
 
 

 

 

 
KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI  

ÓVODA-BÖLCSŐDE 
 

ZÁNKA 
 
 

 
 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 
PÁLYÁZAT 

 

 
2019-2024 

 

 

 

 
 

PÁLYÁZTATÓ: 
Zánka Község Önkormányzatának  
Képviselő – Testülete 
Zánka, Iskola utca 11. 
                                             PÁLYÁZÓ: Simonné Mohos Éva 
                                              Készült: 2019. július 25. 
 
 
 

 



2 

 

Zánka Község Önkormányzat Képviselő - Testülete részére 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tisztelt Filep Miklós Polgármester Úr! 

 

 

A Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály 

/https://kozigallas.gov.hu/ honlapon megjelent és a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján kiírt Kétnyelvű 

Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde intézményvezető beosztás ellátására a 

pályázatomat benyújtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel:                                    

 

 

 

 

 

                                                               Simonné Mohos Éva 

                                                      8251 Zánka, Búzavirág utca 5.  

                                                   email: simon.csaba004@gmail.com 

 

 

 

mailto:simon.csaba004@gmail.com


3 

 

Pályázati Nyilatkozat 

 

Alulírott, Simonné Mohos Éva pályázatot nyújtok be a Belügyminisztérium 

Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály/https://kozigallas.gov.hu/ honlapon 

megjelent pályázati felhívás alapján kiírt Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 

intézményvezető beosztás ellátására 2019. augusztus 16 - 2024. augusztus 15. közötti 

időszakra.  

 

Munkavégzés helye: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde  

                                    8251 Zánka, Iskola utca 4.  

     -  Kijelentem, hogy a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 

20/A§ alapján a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban 

szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 

 

      -   Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen 

megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a 

pályázat tartalma más személlyel közölhető. 

 

     -  Nyilatkozom, hogy hozzájárulok, a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék 

 

      - Nyilatkozom, hogy vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. 

 

       Pályázatomhoz mellékelem a következőket: 

 szakmai önéletrajz 

 az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői program 

 végzettségeket igazoló oklevelek másolatai 

 erkölcsi bizonyítvány 

 

  Tisztelettel:  

 

                                                                                                       Simonné Mohos Éva  

 



4 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

    

            

 Pályázati Nyilatkozat 

 Önéletrajz 

 
1. Helyzetelemzés ....................................................................................................................... 9 

1.1 Intézmény adatai .............................................................................................................. 9 

1.2.  Szociokulturális háttér .................................................................................................. 10 

1. 3. Intézményi infrastruktúra, működési feltételei ............................................................. 10 

1.4. Intézmény humán erőforrásai ........................................................................................ 12 

1.5. Gyermek létszám, csoportok összetételének alakulása ................................................. 14 

2. Pedagógai helyzetelemzés .................................................................................................... 15 

2.1. Pedagógiai Folyamatok ................................................................................................. 16 

2.2. Személyiség és közösségfejlesztés ................................................................................ 17 

2.3. Eredmények ................................................................................................................... 20 

2.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció ..................................................... 20 

2.5. A Zánkai Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde külső kapcsolatai .............................. 20 

2.6. Pedagógai munka feltételei ........................................................................................... 22 

2.7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos 

alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés .......................................................................... 24 

3. Vezetői program ................................................................................................................... 25 

Vezetési program - Az elkövetkező öt év fő feladatainak ütemezése, az intézmény 

minőségelvű működtetésének terve ......................................................................................... 31 

Zárszó ....................................................................................................................................... 35 

 

 

Végzettséget igazoló okiratok 

Erkölcsi Bizonyítvány 

 

 

 

 

 



5 

 

 

  

 

Europass  

Önéletrajz  

 

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév   Simonné Mohos Éva 

Cím Zánka, Búzavirág utca 5.  

Telefonszám 06/70 624-1628 

E-mail simon.csaba004@gmail.com 

Állampolgárság    magyar 

Születési dátum   Tapolca, 1979.08.16. 

Neme nő 

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 

 

 

Foglalkozás / beosztás 

  2008 – 2018 

  10 év 

   óvodapedagógus 

 

  2018. július 01- jelenleg is 

  német nemzetiségi óvodapedagógus 

 

A munkáltató neve és címe Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde,  

8251 Zánka, Iskola utca 4.  

  

Tanulmányok  

 

Időtartam 

 

1993-1997 

Végzettség / képesítés  érettségi 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Batsányi János Gimnázium  

 Tapolca 

 

Időtartam 

 

2003-2006 

Végzettség / képesítés  óvodapedagógus 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

 Vác 

 
 

                               Időtartam 

 

 

2003-2008 

              Végzettség / képesítés  drámapedagógus 



6 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

 Vác 

 

Időtartam 

 

2014 - 2016 

Végzettség / képesítés  szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 Budapest 

 

Időtartam 

 

2016 - 2018 

Végzettség / képesítés  német nemzetiségi óvodapedagógus 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Eötvös József Főiskola  

 Baja 

  

 

Számítógép-felhasználói 

készségek és kompetenciák 

 

alapfokú informatikai ismeretek, szövegszerkesztési ismeretek 

(Word, Excel, Power Point programok, KIR, KIRA, TEVADMIN  

felületek használata) 

  

  

Járművezetői engedély(ek) B kategóriás jogosítvány 

Nyelvismeret  társalgási és szakmai szintű német  

Készségek és kompetenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbképzések 

hivatástudat, gyermekszeretet, empátia, tolerancia, felelősségtudat,  

jó motiváló képesség, kapcsolattartási és együttműködő képesség, 

tanulékonyság, problémamegoldó képesség, 

  jó szervezőképesség,  

 

célorientáltság, koordinálás képessége 

 

 

2018, Zánka Tanfelügyelettel kapcsolatos továbbképzés 

2019, Veszprém KIRA illetmény számfejtési program használata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

         A középiskolai évek előtt alatt és után is egyre erősebb belső késztetést éreztem, hogy 

erre a pályára lépjek, minden vágyam volt, hogy óvónő lehessek, gyerekekkel 

foglalkozhassak. Céljaim megvalósításához azonban csak évekkel később kaptam megfelelő 

támogató környezetet, így ebben kibontakozva 2006-ban sikeres államvizsgát tettem az Apor 

Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus, majd két évvel később a drámapedagógus 

szakján is. A tanulmányaim alatt más területen dolgoztam, majd megszületett két gyermekem.  

       2008-ban miután sikerült egy kedvezményes önkormányzati telket vásárolnunk, Zánkára 

kerültünk a családommal. Miután helyben felajánlottak egy óvodapedagógusi állást, mindkét 

lányommal egy napon kezdhettük az óvodai életünket, amiért a mai napig hálás vagyok. Az 

első 5 évben a Szivárvány csoportban dolgoztam, majd párcsere után átszerveződtünk és a 

vezető óvónő mellé kerültem. Természetesen az első időszak a tapasztalatszerzéssel telt, 

amiben minden kolléga segítséget nyújtott, akikkel igyekeztem az együttműködés 

reményében jó kapcsolatot kialakítani. Egyre több feladatot voltam képes ellátni, majd szinte 

keresni kezdtem az új kihívásokat. Ahogy teltek az évek ismét késztetést éreztem a 

továbbfejlődésre. Így kerültem 2014-ben a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol szakvizsgával 

egybekötött közoktatási vezetőként államvizsgáztam. Szinte szünet nélkül folytattam a 

tanulmányaimat 2016-ban Baján, ahol német nemzetségi óvodapedagógusi diplomát 

szereztem. Ennek legnagyobb hozománya számomra a német nyelv és a nemzetiségi kultúra 

elsajátítása és megismerése. A tudás birtokában közvetíteni tudom a Pedagógai 

Programunkban vállalt célkitűzéseinket a gyerekek számára további két kollégámmal együtt, 

akik szintén nemzetiségi óvodapedagógusok. Mivel párhuzamosan tanultam és dolgoztam 

egyrészt hozzászoktam a folyamatos terheléshez, valamint minden tudást, amit a képzéseken 

sikerült összegyűjtenem folyamatosan kamatoztattam az óvodában és remélhetőleg tehetem a 

jövőben is. A törvényi változások folyamatos világát éljük. Így tanulmányaim alatt nemcsak a 

gyermekcsoport, hanem a köznevelési rendszer változásaira is egyre több területen tudtunk 

együtt, sokszor egymást kiegészítve reagálni a vezető óvónővel. Ennek következtében 

szakmailag sikerült a vezetésben is némi tapasztalatot összegyűjtenem. Ezt a jó szakmai 

kapcsolatot a jövőben is szeretném vele és a többi munkatársammal is megtartani.  

Az intézmény vezetése számomra újabb kihívás. Bízom benne, hogy folyamatos fejlődésem 

valamint a már kialakult készségeim, teherbírásom, a családom, a vezető óvónő és a kollégák 

pozitív támogatása képessé és alkalmassá tesz az intézmény irányítására. Remélhetőleg 

sikerül ehhez elnyernem a támogató bizalmat a Képviselő Testülettől is.  
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VEZETŐI HITVALLÁS 

JÖVŐKÉP 

 

Hiszem, hogy egy óvoda vezetője akkor végzi jól munkáját: 

 ha az óvoda pedagógiai munkája magas színvonalú, amiben a gyermekek testileg, 

lelkileg úgy tudnak jól fejlődni, hogy közben jól érzik magukat 

 ahol a munkatársai munkavégzésükhöz igény szerinti vezetői segítséget kapnak, 

kiemelt munkavégzésük anyagi, erkölcsi elismerést nyer 

 ha ösztönözni tudja munkatársait a hatékonyabb munkára, erősíti az érdeklődést, 

közös célkitűzéseket tud megfogalmazni 

 ki tud alakítani egy olyan légkört, amiben nagy szerepe van a toleranciának, egymásra 

figyelésnek, a csapatmunkának, a bizalomnak, őszinteségnek 

 segíti a különleges bánásmódot igénylő vagy hátrányokkal küzdő gyermekek 

befogadását, integrációját 

 ha az elvárásai tisztázottak, a folyamatok jól tervezettek és szervezettek 

 ha az óvoda belső- és külső partnerei elégedettek 

 ha az óvoda környezete tükrözi a hely szellemiségét, pedagógiai törekvéseit 

 ha személye, tevékenysége éppen annyira hangsúlyos, amennyire az adott helyzet, 

feladat kívánja, semmivel sem kevesebb vagy több 

 

Célmeghatározás: 

- A mindenkor aktuális jogszabályoknak való megfelelés 

- Minőségi szakmai munkavégzés 

- Pedagógus életpálya-modell figyelembevételével a pedagógusok szakmai előmeneteli 

lehetőségeinek biztosítása, önértékelési rendszer működtetése 

- Nevelés területén a partneri együttműködés biztosítása 

 

A vezetői munka olyan munkakör, melyhez tartozik egy csapat. Ez akkor tud jól működni, ha 

a vezető is jól végzi a dolgát.  
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1. Helyzetelemzés       

1.1 Intézmény adatai 

  

Intézmény neve Kétnyelvű német Nemzetiségi Óvoda-

Bölcsőde, Zánka 

Székhelye Zánka, Iskola utca 4.  

Köznevelési intézmény 

alaptevékenysége és a szakfeladat 

száma 

óvodai nevelés, ellátás    851011 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

 óvodai nevelése  

851012 

nemzeti és etnikai kisebbségi 

óvodai nevelés 

851013 

óvodai intézményi közétkeztetés 562912 

munkahelyi étkeztetés 562917 

iskolai intézményi közétkeztetés 562913 

egyéb vendéglátás 562920 

bölcsődei ellátás 88910 

OM azonosító 036851 

A költségvetési szerv irányító és 

felügyeleti szerve: 

Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás 

A költségvetési szerv fenntartó és 

működtető szerve: 

Zánka, Monoszló, Balatonszepezd 

Önkormányzata 

 

Óvodai csoportok száma/férőhely 2 / 40 fő 

Bölcsődei csoportok száma/ férőhely 1 / 12 fő 

Óvodai csoportok összetétele vegyes 

Engedélyezett 

álláshelyek száma 

óvoda 6 fő 

bölcsőde 3 fő 

konyha  5 fő 

Pedagógiai Program Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a 

művészetek eszközeivel”(Jenőné Nagy: 

Lachen Endecken Bewundern) program 

adaptációja 
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1.2.  Szociokulturális háttér 

 

        Zánka a Balaton északi partján csodálatos természeti környezetben helyezkedik el. A 

családok eltérő anyagi háttérrel rendelkeznek, de Balaton parti településként a lakókörzetünk 

gazdaságilag is kifejezetten jómódúnak mondható. A település idegenforgalmi jellege és 

vonzása magas. Ebből kifolyólag olyan vállalkozásokat (vendéglátás, szőlő és bortermelés, 

ipari szolgáltatások) tudnak az itt élő családok létrehozni, amely megkönnyíti a mindennapi 

megélhetésüket. Munkanélküliség nem jellemző.  Ilyen környezetben érzelmileg és anyagilag 

is támogató környezetet tudnak a gyermekeik számára biztosítani. A családok egy része 

néhány évvel ezelőtt az óvoda melletti utcában kedvezményesen vásárolt telkeken építette fel 

a családi házát. Autóval rendelkeznek és utazásokon vesznek részt belföldön és külföldön 

egyaránt.  Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermek jelenleg nem jár 

óvodánkba. Kevés azoknak a kisgyerekeknek az aránya, akik nagycsaládban (többgenerációs 

vagy legalább három testvér) élnek. Az anyagi lehetőségek a szülők tárgyi jutalmazását 

segítik elő. Sok olyan felesleges játékot vásárolnak a gyerekeknek, amik nem az életkoruknak 

megfelelőek, ráadásul semmiféle képességfejlesztési célt nem szolgálnak. Egyik fontos 

feladatunk jelenleg a tárgyi világgal szemben a gyerekek minőségi idejét kitöltő értékrend 

kialakítása.  

1. 3. Intézményi infrastruktúra, működési feltételei 

 

     Az 1980-ban épült óvoda a falu centrumában, nagyon szép környezetben a Balatonra néző 

hatalmas déli tájolású teraszaival, nagy udvarral, igazi zöldövezetével remek alapot nyújt a 

község és a környező falvak óvodás gyermekeinek neveléséhez. Intézményünk kettő óvodai, 

egy bölcsődei csoporttal valamint egy önálló főzőkonyhával működik.  

Az elmúlt években számos beruházás valósult meg az intézményben, aminek segítségével 

megújultak a teraszok, a kerítések, napkollektorok kerültek a tetőre valamint a teljes víz; 

villamoshálózat és fűtéskorszerűsítés is megvalósult az óvodában. Gyönyörű és korszerű 

mosdóhelyiségeinket örömmel vették birtokba 2018 szeptemberében gyermekeink.  

Az óvodai bútorokat, berendezéseket az elmúlt években folyamatosan újítottuk. Szakmai 

eszközök terén, átlagon felüli az ellátottságunk. A csoportszoba játékállománya folyamatosan 

cserélődik, amiért fenntartó mellett a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is köszönet jár. 

Tágas tornaszobával rendelkezünk, ámbár a tornaeszközök a következő évek során cserére 

fognak szorulni. 
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       Az épülethez tartozó udvarrészek tágasak, növények által árnyékoltak, de a 

nagymozgásokhoz kapcsolódó játékállomány nagyon kevés. Korszerű udvari játékokra és 

legalább három padra lenne szükségünk. Bölcsődénk csoportszobája jól felszerelt, de a 

gyermekek szabad levegőn való tartózkodása csak a teraszon megoldott.  Ahhoz, hogy a 

gyerekek a bölcsőde előtti homokozót használni tudják, szükség lenne egy biztonságos 

kerítéssel elkerített udvarrészre, és a homokozó valamint a napernyő rendbetételére.  

Mivel az épületnek lapos a teteje az utóbbi években sokszor előfordult, hogy beáztunk. A 

felújított épület állagmegóvása, a berendezési tárgyak és a benne dolgozók védelme 

érdekében a tető szigetelésére lenne szükség. 

Évek óta vártunk arra a pályázatra. aminek segítségével, főzőkonyhánk megújulhat. Nagy 

örömünkre ezen a nyáron elkezdődtek a munkálatok. Reményeink szerint a 2019/2020-as 

nevelési évben egy teljesen korszerű konyhában és új berendezési eszközökkel készülnek a 

gyerekek és felnőttek számára az ételek. 

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttem az intézmény tárgyi feltételeivel kapcsolatos 

erősségeket és azokat a területeket, amik változtatásra szorulnak.  

 

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda      TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

 

Épület 

Erősségek Fejlesztést igényel 

Az épület (csoportszobák) előtt álló 

néhány évvel ezelőtt felújított 

teraszok biztosítottak különböző 

tevékenységekre (gyermekekkel való 

foglalkozások, ünnepségek 

lebonyolítása) 

Kaputól a főbejáratig tartó járda 

mellett a tujasor eltávolítása 

A bejárat előtti kiskertben lévő 

növények újratelepítése  

a gyermekek biztonsága és az 

esztétikum miatt 

Terasz árnyékolása megoldott 

2018-ban a teljes körű víz és 

villamos és fűtéshálózat 

korszerűsítése felújítása megtörtént 

 

A folyosó mennyezetén lévő 

csőhálózat burkolása  

 

Tető szigetelése Napkollektorok segítik az 

energiaellátást 

 

Konyha teljes körű felújítása jelenleg 

zajlik 

 

Helyiségek 

Csoportszobák, kiszolgáló 

helyiségek biztosítottak, tágasak, 

világosak déli tájolásúak, galériával 

rendelkeznek 

fektetők vásárlása (12 db) 

tornatermi beépített szekrény 

felújítása, polcozása 

folyosón lévő komódokra zárható 

ajtók felszerelése 2018-ban a mosdók teljes körű 

felújítása megtörtént 
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Irodai 

berendezés 

Számítástechnikai eszközökkel 

ellátott két iroda működik 

számítógéppel és hozzátartozó 

nyomtatókkal, monitorokkal 

Folyamatos karbantartást igényel 

 

Nagyfokú kihasználtság miatt a 

nyomtató, egér valamint a 

billentyűzet cserére fog szorulni Az operációs rendszerek frissítve 

vannak 

Internet hálózat elérhetősége 

adapterekkel megerősített 

1 laptop áll rendelkezésre a honlap 

karbantartását az óvodai 

adminisztrációs munkát valamint a 

gyermekek részére a 

foglalkozásokon a szemléltetést 

megkönnyítve 

 

 

Berendezési 

tárgyak 

Biztosítottak Folyosón lévő szekrények zárható 

komódokra cserélése 

Tornatermi beépített szekrény 

felújítása, polcozása 

 

Eszköz 

ellátottság 

Folyamatos beszerzésekkel 

biztosított 

 

 

Udvar 

Tágas nagy udvarrészek 

napos és árnyékos területek egyaránt 

megtalálhatóak  

Udvari játékok, 3 pad és 

korszerű szemetes telepítése 

Bölcsőde előtti udvarrész 

biztonságos lekerítése és a 

hozzátartozó homokozó felújítása 
Az árnyékolást a növényzet biztosítja 

Párakapu telepítése 

Az udvar felső részén található 

domb lekerítése 

Használaton kívüli 

villanyoszlopok eltávolítása  

 

 

1.4. Intézmény humán erőforrásai 

 

        Az óvodai nevelőtestületünk tagjainak száma 4 fő, ebből 1 vezető. A nevelőtestületben 

két dajka segíti a pedagógiai munkát. Valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettségű 

közülük 2 fő közoktatásvezetői szakvizsgával rendelkezik, három fő német nemzetiségi 

óvodapedagógus végzettséggel, 1 fő drámapedagógiai végzettséggel. A nemzetiségi 

hagyományok ápolásához szükséges gyermektánc képesítéssel jelenleg a vezető óvónő 

rendelkezik. Az életkorukat tekintve az országos átlagnak megfelelő a helyzet, de nálunk is 
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érezhető a kiöregedés, három fő 55 év fölött van. Valamennyi dajka rendelkezik óvodai dajka 

OKJ-s szakképesítéssel.  

Idén februárban a bölcsődében dolgozó, eddig technikai munkakörben foglalkoztatott dajka 

elvégezte a számára jogszabályban előírt képzést, így a törvényi előírásoknak megfelelően 

átsorolással bölcsődei dajka munkakörbe került. A bölcsődében dolgozó gondozónők közül 

az egyik középfokú OKJ végzettséggel rendelkezik. A másik gondozónő a munkakör 

betöltéséhez szükséges középfokú végzettségen túl óvodapedagógusi diplomával és 

gyógytestnevelő szakvizsgával is rendelkezik. A konyhában dolgozó diatetikus végzettségű 

szakács munkáját 3 konyhai kisegítő alkalmazott egészíti ki. Őket az idén januárban 

kinevezett élelmezésvezető irányítja. 

 

 

          Intézmény alkalmazottainak végzettség szerinti összetétele 

 

Kétnyelvű 

Német 

Nemzetiségi 

Óvoda-

Bölcsőde 

alkalmazottak  

Fő 

Végzettség szerint 

szakközép 

iskola 

érettségi 

+ 

szakkép. 

(OKJ) 

főiskola 

német 

nemzetiségi 

óvoda 

pedagógus 

szakvizsga 

Óvoda 

pedagógus 
4 

  
4  3  2 

Dajka 2 1 1    

Bölcsődei 

gondozónő 
2   1   1   1 

Bölcsődei 

dajka 
1  1        

Szakács 1  1     
 

  

Élelmezés 

vezető 
1 

 
1 

   

Konyhai 

kisegítő 
3 3     

Összesen 14 6 3 5 3 3 
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           Intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele 

 

Kétnyelvű 

Német 

 Nemzetiségi 

Óvoda-Bölcsőde 

 
Életkor 

Fő 38 39 40 41 44 52 54 
 

57 

 

58 

 

59 61  

Óvoda 

pedagógus 

 

4  

 

1   
 

 

 

1 

  

1 

 

1  

Dajka 
 

2 
 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
  

   
 

Bölcsődei 

gondozónő 

 

2  

 

1  
     

 

1 
  

   

 

Bölcsődei dajka 1 
 

 
  

1 
 

     

Szakács 1 
 

1 
  

 
 

      

Élelmezésvezető 1 
 

 
  

 
 

    1 

Konyhai 

kisegítő 
3   1    1 

   

1 
 

Összesen 14  3 1 1 2 1 2  1 2 1 

 

     

            1.5. Gyermek létszám, csoportok összetételének alakulása 

 

 

Év 

Létszám 

/október1/ 

SNI  

gyermek 

BTM 

gyermek 

HH 

gyermek 

HHH 

gyermek 

2014/15 28 - - - 4 

2015/16 33 - - - 4 

2016/17 32 - - - 2 

2017/18 30 - - - - 

2018/19 34 - 1 - - 

 

 

           Gyermeklétszám településenkénti bontása 2019 júniusi adatok 

 

 

Települések 

 

ÓVODA 

 

BÖLCSŐDE 

 

Összesen 

Zánka 23 1 24 

Monoszló - -  

Balatonszepezd 1 - 1 
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Szentantalfa 3 1 4 

Óbudavár 1 1 2 

Tagyon 4 1 5 

Köveskál  1 1 

Szentjakabfa  1 1 

Révfülöp 2 2 4 

Ábrahámhegy 1  1 

Balatonakali 2 1 3 

Balatonudvari 1 1 2 

Mindszentkálla 1  1 

Dörgicse 2 2 4 

Összesen 41 12 53 

 

Az óvodánk felvételei körzete Zánka, Monoszló és Balatonszepezd. Büszkék vagyunk arra, 

hogy az elmúlt években sok olyan kisgyermek járt és jár jelenleg is intézményünkbe, aki a 

felvételi körzeten kívülről érkezik. Remélhetőleg óvodánk jó földrajzi elhelyezkedése mellett 

minőségi munkánk is visszatükröződik ebben. Az évek óta tartó alacsony születési számok 

tekintetében ennek is köszönhető, hogy a fenntartó támogatásával még mindig két csoportban 

tudunk működni. Családias, gyermeknevelésre igazán ideális légkört tudtunk létrehozni a 

gyerekek számára, átlagos 18 fős csoportlétszámokkal. A beiratkozási adatok ismeretében 

elmondhatom, hogy a következő nevelési évben a gyermeklétszám további növekedése 

várható.   

Bölcsődénk folyamatosan 12 fős maximális kihasználtsággal működik. A gyermekek 

várólistáról kerülnek intézményünkbe.  

2. Pedagógai helyzetelemzés 

 
      Az óvoda nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt évtizedekben és napjainkban is a népi 

kultúrával, népi hagyományokkal való ismerkedésre. A sajátos arculat megformálásához 

hagyományőrző pedagógiai programot adaptáltak, amelynek célja múltunk örökségeinek, 

értékeinek átörökítése a gyermekek életkorához igazodva. A kultúra átörökítése a kézműves 

tevékenységeken, népi gyermekjátékokon, a gyermek néptáncon és népmeséken keresztül 

valósul meg. 1997-ben szülői kezdeményezésre újabb irányvonalat talált az óvoda. A részben 

sváb lakosságának történeti múltjára visszatekintve a német kultúra ápolását, átörökítését és 
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az iskolai nyelvoktatás megalapozását tűzte ki célul. Pedagógiai programjába beépítette a 

magyar mellé a német nemzetiségi kultúra értékeit.  

Pedagógiai programunk alapját jelenleg az Óvodai nevelés országos alapprogramja valamint 

Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközével (Lachen, Entdecken, Bewundern) 

című programjának adaptációja határozza meg.  

 Német nemzetiségi nevelés 

A Balaton-felvidéken élő német nemzetiség kultúrája, része a helyi kultúrkincsnek. A két 

tannyelvű nevelés során, a csoportokba német nyelvet beszélő óvónők heti rendbe iktatott 

játékos kötetlen keretek között lehetőséget biztosítanak a német nyelv megszerettetésére, 

német nemzetiségi szokások, kultúra átörökítésére, ápolására. A német nyelv fejlesztése és a 

kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő környezettel, helyes mintaadással az 

óvodai mindennapi tevékenységekben jelenik meg.  A nemzetiségi nevelés folyamatát, annak 

szerkezeti keretét az évszakok egymásutánisága és az ünnepekre való készülődés 

koncentrikusan bővülő témái köré tervezzük.  

Az anyanyelv, valamint a nemzetiségi nyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a 

gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása és a válaszok igénylése által valósul 

meg.  

 Anyanyelvi és értelmi nevelés 

        Mivel óvodás korban a tanulás és a játék szorosan összefonódik, a gyermekek számára 

az egész óvodában töltött időnek tevékenyen kell zajlania. Az óvodapedagógusnak a 

gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre, aktivitásra kell építenie. Mindezt úgy, hogy a gyermeki 

személyiség különbözőségét, egyéni fejlődési tempóját figyelembe véve szervezi és irányítja a 

csoport, azon belül az adott gyermek, napi tevékenységét.  Az óvodai tevékenységterületek 

közül kiemelt fontosságú véleményem szerint a mesélés, verselés és dramatizálás. Mivel a 

mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemlélet módjának és világképének, így ez 

érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A 

mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek fejlődésének elmaradhatatlan 

eleme.  

2.1. Pedagógiai Folyamatok 

       Pedagógiai programunk a gyermeki alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére 

koncentrál. Néhány területen azonban felülvizsgálatra és fejlesztésre szorul, ami a következő 

időszak egyik kiemelt feladata lesz.  
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A kitűzött célokhoz rendelkezünk stratégiai és operatív tervekkel, melyek elkészítéskor 

törekszünk arra, hogy az intézményi tervek megvalósítása a különböző dokumentációkban 

(pedagógai program, éves munkaterv, beszámolók, csoportnaplók) nyomon követhető és 

összehangolt legyen. Az ellenőrzésekkel kapcsolatban Belső Ellenőrzési Tervet készítünk 

mely a munkaterv része. Itt viszont szükséges lenne részletesebben meghatározni ki, mit 

milyen gyakorisággal és eszközökkel ellenőriz. A 2018-as évben elvégeztük az intézményi és 

vezetői önértékelési feladatokat, de a pedagógusoknak még folyamatban van az önértékelése.  

Az intézményben a gyerekek képességeinek a felmérésére elsősorban a megfigyelés 

módszerét használjuk, kiegészítve ezt a nagycsoportosok Pedagógiai Szakszolgálat által 

történő részképesség vizsgálatával. Ez alapján történik a gyermekek egyéni fejlődési 

naplójának vezetése, egészen az óvodába lépéstől az óvodából való kilépésig, aminek célja a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok szem előtt tartása. Minden 

gyermek más és más értékekkel kerül be az óvodába, különböző családi háttérrel 

rendelkeznek. Felzárkóztatásra leginkább a szociális fejlődés, a beszéd és a mozgás területén 

van szükség. Ez nálunk egyet jelent az egyéni ütemben való, egyénre szabott fejlesztéssel. 

Jelenleg egy olyan kisgyermek az óvodában, akiről a pedagógiai szakszolgálat beilleszkedési 

és magatartás nehézséggel veszélyeztetett szakvéleményt állított ki. Ő tanköteles immár 

második éve és javaslatunkra egy kis létszámú osztályban, fejlesztő pedagógus tanító néni 

segítségével kezdi meg az iskolai tanulmányait.  

      Támaszkodnunk kell meglévő értékeinkre. Továbbra is szeretnénk a fenntartóval a 

jogszabály szerinti jó együttműködést megtartani. Az intézmény éves terveinek elkészítése 

(éves munkaterv, pedagógiai munka, tervezés dokumentumai) és megvalósítása - az előző 

évek tapasztalatainak és a törvényi változások figyelembevételével - a pedagógusok 

bevonásával történik. A pedagógusok tervező munkája pedig az intézményi elvárások és a 

gyermekcsoportok sajátosságain alapul. Törekedni kell azonban a csoportnaplókban a nyelvi 

nevelés megjelenésének fejlesztésére.  

2.2. Személyiség és közösségfejlesztés 

        Nevelőmunkánk az elmúlt években eredményes volt, hiszen nevelési céljainkat, 

feladatainkat, teljesítettük. Nagy hangsúlyt fektet óvodánk a személyiség fejlesztésének, a 

gyermekek szociális hátteréhez, értelmi képességeihez igazodó egyéni bánásmódra. 

Meghatározó szerepet kap a gyermeki kulcskompetenciák fejlesztése. 

Figyelembe vettük a gyermekek fejlődési ütemét, biztosítottuk a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavarral küzdő (bár hivatalosan csak egy ilyen gyermekünk volt) gyermek 
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szakvéleményében javasolt fejlesztéseket. A gyermekek adottságainak, képességeinek 

szociális és érzelmi fejlődésének feltérképezése, megfigyelés, mérés alapján, a Gyerekek 

egyéni fejlődését nyomon követő dokumentációban van rögzítve. A gyermeki 

teljesítményeket óvodapedagógusaink folyamatosan nyomon követik, dokumentálják, 

szülőkkel ismertetik. Pedagógusaink módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális 

képességek fejlesztésére is.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 

megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

A speciális fejlesztésben érintett gyermekek esetében a fejlesztést a szakvélemény 

előírásainak megfelelően végzik az óvodapedagógusok. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a 

szakmai támogató hálózattal a gyermekek érdekében – Szakértői Bizottság, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Védőnői Szolgálat munkatársaival.  

Óvodánkban a gyermekek biztonságban érzik magukat, örülnek társaiknak és azoknak a 

felnőtteknek, akik őket körülveszik. Az óvodapedagógusok szoros együttműködésben 

dolgoznak a családokkal és az óvoda valamennyi dolgozójával, elsősorban a dajkákkal, ezért 

a gyermekek testi-lelki biztonságban érezhetik magukat.  

A gyerekek a nap nagy részét szabad játékkal töltik, amely által egyéni képességeikhez 

mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik. Fejlődésükben ennek 

kiemelkedő értéke van.  Egyéb tevékenységeink is szorosan kapcsolódnak a játékhoz. 

Naponta hallgatnak mesét, rendszeresen énekelnek, folyamatosan rajzolnak, festenek, 

mozognak, lehetőség szerint a szabadban.  

A gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek. Ugyanakkor a közös 

tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események összetartják a csoportot, 

csoportokat a közös hagyományok, szokások. Ebben természetesen az intézmény 

dokumentumaival összhangban a csoport óvodapedagógusai önállóan dönthetnek. Évek óta 

hagyománya van a csoportokban a születésnapok ünneplésének. Az eseményekről készült 

fotók pedig a honlapon és a falújságon rendszeresen megjelennek.  

Intézményünk feladatának tekinti, hogy a kisgyermek életkorához szabott, biztonságos 

környezetet biztosítson arra az időre, amíg a gyermek nincs a családjában. Figyelünk a szülők 

igényeire, kíváncsiak vagyunk a véleményükre, megpróbáltuk közös nevezőre hozni a család 

és az óvoda értékrendjét. Óvodapedagógusaink apró lépésekben formálják a szülők 

gyermeknevelési szokásait.  

Intézményünknek több évre visszanyúló kialakult, évszakok köré csoportosított ünnepei és 

hagyományai vannak. Ezen egyelőre nem kívánok változtatni. Kiemelném, hogy több, mint 6 
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éve nemzetiségi tánctalálkozókon veszünk részt, ahol a gyerekek büszkén mutatják be a tanult 

dalokat, táncokat. Vezető óvónőnk, nemzetiségi néptáncoktatóként nagyon sok rég elfeledett 

koreográfiát és dalt ad át az új generációnak. Ez igazi érték számunkra. 

Hagyományőrzésünk szempontjából ez különösen fontos eseménynek számít. Büszkék 

vagyunk arra, hogy általunk varratott saját nemzetiségi népviselet szerinti ruhákba bújhatnak 

a gyerekek és az őket kísérő óvónők egyaránt. Szeretettel veszünk részt a falu életében 

különböző rendezvényeken (Márton nap, Idősek napja). A Márton napi készülődés és 

felvonulás jeles esemény hagyományőrző programunkban, ahol a gyerekek mellett szülőket is 

részvételre buzdítjuk.  

Céljainkkal összhangban a német táncok mellett a magyar népdal és tánckultúra 

megismerését, átörökítését is kiemelten fontosnak tartjuk intézményünkben. Örömmel 

fogadtuk a tavalyi évben Szabó Csaba néptáncoktató felkeresését, aki mestere a gyerekek 

néptánckultúrájának a kialakításában. Nevelési céljainkkal összhangban nagyszerű munkát 

végzett az elmúlt évben óvodánkban. Júniusban 18 gyermekkel mutatta be egy nagyon 

hangulatos gála keretében munkája gyümölcsét. Terveim között szerepel vele a megkezdett 

munka folyatatása a következő nevelési évben is.  

Szeretném, ha a hozzánk járó gyerekek közvetlen tapasztalatszerzés útján minél többet 

ismerkednének Zánka természeti és tárgyi környezetével. Minden tőlem telhető támogatást 

megadok a komplex élmények biztosításához, a helyi adottságokat kihasználva. Terveim 

között szerepel szüreti élmények biztosítása, népi kismesterek felkeresése, meghívása 

valamint a Balaton adottságainak a kihasználása.  

Több évtizedes hagyománya van óvodásainkkal a helyi faluházban különböző bábszínházi 

társulatok előadásain való részvételnek. Az ország sok nagyvárosából érkeztek már Zánkára 

különféle színházi társulatok. A tavalyi évben közel 150 gyermeknek - az összes környékbeli 

óvoda és két általános iskola diákjai - részére szerveztük meg az előadást a Faluházzal 

közösen. A Magyar Népmese napján minden évben egy előadást tekintünk meg, ill. 

ellátogatunk a helyi könyvtárba. Évek óta nem voltunk azonban a nagycsoportosokkal a 

könyvtárban Balatonfüreden ezen az eseményen. Terveim között szerepel ennek a 

programnak a visszaállítása.  

Programunk a nevelési célok között megfogalmazza az egészséges életvitel iránti igény 

fejlődésének segítését, óvását, védelmét, megőrzését és fejlesztését, de ezen a területen 

szükség lenne környezettudatos és az Egészséges Életmód alapjainak a konkrét kidolgozására. 

Napjainkban ennek kialakítása különösen fontos szerepet játszik.  
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2. 3. Eredmények 

        Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatók 

gyűjtése (szülői, iskolai) még több területen nem tudatos, kiépítésre vár a rendszere. A 

gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, dokumentáljuk azonban a 

fejlesztési terveknek hangsúlyosabban kell megjelenniük a dokumentációkban. 

Kihangsúlyozom azonban, hogy tevőlegesen minden gyermek folyamatos és egyénre szabott 

fejlesztése történik. Minden apró változást azonnal észreveszünk, esetmegbeszéléseket tartunk 

és egyedileg reagálunk rá.  

Ezen a területen célként megfogalmazható, hogy a partneri elégedettségi adatok 

felhasználásra kerüljenek a gyermekek tanulási és fejlesztési lehetőségeire, 

tehetséggondozására, hátrányos helyzetének támogatására valamint nevelés és oktatás 

általános színvonalának a javítására.  

2.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

       Az intézményben nem működik szakmai munkaközösség, mivel kis óvoda, de 

pedagógusaink hatékonyak és együttműködőek a közös szakmai munkában. A felmerülő 

problémákat a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel is megosztják. A belső 

együttműködés jól működik az óvónők és bölcsődei gondozónők között is a közös célok 

elérése érdekében. Információkat szakmai tapasztalatokat osztanak meg egymással a 

bölcsődéből óvodába kerülő gyerekek fejlődéséről. Az intézmény vezetése támogatja és 

ösztönzi őket a célok elérése érdekében a múltban és jövőben is. A belső tudásmegosztás 

során a nevelőtestület tagjai átadják egymásnak ismereteiket, tudásukat, belső 

tapasztalatcserét és helyi esetmegbeszéléseket tartanak.  

Az információ megosztás területén azonban érdemes lenne a verbális kommunikáción túl más 

kommunikációs csatornát is kialakítani.  

2.5. A Zánkai Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde külső kapcsolatai 

 

 Zánka és Térsége Oktatási Intézmény Irányító Társulás 

 Zánka Község Önkormányzata 

 Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóság (MÁK) 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat Balatonfüred 

 Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Balatonfüredi Tagintézménye 

 Óvoda Szülői Közössége 
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 Bozzay Pál Általános Iskola 

 Közművelődési intézmények (Faluház, Könyvtár Zánka) 

 Egészségügyi szolgálat: Dr. Oláh Kálmán Háziorvos Zánka, Rózsa Gabriella 

Védőnő Zánka  

 Pedagógiai Oktatási Központ 

 Veszprémi Módszertani Bölcsőde 

 Külső Óvodák, bölcsődék 

 Érdekképviseleti Fórum (Bölcsőde) 

 

       A kapcsolatrendszer kialakításának és ápolásának is a nevelési célok, feladatok 

megoldását kell elősegítenie, összhangban kell lennie a pedagógiai tevékenységgel. Az elmúlt 

évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az óvoda kapcsolatrendszere kiválóan működik. A közös 

célok megvalósításához nagyon sok segítséget kapunk, partneri viszonyt alakítottunk ki. 

Kiemelten fontosnak tartom a külső partnerekkel való kapcsolattartást, hiszen mindez 

elengedhetetlen a minőségi munkavégzéshez. Ezen a területen a már kialakított jó kapcsolatok 

ápolása és egy panaszkezelési rendszer kialakítása a cél.  

Az iskola az óvodai élet után meghatározó szerepet tölt be a gyermek életében. A zavartalan 

iskolakezdés érdekében kulcsfontosságú a két intézménytípus együttműködése, melynek 

elsődleges célja, a szemlélet és gyakorlat közelítése. Folyamatos kapcsolattartás, fontos 

visszajelzések a tőlünk kikerült gyermekek további fejlődéséről, egymás munkájának ismerete 

jellemzi a két intézmény kapcsolatát. Óvodásaink örömmel vesznek részt az iskolai nyílt 

napokon a gyakorlatilag mellettünk található intézményben. A Tanító nénik pedig minden 

tanévben meglátogatnak bennünket a gyermekek megismerése és a velük való kapcsolatépítés 

jelentősége miatt.  

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek jelenléte 

miatt, esélyegyenlőségük biztosítása érdekében elengedhetetlen, a rendszeres kapcsolat a 

családvédelmi szervekkel, esetenként a Családsegítő Szolgálattal, Gyámhatósággal. Kijelölt 

gyermekvédelmi felelősünk rendszeresen jár esetmegbeszélésekre. Jelenleg nem jár ilyen 

kisgyermek óvodánkba, de a gyakorlat azt mutatta a múltban, hogy az alkalmazotti 

közösségünk minden tagja szem előtt tartotta az esélyegyenlőség megteremtését.  

Érdekképviseleti kapcsolatok terén fontosnak tartjuk a Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum 

működését a gyerekek jogainak érvényesülése érdekében.  

A gyermekek fejlesztésének, iskolára való alkalmasságának elbírálásában szükség esetén a 

balatonfüredi Pedagógiai Szakszolgálat szakembereihez fordulunk. A logopédiai szolgáltatás 
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a jelen helyzet szerint, helyben, hetente egy alkalommal működik az intézményben. Ezt a 

kialakult jó gyakorlatot szeretném a jövőben is biztosítani.  

Az Önkormányzatokkal és az Oktatási Intézmény Irányító Társulással való 

kapcsolattartás tartalmát és formáit, egyrészt a törvényes előírások, másrészt az óvoda 

életének, programjának menedzselése határozza meg. A német nemzetiségi nevelés 

eredményessége nem nélkülözheti továbbra sem a szoros kapcsolatot. A kölcsönös korrekt 

tájékoztatáson, egyéni megbeszéléseken túl fontos a Képviselő Testület ülésein történő 

részvétel. Mint az óvoda épületének a tulajdonosa évről évre segíti a fejlesztési 

elképzeléseinket, támogatja megújulási törekvéseinket.  

Bölcsődénkből a helyi jó gyakorlatnak megfelelően évek óta „átszoktatással” érkeznek a 

gyerekek az óvodába. Így segítjük a gyerekek zökkenőmentes beilleszkedését. Ennek 

érdekében minden kisgyerek, aki óvodaérett lesz, rendszeresen ellátogat az óvodai 

csoportokba, hogy ismerkedjenek a környezettel, leendő óvó nénikkel. Az óvodapedagógusok 

munkájához nagy segítséget nyújt, ha helyben tájékoztatást kapnak az újonnan érkező 

gyermekek szokásairól, fejlettségükről.  

2. 6. Pedagógai munka feltételei 

         Intézményünk rendszeresen felméri a pedagógai program, bölcsődei szakmai program és 

a konyha működésnek megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét és a 

Munkatervekben és Beszámolókban jelzi azt a fenntartó felé. Folyamatosan törekszünk arra, 

hogy a szükséges fejlesztések megtörténjenek és a tárgyi eszközök rendelkezésre álljanak. 

Reális képpel rendelkezünk a humán erőforrás szükségletről.  

Nevelőtestületünk tagjainak nagy része sokéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Szakmailag 

jól képzettek és próbálnak alkalmazkodni az állandó, folyamatos kihívásokhoz. A változások 

tudomásul vétele azonban számukra sem egyszerű feladat. Minden óvodapedagógus 

rendelkezik főiskolai végzettséggel, két óvodapedagógus pedig szakvizsgával is.  

A pedagógus életpályamodell bevezetése utáni évben a vezető óvónő portfóliót készített. 

Mivel egy jogszabályi előírásnak megfelelően szakvizsgával és megfelelő mennyiségű 

szakmai gyakorlattal rendelkezett pedagógus II. kategóriába sorolták át. Az 

életpályamodellhez kapcsolódva tavaly áprilisban jelentkeztem minősítésre. Az előírt 

határidőre feltöltöttem a portfóliómat. Ennek a megvédésére vállalkozom idén ősszel. A 

másik csoportban dolgozó óvónők még nem jelentkeztek minősítésre. Mivel egyikőjük 

nyugdíjba vonul, már nem is tervezi.  
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A gyermekcsoportokba biztosított a csoportonkénti 2 fő óvodapedagógus, akik havonta váltott 

műszakban látják el az adott csoportban a nevelőmunkát.  A Szivárvány csoportban a törvény 

által előírt 2,5 óra átfedési idő biztosított, de a Micimackó csoportban a vezető kötelező 

óraszámából adódóan (heti 12 óra) ez nem megoldható. Sokszor a „gyermekek mellől” kell 

intézkedni a vezetőnek. Ez különösen azért nehéz kérdés, mert az intézmény nem rendelkezik 

hivatalosan vezető helyettessel. Néhány évvel ezelőtt a törvényi változásoknak megfelelően 

nálunk a vezető helyettes státusza megszűnt, mivel a két csoportos óvodákban a jogszabály 

csak 51 fő gyermeklétszám felett írja elő kötelezően az anyagi vonzattal is járó pozíciót. 

Azonban tudomásul kell venni, hogy ez nem csak egy óvoda, hanem három egységből álló 

intézmény(óvoda, bölcsőde, konyha) 14 alkalmazottal. Ráadásul az illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos pénzügyi feladatokat is mi végezzük (KIRA rendszer), ami szintén többletmunkát 

eredményez. Erre megbízatásom esetére megoldást szeretnék keresni Önökkel, természetesen 

a helyi pénzügyi viszonyok figyelembe vételével. 

Az óvodai csoportok alakítása során az elmúlt években igyekeztünk mindenféle szakmai 

szempontok figyelembevételével kialakítani a megfelelő összetételű és létszámú csoportokat. 

A létszámalakítás azonban nem mindig hozott egyenletes terhelést. Erre a jövőben jobban oda 

kell figyelni.  

A nevelőmunkánkat aktívan segítő dajkáink dajkai képesítéssel rendelkeznek.  Ők a 

kötelezően előírt 7 %-os illetmény kiegészítésen túl a fenntartótól 3%-os kiegészítést kaptak 

januárban. A dajkák több mint öt éve dolgoznak nálunk, jelenleg egyikőjük 

kisgyermekgondozónak tanul a másik is továbbképzést tervez.  

A bölcsődében két gondozónő szintén havi váltásban és egy bölcsődei dajka foglalkozik a 

gyerekekkel. Az egyik gondozónő, aki óvodapedagógusi és gyógytestnevelő felsőfokú 

végzettséggel, ill. szakvizsgával is rendelkezik, rendszeresen foglalkozik a mozgásos 

rendellenességgel küzdő gyerekekkel játékos torna keretében. A 2008-ban indított bölcsődei 

csoportban az ő koordinálásával magas szintű szakmai munka valósul meg. 

A konyhán az ételek 5 munkatárs együttműködésével készülnek el az óvodának, a helyi 

iskolának, a vendégétkezőknek és a szociális ellátást igénybevevőknek. Miután az 

élelmezésvezető idén januárban egy rendkívül gyors átszervezésnek köszönhetően hozzánk 

került, ezen a területen sokat javult a minőségi munka, mind az ételek mind a mögöttes 

adminisztráció tekintetében. Alkalmazkodó személyiségének köszönhetően néhány hónap 

alatt sikerült beilleszkednie egy összeszokott csapathoz. Rendkívül jól végzi a feladatát, 

kihívás lesz néhány év múlva a megfelelő szakembert a helyére megtalálni. Szakácsunk, több 

mint 6 éve dolgozik nálunk.  A különleges étrendű gyerekek miatt a törvényi változásoknak 
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megfelelően néhány évvel ezelőtt diatetikus szakács képzésen vett részt.  Nagyszerűen ellátja 

az ehhez kapcsolódó többletfeladatait is. A konyhai kisegítő alkalmazottak közül az egyik 

munkatárs olyan nagyfokú tapasztalattal és tudással rendelkezik, hogy bármilyen feladatot rá 

lehet bízni. Ez azért különösen fontos és megbecsülendő számunkra, mivel szakácsunk csak 

egy van. Ha vele valami történik, gyakorlatilag megáll az élet a konyhában. Az idei évben a 

konyhai dolgozók a minimálbérhez kapcsolódó 10 %-os béremelésben részesültek a 

fenntartótól, amit remélhetőleg megkapnak majd a jövő évben is. Az ösztönző bér mellett a 

munkahelyi tárgyi feltételek biztosítása sokat segíthet abban, hogy idén szeptembertől a nagy 

örömünkre teljesen felújított konyhában minőségi szolgáltatásokat tudjon a konyhai csapat 

előállítani.  

      A jelenlegi helyzetről elmondható, hogy a zavartalan munkavégzéshez jelenleg nagyon jó 

a személyi ellátottságunk. Problémát a következő tanévben az okozhat, hogy egy 

óvodapedagógusunk nyugdíjba vonul, majd a következő évben az élelmezésvezető, utána 

pedig szintén óvodapedagógusok következnek. Nehézséget okozhat majd a megfelelő 

szakmai szintű szakembert, (főként német nemzetiségi óvodapedagógus) megtalálni a 

megüresedő munkakörökre. Ezt tapasztaljuk régiós szinten, hiszen csak az elmúlt évben több 

megüresedett helyre nem sikerült a szomszédos településeken óvó nénit találni. A 

megváltozott társadalmi igények, a sok adminisztráció és a felelősségvállalás mellett a kezdő 

pedagógusok bére nagyon alacsony. Ezt csak munkabér kiegészítéssel lehetne kompenzálni. 

Mivel egy szervezet életében, hatékony tevékenységében, az emberek jelentik a 

legfontosabb erőforrást. A képzett és a feladat ellátására felkészült munkaerő adja a 

hozzáadott értéket és a különbözőségeket.  

2. 7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés 

országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, a céloknak 

elvárásoknak való megfelelés. A stratégiai célok nyomon követésének és értékelésének 

azonban hangsúlyosabban kell megjelennie az intézményi dokumentumokban.  
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3. Vezetői program         
 

Első pályázóként, egy évtizedes óvodapedagógusi tapasztalattal és helyismerettel, olyan 

környezetet kívánok létrehozni a zánkai óvodában és bölcsődében, a már meglévő értékekre 

építve, hogy továbbra is szerető, befogadó, elfogadó, gyermekközpontú intézmény 

maradhasson. Ahol legfőbb érték a gyermek. Olyan partnerkapcsolatokat szeretnék 

kiépíteni és a már meglévőt ápolni, akik ebben minket megtámogatnak. Olyan bizalmi és 

kiegyensúlyozott légkör megteremtésére törekszem, melyben a létrejött minőségi munka az 

lehetővé teszi a gyermekek fejlődését és a mi hivatásunk eredményességét. Olyan környezet 

kialakítására törekszem ahol a munkatársak a kölcsönös tisztelet és megbecsülés elvén tudnak 

értéket teremteni.  

Kiemelt feladatomnak tartom az egész intézmény értékeinek, szakmai színvonalának 

megtartását, továbbemelését. 

Célom, hogy az intézmény minél hatékonyabban tudjon működni mind szakmai mind 

pedig gazdasági szempontból. Terveim között szerepel az „Az óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel” című program adaptálásával készült Pedagógiai Programunk felülvizsgálata, 

fejlesztése. A program felülvizsgálatának alapja lesz az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja, a fenntartó, az óvoda környezete valamint a tanfelügyelet által rögzített 

általános pedagógiai elvárások. Fontos folyamatosan fennálló feladat a tanfelügyelet az 

önértékelés és a szakmai elvárásoknak való megfelelés, aminek a fejlesztésére folyamatosan 

törekednünk kell.  

     Célom, hogy a gyermeket olyan közeg vegye körül, ahol a biztonság, állandóság, szeretet 

és elfogadás jellemző, amely támogatja a tanulást, a tanítást, és a gyermekek fejlődéséhez, az 

iskolára való legoptimálisabb felkészültségéhez vezethet. Fontosnak tartom, hogy az egyéni 

bánásmódot igénylő és hátrányos helyzetű valamint a tehetséges gyerekek kiemelt figyelmet 

kapjanak az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Az intézmény forrásait erre a célra 

kívánom felhasználni.  

Szakmai munka fejlesztésre vonatkozó elgondolásaim területén 

Figyelemmel kísérem és elvárom, hogy 

 az óvodapedagógusok sokféle, érdekes és vonzó tevékenységet biztosítsanak, 

amelyben a gyerekek képességeinek kibontakoztatása hatékonyan működik; befogadó 

tanulási környezet alakítsanak ki 
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 az óvodapedagógusok a gyermekek érdeklődésének és fejlődési szintjüknek 

megfelelően biztosítsák a különböző játéktípusokhoz megfelelő eszközöket, teret, időt, 

nyugodt légkört 

 az egészséges életmód valamint az érzelmi, erkölcsi nevelés és társas kapcsolatok 

szokás és szabályrendszerének alakítását, gyerekek mindennapi, 

mozgásszükségletének kielégítését 

 a teljes pedagógai folyamat követhető legyen a tevékenységi tervekben és a 

csoportnaplókban 

 óvodapedagógusok a gyermekek fejlettségének, előzetes ismereteinek megfelelő 

írásbeli terveket készítsenek és meg is valósítsák azokat 

 az integráltan nevelt gyermekek, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek és a tehetséges gyermekek fejlesztése kapjon kiemelt figyelmet az 

esélyegyenlőség megteremtése, és megvalósítása érdekében 

 fejlesztő célú visszajelzést, értékelést kapjon minden gyermek a megfigyelésen és 

mérésen alapuló teljesítményekről, tapasztalatokról 

 a kiemelt feladatnak számító hagyományőrzés és nyelvi nevelés megvalósulását 

 sajátos nevelési igényű gyermekek speciális szakemberekkel való konzultáción alapuló 

differenciált óvodai nevelését, fejlődésének elősegítését 

 szülőkkel és egyéb partnerekkel történő építő jellegű kapcsolattartást 

 

Támogatom és segítem majd azokat a kutatásokat, jó gyakorlatokat, melyek hatékonyabbá 

teszik a gyermekek és a kollégák egyéni kompetenciáinak fejlődését. Kollégáimtól szakmai 

igényességet, elkötelezettséget várok. Természetesen biztosítani kívánom a szakmai 

önállóságot. Óvodánk pedagógusaira, az intézményre és a vezetőre vonatkozó intézményi 

elvárások új feladatokat adnak nevelőtestületünknek. A rendszer elvárásainak való megfelelés 

számomra is nagy kihívás, de folyamatosan fejlődöm ezen a területen is. A megszerzett tudást 

megosztom velük, így segítve az ő munkájukat is.  

     Tudatosulni kell ugyanis mindenkiben, hogy a változások felgyorsult világban a jelen 

társadalmi helyzetben minden szervezet életében bekövetkeznek. Változásokra nyitott 

környezetet szeretnénk kialakítani, amihez szükségem lesz egy jó csapatra. Természetesen ez 

nem megy majd mindig véleménykülönbségek nélkül, de bízom benne, hogy képes leszek az 

esetleges konfliktusok kezelésére. 
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Szakmai fejlődésemet szakmai önképzéssel, konferenciákon, továbbképzésen való 

részvétellel, önértékeléssel, önreflexióval kívánom biztosítani. Mivel a folyamatosan változó 

világban az intézményeknek különösen fontos feladata a változások nyomon követése, ezért a 

tájékozódáshoz minden eszközt fel fogok használni. Az aktuális jogszabályi változásokat a 

Magyar Közlönyben és az Óvodai jogfutárban. A szakmai innovációt és nevelőmunkát segítő 

anyagokat pedig az interneten, szakkönyvekben és az Óvodai nevelésben és 

továbbképzéseken kívánom nyomon követni. Ha szükséges szaktanácsadói segítséget kérek.  

A vezetői munka során számítok a nevelőtestület és minden alkalmazott együttműködésére. 

Feladatom, hogy az intézményi folyamatok döntéseibe és ezek előkészítésébe bevonjam az 

érintett munkatársakat, partnereket. Hatékony csapatmunkát csak akkor tudok kialakítani, ha 

olyan demokratikus vezetési stílus kialakítására törekszem, melyben érvényesül a korrekt 

tájékoztatás, a hatáskörök tisztázottsága, a feladatok kiosztása, a véleménynyilvánítás 

lehetősége. A munkatársak felelősség és jogkörét az éves munkaterv tartalmazza, melyben a 

feladatok kiosztásánál az arányosság elvét érvényesíteni fogom. Fontosnak tartom a feladatok 

és a felelősség megosztását, az egy célért való gondolkodás filozófiájának érvényesítését. 

A nevelőtestületnek közös elkötelezettséggel kell együttműködnie a megváltozott társadalmi 

nevelési elvek szerint gondolkodó szülőkkel. Mivel a mai szülők sokkal szabadelvűbben 

nevelnek így, a gyerekek nyitottabbak, ismereteik sokrétűbbek (főként az információáramlás 

miatt) azonban szabálytudatuk, önfegyelmük alacsonyabb. Az eredmények eléréséhez 

egységes következetes, nevelőtestületre van szükségünk.  

      Továbbképzési programunkat az intézmény igényeinek összehangolásával az 

óvodapedagógusokon túl, a bölcsődei gondozónők és a konyhai dolgozók továbbképzéseinek 

megtervezésével fogom összeállítani.  Bár óvodapedagógusainknak, rajtam kívül már nem 

kötelező továbbképzésre járniuk, ösztönözni fogom őket éljenek a lehetőséggel. Figyelem 

azokat a képzéseket, szakmai napokat, és felkínálom azokat, ami megújítja, feltölti őket 

szakmailag. Támogatni fogom a módszertani kultúra és a nyelvi nevelés fejlesztését korszerű 

technikák, (projekt)módszerek kidolgozását. Fontosnak tartom és támogatom azokat a 

képzéseket, amelyek a programunkkal összhangban hagyományaink megőrzésében fontos 

szerepet töltenek be, mint a nemzetiségi német táncok tanítását célzó továbbképzések.  

Támogatni és ösztönözni fogom a belső tudásmegosztásra irányuló nevelőtestületi 

hospitálásokat, eszmecseréket, melynek célja az egymástól való tanulás lehetőségének a 

megteremtése. Folyamatos szervezetépítés, szervezetfejlesztés szükséges az intézményben, 

annak érdekében, hogy dolgozók között zökkenő mentes legyen a kapcsolattartás, az 

együttműködési készség. 
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Fontos számomra munkatársaim lelki egészsége, kiegyensúlyozottsága. Mindenkinek 

védelmet jelent a közösséghez tartozás az énkép kialakításában a környezetben vagy a 

személyiségben jelentkező problémák feldolgozásában. Tudomásul kell venni, hogy időnként 

otthoni problémák is lehetnek a megterhelésüknek az okai. Ilyen helyzetekben alkalmat adok 

egyéni beszélgetések során segítséget adni, hozzájárulva a problémák megértéséhez, 

kezeléséhez. Szorgalmazom csapatépítő programok megszervezését (karácsonyi 

összejövetelek, születés és névnapok közös ünneplése). Keressük közösen az utat, hogyan 

lehet még jobban odafigyelni egymás lelki életének, jó közérzetének alakítására, hogyan 

tudunk az eddigiekhez képest megértőbben, empatikusabban figyelni egymásra. 

Célom, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni a tevékenységekről, eredményességről érkező 

visszajelzéseket. Olyan óvodát kívánok vezetni, ami mások számára is vonzó, ezért fontosnak 

tartom, hogy az intézményről és programjainkról, időközönként értesüljenek szűkebb és 

tágabb környezetünkben is. Ebben az óvoda honlapján túl a helyi média minden lehetőségét 

kihasználtuk az elmúlt években. A Zánka TV és a Zánkai Hírmondó újság minden fontos 

eseményünkről (ünnepek, hagyományok) tudósítást közöl. Feladatom ezen a téren a honlap 

aktualizálásának a folytatása és a helyi jó gyakorlat folytatása, hogy a szülők és érdeklődők 

betekintést nyerhessenek az óvodai életünkbe.  

Fontosnak tartom az intézményen belüli és a külső információáramlást. Ennek legfőbb alapja 

a kommunikáció, a megfelelő tárgyalástechnika alkalmazása. Törekedni fogok rá, hogy a jó 

kapcsolataink ápolása érdekében az intézmény dolgozóin túl a fenntartóval, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzatokkal, az iskolával és minden egyéb partnerrel megfelelő 

kommunikációs csatornákat építsek fel, melyet az udvariasság és a tisztelet jellemez.  

Mivel az intézményben a gyerekek és felnőttek (szülők, pedagógusok) érdekei szükségletei 

eltérőek lehetnek, ezért gyakran szembekerülhetnek egymással. Ilyenkor fel kell tennünk a 

kérdést mi a közös cél? Természetesen a gyerekek felkészítése a szokások és szabályok 

betartására, társadalomba történő beilleszkedésre, még akkor is, ha ők ellen akarnak állni 

ennek a törekvésnek.  Mindig törekednünk kell a lehetséges konfliktusforrások felkutatására. 

Csak ennek a segítségével tudunk segíteni a konfliktusok kezelésében nemcsak a 

gyermekcsoportban és a kollégák között, hanem minden szerteágazó 

kapcsolatrendszerünkben. A konfliktusok kezelésénél az indulatok szabályozásán túl 

törekedni fogok a konstruktív együttműködésre és az empátiára.  

Külső kapcsolattartásunk szerteágazó és ezek ápolása nagyban segíti az intézményi 

működést. Mivel a pedagógai helyzetelemzés során már részletesen bemutattam a külső 
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kapcsolatok rendszerét, az alábbiakban a szülőkkel való együttműködés fontosságát 

szeretném kihangsúlyozni.  

A nevelés összhangjának megteremtése érdekében kiemelt feladatunk a családokkal való 

együttműködés, a kapcsolatok mélyítése, a szülők tájékoztatása az intézményben elért éves 

munkáról, eredményekről. A szülők véleményük nyilvánítására írásban és szóban is 

lehetőséget kaptak a tanfelügyelet és az önértékelések során.  

Mivel nevelésünk eredményességét nagymértékben befolyásolja az óvoda és a családok 

együttműködése, bizalmat kell tőlük nyernünk. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 

együttnevelés érdekében az óvodapedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia. A 

szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy óvodakezdés előtt megismerkedjenek az 

intézménnyel, az itt dolgozókkal. Attól függetlenül, hogy a gyerekek szüleinek nagy részével 

napi kapcsolatban vagyunk, lehetőséget biztosítunk fogadóórára, melynek keretében a 

gyerekek fejlődéséről részletes tájékoztatást adunk. Részt veszünk közös rendezvények 

megszervezésében. (adventi játszóház, gyermeknap) Olyan anyagi támogatásokat kaptunk a 

szülői munkaközösségtől, aminek egy részét kirándulások finanszírozására tudtuk fordítani. A 

kialakult hagyományokat továbbra is ápolni kívánom. A szülői kezdeményeződések felé 

nyitott kapcsolat kialakítására törekszem.  

            Együttműködés tervezése 

Terület Tevékenység 

Tájékozódás a gyerekek fejlődésről, 

óvoda programjairól 

szülői értekezlet, fogadóóra 

Kirándulások szülői segítség a szállításban  

Márton-nap szülői kíséret 

Adventi vásár részvétel a munkadélutánokon, értékesítés 

Adventi játszóház szervezés, szülői részvétel 

Farsangi bál szervezésben való részvétel 

1. osztályosok bemutatkozása szülői kíséret 

Évzáró, ballagás részvétel az ünnepen, díszítés, szervezés 

Gyermeknap szervezés, szponzorok felkutatása, 

lebonyolítás, részvétel 

 

 

Nagyon fontosnak tartom, az intézmény épületének és az udvarnak a karbantartását, 

továbbfejlesztését, hiszen csak esztétikus, rendezett környezetben biztosítható a gyermekek és 
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a dolgozók jó közérzete. Az intézmény arculatának a kialakításához hozzátartozik a 

környezetének alakítása, ami az elmúlt években nálunk folyamatosan fejlesztésre került. 

Bízunk benne, hogy a fenntartó további infrastrukturális fejlesztéseinknek is helyt ad.  

Munkánk során a szellemi és fizikai erőn túl és a működéshez szükséges pénzügyi 

eszközökkel is gazdálkodnunk kell. Egy olyan gazdaságosan üzemelő munka működtetése a 

célom, ahol a változások, igények folyamatos nyomon követésével napra kész 

tájékozottsággal nem fordulhat elő olyan, hogy túlköltekezünk, vagy terveinket ne teljesítsük.   

Vezetői programom a továbbiakban a már bemutatott helyzetelemzésre épülően, az alábbi 

összefoglaló táblázatban kívánom bemutatni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vezetési program - Az elkövetkező öt év fő feladatainak ütemezése, az intézmény minőségelvű működtetésének terve 
 

 

Rövid távú célok-feladatok 

2019-2020 

 

Középtávú célok-feladatok 

2020-2023 

Hosszú távú célok-feladatok 

2023-2024 

1. Pedagógiai folyamatok 

Pedagógiai Program felülvizsgálata 

 Német Nemzetiségi Nevelés irányelveinek a 

megfogalmazása német nyelven is  
Környezettudatos és egészséges életmód 

alapjainak tudatosabbá tétele 

Pedagógiai Program céljainak való 

megfelelés nyomon követése 

Átdolgozott dokumentumok szerinti 

működés biztosítása 

Éves Munkaterv, Beszámoló készítése Pályázati lehetőségek folyamatos 

kutatása 

Továbbképzések,  

továbbtanulások szervezése 

Intézményi honlap folyamatos karbantartása, 

felújítása 

Vezetői és intézményi önértékelés 

elkészítése 

Szakmai működés feltételeinek folyamatos 

megteremtése 

Intézmény irányítási dokumentumainak 

koherens vezetése 

Pedagógus életpálya modellhez a 

minősítési rendszer működtetése 
 

Megkezdett Pedagógus önértékelések 

folytatása 

Intézmény irányítási 

dokumentumainak vezetése 

 

Belső ellenőrzési terv fejlesztése, éves 

munkatervben való rögzítése 
  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Az intézményben folyó nevelő oktató munka 

az egyes gyerekek személyes és szociális 

képességeinek figyelembevételével kerüljön 

kialakításra 

Tudatos tervezőmunka megjelenése a 

dokumentumokban 

Korszerű tehetséggondozást, felzárkóztatást 

segítő program bevezetése, működtetése 

Szokásrendszerek, hagyományok ápolása, 

megtartása 

Ünnepek, hagyományok ápolása, 

erősítése 

 

Partnerekkel való kapcsolattartás megtartása Partnerekkel való kapcsolattartás 

megerősítése, ápolása 
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3. Eredmények 

Eredményesség érdekében a jó közös 

munkavégzés folytatása  

Eredményességi mutatók 

részletezése 

megjelenése a beszámolókban 

Partnerkapcsolatok kiemelkedő ápolásának 

megtartása 

Eredményességi rendszer kidolgozása, írásos 

megjelenése 

 Bölcsődénkből helyben óvodában maradó 

gyerekek létszámának megtartása 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Pedagógusok együttműködő munkájának 

további ösztönző támogatása 

Intézmény munkatársai számára az 

információhoz, ismeretekhez történő 

hozzáférés biztosítása 

Munkatársak elismerésével kapcsolatos 

információk szóban vagy írásban történő 

eljuttatása 

Hatékonyan működő, tervszerűen kialakított 

kommunikációs rendszer kialakítása verbális 

csatornán kívül is mindhárom 

intézményegységben (óvoda, bölcsőde, 

konyha) 

  

5. Az intézmény külső kapcsolatai                          Rövid távú                                            Hosszú távú/folyamatos 

Zánka és Térsége Oktatási Intézmény Irányító 

 Társulás 

Tervek, beszámolók elfogadása, 

jóváhagyása, pénzügyi gazdálkodási 

tevékenységek 

Intézmény működtetése, működési feltételek 

biztosítása jogszabályi elvárásoknak 

megfelelően 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Zánka  Tervek, beszámolók elfogadása, 

jóváhagyása, pénzügyi gazdálkodási 

tevékenységek 

A nemzetiségi hagyományok ápolásához 

szükséges programokhoz finanszírozás 

biztosítása, kiegészítése 

Gyermekvédelmi szervek Esetmegbeszéléseken való részvétel kapcsolattartás a családvédelmi szervekkel 

folyamatos 

Szülői Munkaközösség Szülők tájékoztatása éves munkáról, 

eredményekről (évente legalább 2x) 

A szülők bevonása az óvodai életbe –

programokon való részvétel, azok 

szervezésébe való bevonás folyamatosan; 

A panaszkezelés rendjének a kialakítása 

Bozzay Pál Általános Iskola Szakmai kapcsolat erősítése, ápolása 

(egymás látogatása, nyílt napokon 

részvétel) 

Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a 

gyerekek számára 
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Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Balatonfüredi Tagintézménye 

Évenkénti tanulási képességeket 

vizsgáló bizottsággal együttműködés 

 

Logopédiai és fejlesztőmozgás terápiával 

kapcsolatos munka feltételeinek a 

megteremtése biztosítása helyben, az 

intézményben is  

pszichológiai tanácsadás 

Magyar Államkincstár Bérszámfejtéssel kapcsolatos 

feladatok  

kölcsönös együttműködés  

Közművelődési intézmények (Faluház, 

Könyvtár Zánka) 

Valamennyi óvodába járó gyermek 

vegyen részt a közművelődési 

intézmények szervezésében 

színvonalas programokon 

A közművelődési intézmények 

programjainak ajánlása a szülőknek, 

családoknak 

Egészségügyi szolgálat (orvos, védőnő) gyermekek mielőbb megfelelő 

szakemberhez irányítása 

rendszeres kapcsolattartás a védőnővel, 

helyi orvossal 

Pedagógiai Oktatási Központ képzési lehetőségek megismerése szaktanácsadás igénybevétele 

Külső óvodák szakmai kapcsolatok megtartása, 

kiépítése 

szakmai eszmecserék, tapasztalatok 

megbeszélése 

Módszertani Bölcsőde Veszprém szakmai kapcsolat megtartása szakmai kapcsolat megtartása, erősítése 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Pedagógai munka feltételeinek biztosítása 

Költségvetés alapos és körültekintő megtervezése, szükséges fejlesztések szakmai munka színvonalas végzésnek elősegítése 

érdekében 

Munkatársak, nevelőtestület bevonása a döntés előkészítésekbe, fejlesztésekbe 

Nemzetiségi hagyományok ápolásának fenntartása 

Tárgyi erőforrás fejlesztési terv                                                                 

2019-2020 2021-2023 2024 

 

Tető szigetelése 

Kaputól a főbejáratig tartó járda mellett a tujasor 

eltávolítása 

Tornaterem fejlesztő játékainak 

folyamatos cseréje 

Folyosón lévő szekrények zárható 

komódokra cserélése 

A bejárat előtti kiskertben lévő növények 

újratelepítése  

Szakkönyvek, gyermekkönyvek 

beszerzése 

Bölcsőde előtti udvarrész biztonságos 

lekerítése és a homokozó felújítása 

Folyosó mennyezetén lévő csőhálózat burkolása  

 

Játékeszközök, szakmai anyagok 

biztosítása 
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3 pad telepítése Udvari játékok telepítése IKT eszközök folyamatos 

karbantartása 

Párakapu építése Tornaterem beépített szekrényének polcozása, a 

folyosón lévő szekrények zárható ajtókkal való 

felszerelése 

 

Folyosón lévő komódokra zárható 

ajtók felszerelése 

udvaron lévő használaton kívüli lámpaoszlopok 

eltávolítása 

 

Játékeszközök szakmai fejlődést segítő 

anyagok felkutatása 

  

Humán erőforrás fejlesztési terv                                                                 

2019-2020 2021-2023 2024 

Nyugdíjba vonuló óvodapedagógus 

helyett a megfelelő szakmai szintű 

lehetőleg német nemzetiségi 

óvodapedagógus felkutatatása 

Bölcsődei gondozónők és konyhai alkalmazottak 

kötelező továbbképzéseinek segítése, biztosítása 

Várhatóan újabb nyugállományba 

vonulás miatt óvodapedagógus 

keresése 

Bölcsődei gondozónők és konyhai 

alkalmazottak kötelező 

továbbképzéseinek segítése, biztosítása 

Bölcsődei gondozónők, óvodapedagógusok és 

konyhai alkalmazottak kötelező 

továbbképzéseinek segítése, biztosítása 

Bölcsődei gondozónők és konyhai 

alkalmazottak kötelező 

továbbképzéseinek segítése, biztosítása 

Pedagógus életpálya modellhez 

kapcsolódó magasabb fokozat 

megszerzésének ösztönzése 

Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó 

magasabb fokozat megszerzésének ösztönzése 

folyamatos figyelemmel kísérése 

 

Óvodapedagógusok ösztönzése 

továbbképzésekre, önfejlesztésre 

Óvodapedagógusok ösztönzése 

továbbképzésekre, önfejlesztésre 

 

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Az intézmény stratégiai céljainak nyomon követésének. értékelésének megjelenése az intézményi dokumentumokban 

Folyamatos intézményi, stratégiai célkitűzések megjelenítése az operatív éves tervezés szintjén 

Napi gyakorlatban jelen levő folyamatos tájékozódás, céloknak, elvárásoknak megfelelés kialakult gyakorlatának erősítése 
 

 



Zárszó 
 

„A jó vezetőnek ahhoz, hogy hatékony és sikeres legyen: 

A lehető legteljesebb mértékben meg kell értenie annak a csoportnak a céljait és szándékait, 

amelyet irányít.  

Képesnek kell lennie arra, hogy lássa és magáévá tegye a cél ideális elérését, ahogy azt a 

célalkotó megálmodta. 

Tudnia kell tolerálni és javítani azokat a gyakorlati teljesítményeket és haladást, amelyre 

csoportja és annak tagjai képesek lehetnek.  

Mindig törekednie kell arra, hogy csökkentse az ideális és a gyakorlati között tátongó örök 

szakadékot.” 

 

       Bízom abban, hogy az általam körvonalazott program az elkövetkezendő 5 évben 

megvalósítható, sikerekben és eredményekben mérhető lesz. Az intézmény vezetése 

felelősségteljes, sokrétű, összetett munka. Gyors helyzetfelismerést, empátiát, jó motiváló 

képességet és sokszor azonnali döntést kíván. Tisztában vagyok a felelősség súlyával, ennek 

ismeretében mind szakmailag mind emberileg szeretnék a kihívásoknak megfelelni. 

Elkötelezett vagyok az intézmény céljai értékei iránt. Mivel az intézményvezetés nem 

egyszemélyes vállalkozás, ezért a pályázatomban leírtakat csak a kollégáim, és a külső 

partnerek támogatásával és együttműködésével tudom megvalósítani. 

    Olyan közösségre lesz szükségem a célok megvalósításához, ahol mindenki jól érzi magát 

és a legjobb tudása szerint alkotó módon kezdeményezhet. Ehhez minden támogatásomat 

megadom. 

Leírt elképzeléseim, a kitűzött célok, a megfogalmazott feladatok megvalósításához kérem a 

Zánkai Német Nemzetiségi Óvoda Nevelőtestületének és Alkalmazotti körének, a 

Szülőknek a bizalmát, valamint a Fenntartó és Tisztelt Képviselő Testülete elfogadását és 

támogatását. 
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