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5.VEZETŐI PROGRAMOM 

 

HELYZETELEMZÉS: 
 

Az elmúlt években is változások sorát éltük meg. A szakmai kihívások folyamatos változásai, 

az új nevelési értékekhez való alkalmazkodás, azok helyes, tartalmas követése megvalósítása 

nem kis feladat. Szakmai dokumentumaink folyamatos felülvizsgálata mellett, azok 

módosítása, átírása is több munkát rótt ránk óvodapedagógusokra. A régi dokumentumok 

megújulása mellett újabb feladatokat kellett megvalósítani, mint a kormányunk által előírt 

szabályzatok elkészítését (pl.: Önértékelési Terv). 

 

Az elkövetkező években nagyot fog változni a világ, a körülöttünk lévő folyamtok mutatják 

ezt. Az eddigi tapasztalat előrevetíti, hogy a jelenlegi köznevelési rendszer nem lesz képes 

elég hatékonyan csökkenteni, egy szintre hozni a szocializációs folyamatok változásait, a 

társadalmi rétegek óriási különbségeit. Az ebből adódó lehetőségek a gyermekek számára 

nagyon eltérőek. A különböző hátterek különböző képességű, készségű, fejlettségű 

gyermekek felkészítése az iskolára mindig nehezebb és nehezebb az óvodai nevelés során. A 

hátrányokat nem tudjuk megoldani, de igyekszünk mindent megtenni az esélyteremtés 

érdekében. 

 

VEZETŐI KONCEPCIÓM: 
 

· Meggyőződésem, hogy az óvodai nevelés szerepe meghatározó a gyermekek 

életének alakulásában, személyiségük kibontakozásában. Itt alapozzuk meg a jövő 

nemzedékét, rakjuk le a stabil alapokat annak érdekében, hogy ha felnőnek a 

társadalmunk hasznos, értékes tagjai legyenek. Igyekszünk boldog gyermekkort 

biztosítani az óvodában. Fontos, hogy lelkileg, érzelmileg, szellemileg kiegyensúlyozott, 

egészséges, aktív állampolgárokká válhassanak. Nagy szerepe van az óvodánkban folyó 

pedagógiai munkának abban, hogy a társadalmi leszakadás kiküszöbölését már az óvodai 

nevelésünk során próbáljuk csökkenteni, lassítani. 

 

· Igyekszem olyan feltételeket teremteni, megvalósítani, melyek biztosítják a mi 

óvodánkba járó gyermekek biztonságos, szeretetteljes óvodai nevelését a szülők 

megelégedettségére. A gyermekeknek legyenek boldog óvodás évei, a szülők pedig 

szívesen bízzák ránk gyermekeiket, amíg ők megteremtik a munkájuk során a 
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jövőjüket. Fontos számomra, hogy minden kisgyermek megkapja a magas szintű 

óvodai nevelést óvodánkban. Az óvoda egyszemélyi felelős vezetőjeként, szakmai és 

emberi kapcsolatokra építő, kölcsönös bizalmon alapuló intézményt szeretnék 

működtetni a munkatársak és a szülők közreműködésével, a fenntartó támogatásával. 

 

· Számítok az óvodai közösség, dolgozóim lelkes, példamutató munkájára. Az 

intézmény irányításában feltétel nélkül bízom vezetőtársam szakmai hozzáértésében, a 

vezetői teendők közös megvalósításában. Fontos számomra a bizalmi légkör, amelyben a 

feladatokat és felelősséget megosztom az intézmény dolgozói között. Az eddig 

megalapozott bizalom a feladatok megvalósításában, a célok közös megfogalmazását 

követően azok elérésében a csapatmunkát tartom mindig szem előtt. A demokratikus 

vezetési elveket vallom és minden törekvésem, intézkedésem ennek a szellemiségében 

folyik. 

 

· Az elkövetkező években egy generációs váltás fog bekövetkezni, vagyis már 

folyamatban van. A 40 éves nyugdíjazási lehetőségeket kihasználva a kollégák ezt 

igénybe veszik, és helyükre érkeznek a fiatal pályakezdő óvodapedagógusok. Az eddig 

stabil nevelőtestület változásokon fog keresztülmenni. A tapasztalt, nagy szakmai tudással 

rendelkező kollégák pótlása nehéz feladat elé állít, mint vezetőt. Érdekes, izgalmas új 

szakmai kihívás lesz a következő óvodapedagógusi generáció fogadása, hatékony, lelkes 

szakmai munkájuk irányítása, integrálása a már meglévő közösségbe. Ennek a 

megvalósításában nagyon számítok a tapasztalt kollégákra, akik mentoraik lesznek a 

fiataloknak. Mindenkinek fontos, hogy az eddig kialakított értékes munkánkat kövessék a 

fiatal, újat hozó kollégák. Tiszteljék az eddig elért eredményeinket, de ezek mellett hozzák 

az új friss pedagógiai elképzeléseket is. Motivált, elhivatott óvodapedagógusok tudják 

csak pótolni a nyugdíjba vonuló kollégákat. Célom, hogy az új dolgozók is a közösségbe 

beilleszkedve, magas szintű szakmai munkájukkal, az óvodánk jó hírnevét megőrizzék, jó 

érzéssel éljék meg, hogy nevelőtestületünk tagjai. 

 

· Sajnos, mindezek mellett számolnunk kell az óvodapedagógus hiánnyal. A 

jelenlegi óvodapedagógusi életkorokat áttekintve, és a pályát elhagyókat figyelembe véve, 

nehéz feladat lesz az óvodapedagógusok pótlása. Mindent igyekszem megtenni annak 

érdekében, hogy a színvonalas, tartalmas, hatékony pedagógiai munkát végző 

óvodapedagógusokat a pályán tartsam. Az ő megbecsülésük, megerősítésük 

kulcsfontosságú lesz a következő években. 
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· Tudatosan figyelek arra, hogy a feladataim megosztásakor, a következő 

időszakban elhivatott óvodapedagógusokat, vezető helyettest neveljek ki, és meglévő 

tapasztalataimat hitelesen adjam át számukra. Az elkövetkezendő időszak lesz az, 

amellyel megalapozom, segítem minden tudásommal ezt a folyamatot. 

 

· Munkám során arra törekszem, hogy a gyermekeket szerető, tisztelő, elfogadó, 

gyermek centrikus légkörben, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, harmonikus, 

biztonságos körülményeket teremtve vezessem az óvodát. 

 

· Az elmúlt években kellő elhivatottsággal, etikus magatartással 

gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodtam kollégáimmal együtt. 

Fontos volt számomra, hogy az eredményes munka érdekében a közösen kitűzött 

célokat, a feladatokat a munkatársakkal együttműködve, egymást meghallgatva, és az 

eltérő véleményeket is tiszteletben tartva valósítsuk meg. Szerencsére olyan 

munkatársakkal dolgozhatom együtt, akik szeretik a munkájukat, és szakmai 

hozzáértésük biztosítéka a színvonalas nevelőmunkának. Fontos számomra a minőségi 

munka iránti elkötelezettség, ezért elengedhetetlen a folyamatos önképzés, az 

innovatív gondolkodás és a szakmai megújulás. 

 

Az elmúlt több mit 32 év alatt megéltem sikereket, örömöket, bánatokat, kudarcokat, de 

szerencsére az utóbbiakból volt kevesebb. Az elért sikerek, eredmények, kolléganőim 

hozzáállása, szakmai tudása, együttműködési képessége motiváltak arra, hogy megpályázzam 

az óvodavezetői állást. Úgy gondolom, rendelkezem olyan szakmai felkészültséggel, hogy 

vezetői programomat sikerrel megvalósíthassam. 

  

VEZETŐI CÉLKITŰZÉSEK: 

 

· Legfontosabb célom az intézmény önálló arculatának fenntartása, értékek megtartása, 

amelyeket hosszú évek alatt alakítottunk ki közösen a nevelőtestülettel és képviseljük 

is azokat az óvodai nevelésünk során.  

· A minőség szem előtt tartásával, az óvodai nevelés minél magasabb szintű 

megvalósítása Pedagógiai Programunk alapján. Továbbra is nagy figyelmet, helyet 

biztosítva a helyi igényeknek, sajátosságoknak. 
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· Óvodánk törvényes működésének biztosítása, valamint fejlesztése a fenntartóval 

szorosan együttműködve. 

· Nyitott családias, innovatív, fejlődni képes óvoda működésének céltudatos vezetése. 

· Az oktatási, szociális intézményekkel a kapcsolatok rendszerének ápolása, újabb 

lehetőségek kiaknázása, újragondolása. 

· A családias, szeretetteljes környezet biztosítása az óvodai pedagógiai munkában. 

· Tudatos, tervszerű fejlesztő munka az óvodapedagógusok részéről az óvodai élet 

minden területén. 

· Esélyegyenlőség biztosítása, segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatásával, társadalomban való elfogadtatásuk közvetlen és tágabb 

környezetünkben. 

· Tehetséggondozás megvalósítása annak érdekében, hogy minden gyermek 

képességeihez mérten a legoptimálisabban fejlődhessen. 

· A környezet és egészségtudatos nemzedék kinevelése. 

· A kommunikáció formáinak, lehetőségeinek felülvizsgálata, javítása, fejlesztése. 

 

Fontos figyelembe venni, hogy céljaim találkozzanak a fenntartó és az óvodai közösség 

igényeivel. Azok legyenek csapatépítő, szakmai fejlődést elősegítő gondolatok, önbizalomra, 

elhivatottságra ösztönzőek. Ennek érdekében már megbeszéléseket folytattam 

munkatársaimmal és a szülői közösség tagjaival is. A fenntartóval folyamatos kapcsolat 

kiépítésére törekszem, melynek során a takarékos gazdálkodás, a működőképesség 

fenntartása a legfőbb célom. 

 

Menedzser szemléletű vezetőként szeretném kollégáim előmenetelét segíteni, támogatni. A 

vezetői munka kihívást jelent számomra, amely ösztönöz a hatékonyság növelésére, a 

szakmai, az emberi, az egyéni fejlődésemre egyaránt. Nagyon fontosnak tartom az emberi 

értékek közvetítését, mint az egymás elfogadására, etikus magatartásra, megbecsülésre, 

őszinteségre való ösztönzést. Feladatomnak tartom a pozitív jövőkép előre vetítését, amely a 

kiszámíthatóságon alapszik. Biztosítja a szakmai kiteljesedést, figyelembe veszi a partnerek 

igényeit. Ezt a szemléletmódot a nevelőtestülettel közösen, közös gondolkodásunk 

eredményeként szeretném elérni. 

 

Az óvodánk nyitottságát nagymértékben biztosítjuk nem csak a szülők előtt, hanem a partner 

kapcsolatban lévő intézmények számára is. A szülői elégedettség megtartása, együttműködés 



Óvodavezetői pályázat 2020. 

 

 

 
30 

új formáinak kidolgozása elengedhetetlen az új generáció nevelésében. Ez a feladat megújulni 

látszik, a generációk nevelési elveinek elképzeléseinek egyeztetése nélkül ez elképzelhetetlen. 

 

Nagyon elhivatott vagyok a szakma iránt. A pedagógus pálya, a vezetői munka iránti 

tiszteletem, a tudásom átadása, nemzedék kinevelése bennem él és munkám során valósítom 

meg a mindennapokban. Igyekszem naprakész tudással rendelkezni a közneveléssel 

kapcsolatos feladatokban, szűkebb és tágabb területeken, amelyek a gyermekek biztonságos, 

boldog gyermekkorát tudják biztosítani. 

 

VEZETŐI CÉLKITŰZÉSEIMBŐL ADÓDÓ VEZETŐI FELADATOK: 

 

Az intézmény törvényes működésének biztosítsa: 
 

Vezetői feladataim megvalósításában a törvény, a jogszabályok ismerete, betartása és nyomon 

követése a napi feladataim közé tartozik. Közoktatás vezetői képzésem folyamatban van, 

hogy megfeleljek a vezetői feladatok ellátásához szükséges kompetenciáknak (jogszabályi 

ismeretek, rendszerszemlélet, konfliktuskezelés…).  

 

A kibővült munkaköri feladataim a következők lesznek a köznevelési törvény által: 

 

· A KIR és KIRA alkalmazása, a rendszer naprakész működtetése 

· A tanügy igazgatási feladatok pontos, áttekinthető végzése 

· Szakmai feladatok, az életpálya modell bevezetésével a minősítő bizottságok 

feladatainak magas szintű megvalósítása. Portfólió elemzések, önértékelő rendszer 

működtetése 

· Tanfelügyeleti rendszer működésében aktív feladatok végzése az ellenőrzések során 

· Hatékony gazdálkodás nyomon követése a pályázatok megvalósítása tükrében is 

· Különböző pályázatokban való aktív részvétel és megvalósítás 

· Gazdálkodás a pályázatok megvalósításában, annak beszámolóinak, értékelésében, 

ellenőrzésében való aktív részvétel 

· Dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, amelyek az óvodai nevelésünk alapját 

képezik 

· A Pedagógiai Program és a vezetői program hatékony végrehajtása 

· A gyermekvédelmi munka irányítása, kapcsolatrendszerének működtetése 

· A pedagógiai, szakmai munka irányítása, vezetése, szervezeti kultúra fejlesztése 
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· Közalkalmazotti jogviszony, munka jogi feladatok ellátása 

· Közalkalmazotti munkakörök beöltéséhez pályázatok kiírása, elbírálása 

 

Neveléssel kapcsolatos fejlesztési feladatok megvalósítása: 
 
Kiemelt feladat a következő időszakban a családi nevelés és az óvodai nevelés értékeinek 

összehangolása. Az óvodapedagógusok napi munkáját nagyban meghatározza a családi nevelés, 

és annak jellemzői. Fontos, hogy a következetes nevelés mellett elkötelezettek legyünk és 

igyekezzünk ennek nevelési eredményeit a szülők felé kommunikálni. Természetesen ezt a 

gyermekek fejlődése érdekében, a későbbi iskolai beilleszkedésük érdekében tesszük. 

 

Minden gyermeknél fontosnak tartjuk a kötelező óvodába járást. Nem csak a hátrányos 

helyzetben élő gyermekeknél fontos ennek a betartatása. Napjainkban nélkülözhetetlen az 

óvodai nevelésben való aktív részvétel. A családok nevelésének, érzelmi életének szerepét 

azonban nem tudjuk átvállalni a szülőktől, a szeretetteljes családi nevelést semmi nem 

pótolja, helyettesíti. 

 

Nevelési elveimben nagyon fontosnak tartom, hogy minden gyermek önmagához képest, saját 

tempójában legyen fejlesztve. A differenciált fejlesztés megvalósítása minden területen a 

megfelelő fejlődés alapja. Mindehhez biztosítjuk a szakmai tudásunkat, a megfelelő 

környezetet, a megfelelő szakembereket. Ezek megléte jelenti a minőségi munkát 

intézményünkben. 

 

Továbbra is kiemelten kezeljük a játékot, mint a gyermek legfőbb tevékenységformáját, amin 

keresztül egész személyisége fejlődik. Feladatunk,hogy a játék során vonzóvá tegyük a 

gyermekek számára az ismeretek megszerzését, a szocializációt. 

 

Az esélyegyenlőség, esélyteremtés, integráció, hátránykompenzálás, differenciált 

képességfejlesztés, tehetséggondozás ez mind kihívások elé állítja kollégáimat napjainkban, 

akik munkájuk során mindezt igyekeznek megvalósítani. E tevékenységek megvalósítása, 

koordinálása vezetésem egyik fő feladata. Biztosítom az óvodapedagógusok módszertani 

megújulásának lehetőségét a módszertani szabadságuk tiszteletben tartása mellett. Mindig 

nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy a megfelelő pedagógiai módszereket szabadon, a 

gyermekek fejlesztése érdekében alkalmazzák. 
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Az intézmény arculatának megtartása: 
 

Nagy figyelmet fordítok az eddig kialakított arculat megtartására, illetve annak szükség 

szerinti innovatív fejlesztésére. Azoknak az ötletes, kreatív, törvénybe nem ütköző 

kezdeményezéseknek helyt adok, amelyek fejlesztést eredményezhetnek a hatékonyabb és 

sikeresebb munkában. 

Az eredményes működés érdekében a kialakított értékeinket következetesen be kell tartanunk, 

tarttatnunk. A szülőket meg kell nyerni ezen értékek követésére. Sikereinket, eredményeinket, 

önálló arculatunkat meg kell tudni mutatni a családok számára, hogy tudják miért érdemes a mi 

óvodánkba járni. 

 

Az elkövetkező időszakban szeretném beszerezni a kornak megfelelő, már rég óta vágyott 

mozgáskotta eszközcsaládot, ami a gyermekek mozgáskultúrája mellett jelentős eredményt 

tudhatna a problémát jelentő figyelemzavarok kezelésében is. Ennek használatával egy új, 

korszerű, pedagógiai munkát tudunk megvalósítani. Ennek a beszerzése pályázat, vagy 

alapítványi pénzből valósulna meg. Vallom, hogy a korral haladni kell, a fejlődés nem áll 

meg. 

 

Vezetői képességek és azok fejlesztési lehetőségei: 
 

A demokratikus vezetői stílus képviselője vagyok, mert vallom, hogy csak meggyőződésből 

tud az ember hatékonyan dolgozni. Fontosnak tartom a kolléganők bevonását a szakmai 

döntések előkészítésébe, megvalósításába. A törvényi előírások azonban senki számára nem 

lehetnek kérdésesek, azokat be kell tartani, tarttatni. A szakmai érdeklődést, az egyéni 

képességeket, ötleteket figyelembe veszem a munkamegosztás tervezésénél. A 

munkamegosztás szempontjából fontosnak tartom az egyenlő teherviselést is. Úgy gondolom 

a mögöttem álló 32 év szakmai munkám során bizonyítottam, hogy szakmai fejlődésem 

mellett személyiségemmel, elkötelezett hitemmel példát adok kollégáimnak. A vezetés nem 

könnyű, egyszerű feladat, de azt gondolom, ez a munkaközösség érdemes arra, hogy értük 

dolgozzak.  

 

Feladataim az elkövetkezendő 5 évben: 
 

· Pedagógiai Programunk céljainak, feladatainak színvonalas megvalósítása 

· Az óvodánk jó hírnevének megőrzése, a szakmai bemutatkozás lehetőségeinek 

feltárása, biztosítása (nyílt napok, jó gyakorlatok) 
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· Mérési, értékelési rendszerünk folyamatos fejlesztése, ennek segítő támogatása 

· Életpálya modell előmenetelének népszerűsítése 

· A szakmai megújulás biztosítása továbbképzésekkel 

· A teljesítmények elismerése a hatékony sikeres munka érdekében 

· Partneri kapcsolatok működtetése 

· A kommunikáció fejlesztése az igények figyelembe vételével 

·  

A pedagógiai munkát segítő munkatársakkal kapcsolatos feladataim: 

 

· Munkavégzésük ellenőrzése, értékelése 

· Kiváló szakmai együttműködésük kiemelése az óvodai életben 

· A szülők tájékoztatása feladatukról, hatáskörükről, munkájuk nyilvános erkölcsi 

elismerése 

· Munkavégzésükhöz szükséges feltételek folyamatos biztosítása, véleményük 

meghallgatása új fejlesztések, beszerzések megvalósítása érdekében 

 

A neveléssel kapcsolatos fejlesztési feladataim: 
 

Hosszú távú feladataim Középtávú feladataim Rövid távú feladataim 

Az intézményre vonatkozó 
hatályos jogszabályok 
figyelemmel kísérése. 

Szükség szerint az 
intézményi 
dokumentumok 

módosítása a 
jogszabályoknak 
megfelelően. 

 

Folyamatos ellenőrzés, értékelés. 

Szakmai kiteljesedés 
megvalósításának 
támogatása.

 

Az óvodapedagógusok 
minősítő vizsgáinak, 
eljárásainak, tanfelügyeleti 
ellenőrzéseinek szakszerű 
lebonyolítása. 

Minden óvodapedagógus 
önértékelésének 
lefolytatása. 
Továbbképzési terv 
készítése a prioritások 

tükrében. 

Továbbképzések, szakmai 

bemutatók, jó gyakorlatok, 
konferenciák látogatása, 
szervezése. 
Mentorok kijelölése a 
pályakezdők mellé. 
Szakmai munka folyamatos 

ellenőrzése, értékelése. 

Partneri kapcsolatok 

működtetése, jó kapcsolat 
kialakítása. 

Együttműködési tervek 
megalkotása, 
felülvizsgálata, szükség 
szerint módosítása. 
Partnerlista frissítése. 

Az együttműködés nyomon 
követése, ellenőrzése. Közös 
rendezvények látogatása. 
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Humánerőforrás 
biztosítása. 

Megfelelő 
munkakörülmények, 
munkahelyi légkör 
megteremtése. 
A nyugdíjba vonuló 
kolléganők utánpótlása. 

Pályázati kiírás. 
Munkaerő meggyőzése az 
intézmény szakmai 
eredményeiről,emberközpontú 
(lehetőség az egyéni elképzelések, 
ötletek megvalósítására) 
működéséről. 

Érzelmi nevelés és 
szocializáció 
megvalósítása. 

Közösen kialakított 
értékrend (szabály és 
szokásrend) megvalósítása 
az intézményben.  
A hozott értékek 
vizsgálata, okok feltárása, 
megoldási módok kutatása. 
A másság tudatosítása, 
elfogadtatása a szülők és a 
gyermekek körében. 
Magatartási zavarok, 

veszélyeztetettség okainak 
feltárása. 

Következetes, szeretetteljes 
nevelés biztosítása a 
csoportokban.  

Személyes példaadás. 
Egyéni fejlődés nyomon követése. 
Együttműködés a 
szakemberekkel. 

Esetmegbeszélések. 

Az egészséges életmód és a 
környezettudatos szemlélet 
megalapozása, kialakítása, 
fenntarthatóságának 
biztosítása.

 

Az éves munkatervben a 
kiemelt feladatok 

megjelenítése az előző évi 
tapasztalatok alapján. 
Szükség esetén intézkedési 
terv készítése. 
Kirándulások, 
környezetvédelmi 
(pl.madarak és fák napja, a 
föld napja, a víz 
világnapja, állatok 
világnapja), illetve 
egészségvédelmi nap 
tervezése. 
Tudatosan tervezett 

gondozási, 
egészségvédelmi feladatok 
a csoportnaplóban (fél 
évente). 
Családi sportnap 
szervezése. 

Optimális napirend kialakítása, 
melyben helyet kap a személyes 
higiénia, rendszeres testmozgás, a 
szabad levegőn való tartózkodás, 
szóval a helyes életritmus. 
A természeti és mesterséges 
környezet védelme, tisztaságának, 
élhetőségének fenntartása 
személyes példaadással, 
megfelelő szokásrenddel. A 
nevelési évre kitűzött tervek 
megvalósításának folyamatos 
ellenőrzése. Az óvoda 
higiéniájának fenntartása, a dajkák 
ellenőrzése. A szükséges 
eszközök, feltételek biztosítása. 

Anyanyelvi és értelmi 
nevelés. 

Logopédiai és 
részképességek szűrése. A 
szabad játékban rejlő 
lehetőségek, ötletek 
megosztása a kollégákkal 
bemutató foglalkozáson, 
illetve nyílt napokon a 
szülőkkel. Mérési, 
értékelési rendszer 

Logopédiai fejlesztések 
megvalósítása. Egyéni fejlődés 
folyamatos megvalósítása, 
dokumentálása. Mindennapos 
testmozgás biztosítása. Szabad 
játék lehetőségének 
megvalósítása. 
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felülvizsgálata, szükség 
szerint megújítása. 
A mozgás agyi 
kapcsolatok fejlődésére 
gyakorolt hatásának 
propagálása szülői és 
nevelési értekezleten. 

Tehetséggondozás 
működtetése 

Tehetséggondozó 
szakkörök szervezése 
(kézműves, népi tánc, 
dráma, zenés, játékos 
torna). Szülőknek 
betekintés biztosítása. 
A szabad játékhoz a 
feltételek megteremtése 
(hangszerek, kézműves 
eszközök, mozgásfejlesztő 
játékok, nagyítók…).  

Az egyéni fejlesztés 
megvalósításának ellenőrzése. 
A szakkörök működtetése, 
fejlődés nyomon követése. 

Kommunikáció fejlesztése 
az intézményben 

 

Informatikai eszközök 
beszerzése, felújítása, 
cseréje. 
Etikai kódex megalkotása 
szülői on-line csoportok 

működéséhez. 

Óvodákon belüli információ 
áramlás optimalizálása 

tudatosan tervezett 

értekezletekkel, napi 
beszélgetésekkel, e-mail 

telefon használatával. A 
szülők rendszeres 
tájékoztatása napi 
beszélgetéssel, szülői 
értekezleten, fogadó órán, 

nyílt napon, rendezvényeken. 
On-line csoportok 

működtetése a szülőkkel. 

Hátránykompenzáció 
folyamatos megvalósítása. 
 

A fejlődési elmaradások 
figyelemmel kísérése, 
okainak feltárása, Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai 
Szakértői Bizottság 
szakvéleményének kérése. 

Csoportelosztás 
átgondolása. 
 

SNI-s, BTMN-s, HH-s, HHH-

s gyermekek szakszerű 
ellátása megfelelő 
szakemberek biztosításával. 
Differenciálás megvalósítása a 
mindennapokban.

 

Egyéni fejlesztési tervek 
kidolgozása 

A gyermekek egyéni 
differenciált fejlesztésének 
nyomon követése, szükség 
esetén módosítása. 
Dokumentálásának 
megvalósítása a 
csoportnaplókban. 
A hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatása, az 
esélyegyenlőség 
megteremtése. 
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Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek fejlesztési feladatai: 
 

 

Hosszú távú feladatok Középtávú feladatok Rövid távú feladatok 

 

Az udvar folyamatos 

fejlesztése, balesetmentes 
környezet biztosítása 

Az udvari játékok 
felülvizsgálata, szükség esetén 
cseréje 

Az óvoda udvarának 
árnyékolása fákkal, árnyékoló 
vászon beszerzésével 

Parkoló megvalósítása az 
óvoda előtt az intézmény 
biztonságos 
megközelíthetősége érdekében 

 

Udvari játékeszközök 
javítása, szükség esetén 
selejtezése 

Felelős kijelölése a 
folyamatos ellenőrzésre 

A szakmai munkához 
szükséges kommunikációs és 
egyéb eszközök biztosítása. 

Elavult eszközök cseréje. 
Informatikai programok 

beszerzése, frissítése. 

Állagmegóvás biztosítása, 

eszközigény felmérése, 
beszerzés megvalósítása. 

Az óvoda épületének 
lehetőség szerinti fejlesztése.  

Fejlesztőszoba kialakítása, 
radiátorok cseréje, 
karbantartási munkálatok 
ütemezése 

 

állagmegóvás, ellenőrzés 

Takarékos gazdálkodás 
biztosítása 

Költségvetés tervezése 

Pályázatok figyelemmel 
kísérése, eredményes pályázat 
esetén, megvalósítás. 

A működéshez szükséges 
eszközök biztosítása 

Gazdaságos felhasználás 
ellenőrzése 

Folyamatos egyeztetés a 
fenntartóval 

 

A vezetői funkciók megvalósítása: 
 

 
A vezetői funkciók megvalósítását a PDCA modell alapján szeretném megvalósítani. 
 

 

Tervezés, megvalósítás 

 

Minden szervezet számára nagy jelentőséggel bír a kitűzött stratégiai és operatív célok érthető 

megfogalmazása, az elvárt eredmények rögzítése, közvetítése a megfelelő kommunikációs 

csatornán keresztül (legyen az írott, vagy verbális). A kommunikáció során fontos feladat, 

hogy meggyőződjünk arról, hogy mindenkihez elérkezette-e megfelelő időn belül az 

információ és minden szervezeti tag megértette-e, magáénak érzi-e, azonosan értelmezi-e az 

információt. Fontos megterveznünk azt is, hogy ki-kivel, mikor, milyen formában 

kommunikál. 
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Ma már gyakorlattá vált az, hogy a köznevelési intézményeket is szolgáltatónak tekintik. Ez a 

szolgáltatás a tudásra, a tudásátadásra épít. Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás magasabb 

színvonalra fejlődjön, fontos a folyamatos fejlődés, a közös gondolkodás, a megszerzett 

ismeretek megosztása. Így a kommunikáció egy értekezleten, szülőkkel, gyermekekkel, 

munkatársakkal, fenntartóval, egyéb partnerekkel, döntéshozatal, értékelés, tudásmegosztó 

fórumok… során stratégiai fontosságú. 

Az óvoda nevelőmunkájával kapcsolatos legfontosabb tervek: 

 

Éves munkaterv, tematikus tervek, heti tervek, belső ellenőrzési terv, továbbképzési program, 

beiskolázási terv, önértékelési csoport terve, gyermekvédelmi terv. 

Ezek kidolgozásában, tevékeny részvételre számítok az óvodapedagógusok részéről. 

 

Megvalósítani kívánt céljaim: 
· Vezetési funkciók összhangjának megteremtése. 

· Világosan meghatározott célok megfogalmazása. 

· A feladatok fontossági sorrendjének tudatos kialakítása. 

· Személyi és tárgyi feltételek összehangolása. 

· Határidők, felelősök megjelölése. Határidők betartása. 

· Együttműködés a terv elkészítésében. 

· Komplexitásra, észszerűségre, rugalmasságra törekvés. 

 

 

Szervezés 

 

A szervezés a cél elérésének eszköze. Egy olyan tevékenység, mely szerves része a 

gyakorlati vezetésnek, és magába foglalja a folyamatszervezést, szervezettervezést, a 

munkaszervezést, valamint a munkakörök létrehozására irányuló feladatokat. 

 

Megvalósítani kívánt céljaim: 
 

· Alkalmazottak munkabeosztásnak megszervezése az egyenletes teherviselés 

figyelembevételével. 

· Óvodai csoportok kialakítása 

· Különböző értekezletek, ünnepélyek, rendezvények szervezése. 
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A mindennapok feladatainak megszervezése, átszervezése az aktuális körülményeknek 
megfelelően.  
 

 

Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés az a vezetési funkció, amely valamennyi szervezet tevékenységének 

minőségjegyeit és célszerűségét vizsgálja. 

 

Célja: eredményekből következtetések levonása, a hatékony munka elősegítése, a valós 

eredmények és a tetszetős látszatok megkülönböztetése. 

 

Megvalósítani kívánt céljaim: 
 

· Belső ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzések elvégzése. 

· Feladatkörök, hatáskörök pontos meghatározása. 

· Kisebb közösségek bevonása az ellenőrzési folyamatba. 

· Az ellenőrzés tapasztalatainak visszacsatolása, beépítése a nevelési 

munkafolyamatokba. 

· Felelősi rendszer kiépítése. 

· Tényszerű, objektív és folyamatos, tervszerű ellenőrzés. 

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés mindig tényekre épül, alapja pedig az ellenőrzés során szerzett tapasztalat. 

Fontosnak tartom, hogy az értékelés legyen konstruktív hatású, adjon ösztönzést a munka 

további javítására. 

 

Megvalósítani kívánt céljaim: 
 

· Nyilvánosság és nyitottság megteremtése. 

· Belső Önértékelési csoport működése. 

· Pedagógus, vezető, intézményi önértékelések elvégzése. 

· A dolgozók értékelési rendszerének kidolgozása. 
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Döntés a további feladatok meghatározásáról 
 
Az eredményes intézményvezetéshez megalapozott, szakszerű vezetői döntésekre van szükség, 

melyek meghatározzák a munkahely légkörét, az emberi kapcsolatok kiegyensúlyozottságát. 

 

Ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, tudnunk kell, hogy mit akarunk elérni, hova akarunk 

eljutni és hogy mik a jelenlegi adottságaink. 

 

Megvalósítani kívánt céljaim: 

 

· Együttműködés a javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogkörök 

gyakorlóival. 

· A demokratizmus elveinek érvényesítése. 

· A döntés meghozatalakor a megfelelőség, a megvalósíthatóság és az elfogadhatóság 

figyelembe vétele. 

· Felelősségteljes, nyilvános döntés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


