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3.3. Szakmai programom 

 

„Ő azt hiszi, csak játszik 

De mi már tudjuk, mire megy ki a játék, 

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, 

Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle” 

          Varga Domokos 

 

Az átszervezést követően a tagintézmények megtartották nevelési programjukat, így továbbra 

is biztosított a sokszínű óvodai nevelést. Az Újpalota Összevont Óvoda Pedagógiai 

Programjában az egyes óvodák továbbra is őrizzék meg az egyéni sajátosságaikat, 

hagyományaikat, így illeszkednek óvodánkba.  

 

Az óvodai nevelés célja, a 3-7 éves gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. 

Óvodáink az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve készítették el nevelési 

programjaikat. A saját programkészítés által lehetőséget kaptunk arra, hogy az óvoda arculatát, 

eszmeiségét írásban, dokumentált formában is megjelenítsük.  Kiemelt feladatainkat 

folyamatosan valósítjuk meg. Programjaink összhangban vannak a XV. kerület Közoktatási 

Tervével, amely az óvodai nevelés területén az alábbi megfogalmazott fejlesztési irányelveket 

tartalmazza:  

• az egészséges életmódra nevelés 

• az anyanyelvi nevelés, fejlesztés 

• környezeti nevelés 

• játékos mozgásfejlesztés 

Az egészséges életmód kialakítására kisgyermekkorban van a legnagyobb szükség és 

lehetőség, ez alapozza meg a további életvitelüket.  Erre mindenképpen gondot kell 

fordítanunk, óvodai munkánkban és a szülőkkel való kapcsolattartásban is. Az egészséges 

táplálkozással, mozgással érhetjük el, hogy gyermekeink testi fejlődése optimális legyen, 

valamint az erre való igény is megteremtődjön bennük.  

Az anyanyelvi nevelés komplex folyamat, kiemelten kell mindenkor kezelnünk. Az óvodai élet 

egészét áthatva segíti a gyermekek szociális kapcsolatainak kialakulását, nyelvi fejlődését, 

beszéd értését és kifejezőképességének fejlődését. Az óvodáinkban felhasznált nyelvi játékok, 

mondókák, versek összegyűjtését és tematikai rendezését tervezem, mely folyamatosan 

bővíthető lenne. Ebben is számítok az óvónők aktív támogatására. 



Környezeti nevelésünk kiterjed a mindennapokra és a külön programjainkra is. A 

környezetvédelmi nevelés alapjai az óvodában tehetők le, erre még nagyobb gondot kell 

fordítanunk (séta a szelektív hulladékgyűjtőhöz, hulladékudvarba, szelektív hulladékgyűjtés az 

óvodában, ehhez kapcsolódó játékok vásárlása, stb.). 

Gazdag eszközkínálatunk, tágas, parkos udvaraink bőséges lehetőséget biztosítanak a külső 

világ tevékeny megismerésére. A növények ültetése, gondozása, fejlődésük megfigyelése, a 

kiskertben termett zöldségek közös elfogyasztása továbbra is megvalósítandó lehetőség.  

Az iskolai életre az óvodában töltött három- négy év alatt készítjük fel a gyermekeket a szokás- 

és szabályrendszer elsajátításával, a kellő szocializációval. Kialakul a gyermekekben a 

feladattudat, feladattartás. Célunk, hogy az iskolai életüket kellően felkészülten, örömmel 

kezdjék meg. 

A játék az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenysége, a kisgyermekek elemi, pszichikus 

szükséglete (örömforrás, feszültség-levezetés) mely magáért a játék öröméért történik. 

A gyermekek személyiségfejlesztésének legfontosabb és leghatékonyabb eszköze. Fejleszti 

mozgásában, beszédében, segíti az akarati tulajdonságok kialakulását. Komplex 

tevékenységforrás, melyben fejlődnek társas kapcsolatai, általa észrevétlenül tanul a gyermek.  

Nevelési céljaink eléréséhez tudatosan felhasználjuk a spontán és az óvodapedagógus által 

irányított játéktevékenységet.  

Feladatunk megteremteni azokat a feltételeket, melyek kedvezően hatnak a játék kialakulására: 

megfelelő légkör, hely, idő, eszköz és élmény biztosítása. A játékra biztosított idő lehetőleg az 

egész napot fogja át, összefüggő és zavartalan legyen. A játékeszközökkel motiváljuk, 

gazdagítsuk a gyermekek játékát, gondoskodjunk sokféle, játékra alkalmas kiegészítőről. 

Alapozzunk a gyermekek otthoni élményeire és minél több tapasztalathoz juttassuk őket az 

óvodában. A játékidőben lehetőségünk van a gyerekek egymáshoz való viszonyának és egyes 

gyermekek fejlettségi szintjének megfigyelésére. 

A játékos mozgásfejlesztés minden óvodában hangsúlyos terület. Tágas udvaraink, a gazdag 

eszközkínálat lehetőséget kínálnak a gyakori testmozgásra. Mind a beltéri mind a kültéri 

sporteszközeinket tovább kívánom bővíteni.  

Az újpalotai óvodák sokszínűségének biztosítása azáltal is, hogy a szülők igényei által 

szervezett tanfolyamokat továbbra is működtetni kívánom. 

 

A már működő munkaközösségek megtartását tervezem, hogy a jelenleg működő 

munkaközösségek egyes foglalkozására átlátogassanak a többi újpalotai óvoda érdeklődő 



pedagógusai. Megszervezésének feladata a munkaközösség vezetők és a tagóvodavezetők 

közös feladata. 

 

Az alábbi szempontok figyelembevételére törekszünk munkánk során: 

• Nevelőtestületünk és az egész felnőtt közösség célja, hogy az idejáró gyerekek 

szeretetteljes, nyugodt, derűs, és családias légkörben nevelődjenek. 

• Fontosnak tartjuk, hogy minden gyerek személyiségének megfelelően, önmagához 

képest fejlődjön. 

• Azt kívánjuk elérni, hogy az általunk nevelt gyermekek nyitott, kreatív, pozitív érzelmi 

beállítottságú egyénekké váljanak.  

• A gyermekeket abban kívánjuk segíteni, hogy tanuljanak meg önállóan és felelősséggel 

dönteni, önmagukat irányítani, fegyelmezni.  

Mindezen feladatainkkal az óvodáskor végére célunk az iskolaérettség elérése, az iskolába 

való minél könnyebb átmenet biztosítása.   

Az óvodák hagyományai kiemelkedő helyet foglalnak el a gyermekek életében. A közös 

élmények elősegítik, erősítik a szociális kapcsolatokat, a barátságok kialakulását. 

Célom, hogy az eddigi hagyományokat az újpalotai óvodák továbbra is ápolják. Az egymás 

munkájába való betekintés, a programok megismerése lehetőséget ad arra, hogy a már jól bevált 

hagyományokat másik óvoda is beépítse a programjai közé.  

A szülőkkel közös programok, az együttes élmény erősíti az összetartozás érzését, közös 

élménye szülőnek, gyermeknek, dolgozónak egyaránt. Az óvónők irányításával a gyermekek 

szüleikkel együtt tevékenykednek, játszanak. Az óvodánként kialakult hagyományos szülős 

programokat a továbbiakban is támogatni kívánom, mivel a visszajelzések igen pozitívak.  

 

Gyermek programok bővítése- Újpalotai Tehetséghét  

 

Kerületünk évente számtalan sportlehetőséget, sportversenyt szervez, melyeken az óvodák 

nagy lelkesedéssel indulnak (ovis olimpiák: foci, futóverseny, váltóverseny) képviselve 

óvodájukat. A gyermekek megmutathatják ügyességüket, rátermettségüket, kiemelkedő 

sportteljesítményüket. 

A futóversenyt leszámítva, ezekre a vetélkedőkre limitált létszámmal a sportban jeleskedő 

gyermekek vesznek részt. 



A más területeken jó vagy kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekeknek nincs módjuk 

megmutatni, próbára tenni magukat. 

Ezeken a programokon való részvétel visszajelzés a gyermekeknek, a felkészítőjüknek, a 

szülőknek a gyermek tudásáról, kiemelkedő képességéről. Motiváció lehet a további 

tevékenységre, a megerősítés ösztönzően hat a gyermekekre, növekszik önbizalmuk. 

Minden évben egy alkalommal tervezem a következő területekre koncentrálva – téma hét 

keretében - a tehetségek kibontakoztatására irányuló, Újpalota 6 óvodájára szervezett játékos 

vetélkedőket, „versenyeket”: 

• Környezeti vetélkedő (ebben támaszkodnék a Micimackó óvoda eddig szerzett 

tapasztalataira) 

• Zenei, irodalmi nap 

• Matematikai- logikai csapatverseny 

• Rajzverseny (kiállítás) 

A helyszínek megválasztásánál figyelembe veszem az óvodák egyéni lehetőségeit, egyéni 

arculatát. 

A kulturális programok megcéloznák: 

• A gyermekek kimozdítását a megszokott mindennapokból 

• A gyermeki tehetség kibontakoztatását 

• Az újpalotai óvodák egységesebbé tételét 

• Az óvodapedagógusok nagyobb betekintést nyerhetnek egymás intézményeibe 

• Szakmai tapasztalatuk bővül 

• Az óvodák egymás közötti és az óvodák és családok közelebb hozatalát 

• Használhatják meglévő tudásukat, amit megmutathatnak 

• A művészetek megszerettetését 

 

A környezeti vetélkedőkön a környezettudatos magatartás kialakítására törekszünk. A társas 

vetélkedőkön fejlődik a gyermekek együttműködő képessége, toleranciája. 

A környezetre figyelő magatartásformák kialakítása magába foglalja a szűkebb és tágabb 

környezetet, a természeti értékek megismerését, megszerettetését.  

A vetélkedő a jeles zöld napok valamelyikének tevékeny feldolgozása lenne. 

 

A gyermekek kellő információt gyűjthetnének a körülöttünk lévő élővilágról, azok szépségéről, 

védelméről. 



A rajzverseny témáját minden évben az aktuális környezeti téma határozná meg. Az összegyűlt 

munkákból kiállítást rendeznénk, melyet szervezett körülmények között tekinthetnének meg a 

társóvodák gyermekei és szülei. 

Az irodalmi és zenei napon megtekinthetnék a gyermekek, az óvodai dolgozók és a szülők a 

többi óvoda nagycsoportosainak rövid műsorát.  

A matematikai- logikai vetélkedőn fejlődne a gyermekek kognitív képessége illetve 

megmutathatnák kiemelkedő képességeiket, a meglevő tapasztalataikra támaszkodva. 

A korszerű vetélkedők kialakításával célom az életkori sajátosságoknak megfelelő képességek 

és a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, biztosítva az egyenlő hozzáférést a 

gyermekeknek, az óvodapedagógusok széleskörű módszertani szabadságának érvényesülését, 

támogatva az innovatív törekvéseket. 

Arra törekszem, hogy az újpalotai óvodák légköre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az 

otthon érzetét, az élményekkel teli, gazdag tevékenységek biztosításával formáljuk a 

gyermekek mindennapjait. 

Alapelvem az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztés, amely segíti a 

gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek kibontakoztatását, melyet 

elősegítenének ezek a programok. 

A témahetek konkrét szervezése az éves munkaterv részét képezi.  

A fejlődés lehetőségei: a következő években építünk az előzőleg szerzett tapasztalatokra, 

ennek a tudásnak a birtokában tervezzük a tevékenységek további megvalósítását. A 

következő években a kerület másik 2 óvodájából is hívnék meg gyermekcsoportokat erre a 

programunkra. 

3.4. Személyi elképzeléseim 

 

Az intézmény vezetésének a kulcskérdése a megfelelő humán erőforrás biztosítása rövid és 

hosszútávon.  

 

Az óvodák életének szervezésében, a feltételek megteremtésében továbbra is számítok a 

jelenlegi vezetők – helyettesek, tagóvoda vezetők – munkájára.  

 

Az óvoda személyi feltételei adottak, a szakmai munka magas színvonalon folyik, ezt kívánom 

továbbra is megtartani, építve a dolgozók elhivatottságára, szakmai tapasztalataira.  



Célom, hogy a szakma szeretete, a gyermekekért való odaadás jellemezze munkánkat, mindenki 

megelégedésére. 

Mint vezető, elsődleges feladatom a nevelőmunka hatékonyságának biztosítása, növelése, a 

pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása, hiszen az elméleti és gyakorlati tudásban való 

magabiztosság, megújulás ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére.  

 

Óvodapedagógusaink igen nagy tapasztalattal bírnak, a pályán hosszú évek óta dolgoznak, 

hivatástudatuk magas szintű, ezt kívánom a továbbiakban még erősíteni a motiválással és azzal, 

hogy személyes ambíciójukat támogatom, elképzeléseiket meghallgatom, véleményüket 

kikérem. 

 Mindenképpen szeretném előmozdítani, hogy az óvodapedagógusok, amint adottak a 

jelentkezési feltételek a pedagógus életpálya szerinti előrelépésre - minősítésre, vállalják az 

ezzel járó kihívást – feladatot, melyben támogatom őket vezetőtársaimmal együtt. 

 

Az óvodapedagógusok nagy tapasztalata segíti munkánkat, de mint vezető ennek nem csak az 

előnyeit, hanem a hátrányait is ismernem és kezelnem kell.  

Az óvodapedagógusi ellátottság már jelenleg sem teljesen megfelelő, hosszabb ideje van 6 

betöltetlen álláshelyünk. 

Szükséges lenne további óvodapedagógusok felvételére, a fiatal, akár pályakezdő kollégákat 

nagy szeretettel várnánk, hiszen ők adnának lehetőséget a hosszabb távra való tervezéshez, és 

a korátlagát is egy egészségesebb irányba terelné az intézménynek. A fiatalabbak ide-

vonzásának egyik jelentős lehetősége a szolgálati lakáshoz juttatás, ami eddig is nagy vonzerő 

volt. 

 

Az óvodapedagógusok hiányának az ellensúlyozására az alábbi elképzeléseim vannak: 

• Saját érettségizett dolgozók – dajka, pedagógiai asszisztens - beiskolázása, tanulmányi 

szerződéssel 

Feltételei: - motiváltság a dolgozó részéről, melyet a vezető erősíthet 

- anyagi lehetőségek megteremtése a beiskolázáshoz, melynek kerete a 

tanulmányi szerződés, melyet a fenntartó hozzájárulásával lehet finanszírozni. 

Előnyei: a jelentkező már ismeri az óvodai működést, tisztában van vele, mire vállalkozik, 

feltételezhető, hogy hosszú távon gondolkodik és a pályán is maradna. 

• Főiskolás óvodapedagógus hallgatók óvodánkban való gyakorlati képzésének 

megvalósítása. 



A szakmai gyakorlat az óvodáinkban a szakmai támogatáson túlmutató is lehet. 

Célom a támogató, motiváló attitűd a vezető és a kollégák részéről a pedagógus hallgatók felé, 

hogy legyen inspirációjuk arra, hogy óvodánkban vállaljanak munkát a diploma megszerzése 

után.  

Ezt a lehetőséget kívánom erősíteni a kapcsolatunk további folytatásával a Károli Gáspár 

Református Egyetem óvodapedagógus képző karával és az  ELTE óvodapedagógusi karával. 

 

Vezetői utódlás biztosítása és előkészítésének feladatai  

Humánerőforrás-tervezés szempontjai: 

- stratégiai alapokra épül 

- stratégiai jelentőségű az intézményben 

- a teljesítménymérő rendszer kidolgozása  

- eredményeinek értékelése, felhasználása a további folyamatban. 

 

Az utódlási terv sikerességét biztosítja, ha strukturált, folyamatos és jól illeszkedik a szervezeti 

programba, megoldási módszertanba. Óvodavezetői munkakörben a képességekre és 

készségekre helyeződik a hangsúly. Ezeknek a tulajdonságoknak a halmazát és a tapasztalat 

fejlesztését fókuszba kell helyezni és a szervezet szintjén tovább vinni a teljesítményértékelés 

és kiválasztás által.  

Az utódlási terv több munkavállalóra fókuszáló, tudás- és tapasztalatcserén alapuló program. A 

hosszú távú program nem csak az üres pozíció betöltésére fókuszál, hanem a munkakörben 

meglevő kompetenciákat is feltérképezi és az aktuális környezeti kihívásokhoz igazítja. 

 

Az utódlási program a vezetésre alkalmas és előre lépést felvállaló munkavállalók képzését, 

fejlesztését és elkötelezettségének erősítését célozza meg. 

A vezetői munkakörök betöltését megcélzó intézkedések a munkavállalók minden egyes 

szintjén hangsúlyt helyez a fejlődésre és tapasztalatcserére. Minden kulcsfontosságú dolgozót 

beintegrál az utódlás programba. 

A különböző vezetői szintek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a vezető megszerezhesse az 

óvodavezetéshez szükséges szakmai tapasztalatokat. 

Helyettesből, tagóvoda vezetőből szükséges kinevelni az intézményvezetőt, de elengedhetetlen 

az alsóbb vezetők kinevelése is. 

 

Gyógypedagógusaink jelenleg 32 fő SNI gyermeket látnak el, ami igen nagy feladat nekik.  



A - jellemzően inkább növekvő számú - SNI státuszú gyermekek megfelelő ellátásához – az 

egyénileg előírt fejlesztéseket is figyelembe véve - szükségesnek tartanám 0,5 álláshellyel való 

létszámemelésüket. Az autista gyermekek száma növekvő tendenciát mutat, jelenleg a félállású 

gyógypedagógusunk képezné még tovább magát ezen a téren, álláshelynövekedés esetén 

számítanék munkájára teljes állásban. 

 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájukat lelkiismeretesen végzik, az 

intézményeknél megfelelő létszámban rendelkezésre állnak, elkötelezettek az intézmény iránt. 

Munkájuk, gyermekszeretetük elengedhetetlen feltétele az óvodai nevelés biztosításának. 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak biztosítása eddig sem és ez után sem fog várhatóan 

problémát okozni, mivel igen sok a jelentkező és a képzések folyamatosan zajlanak. 

Óvodáinkban a szakmai gyakorlat biztosításával tudjuk őket támogatni, ami a szükséges 

utánpótlást biztosítani tudja 

 

A személyi feltételek biztosításánál célom, hogy a jó alkotóközösségben harmonikus, 

célirányos, az egyéni képességeket figyelembe vevő munkamegosztás legyen (gyermekek 

kisérése és felkészítése sportversenyekre, műsorokra, vetélkedőkre) mindenki képességei 

legjavát nyújtva, motiváltan végezze a rá háruló feladatokat. 

Figyelmet kívánok fordítani arra is, hogy a kollégákat ösztönözzem a pályázatok adta 

lehetőségek jobb kihasználásra. Szükségesnek érzem motiválásukat arra, hogy az adódó 

lehetőségekre figyeljenek fel, és a közösen megírt pályázatok minél sikeresebbek legyenek 

(továbbképzés ez irányban is).  

3.5. Szakmai támogatás 

3.5.1. Továbbképzés 

 

A következő 5 nevelési évre szóló továbbképzési tervünket elkészítettük, elfogadásra került. 

Közös munkával, az elképzelések egyeztetésével, az intézmény érdekeit és a pedagógusok 

ambícióit figyelembe vettük. 

Célom, hogy az óvónőkben a továbbképzési igény folyamatosan meglegyen. A szakmai 

fejlődés fórumai ezek, ébren tartják az érdeklődést, tájékoztatnak a legújabb neveléstani 

elméletekről és más pedagógusok munkájáról, módszereiről. Törekedni kívánok arra, hogy az 

egyén érdekeit összhangba hozzam a közösség igényeivel, ezért fontos olyan továbbképzések 

választása, amelyek őket személyesen is érdeklik, ezen kívül az intézménynek is érdekében 



állnak és elősegítik pedagógiai programunk megvalósítását. Az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően továbbra is kívánatosnak tartom, hogy a továbbképzéseken hallott ismeretekről az 

óvónők rendszeresen beszámoljanak, ezáltal is elmélyül az ott szerzett ismeret és a többi óvónő 

is ötleteket meríthet belőle.  

➢ A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztést igényelnek, intézményükben 

a beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, autista 

gyermekek fogadására való felkészülés keretében még szükséges az eddigieken túl is 

továbbképzéseket elvégezni 

➢ Támogatom, hogy mentor képzésben vegyen részt néhány óvodapedagógus, ami az 

intézménynek is érdeke, néhány kolléga már jelenleg is jelezte, hogy van ennek 

elvégzésére inspirációja, mivel már több szakmai gyakorlat vezetésében is szerzett 

tapasztalatokat. Ehhez az anyagi forrást tanulmányi szerződéssel lehetne biztosítani. 

➢ A módszertani továbbképzések a korszerű neveléshez, az új lehetőségek 

megismeréséhez nyújtanak segítséget, a szakmai munkát nagymértékben támogatják. 

Kiemelten támogatom, hogy minél több óvodapedagógus vegyen részt a Pedagógiai Oktatási 

Központok által szervezett továbbképzéseken, melyek igazodnak az új köznevelési rendszer 

elvárásaihoz, és ingyenesen biztosított lehetőség. Törekszem arra, hogy az egyén érdekeit 

összhangba hozzam a közösség igényeivel, ezért fontos olyan továbbképzések választása, 

amelyek őket személyesen is érdeklik, ezen kívül az intézménynek is érdekében állnak. 

3.5.2.Munkaközösségek 

 

A munkaközösségeink éves tervük alapján dolgoznak, év végén értékelik az elért 

eredményeket.  Munkájukat továbbra is támogatni kívánom, az óvodák sokszínűségét 

biztosítják, az intézményen belüli tudásnövelés, tudásmegosztás fórumai.  

Munkájukat támogatom mind a továbbképzési lehetőségek biztosításával, mind a szervezeti 

keret megteremtésével.   

Célom, hogy a munkaközösségi foglalkozásokon alkalomszerűen a többi tagóvoda pedagógusai 

is vegyenek részt, a munkatervek összeállítása után van lehetőség az átlátogatások 

megszervezésére. 

Hosszabb távon érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy akár a jelenleginél is több 

tagóvoda pedagógusai alkossanak munkaközösséget - jelenleg a Kavicsos és a Páskom 

óvodában van két közös munkaközösség- a mindenhol kiemelt szerepet elfoglaló feladatok 



hatékonyabb ellátására. Ilyenek lehetnek: tehetséges gyerekek fejlesztése, sajátos nevelési 

igényű gyermekek fejlesztése, önértékeléshez kapcsolódó feladatok elvégzése. 

3.5.3.Tudásmegosztás, minősítés, módszertani megújulás 

 

➢ A házi bemutatókra nagy hangsúlyt kívánok helyezni. Az egymástól való tanulás, az 

esetmegbeszélések az alkotóközösség színvonalát emelik, egymás jobb megismerésére 

nyújtanak lehetőséget, fenntartják a szakmai érdeklődést.  

➢ Támogatom, és a jövőben is támogatni kívánom a pedagógusok minősítését, mely 

számukra szakmai kihívás, és egyben elismertséget is jelent. 

➢ .Az újpalotai óvodák összetartozásának érzését tovább szeretném erősíteni, közös 

értekezletekkel, megbeszélésekkel, hospitálásokkal, kirándulásokkal, egyéb 

tevékenységekkel. 

➢ Vezetői munkám során mindig kiemelkedően fontosnak tartottam a pedagógusok 

szakmai segítését. Mint vezető, feladatom is a nevelőmunka irányítása, mely számomra 

elképzelhetetlen anélkül, hogy a megszerzett tudásomat, tapasztalataimat ne adjam át a 

kollégáimnak, akár a minősítések kapcsán is. 

➢ Mesterpedagógus vezetőtársam mesterprogramját támogatom, mellyel a módszertani 

megújulás biztosítható a Hartyán Tagóvodában, illetve később az újpalotai régióban is. 

➢ Saját mesterprogramom megvalósításával, a jó gyakorlatok átadásával támogatom a 

szakmai fejlődést, az egymás jobb megismerését, a közösség fejlődését.  

„A jó gyakorlat megosztása” mesterprogrammal célom, hogy az eddigi tapasztalataimat, 

tudásomat, és az intézményben összegyűlt szakmai tudás egy részét átadjuk a 

résztvevőknek. 

A jó gyakorlatok bemutatásával az intézményen belüli és az intézmények közötti 

szakmai tapasztalatok átadása megvalósul, mellyel a programon résztvevők szakmai 

tudása gyarapodik, tapasztalataik bővülnek, értékelési és önértékelési kompetenciájuk 

javul. 

➢ Továbbra is támogatom a pedagógusok továbbtanulási elképzeléseit, figyelembe véve az 

óvoda érdekeit is. A nevelőtestület fejlesztésének és a szakmai fejlődés biztosításának 

elengedhetetlen része a folyamatos fejlődés. 

 

 



3.6. A tárgyi feltételek terén 

 

A tárgyi feltételek megteremtésének biztosítására az intézményi költségvetés és a felújítási és 

karbantartási tervek szolgálnak. 

A hatékony, célszerű gazdálkodás a vezetői munkámnak továbbra is részét képezi, erre 

törekszem. A beszerzésekhez az árajánlatok kérése biztosítja a minél hatékonyabb beszerzést. 

A felújítások, beruházások tervezése az Önkormányzat, a GMK és az intézmény közös feladata 

és felelőssége. Pontos adatszolgáltatással, a szakmai feltételek javításának szem előtt tartásával 

tudom támogatni a fenntartót a döntésének előkészítésében, és a megvalósításban. 

A tárgyi eszközök beszerzésénél elsődleges a funkcionalitás és a balesetmentesség. 

A rendelkezésre álló pénzügyi keretet az igények felmérése és rangsorolása után kívánom 

hatékonyan felhasználni. Ebben nyújtanak segítséget a lehetséges partnerek felkutatása és az 

árajánlat kérések. 

Az Újpalotai Összevont Óvodában az alábbi felújításokat szeretném tervezni, hosszabb távon: 

A Napsugár 1. és a Kavicsos tagóvoda további felújítása, mivel jórészt még az eredeti – 40 éves 

– állapotban vannak. 

A 2022-es évben várható a Micimackó Tagóvoda teljes külső felújítása és az udvarának a 

korszerűsítése, valamint a Kavicsos Tagóvoda ablakainak cseréje a szükséges mértékben – 

hátsó rész. 

A 2022. évre tervezett felújítások, beruházások megvalósítását teljes mértékben támogatni 

kívánom. 

Az udvarok játékokkal való ellátottsága a kötelező eszközjegyzéknek, a gyermekek 

fejlesztéséhez elegendőek és megfelelőek, a tereprendezésre szükséges a további erőket 

fordítani, mivel a betonburkolatok több helyen repedezettek, a gumialjzat már felújításra 

szorulna, a fák gyökerei is több helyen botlásveszélyesek.  

 

A gyermekek ellátásához szükséges felszereléseket, szakmai anyagokat a mindenkori 

költségvetésből finanszírozzuk, az elhasználódás függvényében. A költségvetési keretünket 

továbbra is tagóvodák létszámának függvényében kívánom felhasználni. 

Figyelmet kívánok fordítani arra, hogy a pályázatok adta lehetőségeket minél jobban használjuk 

ki a tárgyi lehetőségek fejlesztésére.  

A lehetséges szponzorokat igyekszem felkutatni és meggyőzni őket, támogassák óvodánkat.  A 

jelenlegi gazdasági helyzetben ez igen nehéz, a személyes kapcsolat, az óvoda jó híre segítheti 

ennek megvalósulását.  



Mindezen lehetőségek óvodáink anyagi helyzetét javíthatják, a gyermekek fejlődését és 

fejlesztését, valamint komfortérzetük növelését szolgálhatják.  

 

3.7. Gazdálkodás 

 

A gazdálkodással, működtetéssel összefüggő feladatait a Budapest Főváros XV. kerület 

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (GMK) 

látja el továbbra is.  Közös célunk a hatékony, szakszerű és ésszerű intézményi gazdálkodás.  

Célom, hogy a költségvetés tervezése az Újpalotai Összevont Óvodára a helyettesekkel és a 

tagóvoda vezetőkkel történő igényfelmérések alapján a GMK-val együttműködve történjen a 

jövőben is.  

Takarékos, hatékony gazdálkodásra törekszem. 

A feltételek biztosításánál fontos szempont, meg kívánom teremteni, hogy a munkavégzéshez 

és a gyermekek ellátásához szükséges felszerelések a megfelelő színvonalon rendelkezésre 

álljanak. 

3.8. Kapcsolatok 

 

Kiemelten fontosnak tartom a családokkal, társ-intézményekkel, az iskolákkal való jó 

kapcsolatot, valamint azt, hogy a kerületben is ismerjék és elismerjék óvodáinkat és 

óvodapedagógusainkat is. 

Családokkal:  

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, együttesen munkálkodunk gyermekeink érdekében. 

A szülőkkel hagyományosan igen jó a kapcsolatunk, amit továbbra is kiemelten kívánok 

megvalósítani. A szülői szervezet az óvodai közösség része, számítunk továbbra is támogató 

együttműködésükre. A közös programokat továbbra is támogatni kívánom, az óvoda és a szülők 

között is egy kohéziós erő. A közös programokon még több lehetőségük van egymás és a 

gyermekükkel foglalkozó óvodai dolgozók megismerésére. Ilyenkor lehetőség adódik a szülők 

között is a másság elfogadtatására, érzékenyítésére. 

Óvodáinkban hagyomány a szülős beszoktatás, ez megkönnyíti a gyermekek első napjait, és a 

szülőknek is könnyebb elválni gyermeküktől, ha látják, jó kezekbe kerültek legféltettebb 

kincseik. Óvodáink nyitott intézmények, a szülők a csoportszobáig kísérik be gyermekeiket, 

belelátnak a mindennapokba is. 

A napi kapcsolatokon kívül a következő formái vannak a kapcsolattartásnak:  



• szülői értekezlet 

• környezettanulmány, családlátogatás a szülőkkel való egyeztetés után  

• fogadóóra 

• közös programok 

Célom, hogy az eddigi jó partneri kapcsolat a szülőkkel megmaradjon, az esetlegesen felmerülő 

problémákat közösen rendezzük, ehhez szükséges egymás elfogadása, mely a közös programok 

révén könnyebbé válhat.  

Kiemelt feladatomnak tartom a szülők tájékoztatását, a segítségnyújtást, az ismeretek átadását. 

Kiemelt jelentőségű a szülők támogatása a beiskolázás előkészítésénél, a tankötelezettség alóli 

felmentésnél – tájékoztatás, konkrét segítségadás technikai lebonyolításban. 

 

Az elmúlt évek példa értékű együttműködését kívánom folytatni a GMK dolgozóival. 

Az Üzemeltetési Területek területi eloszlása biztosítja annak a lehetőségét, hogy óvodáinkban 

egyforma színvonalon történjen a feladatok ellátása. A kertek, udvarok rendben tartása, a 

karbantartási feladatok. Az Újpalotai Üzemeltetési Terület vezetőjével már hosszú évek óta 

dolgozom együtt, munkájával elégedett vagyok, ez alapot ad annak a feltételezésemnek, hogy 

a továbbiakban is ezek a feladatok magas szinten lesznek ellátva. 

 

A kerület életében aktívan részt veszünk, és ezt tovább kívánom folytatni. Rendszeresen járunk 

az óvodás olimpiára, futóversenyre, fociversenyre.  

Célom, hogy a kerületi programokon továbbra is részt vegyünk. 

Fontosnak tartom, hogy a külsős programokon való részvételkor fordítsunk gondot az 

óvodánkénti egységes megjelenésre is. 

 

Partnerkapcsolataink segítik szakmai munkánkat, programjaink bővítéséhez kínálnak 

lehetőségeket.    

A kerületi közművelődési intézmények óvodásoknak meghirdetett programjait továbbra is 

figyelemmel kísérjük. 

Célunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten minél több programra látogassunk el gyermekeinkkel.  

A szülőket is tájékoztatjuk ezekről az eseményekről a helyben szokásos módon – plakát, 

szórólap. 

 



A Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ családgondozóival a kapcsolat folyamatos, szükség 

esetén a tudatosabb, jobb szülővé válásban támogatás nyújtunk a szülőknek, a vezető, a 

pedagógusok és a családsegítő közös feladataként. 

A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart általában és konkrét esetekben a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézetekkel, rendőrséggel, az egészségügyi 

szervekkel. Elemzi az óvoda gyermekvédelmi helyzetét, javaslatot tesz az aktuális feladatok 

meghatározásában. 

Kapcsolatot tart ezen kívül a Gyermekjóléti Szolgálattal, mely szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat lát el. Szükség esetén figyelemmel kíséri az egyes gyermekek szociális 

helyzetét, tájékoztatja a szülőket a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról. 

 

A FSZP XV. kerületi tagintézményével rendszeres szakmai kapcsolatot tartunk. A személyes 

megbeszélések, egyeztetések része az óvodapedagógus és az óvodavezető munkájának is. 

Az általunk hozzájuk irányított gyermekeket megvizsgálják, tanácsot adnak a további 

fejlesztéshez. Beiskolázás előtt szükség esetén az iskolaérettségi vizsgálatokat is elvégzik, 

segítséget nyújtanak a beiskolázási döntésben. 

Tovább szeretném folytatni azt a gyakorlatot, hogy szülői értekezleteken egy-egy témában 

előadást tartsanak a szülőknek. 

 

Az újpalotai iskolákkal (László Gyula Gimnázium és Általános Iskola, Kontyfa Általános 

Iskola, Hartyán Általános Iskola) továbbra is jó a kapcsolatunk. Az eddig kialakított közös, 

hagyományos programjainkat folytatni kívánom, mivel a gyermekeink zöme ezekben az 

iskolákban kezdi meg tanulmányait. 

- óralátogatások a volt óvodásainknál, itt képet kaphatunk gyermekeink további életéről, 

fejlődéséről, beilleszkedésükről az iskolai minden napokba.  

- nyílt nap keretében a nagycsoportos óvodásokkal átlátogatunk az iskolába, ahol az iskola 

légkörével ismerkedhetnek. Leendő tanító nénijükkel játékos formában tevékenykedhetnek, 

ezáltal is megkönnyítve az iskolába való átmenetet számukra.  

- nagycsoportosainkkal részt veszünk az iskolai ünnepségeken. 

- könyvtárlátogatás keretében átlátogatunk az iskola gyermek - könyvtárába, ahol a rengeteg 

könyv, lapozgató elvarázsolja a gyermekeket 

 - a házi bemutatóinkon továbbra is szívesen látjuk az alsós tanítókat, ahol bepillantást 

kaphatnak az óvodai nevelésbe, az óvoda mindennapjaiba. 



A logopédusokkal továbbra is nyílt, őszinte szakmai kapcsolatra törekszem, ami 

elengedhetetlen a gyermekek megfelelő fejlesztéséhez.  

Terveim között szerepel kapcsolatok kialakítása, szorosabbra fűzése az SNI-s – látássérült, 

hallássérült, mozgássérült, autista - gyerekek ellátásában, diagnosztizálásában szerepet játszó 

Pedagógiai Szakszolgálatokkal.  

A Fenntartóval folyamatos, nyílt kapcsolatra törekszem, kiemelten az Intézményfelügyeleti 

Főosztállyal.  Az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat közösen látjuk el, az intézményi 

munka sikerességéhez elengedhetetlen a szoros együttműködés. A működéshez szükséges 

forrásokat a költségvetésünkön keresztül biztosítják. Szeretném elérni, hogy a már eddig 

megkapott támogatási formák továbbra is megmaradnának, mint például a továbbképzések 

finanszírozása, munkaruha, egyéb juttatások. 

 

 

 

 

4. VEZETŐI CÉLOM, TERVEIM AZ ELKÖVETKEZŐ ÖT ÉVRE 
 

4.1. Vezetői elveim 

 

➢ Az óvodában minden a gyermekekért történik! 

➢ Jó munkahelyi légkör biztosítása. 

➢ Alapelvem: „A problémákat beszéljük meg!” 

➢ Az empátia elengedhetetlen feltétele a vezetői munkának, ismerjük a másik 

szükségleteit, emberi kapcsolatait, erősségeit és gyengeségeit. 

➢  Bizalommal forduljanak hozzám a dolgozók, érezzék, hogy számíthatnak rám. 

➢ Demokratikus vezetés. Ennek előnye, hogy az óvónők szakmai önállósága fejlődik, a 

feladatok iránt elkötelezettebbek, magukénak érzik az intézményt, erősödik a 

csapatszellem. 

➢ A „több szem többet lát” elve alapján lehetőség legyen minél tágabb információk 

gyűjtésére, megvitatására, a vélemények elmondására és ütköztetésére. 

➢ A döntéseket a vélemények meghallgatása után közösen hozzuk meg, ezeket érezze 

mindenki magáénak. 

➢ Elfogadható, reális célok kitűzése. 



➢ A céloknak megfelelő feladatok meghatározása, munkamegosztás. 

➢ A megfelelő munkafegyelem elengedhetetlen feltétele a minőségi munkának. 

➢ A pozitív megerősítés lehetőségével szükséges a motivációs szintet fenntartani.  

➢ Szakmai önállóság biztosítása. 

➢ Célom, hogy a jó alkotóközösségben harmonikus, célirányos, az egyéni képességeket 

figyelembe vevő munkamegosztás legyen, az arányos teherviselés megvalósuljon.  

➢  Célom olyan intézmény megteremtése, ahol a dolgozók azonosulnak az intézmény 

céljaival és megvalósíthatják elképzeléseiket. 

 

Mindezek elősegítik azt, hogy a gyermekek nevelése, mindennapi életük irányítása a 

legoptimálisabb legyen.  

 

 

4.2. Szakmai téren 

 

➢ Gyermekek nevelése, fejlesztése őrizze meg eddigi jó színvonalát. 

➢ Gyermekek egyéni fejlesztése, egyéni bánásmód, fokozatosság elve kiemelten 

érvényesüljön a mindennapokban. 

➢ Különös figyelem a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre - a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, BTM-es gyermekek tehetség-ígéretes gyermekek, hátrányos helyzetű 

gyermekek, veszélyeztetett gyermekek-. 

➢ Szakmai programokon való aktív részvétel. 

➢ Hagyományaink ápolása és bővítése. 

➢  A szülői házzal való kapcsolatok további erősítése, családi programok bővítése. 

 

 

4.3. Személyi feltételek terén  

 

Nevelőtestületünk jól képzett, munkájukra igényes óvodapedagógusokból áll. A Pedagógiai 

Program keretein belül szakmai önállósággal bírnak. A vezető elsődleges feladata a szakmai 

munka irányítása, segítése, ellenőrzés, értékelés, tervezés. Igen fontos, hogy az értékelés 

előremutató, támogató, segítő szándékú legyen. Kollégáimat pozitív emberi tulajdonságaik, 

valamint szakmai „erős” területük alapján motiválni kívánom arra, hogy aktívan vegyenek 



részt az óvoda életében, a pedagógiai közösségben mindenki foglalja el az őt megillető 

helyet. 

A fejlődés lehetőségét abban látom:  

➢ Alapdokumentumok jobb ismerete (PP, SZMSZ, Köznevelési Törvény). 

➢ A feladatok elosztásánál az egyéni érdeklődésen kívül még nagyobb hangsúlyt kapjon az 

intézmény érdeke, arányos legyen a munkamegosztás (csoportok kísérése tanfolyamokra, 

versenyekre, fellépésekre).  

➢ A szakmai munkához kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok elkészítésében részvétel, 

érdeklődés, tehetség és az arányos munkamegosztás alapján.  

➢ Új és pályakezdő kollégák segítése, beépítése az óvoda vérkeringésébe (házi bemutatókon 

való részvétel, munkaközösség, hospitálás, egyéni megbízatások) 

➢ Gyermekek egyéni fejlesztése – az SNI gyermekek magas száma, a vegyes csoportok 

miatt is - igen magas szakmai, tervezési, szervezési felkészültséget igényel.  

➢ Továbbképzéseken tanultak beépítése a csoportjuk munkájába, tapasztalatok átadása 

kollégáknak.  

➢ Integráció: szükséges hozzá elhivatottság, jó szervezőkészség, továbbképzésen szerzett 

ismeretek. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésének megfelelő továbbképzések 

elvégzése a pedagógusok és a gyógypedagógusok számára is szükséges lenne. 

➢ Ellenőrzési rendszer további erősítése, közös munka: óvodavezető, óvodavezető- 

helyettesek, tagóvoda-vezetők, munkaközösség vezetők. 

➢ Konfliktusokat kezelni kell „beszéljük meg!” 

➢ Intézményhez való tartozás érzésének erősítése. 

➢ Minőségi munkát végzők anyagi és erkölcsi elismerése. 

 

Mindezek együttesen:     HATÉKONYABB NEVELÉS 

 

4.4. Tárgyi feltételek terén 

 

A szükséges tárgyi feltételek, eszközök biztosítása elengedhetetlen része munkámnak. A 

költségvetés keretein belül tudok gazdálkodni a forrásokkal, amihez még hozzájárulhat az 

óvodák alapítványa, és a pályázati lehetőségek. Az alábbi fejlesztések szükségesek: 

➢ A gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök, játékok bővítése.  

➢ Az óvodák további fejlesztése, korszerűsítése.  



➢ Karbantartások folyamatos elvégzése. 

Célom, hogy az óvodák továbbra is tiszta, rendezett és egyre korszerűbb intézmények 

legyenek, ahova jó érzés belépni.   

4.5. Gazdálkodás terén 

 

Folytatódjék az eddigi hatékony, jó színvonalú munka. A költségvetés keretén belül az óvoda 

továbbra is kapja meg a szükséges fejlesztésekhez az anyagi hátteret. 

Fontosnak tartom, hogy az alapítványok, a pályázati lehetőségek és a minél több társadalmi 

munka (szülők, dolgozók, egyéb támogatók) által még jobb anyagi lehetőséghez jusson 

óvodánk.  

 

 

5. ÖSSZEGZÉS 
 

  

Az óvodai nevelés feladata, hogy a gyermekek optimális fejlődését biztosítsa, a szülőknek 

megadja a lehetőséget a munkavállalásra. Így kettős társadalmi feladatot is ellátunk, a 

társadalmi elvárások és a szülők lehetőségei is folyamatosan változnak. Nekünk ezeket a 

folyamatokat ismernünk kell, reagálnunk kell rájuk, mivel ezek a ránk bízott gyermekek életét 

is meghatározzák.  

Az óvoda, mint intézmény folyamatosan újuljon meg, a társadalmi változásokra, kihívásokra 

való reakció elengedhetetlen. Ez a megújulás szolgálja a célnak való minél hatékonyabb 

megfelelést, folyamatosan törekedjünk a „tökéletesség” felé.  

Az óvodai nevelés minősége rajtunk múlik, mindent el kell követni, hogy ez minél magasabb 

szintű legyen. 

Óvodáinkban a gyermek mindenek felett álló érdeke az elsődleges, és ehhez ragaszkodjunk is! 

Vegyük észre a gyermekek igényeit, hallgassuk meg őket, dajkáljuk, ha erre van szükségük. 

Pótolnunk kell a családi élet melegét az óvodában töltött időre, a gyermekek felé szeretettel és 

megértéssel forduljunk. A helyes napirenddel biztosítsuk számukra a fejlődésükhöz szükséges 

lehetőségeket, sok játékkal, beszélgetéssel. Nyújtsunk minél több élményt az óvodán belül és 

kívül is, a családokkal közös programok során is.  

Az óvodáskor végére váljanak egyre kitartóbbakká, készüljenek az iskolai életre. Ezért igen 

hasznos az iskolával való szoros kapcsolat, a nagycsoportosok iskolai látogatásaik során 



megismerkedhetnek az épülettel, a felnőttekkel, érezhetik, hogy már nem idegenek abban a 

közegben sem.  

Elengedhetetlennek tartom az intézmény menedzselését, a szervezeti kultúra fejlesztését, a 

kapcsolatok ápolását, bővítését és az innovációt.  

Törekszem az eddig elért sikerek és értékek megbecsülésére, fenntartására. 

Hiszek abban, hogy kedvező légkörben a munkatársaimmal együtt, erős hivatástudattal és 

szilárd értékrenddel megfelelünk a kihívásoknak. 

Hiszek az emberek különböző személyiségében, a dolgozók egy célért való összehangolásában, 

mert mindenki értékes, mindenki tehetséges, ki ebben, ki abban.  

 

Bízom munkatársaimban és törekedni fogok a demokratikus vezetésre, teret adva az 

önállóságnak és a team munkának. Fontosnak tartom a jó munkakörülmények biztosítását és 

javítását, a stabilitást, a csapatépítést, motiválást, az elismerést. 

Célom, hogy az eddigi színvonalas, szeretetteljes nevelés és fejlesztés az óvónők és a 

pedagógiai munkát segítő alkalmazottak közös munkájával továbbra is megmaradjon, 

gazdagodjon.  

 

Vallom, hogy a sikeres intézmény vezetése közös munka, ezért a vezetői pályázatomban 

megfogalmazott célokat vezetőtársaim, munkatársaim segítségével, a szülői szervezet és a 

fenntartó támogatásával kívánom megvalósítani. 

 

 

Továbbra is vezetői célom, hogy a kerületben elismerjék munkánkat, és az óvodáink olyan 

intézmények legyenek, ahova jó bejönni, ahol a gyermekek és szüleik jól érzik magukat, ahova 

a szülők legféltettebb kincsüket nyugodt szívvel hozzák.  

 

Biztosítani kívánom, hogy óvodáink a továbbiakban is megőrizzék méltán kivívott jó hírüket, 

ahol mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy ide tartozunk.  
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