsgálatára alkalmas módszereket, eszközöket és 

technikákat alkalmazunk. A gyermekek fejlődésének dokumentálására szolgáló 

„Gyermektükör” mellett a DIFER-módszerrel is mérjük a nagycsoportos gyerekeket. 

 Igyekeztünk bővíteni a külső kapcsolataink körét. A tájékoztatási formák bővítésére 

törekedtünk, a digitális információátadás a csoportok és az óvoda facebook csoportjain 

keresztül folyamatosan zajlik.    

 A feladatokat egyenletesen megosztjuk szakértelem és rátermettség alapján egymás 

között. 

 

Pedagógusaink egy kivétellel átestek a minősítési eljáráson és maximálisan megfeleltek a 

kritériumoknak. Harsányi Anita óvónő már 2017-ben jelentkezett minősítésre, feltöltötte 

portfólióját, de negyedik gyermekének megszületése miatt nem tudta az eljárást befejezni, 

nem minősült. Jelenleg készül arra, hogy újra jelentkezik. 

 

Kicsi a nevelőtestület, így szinte mindent megbeszélünk, igyekszem bevonni kollégáimat az 

aktuális problémák megoldásába, segítem őket elképzeléseik, terveik megvalósításában. 
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2.3. Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk épületét 2000-ben újították fel. Azóta kisebb belső javításokkal, festéssel 

igyekszünk megóvni az épület állagát.  

Az óvoda épületében három csoportszoba van. Kialakítottunk egy csöppnyi fejlesztő szobát a 

logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztéshez. Tágas nevelői szobánk a vezetői iroda és a 

szertár is egyben. Bútorzatunkat fokozatosan cseréltük és cseréljük. A csoportokat a 

programunknak megfelelően alakítottuk ki, a tevékenységekhez megfelelő teret kialakítva, 

fejlesztő játékokkal, eszközökkel szereltük fel. A tanult mondókákról, versekről, mesékről, 

énekekről albumot vezetünk. Megfelelő mennyiségű hangszerrel rendelkezünk az énekes 

tevékenységekhez. A képalakításhoz szükséges felszerelésünket minden évben bővítjük.  

A tornafoglalkozásokhoz szintén folyamatosan bővítjük felszerelésünket, vannak kézi-

szereink, tornapadjaink, speciális fejlesztést szolgáló eszközeink. 

Minden év karácsonyára új játékokkal szerzünk örömet a gyerekeknek, melyeket jól tudnak 

használni a konstrukciós és szerepjátékaikhoz, illetve segítségünkre vannak a fejlesztésben. 

 

A lassan 20 éve romos, már balesetveszélyes épület bontása és az új telekrészen lévő szintén 

romos épület bontása 2017 tavaszán megtörtént, amit nagyon köszönünk 

önkormányzatunknak. Az egyházi telek felől a kerítés és a melléképület felújítását is 

elvégezték önkormányzatunk karbantartói.  

 

Az új udvarrészen a 2018-ban elnyert pályázati forrásnak (Ovi-foci Alapítvány) és a nagy 

összegű önkormányzati támogatásnak köszönhetően elkészült a műfüves tornapályánk. A 

pálya körüli terület rendezése helyi vállalkozók bevonásával szerveztük meg. Szülői 

segítséggel egy mini KRESZ pályát is sikerült kialakítanunk. Pályázati köszönhetően került 

fel a műfüves tornapályánk fölé az árnyékoló, illetve szülői támogatásnak köszönhetően a 

bicikli-pályát gumiburkolattal sikerült bevonnunk, és sikerült erre a részre is árnyékolót, 

napvitorlát felszerelni.  

 

Az utcafronton az új telek kerítése is megújult, megszépült, költségvetési támogatással szintén 

egy helyi vállalkozó újította, festette le. 

Az „Esélyteremtő óvoda” pályázatnak révén új udvari játékeszközöket, sporteszközöket (pl: 

kismotor, biciklit, rollert…) tudtunk vásárolni a fejlesztéshez.  
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Udvarunkat úgy alakítottuk ki, hogy lehető legjobban szolgálja a gyermekek mozgását, 

fejlesztését. Folyamatosan karbantartjuk és bővítjük udvari játékeszközeinket.  

 

Óvodánkról elmondható, hogy jól szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét. A 

feltételek befolyásolják a dolgozók hangulatát is. Az erőforrások megléte motiváló hatású, 

hiszen a jó munkakörülmények ösztönzően hatnak a hatékonyabb munkavégzésre.   

 

 

2.4. Pedagógiai tevékenység értékelése 

 

Nevelőmunkánk alapját elsősorban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő 

Helyi Pedagógiai Program képezte. Helyi Pedagógiai Programunk Nagy Jenőné: Óvodai 

nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program adaptált, helyi sajátosságokkal bővített 

változata, mely mindenekelőtt a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra épít, s 

kiemelkedő szerepet ad a hagyományőrzésnek, a népszokások ápolásának, a művészeti 

nevelésnek.  

 

Alapvető célunk:  

Az óvodások nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a 

magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére 

irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése a feladatunk, illetve a gyermekek és a művészetek 

közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. Az iskolai életmódra való felkészítés. 

 

Általános nevelési feladatunk: 

Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az 

esztétikai és az intellektuális érzelmek kibontakoztatása segítségével.  

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód-igényének alakítása. 

 

Tevékenységeink: 

 Játék, játékba integrált tanulás 

 Vers, mese, dramatikus játék 

 Ének, énekes játékok, zenehallgatás 
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 Rajz, mintázás, kézimunka 

 Mozgás, mozgásos játékok 

 A környezet megszerettetése 

 Munka jellegű tevékenységek 

 

Az ismeretanyag kiválasztásának szempontjai: 

„Csak tiszta forrásból” (Kodály) 

„Jót, s jól!” (Kazinczy) 

„Keveset, de minél több ismétléssel.” (Comenius) 

 

Csoportjainkban gyakorlattá vált a frontális foglalkozási forma helyett a mikro-csoportos, 

egyéni képességeket figyelembe vevő tanulási tevékenység. Az ismeretek komplex átadására 

mindenki törekszik.  

A gyermekek játékaik, tevékenységeik során szerzett benyomásaik, tapasztalataik, élményeik 

alapján tanulnak. Az óvodás gyermek értelmi képessége, figyelme, képzelete, gondolkodása a 

játékon keresztül fejlődik. Ezért a tanulást mi a játékba integráljuk, azaz játékidőben 

kezdeményezünk úgy, hogy a gyermek önként, örömmel és spontán vegyen részt a 

tevékenységben, és zökkenőmentesen visszatérhessen a megkezdett játékához.  

Az iskolára való felkészítés érdekében a környezet téri, formai és mennyiségi megismerésére 

hangsúlyt helyezünk.  

 

A gyermekek egészségének védelme, edzettségük biztosítása, s az ehhez szükséges környezet 

kialakítása az egyik legfontosabb óvónői feladat. Nyomon követtük növekedésüket, 

fejlődésüket, ennek dokumentálására a „Gyermektükör” elnevezésű mérőeszközt használjuk. 

Kihasználjuk a lehetőségeket a mozgásigény sokrétű kielégítésére, az egészséges életmód 

kialakítására. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek szociális fejlődését, társas 

kapcsolataik alakulását is, minden évben elvégezzük és rögzítjük a naplóban tapasztalatainkat 

(szociometriai vizsgálat). A gyermeki tevékenységekhez igyekszünk nagy szabadságot 

biztosítani, a határok megjelölésével. 

 

Heti egy alkalommal úszni visszük a nagycsoportos gyermekeket. Önkormányzatunknak 

köszönhetően nem kell semmit a szülőnek kifizetnie, az úszásoktatás és az utaztatás költségeit 

- ami jelentős összeg – átvállalta önkormányzatunk. 
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A gyermek egészséges fejlődésének alapvető feltétele a mozgás és a játék. Minden óvoda 

pedagógiai programja kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést, ezen belül is a 

mozgásfejlesztést. Három alapvető célunk van ezen a téren: a természetes mozgáskedv 

fenntartása, a mozgás megszerettetése; rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása; 

testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése. Mivel a gyerekek alapvető tevékenysége a játék, 

így legkönnyebben mozgásos játékokon keresztül érhetjük el céljainkat. Rendszeresen, 

naponta tervezünk a mozgásra, mozgásos játékokra tevékenységeket, időt, lehetőséget. 

Kétszer egy évben szervezünk oviolimpiát, azaz sportnapot itt az óvodában. Nagyon szeretik 

a gyerekek ezeket az alkalmakat, hiszen ebben az életkorban a leginkább mozgékonyak, 

elevenek a gyerekek, lelkesen versengenek egymással. 

Részt vettünk ovis focicsapatunkkal a területi Bozsik-programban.  

 

Évszakonként kiállítást rendezünk „Ovi-galériánkon”, mellyel bővítjük kulturális 

kínálatunkat, és ezen a területen is felhasználva a művészetek eszközeit, fejlesztünk, ízlést 

formálunk, művészi élményt nyújtunk gyermekeinknek és a hozzánk ellátogató felnőtteknek.  

Minden évben szervezünk színházlátogatásokat, vagy helybe hozzuk az előadó művészeket. 

Kiemelt feladatunk szinte minden évben az anyanyelvi nevelés. Nagy hangsúlyt fordítsunk a 

gyermek-óvónő személyes beszélgetéseire. Ezek a párbeszédek kiválóan segítik a gyermek 

szókincsének, nyelvi kifejezőkészségének fejlesztését.  

 

Jeles napjainkra való készülődés során hagyományokat teremtünk, és ápoljuk a már kialakított 

értékeinket. 

- Ősszel tartjuk a szüreti mulatságot és a Klotild napot (amikor megemlékezünk 

alapítónkról, Klotild főhercegnőről). Kirándulunk az arborétumba, a fenyvesbe. Két 

éve ovi-olimpiai játékokat szervezünk a gyerekeknek. 

- Télen adventre készülünk az András-napi gyertyaöntéssel, a családias hangulatú 

mézeskalács készítő délutáni programunkkal. Tartunk Mikulás ünnepet, és részt 

veszünk a falu Mikulás rendezvényének szervezésében, lebonyolításában. 

Karácsonyozunk az óvodában, és a Sportcsarnokban tartott nyugdíjas-karácsonyon is 

részt veszünk. Újévi zenés nappal köszöntjük az újesztendőt, ahol mindig fogadunk 

zenés előadó művészt is. Februárban farsangi mulatsággal űzzük el a telet. 

- Megemlékezünk a nemzeti ünnepekről is (okt. 23. és márc. 15.). 

- Tavasszal a húsvéti készülődés részeként rendezzük meg immár hagyománnyá vált 

„Húsvéti táncház és vásár” programunkat, melyre szerintem méltán lehetünk büszkék. 
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Tavaszi, gyermeknapi kirándulások, májusfa-díszítés, és anyák-napi ünnep követi a 

jeles napok sorát. A tavalyi év során több alkalommal szerveztünk ovi-mozi előadást, 

ahol igényes magyar rajzfilmeket vetítünk ki kivetítővel, az oviba varázsoljuk a mozit. 

Évzáró-ballagási műsorunkkal lezárjuk a szorgalmi időszakot. Itt ízelítőt adunk a 

vendégeinknek abból, amit tanultak az óvodában gyermekeink.  

 

Programunk egy élő, rugalmas, a mindenkori szükségleteket figyelembe vevő „szabályzó”, 

ezt tanúsítja, hogy integrálunk sérült gyermekeket is. Arra törekszünk, hogy az integrálás 

feltételeit lehetőségeinkhez képest a lehető legjobban megteremtsük.  

Az integrálást azzal a pedagógiai céllal vállaltuk, hogy segítsük a speciális szükségletű 

gyermekek beilleszkedését az ép gyermekek közé, legyen lehetőségük a kommunikálásra, 

egymás elfogadására.  

 

Fontos feladatunk volt eddig is a hátrányos helyzetű gyermekekkel való fokozott törődés, a 

családi nevelés hiányosságainak kompenzálása.  

Megoldjuk a BTM-es és SNI-s gyerekek fejlesztését. Az oviban heti 10-12 órában dolgozik a 

gyógypedagógus, pszicho-pedagógus a BTM-es, SNI-s és a HHH-s gyerekek fejlesztésében.  

 

Feladat-ellátási tervünket, melyet minden évben a munkatervben rögzítünk, pontosan betartva 

a határidőket teljesítjük. 

 

2.5. Kapcsolatrendszer 

 

Óvodánk folyamatosan alakítja tartalmi kapcsolatát a családdal, az iskolával, a 

sportcsarnokkal, a faluban és környékén élő, dolgozó művészekkel, a fenntartóval, a környék 

óvodáival, szakmai szolgáltatóval, a nevelési tanácsadóval, egészségügyi szakszolgálattal, a 

gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel, uszodával, színházakkal…  

Minden partnerünkhöz rendeltünk kapcsolattartó személyt, aki összekötő szakemberként 

ápolja a gyermekek nevelése érdekében szükséges együttműködést.   
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3. Vezetési program    

   

3.1. Működési feltételek biztosítása 

 

Intézményünk törvényes működését az alábbi, hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 Alapító Okirat 

 SZMSZ 

 Helyi Pedagógiai Program 

 Éves költségvetés 

 Házirend 

 Éves munkaterv 

 

Követelmény, hogy hatályosnak, érvényesnek és alkalmasnak kell lenniük arra, egymással 

összhangban állva, eszközként szolgálják a feladatellátást. Egyik fontos feladatomnak 

tekintem az alapdokumentumok folyamatos ellenőrzését, azok érvényességének, 

alkalmasságának vizsgálatát, a törvényi követelményeknek való megfeleltetését. Pedagógiai 

programunkat 2018-ban, a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat 2019-ben aktualizáltuk. A 

házirendünket minden évben felülvizsgáljuk. 

 

Egy hatékonyan működő intézmény jellemzője a szervezeti struktúra oly módon való 

megalkotása, amely segíti a feladatot végző dolgozó eligazodását, az információ áramlását és 

visszacsatolását. Akkor jó az óvoda szervezeti felépítése, ha a dolgozó mindig tudja, hogy 

kihez fordulhat segítségért, ki az illetékes munkájának ellenőrzésére, elismerésére, a 

felelősségre-vonásra, ki a közvetlen vezetője. 

 

Mi kis óvoda vagyunk, az óvodavezető is csoportban dolgozik (kötelező heti 10 órát 

csoportjában tölteni) – tehát közvetlen napi kapcsolatban áll dolgozóival – a funkcionális 

szervezeti felépítés a legkézenfekvőbb. Ez a szervezeti struktúra egyben mutatja az 

intézményen belüli munkamegosztást is.  
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Vezetési struktúra: 

 

 

 

 

Az eddigi vezetési struktúra és felelősi rendszer véleményem szerint a továbbiakban is 

biztosítja az óvoda kiegyensúlyozott, optimális működését.  

Az intézmény eredményes működése csak elkötelezett munkatársakkal valósítható meg.  

Elmondható, hogy vezetői munkám huszonegy éve alatt az óvodavezetés és az alkalmazotti 

közösség között kialakult az a kölcsönös bizalom, tisztelet, elismerés és felelősség, melynek 

révén létrejött az óvoda iránti elkötelezettség, amely a minőségi munka elengedhetetlen 

feltétele. Közös erővel megteremtettük azt a pedagógiai klímát, amely lehetővé teszi, hogy 

nemcsak a nevelőtestület, de a többi dolgozó is jól ismeri az óvoda célkitűzéseit, és 

elkötelezetten tevékenykednek azok megvalósításáért. „  

 

Továbbra is olyan munkahelyi légkör kialakítására törekszem, ahol mindenki jól érzi magát.  

A kollégák javaslatai, kreatív munkája nélkül a tervek nem valósulnak meg, a döntések nem 

kellően megalapozottak, s ez az eredményes végrehajtásban is megmutatkozik. 

A tervek nagy részének elkészítésébe bevonom a kollektívát. A szervezéssel, 

összehangolással igyekszem rendet teremteni a munkafolyamatokban.  

 

A nagyobb feladatokat minden évben felosztjuk egymás között, s megbeszéljük ki mit vállal, 

a feladat milyen részfeladatokat tartalmaz, és milyen segítséget igényel. Írásban rögzítjük a 

munkatervben a „Feladat-ellátási terv” című fejezetben.  

Óvodavezető

1 fő

Óvodavezető 
helyettes 1 fő

1 fő

Karbantartó, fűtő 

1 fő

Óvónők

4 fő

Dajkák

3 fő

Ped. asszisztens

1 fő

Konyhai kiseg.

1 fő
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A kisebb feladatokat mindig az alapján osztom ki, hogy kit, mivel tudok motiválni, 

figyelembe veszem a kollégák egyéni képességeit. Mindannyinkat közös cél vezet: az 

óvodánk minél jobb működése a gyerekek, a szülők, a fenntartónk, illetve az iskola 

megelégedésére.  

 

3.1.1. Munkáltatói feladatok, humánerőforrás fejlesztés 

 

Az óvodavezetés csak akkor lehet sikeres, ha az intézmény előtt álló célokra és ezek 

eléréséhez vezető feladatokra úgy ösztönözi munkatársait, hogy azok megvalósítása során 

módjuk nyíljon a kollégáknak saját képességeiket is kibontakoztatni. 

A feladatok ellátására megfelelően felkészült munkatársakra van szükség. Ezért fontosnak 

tartom, hogy munkatársaim törekedjenek speciális képzettségek megszerzésére, melyek 

birtokában képesek lesznek a nevelőmunka színvonalának emelésére. Ehhez minden tőlem 

telhető segítséget szeretnék megadni a jövőben is.  

 

Lényegesnek tartom, hogy a vezető rendelkezzen jó emberismerettel, empátia készséggel. 

Minden munkatársamnak éreznie kell, hogy én, mint vezető: 

 tisztelem, megbecsülöm függetlenül az iskolai végzettségétől, beosztásától és 

életkorától, 

 tisztában vagyok azzal, hogy mindenkitől lehet valamit tanulni, és őt ebben igyekszem 

erősíteni, 

 mindenkivel türelmes magatartást tanúsítok, 

 a lehetőségekhez képest törekszem a tárgyilagosságra, 

 kölcsönösen elvárom az őszinteséget és bátorságot a vélemény kinyilvánításában, 

 fontosnak tartom a diszkréciót és a hallgatni tudást, 

 igyekszem elkerülni azt a hibát, hogy mások véleménye alapján ítéljek 

 

Hogyan segítem a munkatársak fejlődését? 

Miután megismertem emberi tulajdonságait, munkavégzését, mi az, amiben ő a legjobb – 

buzdítanom kell igényszintjének emelésére, önállóságának fokozására, önképzésre, 

továbbképzésre. 

A fejlesztés lehetséges formái az óvodában: 

 önálló tanulás, önképzés 
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 saját tevékenységének időnkénti átgondolása 

 szakirodalom folyamatos figyelése, szakmai folyóiratok olvasása 

 hospitálások, egyéni érdeklődéstől függően csoportok látogatása 

 szakmai tapasztalatcserék 

 óvodán belül történő bemutatók, munkaközösségi foglalkozások 

 közös elemzések, értékelések 

 tapintatos, őszinte, kritikus, segítőkész bírálatok 

 szakkönyvek közös megvitatása 

 egész életen át tartó ismeretszerzés lehetne a cél. 

 

1998. szept. 1-től jogszabály írja elő a pedagógus-munkakörben dolgozók számára a 

hétévenkénti továbbképzésben való kötelező részvételt. A legfrissebb törvénymódosítások 

szerint az intézmény vezetője (továbbra is) öt évre szóló továbbképzési programot készít. 

(Nevelőtestület véleményezi, fenntartó elfogadja.) A Továbbképzési Program megírása 2020-

ra esedékes, és 2025-ig szól majd. 

 

Ösztönzöm a kollégákat, hogy végezzenek minél több továbbképzést, melyekre igyekszem 

pályázati forrást szerezni, illetve felkutatom az ingyenesen elvégezhető képzéseket. Ma már 

egyre több képzést szerveznek online, ami kényelmes, nem kell elutazni a tudás 

megszerzéséhez, és helyettesítést sem igényel. Kitűzött célunk óvodánkban a 

tehetségműhelyek fejlesztése, ahol a kiemelkedő képességű gyermekeknek szeretnénk 

egyénre szabott fejlesztést biztosítani, ezért a következő évekre a tehetséggondozás területén 

tervezzük a továbbképzéseinket. 

 

Mindig nagy hangsúlyt fektettem a „házon belüli” megoldásokra, anyagiak hiányában pedig 

még jobban szorgalmazom a belső továbbképzéseket, bemutató foglalkozásokat, illetve a más 

óvodák által rendezett, ingyenes pedagógiai napokon való részvételt. 

Már 2013 szeptemberében elkezdődött a pedagógus-életpályamodell bevezetése, amely a 

pedagógusok megbecsültségét illetően előrelépést jelent, hisz egyrészt béremeléssel jár, 

másrészt szakmai segítséget is nyújt egyes továbbképzések ingyenessé tételével.  Egy 

kolléganőnk még nem vett részt minősítési eljáráson, de 2022-ben megírja ő is portfólióját, és 

jelentkezik a Pedagógus II. besorolásért. 
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Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az 

intézményi önértékelés rendszere is. Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal 

által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint 5 

évente kell lefolytatni. Az Önértékelési kézikönyvben meghatározott feladatunk:  

„Az intézményi átfogó önértékelésnek része a pedagógus, a vezető és az intézmény 

önértékelése. Az átfogó önértékelés során megállapíthatóvá válik az egyes szinteken 

meghatározott elvárások teljesülése – a pedagógus esetében a pedagóguskompetenciákra 

épülő kilenc területen, vezető esetében az intézményvezetői kompetenciákra épülő öt területen. 

Az intézmény önértékelése hét területen meghatározott elvárások alapján, a pedagógusokra és 

a vezetőre vonatkozó eredmények figyelembevételével történik. Az intézményi átfogó 

önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi 

elvárások teljesülésének értékelése alapján, a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a 

vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan, meghatározza a kiemelkedő 

és a fejleszthető tevékenységeket. Erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait 

önfejlesztési tervben, illetve intézmény önértékelése esetében intézkedési tervben rögzítse, 

szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb 

önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.” 

Vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 2022-ben esedékes újra óvodánkban, ezért 

önértékelési csoportunknak el kell végeznie az önértékelési feladatokat. A következő öt év 

során óvodánkban két pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése is várható, így nekik is el kell 

végezni az önértékelésüket. 

 

Nagyobb gondot szeretnék a jövőben fordítani a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák 

szakmai ismereteinek bővítésére is.  Részükre is figyelem a megfelelő továbbképzéseket.  

Önkormányzatunk tervei között szerepel, hogy óvodánkhoz egy csoportos bölcsődét épít, 

melyre pályázatot adott be a Településfejlesztési Operatív Program keretében. A bölcsődében 

egy csecsemőgondozó szakembert és egy dajkát szeretnénk alkalmazni. Jelenleg GYED-en 

lévő dajkánk tervei szerint elvégzi a csecsemőgondozó, kisgyermeknevelő szakképzést, és 

szeretne az új bölcsődében dolgozni. Támogatom elképzeléseiben.  

 

Óvodánkban már évek óta egyre több sajátos nevelésű kisgyermek jár, akik fejlesztéséhez 

gyógypedagógus szakember alkalmazása szükséges. Jelenleg nyugdíjas szakembert 
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alkalmazunk megbízási szerződéssel. Igyekszem szakembert találni a jövőben is ennek a 

fontos feladatnak az elvégzésére. 

A szakszolgálat biztosítja a szakembert a logopédiai fejlesztéshez és a gyógytestneveléshez.  

Fontosnak tartom, hogy segítsük egymás munkáját a gyermekek töretlen fejlődésének 

érdekében. 

 

3.1.2. Gazdálkodás, tárgyi feltételek biztosítása 

 

Az intézmény költségvetésének megtervezése és az egész évi gazdálkodás fontos feladata az 

intézményvezetőnek. A kiadásokat mindig nagyon óvatosan tervezem, takarékosan bánok a 

beszerzésekkel.  A szolgáltatási és a fenntartási kiadások tetemes összeggel szerepelnek a 

költségvetésben. Az eszközgazdálkodás keretébe nemcsak a meglévő tárgyi eszközök 

használata vagy fenntartása (karbantartása, javítása, felújítása), elhasználódott tárgyi eszközök 

selejtezése tartozik, hanem az eszközállomány pótlása, bővítése, más szóval az újabb 

beruházás is. 

 

Programunk a művészetek eszközeivel kíván hatni a gyermekek személyiségére, ezért a 

nevelő-fejlesztő tevékenységekhez ennek szellemében kell bővítenünk kiegészítő 

eszközeinket, játékainkat, tárgyainkat.  

A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereltségéről. A 

jegyzékben szereplő eszközzel, felszereléssel rendelkezik óvodánk. Feladatunk a 

továbbiakban meglévő eszközeink folyamatos karbantartása, ill. az elhasználódott eszközök, 

felszerelések kicserélése. Helyi pedagógiai programunkban pedig, a programunk 

megvalósításához szükséges tárgyi feltételeket fogalmaztuk meg. E kettő szabályzó 

figyelembevételével állítjuk össze minden évben az eszközfejlesztésre vonatkozó 

ütemtervünket. 

Pályázatot írunk minden évben a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványhoz, szeretnénk 

támogatásukból minden csoportban a parkettákat felújítani, szőnyegeket vásárolni, és ezzel 

egy időben a belső festést is elvégeztetnénk. Tervezzük, hogy a vízvezeték és villanyvezeték 

rendszerünket, az óvodai belső világító testeket is felújíttatjuk, szintén pályázati forrásból.  

 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott intézményük bővítésére /TOP-1.4.1-19-FE1-2019-

00020/. A pályázat segítségével bölcsőde épül óvodánk mellé, várhatóan az idei nevelési 

évben sor kerül az építkezés megkezdésére. 
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„A meglévő Háromhárs Óvoda épületének bővítésével, egy csoport szobás, 8 fős mini 

bölcsőde kerül létrehozásra. A bővítés során kialakításra kerül egy bölcsődei csoportszoba, 

gyermek fürdőszoba, gyermek-öltöző, játékraktár/tároló helyiség, fejlesztő szoba, vezetői 

iroda, akadálymentes WC, két közlekedő és előtér, kültéri játszókert. Eszközbeszerzésként a 

mini bölcsőde működéséhez szükséges bútorok, eszközök, konyhafelszerelések, játékok, kerti 

bútorok kerülnek beszerzésre. Előírt számú parkolóhely kerül kialakításra melyből egy lesz 

akadálymentes. 4 db kerékpártároló is létesül.” 

 

Szintén sikeres önkormányzati pályázatkeretében (A Magyar Falu Programban) az óvoda 

udvarában 30 milliós forrásból tornaszobát építenek. Az építkezést szintén ősszel, az 

engedélyek beszerzése után szeretné Önkormányzatunk elkezdeni. 

 

Évekkel ezelőtt nyertünk pályázatot óvodánk udvarának felújítására. A megvalósítás még 

folyamatban van. A pályázati forrásból az új udvarrészre két csúszdával felszerelt vár, egy 

fészekhinta, egy dupla hinta, és egy homokozó kerül a gyermekek örömére.  

 

A szemetes kukáknak tárolót kívánunk építeni. Az épület előtti keskeny előteret szeretnénk 

kirakni térkővel, illetve ezen a területen a kisbicikliknek parkolásra alkalmas eszköz 

felállítását tervezzük. Esztétikai szempontból is feltétlenül fontosnak tartom a parkos, kertes 

területek fejlesztését az udvarban és az utcafronton egyaránt. Ennek finanszírozását pályázati 

forrás felhasználásával, támogatók és a szülői munkaközösség segítségével kívánom 

megoldani. 

 

 

3.2. Pedagógiai munka 

 

Óvodánk csoportjai jelentsenek továbbra is második otthont a gyermekek számára, kapjanak 

meg minden érzelmi támogatást, hogy a közösség boldog, együttműködő, de szuverén 

tagjaivá válhassanak. 

Eredményes nevelés csak nyugodt légkörben folyhat, jó eredmény a pozitív megerősítés, a 

bizalom hozhat, a szakmai önállóság, a módszertani szabadság biztosításával.  
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A megismerésen, tapasztaláson, élményszerzésen át történő ismeretszerzés elősegíti a 

kommunikációs készség alakulását és a gyermek szókincsének gyarapodását. Nagyon 

fontosnak tartom a verbális kommunikációval összefüggő alapvető viselkedési normák, 

illemszabályok megtanítását /hangerő, gesztus, egymásra figyelés/. A siker garantálja a 

közösségben való kellemes együttélést, elősegítik az iskolai életmódra való felkészítést. 

 

A különböző fejlődési tényezők együtt-hatásának eredménye a gyermekek fejlettségi szintje 

az egyes életkori szakaszokban. A gyermekek belső érése, a családi nevelés és az óvodai 

nevelési folyamat eredményeként a gyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai 

munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Az iskolaérettségnek 

testi, érzelmi, értelmi és szociáliskritériumai vannak, melyek közül mindegyik egyformán 

fontos a sikeres iskolai munkához. 

Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy az iskolaérettség egy fejlődési folyamat 

eredménye. Ezt az eredményt pedig akkor érhetjük el, ha a gyermeket az életkori és egyéni 

sajátosságainak megfelelő szinten és módon neveljük, illetve ha az óvodáskort nem az 

iskolára való felkészülés korának, hanem a valódi boldog gyermekkornak tekintjük.  

 

 

3.2.1. Helyi pedagógiai program 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Korm. 

rendeletet 2013.09.01-én felváltotta az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012.(XII.17) kormányrendelet. Ennek megfelelően át kellett dolgoznunk helyi 

pedagógiai programunkat, így a 2013/2014-es nevelési évben már az új kormányrendelet 

szabályai szerint végeztük a pedagógiai munkát.  Nevelési programunkat időről időre 

felülvizsgáljuk és módosítjuk a törvényi változások és a helyi feltételrendszer változása 

tükrében. Legutóbb 2018-ban történt meg a program módosítása. Új fejezetet szántunk az 

esélyegyenlőségi fejlesztésnek. Az iskolaérettség vizsgálatára a DIFER módszer bevezetését 

és a programunkba történő beépítését javasoltam. A továbbiakban szükséges lenne a 

neveltségi szint vizsgálatára mérőeszköz kidolgozása, alkalmazása a tervezés során. A 

személyi fejlődési lapok, azaz a „Gyermektükör” felülvizsgálata és átdolgozása elsődleges 

feladat a következő évre. E feladatokra szakmai fejlesztési team felállítása lenne a 

leghatékonyabb megoldás. 
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Az Alapprogram megerősíti az óvodai nevelőmunkában azt a tevékenységközpontú 

szemléletet, amely támogatja a gyermek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, 

tehetségének kibontakoztatását, valamint a képességeknek a folyamatos kialakítását. Tartalmi 

módosításai alapvetően az esély- érzelem- közösség- erkölcs-mozgás fogalmai köré 

csoportosíthatók, emellett általános hangsúlyt kap a gyermek egyéni szükségleteinek 

figyelembevétele.  

A törvény értelmében a pedagógiai programról nem kell szakértői véleményt kérni, a 

nevelőtestület fogadja el és az óvodavezető hagyja jóvá. 

 

3.2.2. Esélyegyenlőség fejlesztés, integrált nevelés 

 

A gyermekek különböző adottságokkal rendelkeznek, különböző körülmények között 

nevelődnek. A velük való bánásmódok így nem lehetnek azonosak. Vannak, akiknél a 

hátrányokat kell behozni, vannak, akiknél tehetséggondozást kell megvalósítani. 

Nevelőmunkánk a komplex személyiségfejlesztéssel erre irányul.  

 

Hátrányos helyzetű gyermek a 2013/14-es tanévben még 30 fő volt óvodánkban, ebből 9 

gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, többségük esetében a család rossz anyagi helyzete 

miatt gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, óvodánkban ingyenesen étkeznek. Azonban 

2019/20-as nevelési évben már csak 9 fő volt hátrányos helyzetű gyermek. A változás 

egyrészről abból adódik, hogy már más feltételekkel kerülnek a gyermekek ebbe a 

kategóriába, másrészt egyre kevesebb az iskolázatlan, nehéz anyagi körülmények között élő 

család településünkön. A hátrányos helyzet megállapítása a helyi önkormányzat hatásköre. 

 

Fontosnak tartom a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, a rászoruló családok 

segítését, őszinte kommunikációval, támogató magatartással. A gyermek védelme, a gyermek 

családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és 

megszüntetése a gyermekvédelmi rendszer feladata. Óvodavezetőként fontos feladatom, hogy 

a gyermekvédelmi munka megszervezését és ellátását biztosítsam óvodánkban. 
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3.2.3. Környezettudatos magatartás formálása 

 

Napjainkban a fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítése egyre inkább előtérbe kerül. A 

környezeti nevelés eddig is nagyon hangsúlyos volt intézményünkben, de a jövőben, a 

fenntartható fejlődés pedagógiájának érvényesítése érdekében, még intenzívebben kell 

kezelnünk ezt a területet.   

 

Az óvodáskorban szerzett tapasztalatok meghatározó jelentőségűek a gyermekek 

személyiség-fejlődésében, ezért már ebben az életkorban is kiemelt fontossággal bír a 

környezettudatos magatartásuk és szemléletük formálása.   

A napi nevelőmunkánk során olyan ismeretek megalapozását, olyan szokások, szabályok, 

kialakítását kell közvetítenünk, amelyek a gyermekek környezettudatos viselkedésének 

alapjait jelenthetik, a későbbiekben pedig meghatározzák a természethez való kötődésüket, a 

természet védelméhez való hozzáállásukat, illetve kialakítják a gyermekekben a 

környezettudatos életvitel igényét.  

 

A környezettudatos magatartás és szemlélet formálása azért is döntő fontosságú, mert a 

gyermekeken keresztül mintát adhatunk a családoknak.  Világszerte felismert jelenség, hogya 

környezettudatos életvitelt illetően a „tudatosabb” gyermekek nevelik a szüleiket. A 

környezeti nevelés eredményesebb megvalósítása, és a fenntartható fejlődés érvényesítése 

érdekében fontosnak tartom az óvodapedagógusok környezettudatos szemléletének 

megerősítését.  

 

 

3.3. Ellenőrzés, értékelés. 

 

Az óvoda tevékenysége egyfajta szolgáltatás, melynek számos érdekeltje, úgymond partnere 

van. Akkor lesz az óvoda eredményes és hatékony, ha a partnerek igényeit, elvárásait állítja 

tevékenységének középpontjába. 

Az óvoda működtetése, fejlesztése olyan tudatos feladat, mely végrehajtásához feltétel az 

elkötelezett vezető, akinek szüksége van a kolléganők támogatására. 
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Az óvoda énkép modellje: 

  1. Vezetés  

    

Feltételek  

2. Az óvoda stratégiája és 

célkitűzések 

 

3. Humánerőforrás-

gazdálkodás 

 

4. Források felhasználása 

    

   

5. Értékteremtő 

folyamat 

 

    

 

Eredmények 

6. Az óvodát 

igénybevevők 

elégedettsége 

7. Az óvoda 

dolgozóinak 

elégedettsége 

8. Részvétel a 

település 

életében 

    

  9. Az óvoda 

eredményei 

 

 

 

Az óvodának kis lépésekben folyamatosan kell fejlesztenie, javítania saját működését, hiszen 

varázsütésre nem válhat tökéletesen működő intézménnyé. Ennek érdekében végezzük el az 

önértékelési feladatokat, meghatározzuk a fejlesztésre szoruló, fejleszthető területeket és 

fejlesztési tervet készítünk céljaink elérésére, a feladatok meghatározásával. 

 

Fontos feladatom és felelősségem van, mint vezetőnek ezen a területen. Minden évben az éves 

munkatervben rögzítem a vezetői ellenőrzési tervemet. 

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie: 

 a helyi Program célkitűzéseinek megvalósulására 

 a gyermekek fejlesztésére, fejlődésére 

 a dolgozók munkájának szakmai színvonalára, fejlődésére 

 tárgyi feltételek színvonalára.  

 

Alkalmazottak munkájának ellenőrzése az alábbi szempontok alapján végzem: 

1. A pedagógus személyisége, nevelési attitűdje (hangnem, beszédstílus, humor stb.). 



 26 

2. Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program alapján az óvodai nevelés 

megvalósulása a csoportban. 

3. Kapcsolat a csoport dajkájával. 

4. Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló 

ismeretszerzést, épít-e a gyermek természetes kíváncsiságára.  

5. Milyen viszonyt sikerült kialakítania a csoportjába járó gyermekekkel, hogyan segíti 

át az egyes gyermeket a nehézségeken. 

6. A csoport szokás-, és szabályrendszerét milyen mértékben és eszközökkel tartatja be 

az óvónő (következetesség, rugalmasság). 

7. Milyen konfliktuskezelő módszereket alkalmaz a pedagógus. 

8. Hogyan szolgálta az adott tevékenység az önállóságot, a problémamegoldást. 

9. Figyelembe veszi-e az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát (differenciál-e). 

10. Az eszközök, módszerek, hely, idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan 

szolgálta. 

11. A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg. 

12. Tárgyi tudása megfelelő volt-e. 

13. Megfelelően motivált-e, kielégítette-e a gyermekek kíváncsiságát. 

 

Az ellenőrzési szempontokat a nevelőtestülettel egyeztettem, és ők ezt teljes mértékig 

elfogadták. Az óvodapedagógusok értékelésében a fejlesztő szemléletet igyekszem 

érvényesíteni, minden esetben az egyének erősségeire fókuszálok. 

  

A pedagógiai munka ellenőrzése során vizsgált területek: 

 Éves pedagógiai tervek 

 Beszoktatás eredményessége 

 Gondozási feladatok 

 Fejlesztő játékok alkalmazása az iskolára való felkészítésben 

 Ünnepek a csoportokban 

 A gyermekek differenciált fejlesztése 

 

A tanügy-igazgatási munka ellenőrzésének területei: 

 Törzskönyv aktualizálása 

 Munkarend betartása 

 Csoportnaplók vezetése 
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 Felvételi, mulasztási naplók adatainak ellenőrzése 

 Statisztika 

 Beiskolázás dokumentumai, nevelési tanácsadó és szakértői bizottság vizsgálatai 

 

A munkáltatói feladatok ellenőrzésének területei: 

 Szabadságok nyilvántartása, kivétele 

 Jelenléti ívek 

 

A gazdálkodási feladatok ellenőrzésének területei: 

 Használt nyomtatványok áttekintése, frissítése 

 Étkező-nyilvántartás 

 Ét. térítési díj befizetése 

 Költségvetési keret alakulása 

 Leltár elkészítése 

 

Az ellenőrzések eredményeit megbeszélem a kollégákkal. A következő év munkatervének 

elkészítésekkor történik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. A tervezett 

feladatok, fejlesztések mindig az előző évi ellenőrzések tapasztalataira épülnek. 

 

 

3.4. Az óvoda kapcsolatrendszerének fejlesztési terve 

3.4.1. Együttműködés a családdal 

 

A tennivalók pontos megfogalmazásához előzetesen a nevelési helyzet alapos felmérésére van 

szükség, majd megállapíthatjuk, hogy mit kell tenni.  

A családi háttérrel való ismerkedést az óvodapedagógusok hagyományosan a 

családlátogatások alkalmával végzik. Ez a forma és az ilyen módon történő „családi 

háttérvizsgálat” az utóbbi évtizedekben az óvodákat érintően is ritkult, ezért szeretném 

szorgalmazni a családlátogatás rendszerének visszaállítását. 

 

A családi nevelési helyzet vizsgálatához szorosan hozzátartozik az egyes családok nevelési 

értékrendszere. A pedagógusnak tudnia kellene, hogy az egyes szülők milyen értékeket 

akarnak gyermekeik számára átszármaztatni, milyen mintát mutatnak számukra. Fontos 
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feladatomnak tekintem, hogy pedagógustársaimmal együtt az óvoda értékrendszerét a 

szülőkkel megismertessem és egyeztessem. A nevelési eredmények növekedése érdekében az 

egyik legfontosabb, hogy az óvodai és a családi követelményeket összehangoljuk. Döntő az 

is, hogy a szülők milyen tevékenységet biztosítanak az óvodán kívül, otthon gyermekeik 

számára, és pontosabb ismeretekkel rendelkezzenek az óvodai tevékenységrendszer 

megvalósulásáról.  

 

Az együttműködési formákat a következőképpen tervezem az óvodában: 

 szülői értekezletek, negyedévente 

 fogadóórák, havonta 

 nyílt napok 

 családlátogatások, szükség szerint 

 szülői munkaközösségi működés biztosítása 

 szülői fórumok, igény szerint 

 munkadélutánok 

 óvodai ünnepélyek a szülők bevonásával 

 közös kirándulások a családokkal 

 online csoportokban való rendszeres kommunikáció. 

 

Rendszeresen kell tájékozódnom arról, hogy az óvónők milyen módszerekkel próbálják 

megnyerni a szülőket a gyermeknevelés közügyének. A pedagógusok és a szülők kölcsönösen 

cseréljék ki nevelési tapasztalataikat, a szülők mondják el a véleményüket a gyermekük 

otthoni viselkedéséről és fejlődéséről, illetve számíthassanak az óvónők alapos szakmai 

tájékoztatásaira gyermekük óvodai viselkedéséről, fejlődéséről.  

 

3.4.2. Együttműködés az iskolával 

 

A gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében, a váltás zökkenőmentessé tétele céljából 

kell a meglévő jó kapcsolatot megőrizni, és ahol lehet továbbfejleszteni. Az iskolával a 

kapcsolattartás már hagyományokra épül.  

A nagycsoportos gyerekek tavasszal látogatást tesznek az iskolába, ahol megismerkednek az 

iskola termeivel, néhány nevelővel és gyermekkel. Megfigyelhetik az iskolai élet színtereit, 

sőt kedves ajándékokkal térnek haza. A leendő első osztályos tanító néni szintén ellátogat 
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(néha több alkalommal is) óvodánkba, ahol bemutató foglakozás keretében szerezhet 

közvetlen információt a gyermekek aktivitásáról, kommunikációs készségéről, 

problémamegoldó képességéről.  

 

Célom, hogy az alsó tagozatos tanítók minél jobban ismerjék meg óvodánk helyi programját - 

ezzel is az óvoda–iskola átmenet nehézségeinek leküzdését segítjük elő, ismerjék meg az 

óvoda életét, elvárásait, eszközrendszerét, az óvodáskor végére elvárható fejlettség mértékét. 

Főleg ez utóbbi területen nagy a „világnézeti” különbség az óvoda és az iskola között. Mivel 

én is rendelkezem tanítói végzettséggel, így rálátásom van mind a két szakterületre. Úgy 

gondolom, hogy a felfogásbeli különbségek abból erednek, hogy a tanítók nem ismerik az 

óvoda szakmai munkáját. Nem az óvodának kell „iskolásodnia”, hanem az iskola első éveinek 

kellene „óvodásodnia”. Nem véletlen, hogy a mai felsőoktatásban az óvónő- és a tanítóképzés 

összemosódik.    

 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet témakörében már voltak kezdeményezések a 

beszélgetésre, ezt kellene folytatnunk a kijelölt úton.  

 

3.4.3. Együttműködés egyébintézménnyel 

 

A Nevelési Tanácsadó szakemberei segítséget nyújtanak a gyermekekkel kapcsolatos 

problémák megoldásában. Igaz, ez inkább az iskolaérettségi vizsgálatra korlátozódik. Jó lenne 

a lehetőségét megteremteni annak, hogy a szakemberek helyszíni megfigyelést végezve, 

különböző nevelési szituációkban szerezhessenek tapasztalatot a gyermekekről. Így még 

élőbb lenne a kapcsolat a kollégákkal, jobban meg tudnánk beszélni a lehetséges fejlesztést, 

eredményeket, kudarcokat. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat, azaz a Fejér Megyei Pedagógiai Intézet által kínált szakmai 

képzéseket folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőségeinkhez képest részt veszünk 

programjaikon.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal a gyermekvédelmi esetek feltárása során kölcsönös az 

együttműködés, jó munkakapcsolat jellemezi viszonyunkat. Óvodánk gyermekvédelmi 
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felelőse rendszeresen részt vesz az esetmegbeszéléseken, szakmai fórumokon. Közösen 

kísérjük figyelemmel a segítségre szoruló családok, gyermekek sorsát.  

 

Óvodánk kapcsolata orvosunkkal és a védőnővel korrekt. A jövőben szeretném 

kapcsolatunkat oly módon fejleszteni, hogy azon kívül, hogy évente látogatást teszünk a 

rendelőbe, a gyermekeket az óvodában lássák, lehetőség szerint ott is végezzék el a 

szűrővizsgálatot, illetve szülői fórumokon legyenek állandó vendégeink az óvodában. 

 

Kapcsolatunk az önkormányzatunkkal támogató-segítő. Remélem, hogy továbbra is sikerül 

megfelelő, jó kapcsolatot ápolni a közös, eredményes munka érdekében. 

 

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával együttműködési szerződést kötöttünk az utánpótlás 

nevelés feladatainak ellátásához. A szerződés keretében edzéseket tartanak az általuk 

kiküldött edzők az óvodásoknak. A mi óvodánkban UEFA licenccel rendelkező szakmailag 

magasan képzett edző foglalkozik a gyerekekkel, aki szívén viseli az utánpótlás nevelését. 

Mindent megtesz az edzéseken, hogy a gyerekek megszeressék a labdarúgáshoz kapcsolódó 

ügyességi-gyorsasági játékokat.  

 

 

4. Összegzés 

 

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtesz,  

és szó nélkül kiosztod a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra.  

Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”  

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

Nekem, mint vezetőnek alapvető célom, mint az előző ciklusokban is, hogy óvodánk 

optimális működését és fejlesztését egyaránt biztosítsam. Ennek érdekében kell átgondolni az 

óvoda koncepcióját, melyben meghatározom az új feladatokat, igyekszem megnyerni a 

nevelőtestületet a cél érdekében. Továbbra is biztosítom a szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket, a feladatoknak megfelelő legcélszerűbb munkamegosztást. A folyamatosan 

változó körülmények között egy jól működő információrendszert alakítok ki, és folyamatosan 

ellenőrzöm és értékelem az eredményeket. A szervezeti felépítésünkből adódóan napi 
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kapcsolatban vagyok munkatársaimmal, ennél fogva nincs különösebb akadálya a megfelelő, 

nyílt információáramlásnak, a feladat, felelősség és a hatáskör áttekinthetőségének.  

 

Úgy érzem, hogy az elmúlt évek alatt is zavartalanul és egységben dolgoztunk a mi 

óvodánkban. Közös munkánkkal sokat tettünk és még sokat tehetünk az óvodás 

gyermekekért, az óvodáért. Köszönet érte mindenkinek!  

 

Alcsútdoboz, 2019. augusztus 28. 

 

Óvári Zsoltné 


