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Annotáció
Cél:
A belső pályázóként vezetői programom elsődleges célja az elmúlt időszak, és a jelen
helyzet feltérképezése, a környezeti, az elvárásokban bekövetkezett változások figyelembe
vételével. Célom az eredmények, hiányosságok, állapotok, és a saját tapasztalatok
átgondolása, összegzése, illetve a vezetői elképzeléseim, céljaim, fejlesztési javaslataim
ezekhez való igazítása. Egy olyan vezetői program megfogalmazása, mely megvalósulása
esetén a gyermekeknek, és szüleiknek, az óvoda pedagógusainak, dolgozói közösségének, a
fenntartónak, és egyéb partnereink elégedettségére pozitívan hat. Továbbá kifejezi vezetői
kvalitásomat, szakmai felkészültségemet, és tükrözi személyiségemhez méltó, általam
felvállalható vezetői programot, melyért elhivatottságot vállalok.
Kiinduló helyzet:
A szakmai színvonal adott, melyért az óvodában 20-30 éve dolgozó vezető
pedagógusok nagyon sokat tettek. De ugyanolyan fontos szerepe volt ebben a már nyugdíjba
vonult korábbi vezetőnek, illetve pedagógusoknak, munkatársaknak. És elmondható az
odaadás a már 10-15 éve itt dolgozó dajkákról is.
A fejlődés, fejlesztés a korábbi vezetések alatt nem a tudatos vezetői programok, és az
irányítás következetessége miatt történtek. Ebből következően számos, a működést tekintve
hiányosság kiküszöbölése az elkövetkező időszak feladata.

Főbb megállapítások bemutatása:
A szakmai felkészültség jó alap a további fejlődésre. Nemcsak az elmúlt év
bizonyította be számomra, hogy munkatársaim rendelkeznek ambícióval, innovatív
beállítottsággal. Megfelelő vezetői magatartással, motiválással olyan képességek is
előcsalhatók, melyek mind az egyéni pedagógus életút, mind a közösség javát, az intézmény
hírnevének ápolását, mélyítését segítik.
Nagyon sok hiányosság mutatkozik a tárgyi ellátottság, felszereltség, a
munkafeltételek terén. Az udvar állapota minden önerős törekvés ellenére méltatlan egy
Örökös Zöld Óvoda címet elért intézményben. Vezetői elképzelések, és tettek korábban is
voltak, de következetes végig vitelükre legtöbbször nem került sor.

Következtetések:
Sok s tennivaló a törvényes, a partneri elégedettséget biztosító működés érdekében.
Ehhez minden fél számára elfogadható, végigvihető vezetői programra, következetes,
rendszerben gondolkodó, felkészült, emberileg, és pedagógusként elhivatott vezetőre van
szükség.
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Budapest Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzat
Képviselő Testülete
1195 Budapest Városház tér 18-20.

Tárgy: Óvodavezetői pályázat

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott, Benkőné Sipos Erika a Nemzeti Közigazgatási Intézet, a Közszféra Állásportálján
(NKI) 2015. augusztus 3-án meghirdetett (IV-13/2015 számú), Kispesti Zöld Sziget Óvoda
(1193. Budapest, Csokonai u. 5.) óvodavezetői állására (2015.10.01-2020.07.31-ig) kiírt
pályázati feltételeknek a mellékelt okiratok, valamint 16 éves közalkalmazotti jogviszonyban
eltöltött időm alapján megfelelek.

Benyújtom pályázatom a mellékelt vezetésre vonatkozó programommal, fejlesztési
elképzeléseimmel.
Megküldöm pályázatom két példányát, melyek tartalmazzák a vezetési programot, a
nyilatkozatokat, a szakmai önéletrajzomat, az oklevél- másolatokat, valamint az erkölcsi
bizonyítványt.

Budapest, 2015. szeptember 02.

Benkőné Sipos Erika pályázó
megbízott óvodavezető
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SZAKMAI ÖNÉLATRAJZ

1.1.

Személyes adatok:

Név:

Benkőné Sipos Erika

Született:

Sipos Erika

Lakcím:

1193 Budapest, Deák Ferenc u. 7. 8./29.

Telefon:

06(30)230-62-69

E-mail cím: erika6767@freemail.hu
Állampolgárság: magyar
Családi állapot: férjezett
Gyermekek: 2 fiú, 1 lány
Közalkalmazott jogviszony kezdete:
Szakképzettség: Óvodapedagógus
Munkahely: Kispesti Zöld Sziget Óvoda (1193 Budapest, Csokonai u.5.)
Beosztás: Megbízott óvodavezető

1.2.

Iskolai végzettség:

2007.03.02

Óvodapedagógus: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar,
óvodapedagógusi szak
Száma: Ó-11/2007

2015.06.02.

Szakvizsga: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar,
Közoktatás vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú
továbbképzési szak
Száma:16456

Szakmai továbbképzések:
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Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézet (30óra)
A pedagógus lelki egészségvédelme,
stresszkezelés és kreativitásfejlesztés (30 óra)
Óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök
második 60 órás továbbképzése (60 óra)

Száma: 2009/508

2002. 11.14.

Autizmussal élő gyermekek integrációja (6 óra)

Száma: 34-3//2012

2015.01.29.

Hogyan írjunk sikeres intézményvezetői
pályázatot az óvodában és az iskolában
(7 óra, konferencia)

Száma: K/33/2015

2002.02.27.
2009.01.23.
2010.03. 16.

1.3.

Munkahelyek:

1985.09.01. –
1987.08.31.
2001.06.06. -

1.4.

Száma:00717/2009

Kondor II. Napköziotthonos Óvoda (1181. Budapest, Kondor Béla
stny. 14.)
Kispest Önkormányzat Bóbita Óvoda, jelenleg Kispesti Zöld Sziget
óvoda (1193 Budapest, Csokonaii u. 5.)

Szakmai életutam:

Pályámat képesítés nélküli óvónőként kezdtem a már említett első
munkahelyemen, amely kialakításában teljesen megegyezett jelenlegi óvodámmal. Két
évet követően szerettem volna képesítést szerezni, - de mivel akkoriban a felsőfokú
képzés megkezdéséhez az óvodavezető ajánlására is szükség volt-, ennek hiányában
nem kezdtem meg tanulmányaimat. 14 év kihagyást követően (három gyermekem
nevelésének ideje) adódott lehetőségem a pályára való vissza térésre. 2001 júniusától
dolgozom a Bóbita, jelenlegi nevén Kispesti Zöld Sziget Óvoda óvodapedagógusaként.
2013-ban az akkori vezető bizalmat szavazott részemre, és vezető helyettesi feladatot
kaptam. Ez idő alatt sok területre kaptam betekintést az intézményvezetés területén. A
vezető 2014. július 31-ével történő, idő előtti távozásával az óvoda megbízott
vezetőjeként látom el az intézményvezetői feladatokat
A megbízásom 2015. július 31-ig szólt, illetve legkésőbb 2015. december 1-ig, a
vezetői pályáztatás sikeres lebonyolításáig, mely Kispest Polgármesterének feladata.
1.5.

Általam vállalt, és rám bízott feladataim:

 2013 áprilisától az óvoda vezető helyettesi feladatinak, a vezető gyakori távolléte miatt
a vezetői feladatok ellátása
 2014. augusztus 1-től az óvoda megbízott vezetői feladatai
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Gyakornoki Szabályzat, Pedagógiai Program, több ízben)
 A partneri elégedettség mérések, értékelések – az értékelő csoport tagjaként, később
rövid ideig vezetőjeként
 Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak koordinálása, a kerületi gyermekvédelmi
munkaközösség munkájában való aktív részvétel (2005-2013-ig)
 Felkészülés a minősítési eljárásra, minősítő vizsgára, tanfelügyeleti ellenőrzésre,
Intézményi Önértékelés kritériumának kialakítására
 Az óvoda gyermeknapi rendezvényének szervezése, koordinálása (2005-)
 A kerületi óvodapedagógusok hagyományteremtő énekversenyének szervezése,
lebonyolítása (2015-)

1.6.

Tulajdonságaim, amik a vezetői munkám során is segíthetnek:

 Elkötelezett vagyok az intézmény iránt, ezt alátámasztja, az itt eltöltött évek száma.
 Alkalmasnak érzem magam az intézményem vezetésére, az alkalmazotti közösségünk
irányítására.
 Vezető helyettesként, illetve vezetőként szerzett tapasztalataim, tudásom jó alapot
képeznek a jövőbeni vezetői feladatok ellátásra. (rendszerben gondolkodás,
célorientáltság, tervezettség, döntésképesség)
 Alapvetően vidám természettel, humorral rendelkezem, mely tulajdonságok segítik
egy ilyen kihívás mentális kezelését.
 Munkatársaim számára is bebizonyosodott, hogy a vezetéshez szükséges empátiával,
ugyanakkor kellő határozottsággal rendelkezem. törekszem az egyensúlyra.
 Számomra fontos az esztétikum, a harmónia minden szinten, mely igaz a bizalmon
alapuló emberi kapcsolatokra.
 Vállalkozó kedv, és bizonyos tekintetben merészség jellemez, mely nem
meggondolatlanságot jelent. Ez segíti az innovatív szemlélet megteremtését, az új, az
ismeretlen iránti érdeklődést, kipróbálás lehetőségét.
 Saját magánéletemben nagyon jó gazdálkodó vagyok, mely tulajdonság egy intézmény
költségvetésének legoptimálisabb felhasználásában kiemelt fontosságú.
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Sikeres pályázat esetén személyes felelősséget vállalok a Kispesti Zöld Sziget Óvoda:
 Pedagógiai Programjában foglaltak,
 Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Közoktatási Intézkedési Tervében
meghatározott az intézményre irányuló célkitűzések,
 Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának Minőségirányítási
Programjában foglalt, intézményre irányuló célkitűzések valamint
 Vezetési programomban megtervezett fejlesztési elképzelések, az óvoda törvényes
működtetése, a szakmai munka magas szintű megvalósításáért.

Budapest, 2015. szeptember 02.

Benkőné Sipos Erika
pályázó
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mely készült a

Kispesti Zöld Sziget Óvoda
2015. 10. 01. – 2020. 07. 31-ig
terjedő időszakára

"Vedd komolyan, amit csinálsz, és ha felelősséget érzel iránta,
jól fogod csinálni."
(Csíkszentmihályi Mihály)
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2. Bevezetés
15. éve vagyok az óvoda dolgozója. Ez idő alatt szakmai munkámat magas
színvonalon igyekezetem végezni. Mind korábbi vezetőimmel, mind munkatársaimmal az
óvoda, a gyermekek, szüleik érdekeit szolgáló, bizalmon, és elfogadáson alapuló
kapcsolatokra törekedtem. Szakmai életutam során egyre felelősségteljesebb feladatokat
vállaltam, és kaptam, melyek végrehajtásában a maximumra törekedtem. A vezetői
feladatok véletlenül találtak rám, illetve váratlanul jött a vezetői kihívás is.
Személyiségem, a munkához való hozzáállásom, a precizitásra való törekvésem, valamint
a közben megszerzett szakmai tudás átlendített a kezdeti nehézségeken. Közvetlen
munkakörnyezetemből felém való visszajelzések megerősítették bennem a hitet, hogy
rendelkezem a vezetéshez szükséges olyan tulajdonságokkal, melyek mozgósításával a
Kispesti Zöld Sziget Óvoda a már eddig elért eredményeit felhasználva, munkatársaimmal
együtt a mai kor követelményeinek megfelelő óvodát alakíthatok ki. Ehhez a jövőben
felhasználom személyes kompetenciáimat, a munkatársaim lelkesedését, magas
színvonalú szakmai munkáját, a szülői közösség bizalmát, és támogatását, valamint az
egyéb partnerekkel való együttműködésből származó pozitív értékeket.

3. Helyzetelemzés
3.1.

Az intézmény fontosabb adatai az Alapító okirat szerint
OM azonosító: 034703
Intézmény jellege: Köznevelési intézmény
Típusa: Óvoda
Gazdálkodási besorolása alapján: Önállóan működő költségvetési szerv
Ellátott feladatok:
 Óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség megkezdéséig
 Óvodai nevelés általános szakmai feladatai
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai (autizmus spektrum zavarral küzd, egyéb pszichés
fejlődés zavarai)
 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 Óvodai intézményi étkeztetés
 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
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Férőhelyek száma: 180 fő
Óvodai csoportok száma: 6

3.2.

Belső-külső környezeti háttér áttekintése

3.2.1. Belső környezet tárgyi feltételei
Az óvoda 33 éve épült, mely a kispesti lakótelepi környezetben a 6 csoportjával
közepes méretűnek számít.
Az évek folyamán sajnos nem történtek jelentősebb felújítások. Ezért sok
területen, mind esztétikailag, mind a működéshez szükséges feltételekben hiányt
szenvedünk. Amióta pedagógusa vagyok az intézménynek, leginkább szülői,
pedagógusi, munkatársi összefogás, erőforrás megteremtés során valósultak meg
munkálatok. Igaz ez az épület belső helységeire, csoportszobákra, előterekre, egyes
közös helységekre, az óvoda homlokzatára, és legfőképpen az udvar gyermekek
számára használhatóvá tételére. Pedagógiai hitvallásunk kötelez bennünket erre,
hiszen pedagógiai programunk mottója:
„HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL HARMÓNIÁBAN KÖRNYEZETTEL!”
S

Szülőkkel

Szülőkkel

Vodafone önkénteseivel
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Három éve megújult külső homlokzat

Elmúlt év újítása
a „dolgozói” családfa

Ezt az aktivitást, fejlődni, és tenni akarást továbbra sem adjuk fel, hiszen az elmúlt
egy év alatt, két csoportszoba előtere újult meg szülők segítségével. A folyosó falainak
festése, a rajtuk elhelyezett tartós dekorációk újultak meg, munkatársi segítséggel. A
nevelői szoba festése, díszlécekkel való díszítése még hangulatosabbá, és
esztétikusabbá tette a teret. Megalkottuk intézményünk családfáját, mely nem csak
küllemében testesít meg bennünket.
Az elmúlt évben az előző vezetések által felhalmozott felesleges készletek, tárgyi
eszközök selejtezése megtörtént. Ez lehetőséget adott egyrészt a meglévő tárgyi
eszközök számbavételére, az intézményre vonatkozó egészségügyi szabályok
betartására, valamint a meglévő helységek ésszerű kihasználásának újragondolására.
Ennek kapcsán több helység funkciója megváltozott, és lehetőség nyílt egy só szoba
kialakítás tervének kidolgozására. A munkálatok jelenleg is tartanak.
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Jelenleg is élő pályázatunk van mozgásfejlesztő eszközök vásárlására.

Több helység áll rendelkezésre a szakemberek részére, így a logopédiai, és
képességfejlesztő foglakozások elkülönülten zajlanak. A felszereltségükről részben a
szakemberek, részben az óvoda gondoskodik, de nem teljesen tudunk lépést tartani az
igényekkel. Autista spektrum zavarral küzdő gyermek számára szükség esetén
elkülönített helység áll rendelkezésre.
A pedagógiai munkát segítő tárgyi feltételek biztosítása korlátozott. Számítógép
parkunk elavult, vagy olyan adatmennyiséget tárolnak, melyek tovább már csak
korlátozottan bővíthetők. A fénymásolási, sokszorosítási, színes nyomtatási lehetőség
a gépek életkora, használtsága, és kapacitási lehetőségek miatt szintén korlátozott.
A csoportok felszereltsége átlagos, de esztétikus. A játékeszközök alapvetően
változatosak. Pótlásuk összességében megoldott, bár a szűkös keretek miatt a
tartósságra való odafigyelés, mint szempont háttérbe szorul.
A gyermekmosdók állapota kívánni valót hagy maga után. Mind a falak, mind a
vizesblokkok elavultak, a gyermekek nyári időszakban történő felfrissítésére a
zuhanytálcák nem alkalmasak (rozsdásak).
A pedagógusok, és pedagógiai munkát segítők öltözői, a személyes holmik
tárolására részben, vagy egyáltalán nem alkalmasak, illetve a higiéniai előírásoknak az
ÁNTSZ vizsgálatok alapján nem felelnek meg. A negatív vizsgálati eredmények
sajnos kiterjednek az épület szinte teljes területére.
A gyermekek étkeztetésének lebonyolítására melegítőkonyha áll rendelkezésre,
melynek állapota semmilyen tekintetben nem felel meg a hatályos jogszabályoknak.
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teljes átépítésre vonatkozóan.
Az óvoda udvarának állagmegóvására, és a balesetforrások megszüntetésére
irányuló javítási munkák jelenleg zajlanak, de ez nem jelent teljes rekonstrukciót, ami
azonban elkerülhetetlen lenne, mert egyetlen saját vásárlású játékeszközünk sem felel
meg az előírásoknak.
A számos fejlesztés, és a fenntartó törekvései ellenére látható hogy, olyan
erőforrásokra lenne szükség, mely már meghaladja intézményi lehetőségeinket.

3.2.2. Belső környezet személyi feltételei
3.2.2.1.

Dolgozói jellemzők

Munkakörök

Létszám

Megjegyzés

óvodavezető

1 fő

óvodapedagógus

12 fő

dajka

6 fő

A csoportokat, a konyhai, mosodai,
valamint takarítási feladatokat látják el.

gyógypedagógiai
asszisztens

1fő

SNI- gyermekek ellátása, együttműködés
az utazó gyógypedagógusokkal,
óvodapedagógusokkal

pedagógiai
asszisztens

1fő

elsősorban a kiscsoportban lát el
feladatokat, illetve szükség szerint lát el
feladatokat a többi csoportban

óvodatitkár

1fő

kertészkarbantartó

1fő

Összes dolgozói
létszám.

23 fő

Az nevelőtestület átlagéletkora 47,4 év. Ebből fakadóan szakmai
felkészültsége, és tapasztalata megfelelő. A kötelező 120 órás továbbképzések
teljesítését a továbbképzési tervben meghatározott módon minden kötelezett
teljesítette. A hiányosság a szakvizsga programban való részvételre való motiválásban
tapasztalható. Az óvodában jelenleg a 13 pedagógusból 1 fő rendelkezik
fejlesztőpedagógusi képzettséggel, illetve én közoktatási vezető szakvizsgával. E
terület fejlesztése az elmúlt évben vezetésem alatt megindult, és 2 pedagógus került be
a szakvizsga alprogramba.
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Pedagógusok szakmai besorolása a szervezetben
ped II-be besorolt
pedagógusok
minősítő eljárásra
jelentkezett 2016-ra
minősítő eljárásra
kötelezezettek
eljárás alól mentesülők
gyakornoki vizsgára
kötelezettek

A diagramból leolvasható, hogy a nevelőtestület nem kifejezetten aktív ezen a
területen, melynek oka egyrészt a bizonytalanság, másfelől a korábbi vezetői
gyakorlatból hiányzott a teljesítményértékelés, az elvégzett munkáról való
visszajelzés. Azt gondolom, hogy ez a két dolog szervesen összefügg ebben a
kérdésben.
A dajkák átlagéletkora sem sokkal jobb: 45.2 év. A 6 főből egy kivételével
mindenki rendelkezik dajka végzettséggel. Lévén, hogy nincs külön konyhai, és
takarító személyzet (kivéve, amikor közfoglalkoztatott munkatársakat igényelhetünk)
nagyon sok feladat hárul a dajkákra, ami megakadályozza, hogy megfelelő módon, és
időarányban vehessenek részt a csoportok életében. Fizikai leterheltségük nagyon
nagy. Munkaterheik megkönnyítésére kevés anyagi erőforrás áll rendelkezésre
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biztosítása érdekében 2014-2015-ben
Megnevezés

Összeg

Dajka szakmai képzés

120.000 Ft

Felhasználás
kétcsoportonként
porszívók,
konyhai szeletelő gép,
kávéfőző gép,
konyhai mérleg,
megfelelő méretű kiszedő
kanalak,
gőztisztító gép,
ruhatárolózsákok vásárlása

Az óvodai fejlesztő-nevelő munkát segítő, nem az intézmény alkalmazásában
álló szakemberek

Szakemberek területenkénti megoszlása

utazógyógypedagógus
fejlesztő pedagógus
logopédus

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

A logopédus az elmúlt év során 35, a fejlesztő pedagógus10 gyermeket, az utazó
gyógypedagógusok 2 sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el.
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Gyermeklétszám alakulás

Gyermekkel kapcsolatos fontosabb mutatók
175

175

164

156

32

29

30

29

GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁS 2011- RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
2015 KÖZÖTT
KEDVEZNÉNYBEN RÉSZESÜLŐ
GYERMEKEK SZÁMA
2011-2012 év

2012-2013 év

2013-2014 év

12

14

14

8

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
2014-2015 év

3.2.3. Külső szociokulturális környezet
A lakótelepi környezetet speciális viszonyok jellemzik. A családok szociális
háttere igen változatos, amit tapasztalatom szerint az anyagi háttér, és az iskolázottság,
a munkaerőpiacon való részvétel is meghatároz. Ezek a hatások megjelennek az
étkezési támogatásra való jogosultság területén. Évek óta jelentős azoknak a
gyermekeknek a száma, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek, vagy nagycsaládosok – ez utóbbi persze nem jelent automatikus hátrányt, illetve az önkormányzat által biztosított támogatási alapból is többen részesültek.
A gyermekvédelmi feladatok ellátása minden pedagógus, a munka koordinálása a
vezető feladata. Az elmúlt évek alatt személyes tapasztalatom, hogy az intézményben
magas színvonalon valósult, valósul meg. A gyermekvédelmi felelős nagymértékben
segíti a vezető munkáját.
Említésre méltó, hogy a roma/cigány származású családokkal jó a kapcsolat, és az
együttműködés. Valamint egyre nagyobb gyakorlatunk van a vietnámi és kínai
családokkal való aktív kapcsolattartás elősegítésében.

17

Kispesti Zöld Sziget Óvoda (1193. Budapest, Csokonai u. 5. Óvodavezetői pályázata 2015.
Benkőné Sipos Erika pályázó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az óvoda kapcsolati hálója

Középiskolák –
közösségi
munka

Fenntartó

Egyházak

Családok
Általános
Iskolák
Bölcsődék

Zöld
tevékenységeket
támogató partnerek

Védőnői
Szolgálat

Szakértői
Bizottságok

Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Pedagógiai
Szakszolgálat

3.2.3.1.

Kulturális,
szabadidős
intézmények

Kiemelt terület a család-óvoda kapcsolata

A gyermek érdekét szolgálja, a pedagógiai munka hatékonyságát befolyásolja a
család és óvoda bizalmon alapuló, egyenrangú kapcsolata. Érzékelhető, hogy egyre
szélesednek az intézménnyel szembeni szülői elvárások, melyek egy része reális,
mások kevésbé. Fontos, a mindkét fél részére elfogadható, kompromisszumok
megtalálása. Egyre több lehetőség kínálkozik a szülők részére, hogy
bekapcsolódhassanak, beleláthassanak az óvoda életébe, hogy megfelelő módon
tudjanak kapcsolatot tartani az óvodával (hirdetmények, faliújság, honlap, facebook
oldal, fogadóórák, szülői értekezletek, nyíltnapok, közös rendezvények) egymással
(csoportok, Szmk zárt rendszerű facebook oldala), élni jogaikkal, kötelezettségeikkel.
Igényeik, valamint a jogszabályokban megfogalmazottak szerint teret engedünk
véleménynyilvánításra, javaslattételre, és amennyiben ezek pozitív, előrevivő, közös
érdekeket szolgálnak, beépítjük a mindennapi életünkbe. Hisszük, hogy a nyílt,
rendszeres kommunikáció, a megfelelő informáltság, szűkíti a konfliktushelyzetek, a
félreértések kialakulásának lehetőségét.
Segítjük azokat a szülőket, akik családi életében, gyermekeik nevelésében
„válságban” vannak, vagy tanácstalanok. Szükség esetén a problémahelyzet
megoldására a helyzetnek megfelelő szakember segítségét kérjük.

18

Kispesti Zöld Sziget Óvoda (1193. Budapest, Csokonai u. 5. Óvodavezetői pályázata 2015.
Benkőné Sipos Erika pályázó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A szülői közösség az elmúlt években nem minden csoportban működött
megfelelően, és intézményi szinten a Szülői Szervezet képviselő közössége sem, ami
véleményem szerint vezetői hiányosság. Friss tapasztalat, hogy a tiszta életkorú,
újonnan induló kiscsoportban sokkal nagyobb felelősség hárult, mind a
pedagógusokra, mind az óvoda vezetésére a szülők közösséggé formálása során. Más,
újszerű problémák jelentkeztek, és a kezelésük is más módszereket igényelt, mint a
vegyes életkorú csoportokban, ahol gyakran maga a közösség kezeli a helyzeteket,
irányítja az új szülőtársakat.
Hiányosság a Házirend szabályainak betartása, annak ellenére, hogy minden
család megkapja annak egy példányát, illetve a szülői értekezletek kötelező témája, a
szabályok ismertetése.
Ennek ismeretében változtatásokra lesz szükség a következő időszakban.

3.4.2.2. Fenntartó és intézmény kapcsolata

Visszatekintve az elmúlt öt évre, bár a fenntartó részéről a bizalom minden
tekintetben megnyilvánult, illetve a szakmai támogatás biztosított volt, az óvoda
legtöbbször „önjáró módon” működött. Ennek okai leginkább a vezetésben mutatkozó
hiányosságokban keresendők.
A fenntartónak jogos elvárása, hogy a vezető:
 szakmailag, gazdaságilag, tanügy igazgatásilag irányítson,
 minőségi elvárásoknak megfelelően irányítsa a folyamatokat,
 törvényesen működtesse az óvodát, legyen a zavartalan működés biztosítéka,
 a fenntartó utasításait, és elvárásait maradéktalanul végrehajtsa,
 legyen minél innovatívabb, újításokra, fejlesztésekre törekvő,
 hatékonyan működjön együtt a családokkal,
 munkája során fő szempont a gyermekközpontúság legyen,
 munkatársainak
biztosítsa a
megfelelő
munkafeltételeket,
kompetenciájuknak megfelelő fejlődési lehetőséget,

illetve

 viselkedésével, személyiségével olyan értéket képviseljen, mely méltóvá teszi
az intézménye képviseletére, megtestesítésére.
Ha a teljesség igénye nélkül, csak a felsorolt szempontokat vesszük számba, minden
pontban hiányosságok sorát említhetném. Épp ezért komoly teljesítmény a dolgozói
közösségtől, hogy a Kispesti Zöld Sziget Óvoda a családok körében jó hírnévnek
örvend, és „kedvelt-választott” óvodának számít.
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Minőségirányítás
Az intézmény korábbi minőségfejlesztési tevékenysége nem képezte alapját
érdemi következtetések, és az azokból fakadó döntések, és szükséges intézkedések
megtételéhez. A partneri elégedettségmérések évek óta nem megfelelően ütemezetten
zajlottak. Sok esetben a gyenge részvételi arány korántsem adhatott valós képet a
partnerek véleményéről. Nem történtek érdemi intézkedések, bár bizonyos esetekben
nem a tenni akarás hiánya, hanem a lehetőségek korlátai szabtak gátat a tetteknek (pl.:
folyamatos szülői elégedetlenség alakult ki az udvar állapotát tekintve, annak ellenére,
hogy intézményi szinten, önerőből számos munkálat elvégzésre került.)
Mindezek következtében a jelen helyzetben nincs lehetőség korábbi konkrétumokra
alapozni, illetve a jövő tervezésében ezeket figyelembe venni.

3.4.

Szakmai, pedagógiai munka jellemzői

3.4.1. Pedagógiai Program fő célkitűzései
Az óvoda Pedagógiai Programja saját szellemi, és szakmai tőke eredménye,
egyéni arculatunk tükrözője.
Többször módosított változataiban legfőbb nevelési irányvonalat mindvégig:
 a környezettudatos magatartásra, a fenntarthatóságra nevelés,
Komposztálás előtt
még egy kisjáték

Növényápolás
az udvaron és a
szobában
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Mit, hová?
(szelektív hulladékgyűjtés)

Növényekkel ismerkedés a
Fűvész-kertben

…. és komposztálunk

 valamint az egészségkultúra szokásainak alapozása, és fejlesztése adja.
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komplexen valósulnak meg. A nevelőtestület vezető pedagógusainak több évtizedes
szakmai munkája, és elhivatottsága, mely ezt a nyomvonalat kitaposta, és vitte végig
eredményesen, maga mellé állítva az óvodában dolgozó munkatársakat. Ennek a
szakmai színvonalnak az eredménye az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése.
E területen kialakított és vállalt kritérium rendszer teljesen összhangban van a
Pedagógiai Programunkban megfogalmazott fejlesztési célokkal.
A kiscsoportos korosztály esetében követelmény a tevékenységekkel való
ismerkedés, a készségek, képességek alapozása.
A középső csoportos korosztály ismereteinek bővítése, a tevékenységek napi
szinten történő segítséggel, irányítással történő gyakorlása a feladat.
Iskolakészültségi
megvalósítás.

szinten,

nagycsoportosoktól

elvárás

készségszintű

Nevelési alapelveink:
 Minden kisgyermek önálló autonóm személyiség – akit feltétel nélküli szeretet,
tisztelet, elfogadás és megbecsülés övez.
 Nevelésünk lehetővé teszi és segíti minden gyermek személyiségfejlődését,
egyéni képességeinek kibontakoztatását.
 Fontos az óvodai integrációs program keretében zajló ép és sajátos nevelési
igényű, továbbá az eltérő szociális hátterű és kultúrájú gyermekek együttes
nevelése.
 A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és a megvalósítás érdekében
meghatározott feladatok, minden pedagógusra, és pedagógiai munkát segítő
munkatársra egyaránt érvényesek.
Az elmúlt két évben az óvoda dolgozói közösségében elég nagy volt a
fluktuáció. Ezért munkaközösségi szinten, a már évek óta működő környezeti
munkaközösség szakmailag tervezetten támogatta az új munkatársak e területen történő
belső képzését. Belső hospitálások, szakmai konzultációk, munkaközösségi
foglakozások szervezésével. Az óvodai élet egyéb tevékenységeihez kapcsolódva
további munkaközösségek (évente változó módon: pl. anyanyelvi, matematikai
fejlesztés lehetőségei, ének-zene, és játék témában) komplexen kapcsolódtak össze a
környezeti, és egészséges életmódra neveléssel.
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2014-2015-ös évben a három vegyes csoport mellett, kis-, középső-, és nagycsoport
kialakítására is sor került. Minden csoportszervezésben fontos nevelési attitűd, az
egyéni, differenciált, személyre szabott bánásmód, és fejlesztés.
Pedagógiai munkánkban a tehetséges gyermekek felkutatása, és képességeinek
megfelelő fejlesztése, valamint a hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása
kiemelt feladat. Ez utóbbi esetben amennyiben a fejlesztés szakemberek támogatását is
igényelte, logopédus, fejlesztőpedagógus, SNI-s gyermek esetében utazó
gyógypedagógus is rendelkezésre állt. Hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma az intézmény összlétszámához képest, elenyésző, évente egy-két
gyermek. A tapasztalat szerint a családok anyagi háttere nem megfelelő, és nem a
gyermekeikkel való bánásmódot érinti.
A tehetségtámogató csoportok két éve működnek az óvodában, elsősorban
ének-zene, valamint a vizuális képességekben kiemelkedő gyermekek részére.
A pedagógusok a hatékony fejlesztőmunka megvalósítása érdekében számos,
egyéb óvodán belüli, és kívüli programot szerveznek, (kirándulások,
múzeumlátogatások, hangszer bemutatók, színházi előadások, szabadtéri
sportprogramok, stb.) és olyanokat is, melyekhez nem feltétlen szükséges a szülők
anyagi hozzájárulása (pl.: ornitológiai előadás, bűnmegelőzési, és közlekedési nap).

Ismerkedés a komolyzenével

Hajózás a Dunán

Tűzoltó és rendészeti délelőtt
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iskolakészültségi szintet, és magabiztosan kezdjék meg iskolás éveiket. A tavalyi év
visszajelzése a Vass Lajos Általános Iskolából:

2014. szeptemberi képességfelmérés 1. osztáloysok
körében
120
100
80
60
40
20
0

100%-os teljesítmény

elért teljesítmény 25 fő átlagában

80%-os teljesítmény még jó

A gyermekek neveltségi szintje, a hozzáadott pedagógiai érték, belső mérőrendszer
segítségével kerül kimutatásra. A mérés módszertana évek alatt került kidolgozásra,
kipróbálásra, szükség szerint az indikátorok megváltoztatásával. Jelenleg is
finomhangolás alatt áll.
Sok szülő óvodaválasztását nagymértékben befolyásolja, hogy milyen egyéb
lehetőség kínálkozik, akár térítéses formában a gyermekeik fejlesztésére. Az
egészséges életmód kialakításában nagy szerepet kap a térítéses játékos, preventív
torna, illetve a Kispesti Uszodával való több, mint 20 éves együttműködés által
igénybe vehető vízhez szoktatás, haladó szinten úszás oktatás. Előbbi jól szolgálja az
ügyesebb gyerekek célzott fejlesztését, más esetekben a felzárkóztatást, korrekciókat,
valamint a lakótelepi környezetből fakadóan a fokozott mozgásigény kielégítését. Az
úszás, vízben mozgás jótékony hatása minden életkorban bizonyított.
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Óvodánk régi hagyománya a játékos angol nyelvű foglakozások kezdő és haladó
szervezésben,
mely
foglakozásokat
a
kezdetektől
tapasztalt,
képzett
óvodapedagógusunk havi nyolc alkalommal tart.
3.4.2. Erőforrás bővítés és felhasználás a pedagógiai célok megvalósítása érdekében
2014-2015-ben

Megnevezés
Egészségmegőrző,
betegségmegelőző
pályázat
Egészségmegőrző,
betegségmegelőző
pályázat
(Alapítvány által
nyert)

Elnyert, vagy felhasznált
összeg

Megvalósult fejlesztések

40.000 Ft

Az októberi egyészség
projektnapok lebonyolítása

45.000 Ft

Szebb Kispesti
Környezetért
pályázat

90.000 Ft

Gyermeksziget a
Bóbitákért
Alapítvány

180.000 Ft

Só szobához só téglák
beszerzése, a helységbe új
PVC padló vásárlása,
fényterápiás eszközök egy
részének beszerzése

A belső versenyek
nyereményei,
Belső környezet esztétikai.
képének fejlesztése

Játékok vásárlása a
csoportoknak

4. Vezetési elképzeléseim a pályázatban kiírt terminusra
4.1.

Jövőképem
Alapozva a már meglévő értékekre, eredményekre egy olyan óvoda
kialakítása a célom, mely:
 képes alkalmazkodni a gyakran változó környezeti tényezőkhöz, a partnerek
elvárásaihoz,
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védi,
 a pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseket hatékonyan
megvalósítja, a hatékonyság érdekében szükség szerint felülvizsgálja,
módosítja, és a már megteremtett értékeket átörökíti a felnevelendő
generációknak,
 pozitív, támogató, elfogadó színteret biztosít gyermek, szülő, pedagógus,
pedagógiai munkát segítő dolgozó, valamint az intézményben időszakosan
tartózkodó látogató részére,
 olyan légkör megteremtése, mely alapja a színvonalas szakmai munkának, a
pozitív emberi és munkatársi kapcsolatok ápolásának, működésének, a
fejlődés, innováció megvalósulásához.

4.2.

Pedagógiai hitvallásom
"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény,
mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét.
A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló,
ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."
/Maria Montessori/

Gyakorló pedagógusként azt gondolom, hogy minden gyermek egyszeri és
megismételhetetlen.
Csak
rá
jellemző
tulajdonságokkal,
formálandó
személyiséggel. A család, a tágabb környezet, a gyermekkel foglakozó
pedagógusok hatása nagyon fontos, és legalább akkora felelősség is.
Hiszem, hogy minden gyermekben van valami, ami szerethető, amitől ő
különleges. Lehet, hogy ez olykor csak egy mosoly, valami sajátos viselkedés, de
lehet elképesztő rajzolni tudás. Mindegy. Nekünk kell felfedeznünk benne mindezt,
és megtalálni a hozzá vezető utat, mert minden gyermekhez külön út vezet.
Óvodásokkal foglakozni, a családdal közösen együttműködve az alapokat
letenni nagyon komoly feladat, és felelősség. Annál is inkább, mert a 3-7 éves
korosztály rendkívül fogékony, és nem mindegy, hogy az életre milyen útravalóval
bocsátjuk el Őket. Az kezdetek döntően befolyásolják a későbbi helyzetek
kezelését.
Tudomásul kell vennünk, hogy nekünk is alkalmazkodnunk kell a
változásokhoz. A meleg, védő fészek biztonságában kell megmutatnunk az utat
minden gyermek számára, melyen óvodás évei alatt általunk formált képességeivel,
készségeivel magabiztosan mehet előre.
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4.3.

4.4.

Vezetőként célom


az érvényes jogszabályoknak megfelelő szakmai-pedagógiai munka, az óvoda
törvényes működésének biztosítása,



a pedagógiai és működési folyamatok tervezése, szabályozása, folyamatos
felülvizsgálata, ellenőrzése, az ellenőrzési rendszer megújítása,



az óvoda minőségirányítási rendszerének felülvizsgálata, kidolgozása, és
működtetése, különös tekintettel a partneri igényekre, és visszajelzésekre,



az intézményi önértékelés, a tanfelügyeleti ellenőrzés, illetve a pedagógus
minősítés eljárásrendjének kidolgozása, működtetése, illetve ezeken a
területeken szükséges vezetői szerepek maximális végrehajtása,



folyamatos szakmai önképzés, a hatékony, korrekt vezetői munka, és az
intézmény működése érdekében,



a rendelkezésre álló források folyamatos számbavétele, illetve fejlesztése,
bővítése, a pályázati lehetőségek szélesebb feltárása, kiaknázása.

A célokból fakadó vezetői feladatok, fejlesztési elképzelések

4.4.1. Pedagógiai-szakmai munka
Hosszú távú feladatok:


A pedagógusok szakmai munkájának tervezett, rendszeres ellenőrzése, a
minőségi munka biztosítása. – e terület teljes hiányosságait tekintve az
ellenőrzési rendszer kialakítása, a pedagógus értékeléskritérium
rendszerének figyelembe vételével.



A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének támogatása – önképzés,
szakvizsga megszerzésére, minősítésben való részvételre ösztönzés, a
megszerzett tudás megosztására. Ez természetesen a vezetői feladatokat
ellátókra is vonatkozik.



Alkotó, közös pedagógiai munka kialakítása, az egyéni erősségek,
érdeklődés kiaknázásával – ezzel szakmai hatékonyság növelése.



A gyermekek neveltségi szintjének folyamatos figyelemmel kisérése,
vizsgálata, az esetleges elmaradt területek fejlesztési lehetőségeinek
átgondolása, intézkedési terv készítése (pl.: iskolában elvárt szintű térbeli
tájékozódási képességek megfelelő fejlettségi szintjének elérése).
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A fejlettségi szintből adódó mutatók elemzését követően szükség szerint a
pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzések felülvizsgálata,
újrafogalmazása.



A Pedagógiai Programban megfogalmazott tevékenységek, a
környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés, a Zöld Óvoda
feladatok biztosítása, fejlesztése (az „Ovizsaru” program megkezdése) –
minden munkatárs képviselje ezt az értéket, mérhető módon kimutatható
legyen a gyermekek neveltségi szintjében, az átadott viselkedésminták
rögzüljenek, készségszintre emelkedjenek.

Középtávú feladatok:


A szakmai munkát támogató jó alapokon nyugvó munkaközösségek
munkafeltételeinek megteremtése, biztosítása - belső hospitálások további
szervezése, új pedagógiai módszerek keresése, gyakorlati alkalmazásának
biztosítása.



A tehetséggondozás területén megkezdett programok továbbfejlesztése, az
ezt támogató munkaközösségi feladatok szakmailag részletesebb
meghatározása. A felzárkóztatás érdekében eddig elért pozitív
eredményekre alapozva, az érintett szakemberekkel való együttműködés
kiszélesítése – pl.: rendszeres team-megbeszélések szervezése, a
gyermekek fejlődése, a csoportban történő konkrét fejlesztési feladatok
megfogalmazása érdekében – kiemelten a fejlesztőpedagógussal.

Rövidtávú feladatok:


A pedagógiai munkához kapcsolódó tanügy igazgatási dokumentumok
folyamatos felülvizsgálata, rendszeres ellenőrzése, a rendszerből hiányzó
dokumentumok pótlása, illetve bevezetése - pl.: a fejlesztő munka tervezési
dokumentációinak összhangba hozatala, a minősítő eljáráshoz szükséges
portfólió követelményeivel.



Megőrizni azokat az értékeket, hagyományokat, melyek hozzájárulnak a
gyermekek személyiségfejlődéséhez, támogatni a Pedagógiai Programban
megfogalmazott fő nevelési irányelvek megvalósulását segítő programokat,
rendezvényeket, illetve innovatív gondolkodással szélesíteni a
lehetőségeket. (Jeles Zöld ünnepek, szülőkkel való közös programok
szélesítése, a környezettudatos magatartás, és egészséges életmód szemlélet
formálás érdekében)
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Cél:


A jól működő rendszer további fenntartása,



A fiatal, pályakezdő munkatársak e területre kiterjedő megfelelő
ismeretekkel való ellátása, felkészítése, - mentor, és gyermekvédelmi
felelős feladata



A megfelelő nyilvántartások naprakész
gyermekvédelmi felelős feladata,



Esélyegyenlőség biztosítása, annak folyamatos figyelemmel kisérése
(hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, nem
magyar állampolgárságú gyermek esetében) – óvodapedagógusok, vezető
feladata,



Családok támogatása, tanácsadás, szükség esetén megfelelő szakemberhez,
gyermekvédelmi szervhez irányítás – óvodapedagógusok, gyermekvédelmi
felelős, vezető feladata,



A jogszabályi változások követése, folyamatos informálódás, a kerületi
gyermekvédelmi munkaközösség munkájában való részvétel – vezető,
gyermekvédelmi felelős feladata.

vezetése,

-

vezető

és

4.4.3. Ellenőrzési rendszer kidolgozása – az intézményi önértékelés működtetése
Az intézmény értékelési rendszere valójában soha nem működött. Ebben a
vezetőnek kivételes felelőssége van.
Az intézményi önértékelésnek három helyen van fontos szerepe:




a pedagógusok minősítési eljárása
a gyakornokok minősítő vizsgája
az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése.

Cél:


Az Oktatási Hivatal, Önértékelési Kézikönyvében általánosan
megfogalmazott intézményre, vezetőre, pedagógusra vonatkozó saját
elvárás rendszer mindenki számára elfogadott irányelveinek,
kritériumrendszerének kidolgozása,



módszereinek, az értékelés eszközeinek meghatározása és kidolgozása,



tudatos tervezéssel a megvalósítás,



a készítetett dokumentumok tanfelügyeleti ellenőrzésre bocsátása.

Határidő: 2015 ősze, az első tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógus
értékeléséig.
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a technikai dolgozók munkavégzését értékelő rendszer felülvizsgálata,



az értékelési területek, és szempontok dolgozó által elfogadott konkrét
meghatározása,



tudatos tervezése, rendszeres működtetése, a visszacsatolás biztosítása,



a jól végzett munka elismerésére lehetőségek kidolgozása, vagy a jobb
teljesítmény érdekében támogatás, személyes konzultáció, motiváció.

4.4.4. Minőségirányítás
A közvetlen és közvetett partnerek véleménye egy intézmény megítélésében, és
működésére való hatásait tekintve fontos szerepet játszik. Részét kell képeznie az
intézményi értékelési rendszerének.
Rövidtávú, majd azt követően rendszerként működtetendő feladat:


az elégedettségi méréshez használt kérdőívek tartalmi felülvizsgálata,



az egyes partneri körök vélemény kikérdezésének ütemezése,



az eredmények kiértékelése, döntés, tervezés, végrehajtás, ellenőrzés,
visszacsatolás

Kiemelt partneri területek:
 dolgozói közösség – szervezeti klíma,
 szülői közösség – teljes körű intézményi működésre kiterjedően,
(bemeneti, és kimeneti mutatókra tekintettel)
 gyermeki közösség - óvodai élet, a gyermeki érdekek érvényesülése
érdekében.

4.4.5. Szervezeti struktúra, és kultúra fejlesztési feladatai
Hosszú távú feladatok:


A fluktuáció lehetőség szerinti megakadályozása, stabil közösség
kialakítása.



A szervezet fiatalítása –a már megteremtett értékek átörökítése érdekében.
Ennek érdekében a mentori feladatok szakszerű megtervezése,
végrehajtása.
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A szervezet szakmai képzettségének fejlesztése – elsősorban szakvizsga
programban való részvételre ösztönzés.



A
szervezet
hatékonyabb
működésének
munkaszervezési módszerek alkalmazásával.



Munkahelyi légkör pozitív alakítása – közös programok szervezése
(Kerületi Óvodapedagógusok Énekversenyének hagyománnyá tétele, a
fellépő óvoda kórus más rendezvényekre való delegálása), a korábbi
hagyományok
visszaállítása
(nyugdíjasok
méltó
búcsúztatása,
pedagógusnap, karácsonyi ünnep, volt dolgozókkal kapcsolattartás,
találkozó szervezése)

biztosítása

újszerű

Középtávú feladatok:


Az intézmény értékrendszerének közös képviselete.



Munkahelyi légkör, klíma kondicionálása – jó munkakapcsolatok kiépítése
pedagógus-pedagógus, pedagógus-vezető, pedagógus-pedagógiai munkát
segítő, pedagógus-pedagógiai munkát segítő-vezető között.



A munkatársak egyenletes munkaterhelésének megvalósítása, figyelembe
véve a szakmai tapasztalatot, kompetenciákat, életkort.



Vezetői motivációs rendszer működtetése az egyéni képességek
kiaknázása, serkentése, az egyéni karrier lehetőségek kibontakoztatása
érdekében, hatékony emberi erőforrás gazdálkodás működtetése



Az információ áramlás folyamatos fejlesztése, mely a napi információk
mellett kiterjed a dolgozó munkájáról való visszajelzésre is.

Rövidtávú feladatok:


A dajkai munkakör feladatainak racionalizálása munkaszervezés,
átgondolása. Cél a jogos igény kielégítése: a dajka minél több időt
tölthessen a gyermekcsoportban.



A szervezet informatikai kultúrájának fejlesztése – belső e-mailrendszer
elindítása, a naprakész információáramlás érdekében.



Nyílt, őszinte kommunikációra való motiválás, a konfliktushelyzetek
megfelelő kezelése (optimális győztes-győztes helyzet elérése),
kiegyensúlyozott munkakapcsolatok kialakítása.



A szervezet befogadóbbá tétele nyitottság kérdésben – nyílt napok
kötelező megtartása, belső hospitálások, kerületi bemutatók felvállalása,
a szülőkkel való közös programok körének szélesítése.
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4.4.6. Partneri kapcsolatok fejlesztési feladatai
4.4.6.1. Család, szülő-óvoda kapcsolatának fejlesztési feladatai
A szülői közösség bizalmának visszanyerése, és kialakítása elengedhetetlen a közös
nevelő munka, és együttműködés megvalósítása érdekében. Célom:


A bizalmon, kölcsönös elfogadáson alapuló egyenrangú partneri kapcsolat
kiépítése.



Az elmúlt egy évben meginduló pozitív kommunikációs csatornák
erősítése, fejlesztése, - naprakész informáltság biztosítása, a már működő
fórumok rendszeres használatával.
A szülők bevonása az óvodai életbe további programok szervezésével (pl.:
sportnap, tökfaragó verseny)
A Szülői Szervezet véleményezési-, javaslattételi jog gyakorlásának
biztosítása.
A Szülői Munkaközösség képviseletével rendszeres kapcsolattartás
fejlesztése, a szervezet munkájának támogatása.
Az óvoda alapítványának erősítése, mozgósítása, lévén, hogy a kuratórium
elnöke a szülői szervezet tagja.






4.4.6.2.

4.4.6.3.

Óvoda - iskola kapcsolata


A közös programok óvodai részről való fejlesztése – pl. tanítók meghívása
nyílt napra.



E mellett fontos a gyermek teljesítményéről való visszajelzés – jelzés a
pedagógiai munkánk színvonaláról, illetve jelzés a kiemelkedő
területekről, valamint szükségessé teszi a hiányosságok felülvizsgálatát,
ennek érdekében más, új módszerek bevezetését.



Az óvoda- iskolaátmenet megkönnyítésére lehetőségek közös kutatása.

Óvoda –bölcsőde kapcsolata:


A kapcsolat teljes hiányának megszüntetése érdekében vezetői szinten a
párbeszéd megkezdése, és közösen olyan lehetőségek keresése, mely
szakmailag esetleg kulturálisan összekötheti a két intézményt.

4.4.7. Működéssel összefüggő feladatok
4.4.7.1.

Gazdálkodási feladatok fejlesztési célkitűzések

 Pedagógiai-szakmai munkához szükséges feltételek területén:
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lehetőségek keresése, mely a szükséges eszközök biztosítását teheti lehetővé:
 belső terek korszerűsítése, festés, világítás, burkolatok cseréje, a
gyermekmosdók teljes rekonstrukciója – (ÁNTSZ vizsgálatalapján nem
felelne meg a jelen hatályos jogszabályoknak)
 fejlesztő eszközök beszerzése,
 szakmai fejlődést biztosító elavult szakkönyvtár fejlesztése,
 a belső környezetben használatos berendezési tárgyak, kiegészítők
felülvizsgálata, szükség szerinti selejtezése, pótlása,
 az udvari játékeszköz (futóbiciklik, kismotorok, rollerek, nagyobb
rögzített mozgásfejlesztő játékok) fejlesztésének folytatása szülői,
alapítványi, valamint egyéb erőforrás felkutatásának támogatásával,
illetve biztonságosabbá tétele – ütésgátlás hiányának lehetőségekhez
képest való megszüntetése,
 só szoba folyamatos fejlesztése, az ebbe fektetett költségek lehetőség
szerinti üzemeltetésbe való visszaforgatása,
 a pedagógiai munkát segítő informatikai eszközök biztosítása (laptop,
magnó, távlati tervként projektor beszerzése).



Működéssel kapcsolatos gazdálkodás területén:
 költségvetés készítése, annak maradéktalan betartása,
 beszerzések átgondolása, nyilvántartások pontos naprakész vezetése, a
megkezdett leltározás-selejtezés legoptimálisabb befejezése,
 a költségvetés által biztosított keretek leghatékonyabb felhasználása,
 felújítási, karbantartási munkálatok rendszeres feltérképezése ehhez
szükséges lépések megtétele,
 a környezettudatos magatartás folytatása a működéshez szükséges
energiahordozókkal való takarékoskodásban. (folyosón, használaton
kívüli helységekben a világítás mellőzése, csapok, öblítőtartályok
működésének rendszeres átvizsgálása, javítása, javíttatása) Esetleg
olyan pályázati lehetőségek, szponzor partnerek felkutatása, mely
megújuló energiahordozók felhasználást teszi lehetővé,
 az épület belső homlokzati festésének befejezése, a terasz napvédő
tetőinek átvizsgálása, rozsdamentesítése, festése, az udvar kerítésének
újrafestése, bejárati ajtó padlózatának járólappal burkolása, - ehhez
meglévő közösségi szolgálati megállapodás keretében építői ipari
iskolások bevonását tervezem,
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betartattatása, és az ehhez szükséges tárgyi feltételek tervezett
biztosítása – ésszerű, hatékony tisztítószer beszerzés és felhasználás,
ehhez kapcsolódó belső szabályzatok felülvizsgálata, ki/átdolgozása,
 pályázati lehetőségek keresése, a források bővítésére.



Munkáltatói feladatok
A mindenkori hatályos jogszabályok pontos betartásával:
 az adott munkakör betöltéséhez szükséges megfelelő iskolai
végzettségű dolgozók alkalmazása,
 munkáltatói dokumentumok (személyi anyagok) szabályok szerinti
tárolása, vezetése, frissítése,
 munkaviszony létesítése, megszűntetése,
 informatikai nyilvántartási rendszer naprakész, pontos frissítése (KIR)
 bérgazdálkodás - bérek, juttatások tervezése, átsorolások végrehajtása,
helyettesítési, minőségi bérpótlékok, jubileumi jutalmak biztosítása,
 szabadságolások tervezése, kiadás biztosítása,
 munkarend, munkaköri leírások folyamatos felülvizsgálata,
 balesetvédelem, munkavédelem, tűzvédelem működtetése,
 egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása,
 magasabb elismerésekre felterjesztés,
 munkaköri vétségek elbírálása,
 humánerőforrás képzésének, fejlesztésének biztosítása.

4.4.7.2.

Tanügy igazgatási feladatok
A feladatokat meghatározzák a hatályos jogszabályok, valamint az adott évre
vonatkozó év rendje.
Elvégzendő feladatok:
 tanügy igazgatási dokumentumok vezetése, a pedagógusok által vezetettek
rendszeres ellenőrzése,
 óvodai felvétellel, tankötelesek beiskolázásával kapcsolatos valamennyi
feladat, és dokumentum vezetése,
 gyermekek, óvodapedagógusok csoportokba való beosztása,
 szükséges (helyi, és országos) statisztikák elkészítése,
 az informatikai adatbázis működtetése (gyermek, étkezési stb.,
nyilvántartás)
 KIR folyamatos, naprakész frissítése.
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A fenntartó elvárások területére vonatkozó feladatok:


az Alapító okiratban meghatározott férőhelyek optimális kihasználása,



takarékos üzemeltetés, működtetés,



naprakész intézményi dokumentáció vezetése,




rendszeres adatszolgáltatás,
hatékony fenntartói elvárásoknak megfelelő partneri együttműködés.

Fejlesztendő terület:
 az átláthatóság, és pontosság érdekében, a dokumentációk irattárazási
szabályainak és végrehajtásának reformálása.
4.4.7.4.

Egyéb fejlesztési feladatok:
 amennyiben a konyha felújítására irányuló pályázat nem jár sikerrel,
más erőforrásokból való felújítása (ÁNTSZ előírásoknak semmilyen
formában nem felel meg),
 a nyílászárók cseréjének befejezése – pl.: gazdasági bejárat szigetelése,
biztonságossága nem megfelelő,
 közös helységek padlózatának, világításának korszerűsítése,
 a pedagógusok öltözőszekrényeinek teljes cseréje,
 a dajka öltöző és mosdó légterének különválasztása, megfelelő
zuhanyzó kialakítása,
 belső nyílászárók – összes ajtó szükség szerinti cseréje, vagy átfestése,
 a tetőablakok felülvizsgálata, szigetelése, ázás beszüntetése,
 nem megfelelően működő nyílászárók javítása – ázás beszüntetése,
 radiátorok szakszerű rögzítése, burkolatának teljes cseréje.

4.7.8. Önfejlesztéssel, önképzéssel kapcsolatos célok, feladatok
Rövidtávú feladatok:
 a jogszerű működést meghatározó jogszabályok rendszeres követése,
 a pedagógusminősítéssel, és a tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos vezetői
feladatok elsajátítása érdekében továbbképzésen való részvétel,
 a pedagógiai munka területén a munkatársak, illetve külső partnerek által
prezentált új módszerekkel való ismerkedés, jó gyakorlatok keresése,
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módszerek átvétele.
 pedagógiai--szakmai, és vezetői feladatok ellátását segítő kiadványok,
segédanyagok, stb. folyamatos tanulmányozása.
Távlati célok:
 vezetői kompetenciákat segítő képzésen való részvétel,
 emberi erőforrás gazdálkodást segítő másoddiplomás mentorképzés elvégzése.

5. Összegzés:
Hiszem, hogy az általam megfogalmazott programból kiderül, milyen irányvonalat
képzelek el az elkövetkezendő öt évre.
Hiszem, hogy megvalósulása esetén, olyan előrelépések történnek, melyek
megalapozzák az azt következő időszakok eredményességét.
Hiszem, hogy jelenlegi és esetleges jövőbeni munkatársaim mellém állnak, hiszen:

„Nincs nálam a bölcsek köve, mindenkire szükség van!” (Dr. Benedek István).

Hiszem, hogy velük együtt, szellemiségében olyan óvodát teremthetünk, mely alapoz
a meglévő értékekre, és neveltjeinek útravalóul átadja azt.
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6. Mellékletek





Nyilatkozat
Oklevelek hitelesített másolata
Tanúsítványok másolata
Erkölcsi bizonyítvány

37

Kispesti Zöld Sziget Óvoda (1193. Budapest, Csokonai u. 5. Óvodavezetői pályázata 2015.
Benkőné Sipos Erika pályázó
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYILATKOZAT
Alulírott Benkőné Sipos Erika (pályázó) a Kispesti Zöld Sziget Óvoda (1193 Budapest,
Csokonai u. 5.) megbízott vezetője kijelentem, hogy a pályázat saját, önálló munkám terméke.
Beköttetett és leadott példányai formátumban és tartalomban egyezőek, eltérést nem
tartalmaznak. Továbbá az óvodavezetői állás megpályázásával
HOZZÁJÁRULOK

ahhoz, hogy személyes adataimat (szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok) a pályázattal
kapcsolatosan kezeljék, a pályázat anyagát a döntéshozókon kívül a véleményezők is
megismerjék.

Budapest, 2015. szeptember 02.

…………………………………………
Benkőné Sipos Erika
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