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„A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a 
gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga 
cselekszik.” (Maria Montessori) 

 
 

II. SZAKMAI ÉLETÚT 
 

20 évvel ezelőtt, tizennyolc évesen kerültem a pályára, képesítés nélküli óvónőként. 

Hihetetlenül nagy örömöt jelentett a gyermekközösségben végzett munka, egy 

nevelőtestülethez való tartozás, a szülők elismerése a munkámmal szemben és az a tisztelet, 

melyet megadtak a státusz miatt, melyet betöltöttem. 

Az első év, amit óvónőként eltöltöttem, eltérített az addig tervezett tanítói pályától és 

óvónőképző főiskolára jelentkeztem. 

Meghatározó élmény volt számomra, hogy mennyire érdeklődő és nyitott az újdonságokra, a 

tanulásra ez a korosztály. Játékos formában, szinte bármire megtaníthatók. Nekünk 

felnőtteknek, sok tevékenység már napi rutin, nekik izgalmas kaland, felfedezésre váró titok. 

Pedagógus kollégáim tanítottak meg a tervszerűségre, hogyan kell a kiscsoportosokból, a 

rendelkezésünkre álló óvodás időszak alatt önálló, kíváncsi, tanulni vágyó, iskolára 

ráhangolódott gyermekeket nevelni. A fokozatosság, az ismétlés, a különböző ismeretek 

egymásra építése nagy tudatosságot igényel az óvónőktől. Ugyanakkor kell a megfelelő 

rugalmasság is, hiszen sokszor igazodnunk kell a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapotához, 

hangulatához, hogy hatékony legyen egy- egy kezdeményezés. Soha ne érezze a gyermek, 

hogy a tevékenység, amit végezünk egy kényszerű helyzet megélése. 

A pedagógiai program, az éves tervek, heti tervek, a féléves nevelési tervek, mind ezt a 

tudatosságot segítik elő. A tervek értékelése pedig jelzés a számunkra, hogy munkánk 

megfelelő irányba halad, a gyermekek fejlődése a megfelelő módon és tempóban történik. 

A különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelése, kiemelt feladat a pályám során. A 

sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos helyzetű óvodások lehetőséget kapnak 

hátrányaik kompenzálására. Empatikus személynek érzem magam. Sokat foglakozom a 

gyermekek fejleszthetőségének kérdésével, az egyéni differenciálás minél tökéletesebb 

megvalósításával óvodámban. Ezen a területen érzem leginkább a szakmai, módszertani 

hiányosságaimat. Szeretnék további képzéseken részt venni, ahol a szakmai tudásom bővülne, 

melyet megoszthatnék a kollégáimmal. 

A gyermekek alakuló énképpel, meghatározott személyiségjegyekkel érkeznek otthonról. 

Munkámban, mindig a családi nevelés kiegészítésére törekszem. A gyermek érezze 

biztonságban magát, szeressen óvodába járni, tanulása játékos formában valósuljon meg és 
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tudjon kibontakozni a személyisége. Régebben mindez más aspektusban volt hangsúlyos. A 

szülők türelemmel, szeretettel nevelték gyermekeiket, kikérve az óvónők szakmai tanácsát. 

Napjainkban, amikor a szülők sokat dolgoznak és egyre kevesebb idő jut gyermekeikre, más 

értékek válnak hangsúlyossá. A gyermekek többsége sok időt tölt egyedül, vagy a televízió 

előtt. Rengeteg inger éri őket az informatikai eszközök által. Szinte minden családnál van 

számítógép, tablet, laptop, okos telefon, amit az óvodások gyakran ügyesebben használnak, 

mint mi felnőttek. A szülők kompenzálni igyekeznek nevelési hiányosságaikat, és tárgyi 

jutalmakkal fejezik ki szeretetüket. Nevelésükre a túlzott engedékenység, következetlenség 

jellemző. Az óvodapedagógusok tanácsait sok esetben kioktatásnak veszik. Így 

megnövekedett a felelősségünk a gyermeknevelés terén. Tanácsainknak, jelzéseinknek értő 

fülekre kell találniuk, ahhoz, hogy az a gyermekek érdekeit szolgálja. Gyakran kerülök olyan 

helyzetbe, amikor úgy gondolom segítenem, kell a szülőknek. Igyekszem megnyerni 

magamnak őket. Arra törekszem, hogy érezzék a segítő szándékomat. Ő a szülő, én a 

pedagógus. Ő mindenkinél jobban ismeri a gyermekét, napközben pedig én töltöm 

gyermekével a napot. Míg ő spontán tanítja a mindennapi tevékenységeik során, az én 

munkám tervszerűbb, tudatosabb. Mindkettőnk munkája nagyon fontos, egyik nem 

nélkülözheti a másikat. Ehhez elengedhetetlen egymás személyének és munkájának 

megbecsülése, tisztelete, hiszen ugyanaz a cél vezérel mindkettőnket, hogy a nekünk fontos 

gyermek boldog, derűs légkörben éljen, nevelődjön. Felkészítsük az iskolai életre, azt 

kihívásként értelmezze, ne félelmet keltsen benne. A napi kapcsolattartás, az őszinte 

beszélgetés nélkülözhetetlen a szülő és nevelő között. 

A gyermek érzelmi- értelmi és szociális nevelése alapja az óvodai létnek. Az intézménybe 

kerülés, a szociális tanulás első nagy lépése. A gyermeket be kell illesztenünk a közösségbe. 

Irányításunkkal megtanul szabályokat betartani, értelmezni. Alakítjuk, erősítjük a kialakuló 

baráti kapcsolatokat. A szülő elsődleges szerepe után, az óvónéni a biztonságot nyújtó 

személy. Az ő közelsége nyugtatja meg a gyermeket. Az ő személyes jelenléte a biztonság a 

kicsi számára. Az idő múlásával ennek szerepét veszi át a kortárscsoport. A közösség 

alakítása, az abban elfoglalt helyek, általunk befolyásolhatók. A minta, amit adunk a 

gyermekeknek, befolyásolja a gyermekek egymáshoz fűződő viszonyát. 

Kezdő pedagógusként egy alig látó kisfiú került a csoportomba. Segítettem, óvtam, 

gondoskodtam a biztonságáról. Rövidesen azt vettem észre, hogy a csoport gyermekei kézen 

fogják és segítik a közlekedésben, ha nem volt rajta a szemüveg, amire szintén nagyon 

vigyáztak, hiszen értették, hogy a kisfiúnak arra nagy szüksége van. Nagyon büszke voltam a 
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csoportomra. Az ilyen pillanatok mindig megerősítettek abban, hogy a megfelelő hivatást 

választottam. 

Voltak évek, melyeket nem az óvodában töltöttem. Fél évig pedig egy gyermekotthonban 

voltam óvónő. Végül visszakerültem az óvodámba. 

2011-ben megpályáztam az óvodavezetői állást. Új lehetőségek nyíltak meg előttem. 

Mindenképpen tanulnom kellett, hogy meg tudjak felelni az új kihívásoknak. A szakmaiságot, 

a megfelelő módszertani tudást a gyakorlatban lehet, leginkább elsajátítani. Az 

intézményvezetéshez szükséges ismereteket, tanulással igyekeztem elsajátítani, de ezt a tudást 

is folyamatosan frissíteni kell.  

Felelős lettem intézményünk minden gyermekéért és minden ott dolgozó felnőttért. 

A szakmai munka irányítása mellett, ugyanolyan fontos a közösség építése. A konfliktusok 

kezelése, megoldása nagy szerepet kap ott, ahol ennyi ember dolgozik, ahol ennyi ember 

kerül kapcsolatba egymással. Ha kell közvetítő szerepet, töltök be, vagy magát a konfliktus- 

helyzetet igyekszem kezelni. Az őszinte kommunikáció mindennek az alapja. Erre buzdítom a 

kollégáimat is, ezt kérem a hozzám forduló szülőktől is. Az irodám egész nap nyitva áll a 

kollégák és a szülők előtt, problémáikra, meglátásaikra reagálok, azokról egyeztetek a 

nevelőtestülettel. Az engem vagy az intézményt érő kritikákat, igyekszem nem sértésként 

megélni, hanem elgondolkodom, azok tényszerűségén és igyekszem változtatni a nem 

megfelelő magatartásformákon, vagy tevékenységeken. 

A nevelőtestülettel hetente, a dajkákkal kéthetente, a kisgyermeknevelőkkel havonta tartunk 

megbeszélést. Meghallgatom a véleményüket, közösen döntünk az intézményt érintő fontos 

kérdésekben. Az elképzeléseimet szeretem véghezvinni, de meggyőzhető vagyok, ha az 

alkalmazottak többsége nem ért egyet az elképzeléseimmel. 

Közös programokat szervezünk a gyermekekkel, ezekbe gyakran bevonjuk a szülőket, 

nagyszülőket, rokonokat is. A szülőket meghívóban értesítjük a programokról, igyekszünk 

alkalmazkodni a családok időbeosztásához. Kapcsolatokat építünk más települések óvodáival, 

ahol a közös gyermekprogramok mellett, a dolgozók is kapcsolatba kerülnek egymással. 

Szakmai megbeszéléseket szervezek, lehetőséget biztosítok a kollégáknak a 

továbbképzésekre, tanulásra. E-mailben is tájékoztatom őket az elektronikusan érkező 

anyagokról. 

A „Life long learning” megvalósítása nagyon fontos számomra. A közelmúltban három évet 

én magam is tanulással töltöttem, és feltett szándékom, hogy még tanuljak. A naprakész 

tudás, az új információk megszerzése a hatékony munka feltétele. 
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Az értékelés, a visszajelzés fontos számomra. Az intézmény működtetése, a szülők 

elégedettsége, a partner kapcsolatok ápolása, a gyermekek mérése-értékelése, egyéni 

differenciálása folyamatos munka.  

Vezetői jelzéseimben, értékeléseimben is törekszem arra, hogy az, minden érintet számára 

egyértelmű, érthető legyen. 

Óvónőként, intézményvezetőként az a célom, hogy a gyerekek örömmel járjanak hozzánk, a 

szülők biztonságban tudják gyermekeiket intézményünkben. Szakmai munkánkat a szülők, a 

fenntartó önkormányzat elismerje. Közösségünk szűkebb és tágabb értelemben épüljön. 

Jellemezze a bizalom, az őszinteség. 

 

 

 

III. BEVEZETÉS 

 

A gyermekek elválása az édesanyától, kikerülés a biztonságot jelentő otthon védőbástyái 

közül, nagy fájdalommal jár, mind a gyermek, mind a család, leginkább az anya számára, 

amikor úgy dönt a család, hogy intézménybe adja gyermekét. A bölcsődébe érkező két éves 

gyermekek csak részben értek meg a társas kapcsolatok alakítására, időnként a három éves 

óvodások is tiltakoznak, az őket érő hatalmas változások miatt. 

A jól működő családok gyermekei, a megfelelő elszántsággal rendelkező szülők hamar 

túljutnak a kezdeti nehézségeken és megtapasztalják a közösséghez tartozás örömeit és 

előnyeit. Az édesanyák visszatérnek a munkaerőpiacra, növelve ezzel a családi költségvetés 

hatékonyságát, illetve megtapasztalják, hogy újra hasznos tagjai a társadalomnak, hiszen 

„rendes” munkát végeznek. Kitágul az őket körülvevő világ, ami a gyermekük születése után 

kissé leszűkült a pelenkák, tápszerek, megfelelő minőségű játékok választásának kérdései 

köré. A gyermek a család közepe, „szeme fénye”, de idővel szükségessé válnak a gyermek 

életében a kortárs kapcsolatok, csakúgy, mint a szüleikében is. Optimális időben, ez akár 

egyszerre is történhet, és akkor boldog a gyermek a bölcsődei vagy óvodai közösségben, 

édesanyja is boldog, hogy újra munkába állhat, főleg ha szereti is, amit csinál, és vélhetőleg 

az édesapa is boldog ebben a kiegyensúlyozott, harmonikus légkörben. 

Az élet azonban, többnyire nem produkál ilyen egyértelmű helyzeteket, ezekért a harmonikus 

pillanatokért valamennyiünknek meg kell küzdenünk, a gyermeknek, a szülőnek, a 

kisgyermeknevelőknek, az óvodapedagógusoknak és mindenkinek, aki a gyermekekkel 

foglakozik. 
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A szülő küzd a bűntudattal, hogy intézménybe adja a gyermekét és szeretne dolgozni, vagy 

éppen muszáj újra munkába állnia. A gyermek, minél fiatalabb, annál kevésbé igényli még a 

közösséget, és nehézséget okoz számára a szülőtől való elválás. 

A gyermekekkel foglakozó szakembereknek hatalmas felelősség jut, ebben a családok életét 

jelentősen befolyásoló időszakban. Nekik jut a feladat, hogy meggyőzzék a szülőt, hogy 

gyermekük biztonságban van, idővel jól is érzi magát nálunk, szeretjük és óvjuk őket, pont, 

mint otthon. 

A bölcsődébe kerülés első lépése, hogy a kisgyermeknevelő magához szoktatja az érkező 

gyermeket, ő veszi át azt fajta érzelmi kötődést, ami képes megnyugtatni a kicsit, ha a szülei 

nincsenek jelen. Ezt jelenti a saját gondozónő rendszer. 

Az óvodába érkezés, háromévesen, egy kicsivel egyszerűbb, hiszen életkori sajátossága ennek 

a korosztálynak, hogy elkezd érdeklődni a társai iránt, bár még hosszú út vezet az egymás 

melletti játéktól, az elmélyült közös játékon át a barátságok kialakulásáig. 

Ezeket a mérföldköveket segítjük, alakítjuk, irányítjuk a bölcsődénkben és óvodánkban. 

A hátrányokkal küzdő családok gyermekei is megélik az elválás fájdalmát. Számukra esélyt 

jelent a közösségbe kerülés, részben a meglévő hátrányok kompenzálására, másrészt a minta, 

amit esetleg a család nem megfelelő módon közvetít, itt eljuthat a gyermekhez, és az beépülve 

a személyiségébe, lehetőséget biztosít arra, hogy önmagához mérten a legoptimálisabban 

fejlődhessen. 

A feladat, melyet hivatásul választottunk, nemcsak a hozzánk kerülő gyermekekre van 

hatással, hanem az őket nevelőkre is. Közös célunk, hogy szülő és pedagógus, tiszteletben 

tartva a nekik jutó szerepeket, együtt tudjanak munkálkodni azon, hogy a kezdeti elválás 

fájdalma, minél hamarabb elmúljon, és átvegye a helyét a játék, a közös tevékenységek a 

kortársakkal és csak emlék legyen a reggeli könnyes búcsú a bölcsőde és óvoda ajtajában. 

Ezt a feladatot szervezetem, koordináltam, építettem, segítettem az elmúlt öt évben. 

 

 

IV. HELYZETELEMZÉS 

 

 

Az intézmény bemutatása 

Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde 

6795 Bordány, Rákóczi u. 32.-36. 

Telephely: 6795 Bordány, Dózsa György tér 1. 
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Óvodánk 95, telephelyünk 48, bölcsődénk 14 gyermek ellátására kapott engedélyt. 

Fenntartó: Bordány Nagyközség Önkormányzata 

6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44. 

 

Óvodai csoportok: 

Vuk- kiscsoport (20 fő) 

Pillangó- kiscsoport (18 fő) 

Süni- mini csoport (24 fő) 

Tücsök- középső csoport  (23 fő) 

Telephelyen: 

Katica- nagycsoport  (25 fő) 

Őzike- nagycsoport   (22 fő) 

 

Bölcsőde: 

Micimackó csoport (14 fő) 

 

Az óvoda épülete 2010-ben lett felújítva, pályázatoknak köszönhetően. Négy csoportszobája 

megújult (festés, burkolás, nyílászárók cseréje), és egy bölcsődei szárny épült mellé. Az 

óvoda udvara tágas, nagy fák adnak árnyékot és egy fedett pavilon. A játékok az EU 

szabványainak megfelelnek.  

 

Személyi feltételek 

A bölcsődei feladatokat két teljes- és egy részmunkaidős (4 órás) kisgyermeknevelő, egy 

szakács, egy konyhai dolgozó, és egy technikai dolgozó látja el, valamint rendelkezünk 

élelmezésvezetővel is, aki az óvodatitkárunk. Fontos, hogy lehetőleg állandó személy 

gondozza a kicsiket, egész évben. 

Az óvodában a hat csoportra jut tizenhárom óvónő és hat dajka, valamint két pedagógiai 

asszisztens. Hat óvónő részmunkaidős. Az óvodai konyhán egy közfoglalkoztatott dolgozó 

mosogat, lehetőséget teremtve ezáltal, hogy a dajkák, minél több időt tölthessenek a 

csoportokban, segítve az óvónők munkáját. 

Csoportjaink létszáma, köszönhetően a hat csoportnak, optimálisak. A kiscsoportosok között 

sok a pelenkás, ami plusz feladatot jelent a csoport dolgozóinak. A munkarendek alakításával, 

a pedagógiai asszisztensek beállításával, sikerült elérni, hogy a kiscsoportban mindig legyen 

két felnőtt. 
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A hat óvodai csoportra jutó tizenhárom óvodapedagógussal lehetővé vált, hogy 

zökkenőmentesen el tudjuk látni a feladatainkat, és a jogszabályban meghatározott átfedési 

idő teljesülhessen. Még így is gondot okoz, ha váratlanul valaki megbetegszik, vagy egyszerre 

két kolléganőt kell helyettesíteni. 

A növekvő gyereklétszám miatt szükségessé vált 2012-ben egy ötödik csoport kialakítása, 

amely megoldást jelentett a túlzsúfoltság elkerülésére. Azt tapasztaltuk, hogy a magas 

létszámú csoportok nagy terhet rónak a pedagógusok munkájára. Az alapzaj, a megnövekedett 

konfliktushelyzetek frusztrálták a gyerekeket és felnőtteket is. Nehézséget jelentett az egyéni 

differenciálás, de a délutáni altatás is, ha 30 ágyat le kellett rakni a csoportszobába. A 

gyermekekre jutó négyzetméter nem lehet kevesebb 2 m2/ főnél. Ezt az előírást is 

igyekeztünk szem előtt tartani, amikor elkezdtük növelni az óvodai csoportok számát, javítva 

a csoportok létszámát. 

A fenntartó támogatásával, 2013-ban hat óvodai csoporttal kezdtük meg a tanévet, 

kihasználva a telephelyi két óvoda csoportszobát és a székhelyen meglévő négy óvoda 

csoportot. Létszámaink a lehető legjobban alakultak. Évek óta homogén életkorú csoportokkal 

dolgozunk, és most megélhettük, hogy az alacsony létszámú csoportok milyen sok előnnyel 

járnak, mennyivel hatékonyabb a pedagógusok és az őket segítők munkája. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Eszközellátottságunk jó. Számítógépek, egy új színes fénymásoló teljes munkaidőben a 

rendelkezésünkre áll, ami megkönnyíti a munkánkat. A gyermekek játékait folyamatosan 

újítjuk, hiszen hamar tönkremennek. Az udvari homokozó játékait is rendszeresen cseréljük. 

A korábban megszüntetett fűzfa alatti homokozó helyett a platánfák alatt alakítottunk ki egy 

hatalmas homokozót. Nyáron árnyékot adnak a fák, a homokozó gyerekeknek. 

2015-ben új kétüléses hinta került az óvoda udvarára, a bölcsőde pedig egy libikókával 

gazdagodott. A tavalyi évben a Budapest Bank által kiírt  tavaszi Törődés Napja 

akciósorozatra benyújtott pályázaton nyert összeggel sikerült befesteni az udvari játékokat, 

hogy minél tovább őrizzék meg állagukat. 

Sikerült beszereznünk néhány asztalt és padot, ahol megpihenhetnek a gyerekek, és pár udvari 

szemetest, amely illeszkedik a környezethez. 

2016-ban kialakításra került egy só-szoba, melyet hosszas várakozás előzött meg. A bölcsődei 

és óvodai csoportjaink szívesen használják, főként, ha odakint esik az eső és nem lehet az 

udvaron játszani. 
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Óvodánk nevelési gyakorlata 

 

A 2009/2010-es tanévben bevezetésre került intézményünkben a kompetencia alapú nevelés. 

(TÁMOP 3. 1. 4.) Ez a programcsomag szerkezetében, tartalmában és értékrendjében 

megújította az akkori helyi nevelési programunkat. Az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogram (ONAP) –ra alapozva határozzuk meg céljainkat, feladatainkat és a fejlődés 

várható eredményét az óvodáskor végére. 2014-ben felül kellett vizsgálnunk pedagógiai 

programunkat. A nevelőtestület úgy döntött, hogy az öt év alatt használt és már megszokott 

kompetencia alapú nevelési programot megtartja és azt alapul használva készíti továbbra is 

éves és heti tevékenységi terveit.  

Nevelésünkre jellemző a következetesség. A napirend kialakítása, a szabályok betartása, 

betarttatása biztonságot, állandóságot jelent a gyermekek számára.  

Új elvárások jelentek meg óvónőink életében. Az életpályamodell bevezetése lehetőséget 

adott, hogy minősítő eljáráson vehessünk részt, illetve a Gyakornok fokozatba besorolt 

óvónők kötelező minősítővizsgán vegyenek részt, két éves szakmai felkészülés után, melyben 

mentor pedagógusok segítik felkészülésüket. 

 

 

Bölcsődénk nevelési gyakorlata 

 

2015-ben felülvizsgáltuk és átalakítottuk szakmai programunkat. A bölcsődei nevelés-

gondozás országos alapprogramja alapján meghatároztuk nevelési elveinket, kiemelve a 

bölcsőde és óvoda átmenet megkönnyítését, a bölcsődei tevékenységeket, melyek 

kapcsolódnak a népszokásokhoz, hagyományokhoz. A gyermeki személyiség tiszteletben 

tartása, a szülőkkel kialakított jó kapcsolat itt is hasonlóan hangsúlyos szerepet kap, mint az 

óvodai pedagógiai programban. 

Olyan világban élünk, amikor minden változik körülöttünk. Meg kell felelnünk a társadalmi 

elvárásoknak. A neveléssel kapcsolatban új irányzatok, új módszerek látnak napvilágot. A 

mai kor pedagógusainak is napra késznek kell lenniük. Az életpályamodellt kiterjesztették a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre is. Biztosítani szeretném a 

kolléganők számára a lehetőséget, hogy tanulhassanak, az érdeklődésüknek megfelelően 

tovább képezhessék magukat. Fontosnak tartom a folyamatos képzéseket, figyelembe véve az 

óvodai hét évenkénti, a bölcsődében pedig a hatévente kötelező továbbképzéseket.  
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Az anyagi feltételek megteremtése egyre nehezebb feladat, így keressük az ingyenes szakmai 

képzéseket.  

 

Intézményvezetésem öt éve  

 

 Hosszú évekig négy csoportos óvodaként működtünk. 2012-től öt csoportos, 2013-tól hat 

csoportos óvodává nőttük ki magunkat. Óvodásaink száma 120-130 között alakul 

tanévkezdéstől, tanév végéig. Tizennégy fő bölcsődést tudunk ellátni, abban az esetben, ha 

minden gyermek betöltötte a második életévét. A szülői igényeket kielégítve mindig 

maximális létszámmal működünk. Az óvodába átvitt gyermekek felszabadult férőhelyeire 

folyamatosan vesszük fel a bölcsődébe jelentkezőket. Évente mintegy 30 bölcsődést veszünk 

fel, ellátva minden jelentkezőt. Elutasítás férőhelyhiány miatt nagyon ritkán fordult elő, akár 

az óvoda, akár a bölcsőde tekintetében. 

A négy csoport idején nyolc óvónő, négy dajka, egy konyhás látta el az óvodás gyerekeket. A 

bölcsődét két kisgyermeknevelő, egy technikai dolgozó és egy szakács látta el. A dolgozók 

száma nem érte el a 20 főt. Jelenleg 27 közalkalmazott és 2 közfoglalkoztatott gondoskodik a 

hozzánk járó gyermekekről. A 2011. CXC. törvény a köznevelésről, lehetővé tette, hogy 

alkalmazzunk óvodatitkárt, pedagógiai asszisztenseket. 

Szakember ellátottságunk elfogadhatónak mondható, de a magas létszámú nagycsoport miatt 

már nem jut idő a kisebb korcsoportok ellátására. A szakemberek száma, sajnos megyei 

szinten is kevés. Megbízási szerződéssel, gyógypedagógus foglakozik a sajátos nevelési 

igényű (SNI) gyermekeinkkel. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

(BTMN) óvodásokkal egy fejlesztőpedagógus, és egy pszichológus foglalkozik. A 

nagycsoportosok beszédhibáit logopédus javítja. Új kollégáink között gyógytestnevelő 

szakvizsgával rendelkező óvónőt alkalmaztunk.  

A csoportszobáink mindegyikébe új bútorok kerültek, egy öltözőbe kicseréltük az 

öltözőszekrényeket. Egy csoportba új asztalokat és székeket vásároltunk. A bölcsőde bútorait 

a megfelelő méretű kisszekrényekre cseréltük, ami megfelel a módszertani előírásoknak. Két 

éve kimeszeltettük az intézményt, színes csoportszobákkal vártuk ősszel a gyerekeket. A 

telephelyi óvodában a tavalyi évben meszeltünk. Három új bababútor került három óvodai 

csoportba. 

A csoportszobák teraszajtaira szúnyoghálós ajtókat szereltettünk, a bölcsődébe redőny került. 

Az irodákba új asztalok, székek kerültek. 

Új kutat fúrtak az udvaron. 
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Ötven új WESCO ágy került beszerzésre. Új terítőket, törölközőket vásároltunk. 

Pedagógiai munkákra a nyitottság, rugalmasság jellemző, de szakmaiságunk megalapozott, a 

nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák, mentorálják segítik a fiatalabb kollégákat. 

Szaktanácsadók segítségét kértük, a minősítő eljárások megkönnyítése érdekében. 2016-ban 

három óvodapedagógus vett részt minősítő eljáráson, a Pedagógus II. kategóriát megcélozva. 

Az első minősülő én voltam. Májusban a gyakornok kollégánk vett részt minősítővizsgán. 

Sikeres vizsga esetén, Pedagógus I. fokozatba kerül. Egy óvónő jelentkezett a 2017. évi 

minősítő eljárásra, két gyakornok pedig minősítő vizsgára. 

A szülőkkel igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani, programjaink egy részébe bevonjuk őket 

is. Nagyszabású rendezvényünk a Tökfesztivál (október), de kisebb rendezvényeinkre is 

várjuk a szülőket: családi nap (május), nyíltnapok (április), tanévzárók (május), 

nagycsoportosok búcsúztatója (június). A májusi gyereknapra meghívjuk a beiratkozó 

óvodásokat és bölcsődéseket, meghívjuk az első osztályos tanulókat is. 

Az idei évben először tartottunk külön családi napot a bölcsődéseknek, ami nagyon jó 

hangulatban telt el. 

Ezen kívül szüreti mulatságot tartunk, dióverés, adventi készülődés, farsangi mulatság, 

kirándulások, bábszínház, koncertek, előadások, pizsamaparti Szinesíti életünket. 

Néptáncosaink fellépnek rendezvényeken, a nagycsoportosok az adventi vásárra készülnek, 

köszöntik a babákat, a nyugdíjasokat. A szülőkkel közösen szervezzük évről évre a 

Jótékonysági estünket. 

A szülők kérésére, délutánonként szerveződnek programok: jóga, néptánc, hittan, angol. Az 

iskola szervezésében lehetőség nyílik Ovi- focira. Az óvodások kipróbálhatják magukat a 

szobrászat és zongora tanszakon. 

Dolgozóink létszáma az elmúlt években folyamatosan nőtt, gyermeklétszámunk 

kiegyensúlyozottan alakult. 
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V. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSOM ÉS PROGRAMOM 

 

„A másság megértése, a gyengébbek segítése azért fontos, mert megelőzhetjük az előítéletek 

kialakulását.”  (Maria Montessori) 

 

1. Integráló nevelés, differenciálás 

Kiemelt feladatnak tartom, hogy a gyermekek az egyéni képességeiknek, életkori 

sajátosságaiknak megfelelően teljes személyiségükben fejlődjenek, és képessé váljanak az 

iskolai életmód megkezdésére. Az integráló óvodai élet jótékony hatással van a gyengébb 

képességű gyermekekre. 

Sokféle háttérrel, sokféle képességgel, készséggel érkeznek a gyerekek hozzánk. Egyre több 

problémát vélünk felfedezni a magatartásukkal, viselkedésükkel kapcsolatban. Szakember 

ellátottságunk kevés. Megbízási szerződéssel dolgozik nálunk a gyógypedagógus, heti egy 

órában. Fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus szakember Mórahalomról érkező 

utazópedagógus, akik a nagy létszámú nagycsoportosokat látják el, kiszorítva ez által a 

fiatalabb korosztályt az ellátásból. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma évről 

évre csökkent, ugyanakkor nőtt a BTMN-s gyermekeink száma. Sajnos kevés idő jut a 

gyerekekre, melyet a megfelelő szakember társaságában tölthetnek. Megnő az 

óvodapedagógusok szerepe, hogy az egyéni fejlesztés lehetőségét megteremtsék, egyéni 

fejlesztési terveket készítsenek, folyamatosan konzultáljanak a gyermek szüleivel, közösen 

orvosolják a felmerülő problémákat. Kolléganőink Sindelar és Delecato módszerek 

segítségével képesek felmérni az óvodások teljesítményét, és fejleszteni őket, de az egyéni 

fejlesztés mellett nekik ott a többi húsz gyermek is. Munkánkat össze kell hangolnunk a 
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szakemberekkel. Az SNI gyermekek esetében a gyógypedagógustól kapott fejlesztési terv az 

irányvonala a mi fejlesztésünknek.  

Fontos lenne, hogy saját szakembereink legyenek, hiszen a csoportban dolgozó óvónő ismeri 

legjobban a gyerekeket. Ha közülünk kerülnek ki fejlesztő pedagógusok, gyógytornát oktatók, 

egyéb szakemberek, akkor lehet a munkánk igazán hatékony. Heti húsz perces fejlesztés nem 

fog átütő sikert hozni, de a kívülről jövő szakembereknek, sajnos nem jut több idejük egy-egy 

óvodás fejlesztésére. 

Fontos a prevenció, az életkornak megfelelő, játékba ágyazott, minden területre kiterjedő 

fejlesztés, de hol marad a tehetséggondozás? 

 

2. Tehetséggondozás 

Megjelenő elvárás már az óvodákkal szemben is, hogy időben reagáljon a tehetségekre. A 

felfedezésük nem túl nehéz feladat, hiszen hamar láthatóvá válik, ha egy gyermek tiszta 

hangon énekel, gyönyörűen mond vereseket, izgalmas rajzokat, alkotásokat készít, mozgása 

életkoránál rendezettebb; valamely tevékenységben rendkívül kitartó, érdeklődése nem 

szerteágazó, hanem egy tárgyra koncentráló, ismeretei széleskörűek egy adott témakörben. 

Az érdeklődés felkeltése, fenntartása, a képesség kibontakoztatása a mi elsődleges feladatunk. 

Természetesen mi is megragadjuk az alkalmat, hogy gyermekink szerepelhessenek, 

megmutathassák tudásukat, oly módon, mely megfelel az életkori sajátosságaiknak. Ők még 

nehezen viselik a kudarcokat, ezt a folyamatot is tanulni kell. Pozitív visszajelzéssel, 

megerősítéssel építjük énképüket, de a versenyeztetést lehetőség szerint elkerüljük. arra 

neveljük óvodásainkat, hogy öröm, amit egy- egy tevékenység okoz, a legfontosabb, nem 

pedig a nyerés. 

A Kistérségi Óvodák Egyesülete (OKE) minden évben rendez vers- és mesemondó, illetve 

rajzversenyt „Kisművészek a kistérségben” címmel, ahol három korcsoportban mérhetik 

össze tehetségüket a gyermekek. Ennek a rendezvénynek előszobája az óvodánkban 

megtartott házi vers-és mesemondó verseny, ahol a továbbjutókkal megyünk a mórahalmi 

versenyre. Úgy készülünk a programra, mint egy kirándulásra, melyen a szülőkkel együtt 

veszünk részt. 

Néptáncosaink fellépnek az intézményi, időnként a települési programokon. 

Nagycsoportosaink lehetőséget kapnak arra, hogy bekapcsolódjanak a helyi általános iskola 

művészeti oktatásába. Igénybe veszik a helyi Sportcsarnokban szervezett Ovi-foci programot 

is. A szülők igényeire reagálva szervezünk délutánonként olyan tevékenységeket, ahol a 

gyermekek képességei kibontakozhatnak. 
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3. Környezettudatos nevelés 

A XXI. század gyermekei már tudják, hogy valami baj van a természettel. Fontos feladata 

kell, hogy legyen az óvodai nevelésnek a tiszta környezet iránti igény kialakítása. A természet 

megszerettetése, védelme. Be kell épülnie a mindennapi tevékenységeinkbe a takarékos 

vízhasználatnak, a szemetesek használatának fontossága. A környezettel való harmonikus 

együttélés komplex módon jelenjen meg a mindennapokban. 

Fontos a Föld, Víz, Madarak és egyéb természettel kapcsolatos jeles napokról való 

megemlékezés, amit különféle programok szervezésével igyekszünk megvalósítani. 

 

 

 4. Kapcsolataink 

 4.1. Kapcsolat a fenntartóval 

Óvodánk és bölcsődénk, szakmailag autonóm intézmény. Élnünk kell az önállóság 

lehetőségével. A fenntartó partnerünk a szakmai munkánkban és biztosítja működésünk 

feltételeit. Elvárásai meghatározzák a munkánkat. Kiemelt fontosságú a kommunikáció 

intézményeink között. 

Költségvetésünk elkészítésénél figyelünk a takarékoskodásra (pl.: dologi kiadások). A 

pénzügyi és munkaügyi feladatokat a polgármesteri hivatalban dolgozó szakemberek látják el. 

Egyeztető megbeszélések után, döntések születnek a hatékony gazdálkodási feladatokkal 

kapcsolatban. 

Saját pénzünk az alapítványi számlán lévő összeg, melyet elsősorban az óvodabáli 

bevételekből gyűjtünk össze. A dolgozók és a szülők által felajánlott személyi jövedelemadó 

1 %-a is növeli bevételeinket. 

 

4.2. Az óvoda és a bölcsőde kapcsolata 

A bölcsődések részt vesznek az óvodai ünnepeken, a szervezett programokon. Időnként 

meglátogatják kiscsoportosainkat. 

Egyre több találkozásra biztosítunk lehetőséget, hogy bátrabbá tegye a piciket, amikor majd 

megérkeznek az ismerős óvoda kiscsoportjába. A kisgyermeknevelők segítik az óvodai 

beszoktatást, hiszen a szülők sok esetben nem érnek rá, de többnyire nincs is már szükség 

szülői jelenlétre. Itt is törekszünk a fokozatosságra, hogy a gyermek biztonságban érezze 

magát. A szeretett felnőtt adja át a már ismerős óvónéninek, megkönnyítve az elválás és a 

beszoktatás élményét. 
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A bölcsődei kisgyermeknevelőkkel havonta egyszer tartunk, megbeszélést ahol 

végiggondoljuk az aktuális feladatokat és megoldást keresünk a felmerülő problémákra. 

 

4.3. Kapcsolat más intézményekkel, a családokkal 

Rendszeres a kapcsolatunk az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtárral 

(IKSZT). Óvodásaink szívesen járnak a könyvtárba, megnéznek egy mesét, egy előadást. 

Rendezvényeink egy részének is a Faluház ad otthont. (Óvodabál, ballagás). Együttműködő 

partnerek voltunk a TÁMOP- 3.2.13.- 21/1 „Kulturális kavalkád”elnevezésű pályázatban. 

Vállaltuk versenyek, vetélkedők megvalósítását, 2019. február 28-ig. 

Az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ (ISZEK) meghívja 

gyermekeinket a nyugdíjasok-, babák köszöntésére, a búzaszentelés ünnepére. 

Fontosnak tartom, hogy községünk lakói minél jobban belelássanak óvodánk életébe, minél 

hitelesebb képet kapjanak az ott folyó szakmai munkáról. 

Nyitottá tettük a húsvéti előkészületeket, Családi napot szerveztünk, a Tökfesztivál évről évre 

odavonzza a családokat egy közös délutánra. 

A szülők segítségével jótékonysági estek kerültek megrendezésre. Programjaink lényege, 

hogy a gyermek és a szülő jól érezze magát, sok élménnyel gazdagodjanak. Legyen időnk 

közös játékokra, beszélgetésekre. 

Az óvodapedagógusok kreativitása, a szülők ötletei, a partnerek elvárásai létrehozhatnak 

nagyobb volumenű programokat, melyek öregbíthetik óvodánk hírnevét. 

Be kell vonnunk a szülőket a programjainkba, azok megszervezésébe, hogy közös legyen az 

örömünk is. 

Más óvodákkal, bölcsődékkel ápolt kapcsolataink színesítsék a mindennapjainkat és 

gazdagodjunk szakmailag és emberileg egyaránt. 

Hagyományaink őrzése és megismertetése a gyerekekkel, plusz értéket jelent a felnövekvő 

generációknak. 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete keretében szervezett programokon is rendszeresen részt 

veszünk. Találkozókat, belső képzéseket szervezünk a bölcsőde vezetőinknek. 

 

4.4. Kapcsolat a szakszolgálatokkal 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye és a Szegedi 

Tagintézménnyel is javult a kapcsolatunk. Már nem kell olyan sok időt várunk egy-egy 

szakvéleményre, diagnózisra. Az ottani szakemberek a rendelkezésünkre állnak, ha segítséget 

kérünk. Mórahalommal pedig egészen partneri viszonyt sikerült kialakítanunk. A szakember 
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ellátottság kérdésköre a következő időszak feladata. Egy óvodai csoportba tervezzük 

pszichológiai szaktanácsadás megszervezését. 

 

4.5. Kapcsolat a gyermekvédelemmel 

Az óvoda és a Gyermekjóléti Központ között működő jelzőrendszer jó. Egyre több a 

szociálisan nehéz helyzetbe kerülő család. Amint problémával találkozunk, jelezzük az óvodai 

gyermekvédelmi felelősnek, aki felveszi a kapcsolatot az illetékes szakemberekkel. 

Beszámolási kötelezettsége van az óvodavezető felé és a Gyermekjóléti Központ felé. A 

hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek egyéni 

fejlesztési tervét ki kell dolgoznunk, hogyan lehet őket a legjobban felzárkóztatni. Ki kell 

építenünk a megfelelő stratégiákat a felmerülő problémás helyzetekre. Itt kap helyet a 

karácsonyi adományok gyűjtése, az ingyenes kirándulások, előadások biztosítása. 

 

4.6. Kapcsolat az egészségügyi dolgozókkal 

A Védőnő rendszeresen nézi a gyermekek haját, méréseket végez, tanácsokat ad a felmerülő 

gondokkal kapcsolatban. A bölcsődei felvételekkel kapcsolatban kikérjük a véleményét, 

figyelembe vesszük javaslatait. Együttműködésünk jó, ennek megőrzése a célunk. A 

gyermekorvos közös szülői értekezleteken nyújt tájékoztatást egy-egy témáról a szülőknek. 

Telefonon és emailben segítséget nyújt. A bölcsődeorvos kérdése nem megoldott. 

A fogászati látogatások szervezése újra elkezdődött. 

 

4.7. Kapcsolat az iskolával 

Az óvoda –iskola átmenet megvalósítása fontos feladata az óvodai nevelésnek. Kiemelt 

feladatunk, hogy mire a gyermek eléri az iskolába lépés idejét testileg, lelkileg, szociálisan és 

értelmileg is érett legyen a tanuláshoz. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, 

szakemberek segítségével végzett pedagógiai munkával érhető el ez a fejlettségi szint. 

Lehetőséget kell adnunk a tanítónőknek, hogy a kompetencia alapú óvodai neveléssel 

megismerkedjenek.  Módszereink, elvárásaink közelítsenek egymáshoz. A bordányi Ádám 

Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítói, az iskolába lépés előtt 

meglátogatják a nagycsoportos óvodásainkat, óvónőink meglátogatják az első osztályosokat, a 

nagycsoportosokkal minden év tavaszán meglátogatjuk az elsősöket, illetve az óvoda 

gyermeknapi rendezvényére meghívjuk az első osztályos tanulókat, hogy örülve a 

találkozásnak, eltöltsünk együtt egy játékos délelőttöt. 
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4.8. Óvodák Kistérségi Egyesülete (OKE) 

Az Óvodák Kistérségi Egyesülete, számos fontos programot szervez a kistérség 

gyermekeinek. Kiemelt szerepet kap a hátrányok kompenzálása, a tehetségek 

kibontakoztatása.  Tizenegy település a tagja jelenleg ennek a szervezetnek. (Ásotthalom, 

Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, 

Zákányszék, Zsombó). Minden évben szervezünk képzéseket az óvodapedagógusoknak, 

lehetőség szerint a dajkáknak és pedagógiai asszisztenseknek is. Minden évben egy település 

megszervezi a kistérségi gyereknapot, ahol mintegy 350 nagycsoportos és 80 fő kísérő tölti 

együtt a napot, sporttevékenységekkel, étkezéssel, koncerttel. Mórahalmon kerül 

megrendezésre minden évben a „Kisművészek a kistérségben” vers-és mesemondó és 

rajzverseny, illetve decemberben a karácsonyi ünnepség. 

Az óvodavezetők rendszeresen tanácskoznak, bekapcsolódnak online közvetítésekbe, így 

reagálva a folyamatos változásokra.  

Az egyesületben az ellenőrző bizottság elnöki tisztségét töltöm be. 

 

5. Önértékelési rendszer 

A minőségirányítási program átalakításaként jelent meg életünkben az önértékelés, mely 

jelentős változásokon ment át, rövid idő alatt is. Célja, hogy keretet adjon az intézmények 

értékelésének, melybe beletartozik az ott dolgozó pedagógusok ciklikus értékelése is. A 

kiadott kézikönyvek támpontokat adnak az önértékelések elvégzéséhez, előrevetítve, hogy az 

azonos típusú intézmények azonos módon végzik az értékeléseket. Az önértékelés egyik 

hangsúlyos feladata, a pedagógiai programunk megvalósításának vizsgálata. Meg tudtuk-e 

valósítani mindazt, amit célkitűzésként megfogalmaztunk? 

Meg kel fogalmaznunk kiemelkedő és fejlesztendő területeket az intézményre, a vezetőre és a 

pedagógusokra vonatkozóan. Az önértékelés eljárása szorosan összefügg a tanfelügyeleti 

ellenőrzéssel és a minősítési eljárással. 

 

Az önértékelés folyamata:  

• tájékoztatás 

• önértékelési csoport létrehozása 

• intézményi elvárásrendszer meghatározása 

• éves önértékelési terv készítése 

• pedagógusok értékelése 
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• vezető értékelése 

• az intézmény ötéves önértékelési ciklusának tervezése 

 

A pedagógusok önértékelésének területei: 

1. pedagógiai módszertani felkészültség 

2. pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

3.  a tanulás támogatása 

4. a gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

5. a gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi- kulturális, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

6. a pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

7. kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

A pedagógus az önértékelés eredményeire alapozva, a vezetővel egyeztetve öt évre szóló 

egyéni önfejlesztési tervet készít. 

 

A vezető önértékelése: 

1. a tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2. a változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A vezető az önértékelés eredményeire alapozva, egyéni önfejlesztési tervet készít. A vezető 

önértékelése a kinevezés második és negyedik évében történik. A vezető önértékelésébe be 

kell vonni az alkalmazottakat. 
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Az intézmény önértékelése: 

1. pedagógiai folyamatok 

2. személyiség- és közösségfejlesztés 

3. eredmények 

4. belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. az intézmény külső kapcsolatai 

6. a pedagógiai munka feltételei 

7. az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

Az intézmény átfogó önértékelése az 5 éves ciklusban egyszer történik meg, de vannak 

intézményi elvárások, melyeket évente vizsgálni kell. 

 

Az önértékelés módszertana és eszközei: 

- dokumentumelemzés (PP, SZMSZ, vezetői pályázat, munkatervek, beszámolók, 

gyermekialkotások.) 

- megfigyelés (tevékenység/foglalkozás, egyéb foglalkozás, napló, gyermeki 

produktumok) 

- interjú óvodapedagógussal, intézményvezetővel, fenntartóval 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen kerülnek rögzítésre az 

adatok, tények, tapasztalatok, önértékelések eredményei. 

 

Az önértékelés önmagában is lehet megfelelő eszköze a minőségfejlesztésnek. 

 

 

VI. TERVEK A JÖV ŐRE 

 

Célok, tervek Hosszútávú Középtávú Rövidtávú 
Az óvoda és 
bölcsőde 

-új bölcsődei 
csoportszoba építése 

-új csoportszoba, és 
tornaszoba építése 
-bölcsődei konyha 
bővítése 

-karbantartás 
-meszelés 
-bútorok cseréje (pl.: 
nevelői szoba) 
- a 30 éves óvoda 
ünnepi rendezvénye 
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Személyi feltételek -saját szakemberek 
alkalmazása: 
gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, 
gyógytornász 

-saját szakemberek 
képzése: 
fejlesztő 
óvodapedagógus, 
gyógytestnevelő 
(szakvizsgás 
képzések) 
- két szakács 
alkalmazása 

-teljes munkaidőben 
foglalkoztatott 
óvónők 
 -szakmai képzések, 
belső képzések, 
szervezése 
-folyamatos 
önképzés 
-külön 
élelmezésvezető és 
óvodatitkár 

Tárgyi feltételek -ereszcsatorna 
javítása 
-aula kiépítése 
- interaktív tábla 

-közlekedési pálya, 
futóbiciklik, 
kerékpárok 
beszerzése 
-saját projector és 
vetítővászon 

- klíma két csoportba 
-öntözőrendszer 
kiépítése az 
intézményben 
-fejlesztő szoba 
berendezése 
-laptop a bölcsődébe 
és minden óvodai 
csoportba 
 

Az óvoda helyi 
nevelési gyakorlata 

-inkluziv pedagógia 
kialakítása 

-integrálás teljes körű 
megvalósítása 
-önértékelés kiépítése 

-SNI-s, HHH-s 
gyerekek fejlesztése 
-egyéni differenciálás 
-egységes 
mérőrendszer 
kidolgozása 
-minősítő eljárásokra 
felkészülés 

 

Differenciálás - saját szakemberek 
az óvodában- 
képzések 

-tehetséggondozás -gyermekek mérése, 
egyéni fejlesztése 
-egyéni fejlesztési 
tervek készítése 

Környezettudatos 
nevelés 

-természetessé válik 
a környezet védelme 

-közlekedési rész 
kialakítása az 
udvaron 

--Föld, Madarak, Fák, 
Víz világnapja napja-
virágültetés, 
kirándulás 
 

Az óvoda és a 
bölcsőde kapcsolata 

-közös rendezvények 
-az elvárások 
közelítése, a 
különbségek 
csökkentése  

-szakmai 
megbeszélések 
-közös programok a 
dolgozóknak 

-gyakori találkozások 
-rendszeres 
megbeszélések a 
kisgyermeknevelőkkel 
-az átmenet 
biztosítása a bölcsőde 
és az óvoda között 

Kapcsolat a 
fenntartóval, az 
iskolával, a civil 

-közös pályázatok 
megvalósítása 
-bizalmon, 

-közös programok a 
civil szervezetekkel:-
gyermeknap a Baba-

-kommunikáció 
javítása 
-közös programok: 
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szervezetekkel, 
családokkal…stb. 

tolerancián alapuló 
közös nevelés az 
óvoda és a családok 
között 
 

mama klubbal 
-nyugdíjasokkal 
ápolt kapcsolat 
-népdalkörök 
bevonása az óvodai 
munkába 
 

-óvodabálak 
-vásárok 
-bevételi források 
felkutatása 
 

Önértékelés -intézményi 
őnértékelés ciklikus 
vizsgálata 
-tényszerű elvárások 
megvalósítása 

-a kollektíva 
bevonása az 
önértékelési csoport 
munkájába  
-partnereinkkel 
összehangolt közös 
munka 
-a partnerek 
elégedettsége  
 

-intézményi 
elvárásrendszer 
kidolgozása 
 -önértékelési csoport 
működtetése 
- pedagógusok, vezető 
önértékelése 

Közösségépítés - egységes 
kollektíva, melyben 
az egymás 
megbecsülése, 
segítése nem jelent 
gondot egyetlen 
résztvevőnek sem 
-őszinte 
véleménynyilvánítás 
-konfliktusok 
vállalása, helyes 
kezelése 

-hosszabb (2-3 
napos) kirándulás 
szervezése a teljes 
alkalmazotti körnek 

- képzések,előadások 
közös látogatása 
-kirándulások, közös 
programok 

 

 

 

VII. VEZET ŐI ELKÉPZELÉSEIM 

 

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

kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel 

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

 

A szakmai fejlődésen túl, fontos az infrastrukturális fejlődés, melyhez igyekszünk pályázati 

forrásokat is felkutatni. 

Hosszú távú terveink között szerepel az intézmény bővítése, hogy optimális feltételek között 

tudjuk ellátni a hozzánk jelentkező gyermekeket. 
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A nevelőtestület szakmai munkájának segítésére belső képzéseket szervezünk, ahol a 

pedagógiai programmal összhangban dolgozzuk ki az egységes mérések használatát az 

óvodában. A kollégák véleménye alapján, döntünk a mérések alkalmazásáról, módjáról, hogy 

aztán egységesen tudjuk használni őket. 

A külső szakmai képzések más megvilágításba helyeznek problémákat, más értelmezést 

nyernek bizonyos helyzetek. A műhelymunkák, továbbképzések hasznos információkkal 

látnak el mindannyiunkat. A megszerzett tudást, igyekszünk jól beépíteni a mindennapi 

gyakorlatunkba. A felmerülő kérdésekre válaszokat keresünk; keressük az irányvonalat, 

melyen elindulhatunk. Így próbáljuk bővíteni szakmai tudásunkat. 

Az informatikai eszközök használata beépül a mindennapi tevékenységekbe. A gyermekek is 

érdeklődéssel fordulnak a számítógépek felé. A foglalkozásokhoz internetről gyűjtött 

anyagokat mutatunk a gyerekeknek, felkeltve ezzel az érdeklődésüket. 

A gyermekek aktív résztvevői a tanulási folyamatoknak. Megtanítjuk tanulni őket, önállóan 

gondolkodni, a konfliktusokat megfelelően kezelni. Mintánkkal, a társakkal való 

együttműködésre neveljük a gyermekeinket. 

Az intézményben végzett felmérés alapján, melyet anonim kérdőívekkel végeztünk, azt láttuk, 

hogy jó az intézményünk megítélése, a szülők részéről. Ennek megőrzésére, illetve javítására 

törekszem. 

Intézményvezetőként feladatom, hogy nagy szakmai felkészültséggel, naprakész 

információkkal segítsem pedagógusaink munkáját. Alkalmazni tudjuk az új nevelési 

módszereket, melyekkel olyan gyerekeket nevelhetünk, akik megállják a helyüket, az új 

elvárásokkal teli világban. Őrizzük a hagyományainkat, emberi értékeinket, melyet átadunk az 

általunk nevelt új generációknak. 

 

Olyan közösség megteremtésére törekszem, ahol a dolgozók jól érzik magukat. Fontos 

motiváció, hogy azt érezze valaki, hogy szükség van arra, amit csinál, és van, amit ő tud a 

legjobban. Fontos, hogy örömmel végezzük a munkánkat, legyenek sikereink a 

mindennapokban, mert nélkülük idővel kiég minden pedagógus. 

A gyerekek szeretetteljes légkörben, biztonságban, életkori sajátosságaiknak megfelelően 

fejlődnek. 

A pedagógiai munkát segítők harmonikusan együtt dolgoznak az óvónőkkel, egymás 

munkáját megbecsülve és kiegészítve. A gyermek kerüljön az első helyre a fontossági 

ranglistán.  
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A partnereink  elégedettek legyenek a szakmai munkánkkal, elismerjék és támogassák 

azt. 

Teljeskörű integráció megteremtése, mely valóban befogadja a gyermekeket. A gyermek 

önmagához viszonyított képességének kibontakoztatása. Mindenki jó valamiben. 

Tehetséggondozás. Az esélyegyenlőség jegyében, nem csak az SNI-s és hátrányos 

helyzetű gyerekekért kell megtennünk mindent, de a tehetségeket is fel kell karolnunk, és 

fejleszteni a kiemelkedő képességeket. 

Szakmai továbbképzések, szakvizsgás képzések elvégzése mélyíti a szakmai tudásunkat, 

a mentálhigiénés- és önismereti tréningek, stresszoldó tanfolyamok pedig építik a 

személyiségünket, és segítenek a problémák megoldásában. A burnout (kiégés) élő 

jelenség, melyet mi sem hagyhatunk figyelmen kívül. 

Hagyományok ápolása, és átadása az óvodáskorú gyerekeknek. A szülők segítségével a 

hagyományok ápolása. A népi kultúra ápolása nem csak azért fontos, hogy a múltat 

őrizzük, hanem hogy a jövőt építsük. 

Új szakmai munkaközösség létrehozása, mely koordinálja a többi kolléga munkáját. 

Tevékenységük összehangoltabb, hatékonyabb lenne, mint a teljes nevelőtestületet magába 

foglaló munkaközösség. 

 

     Mindezek megvalósításához elengedhetetlen vezetői kompetenciák: 

� Nyitottság, rugalmasság 

� Őszinteség 

� Következetesség 

� Szervezés, irányítás képessége 

� Jogszabályok ismerete és alkalmazása 

� Pályázati lehetőségek kiaknázása 

� Példamutató viselkedés 

� Informatikai eszközök használata 

� Konfliktus kezelési technikák alkalmazása 

 

Legalább negyedévente a teljes alkalmazotti kör találkozik, évente legalább egy 

alkalommal egy közös kiránduláson pihenhet az intézmény minden dolgozója. 

Lehetőség nyílik arra, hogy megbeszéljük az aktualitásokat, a felmerülő gondokat. Senki 

ne érezze úgy, hogy egyedül maradt a problémáival. Számíthasson az intézmény vezetőire 

és a munkatársaira. 
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Az intézményen belüli kommunikáció megteremtése elengedhetetlen feladat. Ha az 

alkalmazottak tisztában vannak a feladataikkal, az elvárásokkal, eljutnak hozzájuk az 

információk, akkor a tájékoztatás megfelelő, ami némi rendszert jelent az életünkben. Erre 

pedig nekünk is szükségünk van, csakúgy, mint a ránk bízott gyerekeknek. 

Gazdálkodásunkban az állami normatíva mellett az alapítványi bevétel, a Szja 1 %-a, 

vásárok, illetve pályázatok segíthetnek az anyagi feltételek biztosításában.  

A humán erőforrással való gazdálkodás, minden vezető leghatékonyabb forrása. Ha a 

megfelelő emberek kerülnek a megfelelő helyekre, úgy lehet tartalmas és színvonalas 

munkát végezni. 

 

 

VIII. ÖSSZEGZÉS 

 

Öt évvel ezelőtt nevezett ki a képviselő testület a bordányi Apraja- Falva Óvoda és 

Bölcsőde vezetőjének. Hihetetlen büszkeséggel töltött el az esemény. Nagy 

vehemenciával vetettem bele magam, az intézményvezetői teendőkbe és nem értettem, 

hogy miért ütközöm ellenállásba, miért nem megy minden flottul, pedig úgy tűnt, mindent 

tudok a közösségről, amivel tudnék javítani a felmerülő gondokon, problémákon. Nehéz 

volt az új szerepben megtalálni a helyem. Közben tanultam, át kellett szerveznem a 

családom életét is. Így utólag azt mondhatom, hogy nehéz kezdett volt.  

Igyekeztem a nevelőtestülettel közös döntéseket hozni, figyelembe vettem mindenki 

véleményét.  

Nyitottunk a szülők felé, egyre több programot kínáltunk. Sok energiát fektettünk abba, 

hogy dokumentációink pontosak, naprakészek legyenek.  

Törekedtem a nyílt, őszinte kommunikációra, de az nem vezetett mindig eredményre. 

Nem mértem fel jól a kialakult konfliktushelyzeteket és valószínűleg nem is jól kezdtem 

hozzá a megoldásukhoz. 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, elindított egy nagyszabású változást. A 

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

életpályamodell bevezetése új kihívásokat jelentett. Elsőként írtam meg a portfóliómat, 

hogy a megszerzett tapasztalattal majd tudjam segíteni a kollégákat. Óvodánkban elsőként 

minősültem, két alkalommal voltam intézményi delegált, így több oldalról is lehetőségem 

volt bepillantani a minősítési eljárásba. A mentor pedagógusok feladatait meghatározva, 

igyekeztem a gyakornok pedagógusok életét megkönnyíteni, azzal együtt, hogy a 
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csoportjukban ellátják az óvodapedagógusi feladatokat, kapnak megfelelő mértékű 

szabadságot, de mellettük állunk, ha segítségre van szükségük. 

Sok intézményi programot szervezünk. Mindnek meg van a maga felelőse, de igyekszem 

mindegyiket szemmel tartani, segíteni. Folyamatosan konzultálunk a közelgő 

eseményekről, és együtt örülünk a jól sikerült programoknak. 

Jól telnek az alkalmazotti körnek szervezett programok, kirándulások. 

Úgy gondolom, hogy az ötödik év végére felépítettem azt a közösséget, amiről 2011-ben 

álmodtam. Nem volt könnyű. Szeretett kolléganőnk váratlan halála, a gyász, amit 

megéltünk, majd az ellenem forduló kollégák nem könnyítették meg az elképzeléseim 

valóra váltását. Szerencsére sok támogatást kaptam. Polgármester úr, a hivatalban dolgozó 

kollégák, az Óvodák Kistérségi Egyesületének vezetője, több kolléga és a családom 

segített, hogy azon a nehéz időszakon túl jussunk. 

Ma azt mondhatom, hogy a bordányi óvoda megítélése jó, a szülőkkel ápolt kapcsolatunk 

rendezett. A partnerkapcsolataink folyamatosan alakulnak, jó irányba. A szakmai 

munkánk azt hiszem példaértékű, bölcsődei nevelésünk szeretetteljes, gyermekközpontú. 

A pedagógusok munkáját tökéletesen kiegészítik a dajkáink, pedagógiai asszisztenseink. 

Technikai dolgozóink oszlopos tagjai testületünknek, bármikor számíthatunk rájuk. 

Intézményünk tiszta, rendezett, gondozott. Gyermekeink ellátása, étkeztetése magas 

színvonalon történik, élelmezésvezetőnk és szakácsunk szakmai elhivatottságának 

köszönhetően. 

Ellenőrzéseink, értékeléseink jók, kisebb adminisztrációs pontatlanságok találhatók. 

Igyekszem a törvényes, jogszerű intézményvezetés maradéktalan megvalósítására. 

Segítségemre van ebben a településünk jegyzője, a pénzügyi csoport vezetője és tagjai. 

Az intézmény működését érintő döntésekben a képviselő- testület a gyermekek érdekeit 

tartja szem előtt. Polgármester úr pedig döntéseivel, elképzeléseivel az óvoda, a település 

fejlődéséért dolgozik szüntelen. 

A mára kialakult nyugodtnak mondható légkör köszönhető annak is, hogy ugyan 

harmadik próbálkozásra, de megtaláltam azt a vezető helyettest, aki józan gondolkodású, 

nagy teherbírással rendelkezik, objektív, de mindig az óvoda érdekeit tartja szem előtt. 

Vele együtt, egymás elképzeléseit tiszteletben tartva, építjük közösségünket, alakítjuk 

intézményünk arculatát. 

A harmonikus, nyugodt légkörben, a kialakult támogatottsággal jól funkciónál az 

óvodánk. Persze ettől függetlenül akadnak gondjaink. Vannak magatartás problémával 

küzdő gyermekeink, vannak kollégák, akiket nem tudtunk beilleszteni alakuló 
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közösségünkbe, és természetesen van néhány szülő, aki elégedetlen a tőlünk kapott 

szolgáltatással. 

Úgy gondolom, hogy szükség van még a munkámra, hogy az eddig elért eredményeket 

tudjuk folytatni. Új célokat tudjunk kitűzni, azokat megvalósítani, a mostanra kialakult jó 

munkahelyi közösséggel. 

 

Vélhetőleg hatalmas feladatok várnak még ránk, főként akkor, ha nyer a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretében meghirdetett pályázatra benyújtott 

anyagunk, melynek elsődleges célja:  

 

Óvodai férőhelyek növelése és a bölcsődei konyha bővítése 
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Végezetül: 

"A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen 

karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." /Karácsony Sándor/ 

 

 

 

 

                         

Bordány, 2016. május 17. 

 

Lázárné Borbola Márta 
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IX. NYILATKOZATOK 
 

1. Alulírott Lázárné Borbola Márta pályázó nyilatkozom, hogy a pályázati 

anyagomba foglalt személyes adataim kezeléséhez, a pályázati eljárással 

összefüggésben hozzájárulok. A pályázati eljárásban résztvevők a 

pályázati anyagomat megismerhetik. 

 

2. Nyilatkozom, hogy intézményvezetői megbízásom esetén a 

vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségemnek eleget teszek. 

 
 

3. Nyilatkozom, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 41. §. szerinti összeférhetetlenség  nem áll fenn. 

 

4. Nyilatkozom, hogy cselekvőképes vagyok. Nem állok foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű vagyok. Ezeket hatósági 

bizonyítvánnyal igazolom. 

 
 

5. Nyilatkozom, hogy a végzettségeimet igazoló dokumentumok, az 

eredetivel megegyezőek. 

 

6. Hozzájárulok a pályázatom nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 

 

Bordány, 2016. május 17. 

 Lázárné Borbola Márta 
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X. MELLÉKLETEK 
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