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Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda
Intézményvezető
1.Intézményvezető: Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda

7400 Kaposvár, Damjanich u. 3.
Munkáltató: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (www.kaposvar.hu)
1/1. A 16 csoportos óvoda (8 csoportos központi, és két, egyenként 4 csoportos
tagóvoda) szakszerű, törvényes, eredményes működtetése.
1/2. Intézményvezetői Mesterprogram megvalósítása.
1/3. Szaktanácsadói, mentori tevekénység, képzés, vizsgáztatás. (Saját óvodán
kívül is.)
1/4. Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú, „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű kiemelt
uniós projektben: támogató szakértő/intézményvezető.
1/5. Óvodai alapítványok törvényes, eredményes működtetése. Pályázati
tevékenység.
2.Tagóvoda-vezető: Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Kaposfüredi
Tagóvodája
2/1. Pedagógiai Program írása, aktualizálása a vezetői teammel.
A program minőségi működtetése a Kaposfüredi Tagóvodában.
Szakmai munka önálló ellenőrzése, értékelése, írásos feljegyzések készítése.
2/2. A dajkák rendszeres, tervezett továbbképzése.
2/3. A tagóvoda együttműködési -, és kapcsolattartási terveinek elkészítése a főbb
partnerekkel. A rendszeres egyeztetésekről feljegyzések készítése.
2/4. Állandó meghívottként a tagóvoda képviselete a Részönkormányzat ülésein.
2/5. A tagóvoda „Aprólépések” Alapítványának menedzselése. A bevételek
folyamatos, tervszerű, átlátható felhasználása az óvoda nevelési céljainak
megvalósítása érdekében.
2/6. A Kaposfüredi Tagóvoda életének, nevelőmunkájának, eredményeinek
bemutatása a nyilvánosságnak, megjelenítése a helyi médiában.
2/7. A sikeres TÁMOP Egészségnevelési pályázat megvalósításához
szükséges tervezési, koordinálási és szervezési feladatok ellátása szakmai
vezetőként. Pályázati lehetőségek figyelése. Pályázatok írása.
2/8. A Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodapedagógusainak
továbbképzésével kapcsolatos dokumentáció naprakész, tervezése, vezetése.
Főbb eredmények:
 Aktív részvétel az újabb, sikeres integrációs folyamatban.
 Kaposfüredi Tagóvoda arculatának és elismertségének megőrzése.
 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere „Elismerő Oklevelet”
adományozott a tagóvodának az 50 éves jubileuma alkalmából.
 Kaposvár Megyei Jogú Város csoportot bővít és korszerűsíti a tagóvodát.
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2003.07.01 – 2009.07.01.

3. Tagóvoda-vezető: Honvéd utcai Központi Óvoda Kaposfüredi Tagóvodája
3/1. Részvétel a Honvéd utcai Központi Óvoda Nevelési
Programjának és minőségirányítási programjának elkészítésében.
A programok minőségi működtetése a Kaposfüredi Tagóvodában.
3/2. Munkaköri leírás alapján felelősséggel ellátni a csoportban az
óvodapedagógusi és az óvodában a tagóvoda-vezetői munkakört.
(Tagóvoda, eseti megbízással központi óvoda képviselete; Munkaértekezletek
és dajka továbbképzések rendszeres megtartása; Aktív részvétel az óvodai
értekezleteken, munkaközösségi foglalkozásokon; Szakmai anyagok,
beszámolók készítése, prezentálása; Adminisztráció naprakész, pontos
vezetése; Vezetői munkához formanyomtatványok, táblázatok megtervezése,
átadása óvodai szintű felhasználásra.)
3/3. Pályázati lehetőségek figyelése. Pályázatok írása.
Sikeres pályázatok megvalósításában való részvétel.
3/4. A Honvéd utcai Központi Óvoda óvodapedagógusainak továbbképzésével
kapcsolatos dokumentáció naprakész tervezése, vezetése.
3/5. Óvóképző főiskolás hallgatók nyári gyakorlatának vezetése.
Főbb eredmények:
 A sikeres integráció aktív elősegítése.
 Kaposfüredi Tagóvoda arculatának és elismertségének megőrzése.
 Országos szakértő elismerő véleménye a csoportban végzett munkámról.
(VIÉTA Kutató Fejlesztő KHT – Kovács Zsuzsa
Játék. Komplex gyermekirodalom és matematikafoglalkozás- 2009.)
 Saját parkoló az óvoda előtt, a balesetveszély elkerülése érdekében.
 Kopjafa állítása az óvoda udvarán az 1848 –as Forradalom és szabadságharc
tiszteletére. – 2004. március 14.

2000. 09.01-2003. 07.01.

4.Óvodavezető: Kaposfüredi Óvoda
4/1. A Kaposfüredi Óvoda Helyi Nevelési Programjának átdolgozása.
4/2. Az intézmény teljes körű minőségbiztosításának megvalósítása.
4/3. Az óvodapedagógusok sikeres továbbképzési lehetőségeinek bővítése a
gazdálkodás és a pályázatok segítségével.
4/4. Dalos játék bemutató a Zene világnapján, Magyaregresen. Minősítése: Arany
4/5. Baba – mama klub létrehozása és tartalmas működésének segítése.
(Konzultációk, előadások tartása. Külső szakemberek meghívása: óvodaorvos,
védőnő, pszichológus)
4/6. Sikeres pályázatok eredményeként új bútorok és számítógép beszerzése, a
főzőkonyha korszerűsítése. (HACCP)
4/7. Óraadóként előadás a Kaposvári Egyetem CS. V.M. Pedagógiai Főiskola
Karán.
Téma:4/7/1: Informatika az óvodai csoportban
4/7/2: Informatika a vezetői munkában
4/8. Bekerülés az Országos szakértői névjegyzékbe.
4/8/1. Szakterület: Óvodai nevelés.
Szakirány: mozgásfejlesztés, pedagógia, innováció, irodalmi nevelés.
4/8/2. Pályázat szakértői vizsgálati munkára.
4/8/3. Szakértői mélyvizsgálat végzése az Országos Óvodai Projekt keretében:
4/8/3/1. Mőcsényi Óvoda
4/8/3/2. Kercseligeti Óvoda
Főbb eredmények:
 Gyermeklétszám növekedése.
 A HNP minőségi átdolgozása. A HNP - hoz csoportnapló kidolgozása, amely
elektronikus formában is kitölthető, a törvényi változásokhoz és a pedagógiai
követelményekhez évente megfeleltethető.
 Egységes, jól működő nevelőtestület.
 Az intézmény a CED Rotterdam BGR minőségbiztosítási modell referencia
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1987.08.24 - 2000.09.01.

1978.08.16 - 1987.08.24.

óvodája lett.
COMENIUS Oklevelet kapott az intézmény.
Az óvodai neveléshez szükséges tárgyi eszközök bővülése, megújulása.
Bútorzat cseréje több helyiségben. A főzőkonyha korszerűsítése.
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere „Elismerő Oklevelet”
adományozott az intézménynek.

5. Óvodapedagógus: Honvéd utcai Óvoda, Kaposvár, Honvéd
utca 24/b.
5/1. Munkaközösség vezetés – Irodalmi
5/2. Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus hallgatóinak
Gyakorlati képzése szakvezetőként. (1990 – 1999.)
5/3. Nagycsoportosok megismertetése a számítógéppel.
Tematika kidolgozása. Helyi médiában ismertetése.
5/4. GYIV – felelős (1997 – 2000.)
6.Óvodapedagógus: Napközi Otthonos Óvoda, Kaposvár,
Madár u. 14.
6/1. Délelőtti óvónői munka.
6/2. Óvodai-, és városi munkaközösségek tagja. Szakmai Bemutató
foglalkozások tartása.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

Tudásmegosztó
tevékenység
(mentorálás, képzői
tevékenység, publikáció,
prezentáció, konferencia)



Klebersberg Pedagógiai Nap/Tanulás határok nélkül_4. műhely:
Mesterprogramok a tanulás szolgálatában Előadásom címe:
„Intézményvezetés a folyamatos tanulás és tudásmegosztás jegyében"
 Minőségi élet – életminőség a XXI. században, mentálhigiéné az óvodában.
Kaposvár, 2019. 04. 05.
 Tehetséggondozás témakörében mentori támogatás a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola és Gyakorlóóvoda óvodapedagógusainak. 2019.
 „Ki mehet a végén?!” Szuper Infó 2015. 01. 23.
 OKJ Óvodai dajka tanfolyam elméleti tantárgyainak oktatása. 2010 Szakmai vizsgáztatás. 2011 Előadás a „BGR az óvodában” konferencián. (Győr – 2005.05.25.)
 Szakértői mélyvizsgálat végzése az Országos Óvodai Projekt keretében:
3/8/3/1. Mőcsényi Óvoda (2001. Február)
3/8/3/2. Kercseligeti Óvoda (2011. Március)
 Óraadóként előadás a Kaposvári Egyetem CS. V.M. Pedagógiai Főiskola
Karán. Téma: Informatika az óvodai csoportban
Informatika a vezetői munkában (2000)
 Országos szakértői konferencia és felkészítő továbbképzés.
Pilisborosjenő 2000.
 Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus hallgatóinak gyakorlati képzése
szakvezetőként. (1990 – 1999.)
 Informatika az óvodában
Publikálásra ajánlotta: Dr. Benedek István – Budapest 1999.
 Kommunikáció az óvodában.
Publikálásra ajánlotta: Cserné Dr Adermann Gizella
egyetemi docens. Pécs – 1989.
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Saját intézménye
pedagógiai
tevékenységének fejlesztése




Tagságok

-

Kezdeményezője voltam/vagyok a nevelőmunka korszerűsítésének.
Intézményvezetői Mesterprogramot valósítok meg, a nevelőtestülettel.
Támogatom a kollégáim innovációs törekvéseit.
Figyelemmel kísérem és elérhetővé teszem a korszerű szakirodalmat.
Gondoskodom a továbbképzésekről, maximálisan kihasználom az ezzel
kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Segítem a megszerzett ismeretek
nevelőmunkában történő hasznosulását. Eredményeinket megosztom az
intézmény referenciakörnyezetével. (Változatos eszköztár, új módszerek.
Nyilvánosság.)


Díjak és kitüntetések

A dicséret és elmarasztalás szerepe az óvodai nevelésben.
Iskolai szemle (Somogy megyei folyóirat) – 1989. 4.
I am aware of my responsibility for educating young personalities.
Teachers of the Word – 4181. 29. November 1988.
Koppenhágai tanulmányút. (10 nap) Téma: A dán oktatási rendszer.
A küldöttség óvónő tagjaként: A magyar óvodai nevelés bemutatása
1987.



Elismerő Oklevél Kiemelkedő Szakmai Tevékenységért
Prof. Dr Kásler Miklós Mimisztertől – 2018. 06.01.
Dicsérő oklevél pedagógiai munkáért Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesterétől - 2008.
Miniszteri dicséret – 1983.
Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermek - nevelési Szakosztálya
Somogy Megyei Alelnök 2018 -

TANULMÁNYOK

2000 - 2001.
1997 - 1999.

1974 - 1978.
2017.
2015.
2014.
2006.
2005 - 2006.
1988 - 1989.

Főiskola 3. éve - Kaposvári Egyetem
Vezető óvodapedagógus (szakvizsga -) Budapesti Tanítóképző Főiskola
Óvodapedagógus – Táncsics Mihály Gimnázium és Óvónőképző
Szakközépiskola Kaposvár
Szakmai Vizsgaelnöki – Emberi Erőforrások Minisztériuma
Mesterpedagógus – Oktatási Hivatal
Szaktanácsadó
„EU-s pályázati projektmenedzsment tréningprogram közbeszerzési és ROP
modullal” 120 órás akkreditált tanfolyam – NOMINA 3P Oktatásszervező és
Szolgáltató Részvénytársaság – Budapest
ECDL – Neumann János Számítógép–tudományi Társaság
Pedagógusok Intenzív Továbbképzése –Janus Pannonius Tudományegyetem,
Pécs

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

Anyanyelve
Kommunikációs készségek

magyar
Óvodapedagógus vagyok. A jó kommunikáció a munkám alapja. Egész szakmai
pályám során tudatosan fejlesztettem/fejlesztem.
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Szervezési/vezetői
készségek

Munkával kapcsolatos
készségek

Számítógép-felhasználói
készségek
Egyéb készségek

Munkám megkívánja a jó szervezői és vezetői készségeket, az átgondolt, tudatos
szervezést és vezetői magatartást.
Jelenleg 407 kisgyermek és 62+2 munkatárs napi életét szervezem, vezetem.
Nagy tapasztalattal rendelkezem a minőségirányítás, minőségfejlesztés terén.
Tudásmegosztás: intézményen belül és kívül.
Szaktanácsadás.
Dajkaképzés, vizsgáztatás.

Európai Számítógép – használói Jogosítvány (ECDL) – napi szintű használat.

Tapasztalattal rendelkezem események, rendezvények szervezésében.
A teljesség igénye nélkül:
 Óvodapedagógiai szakmai hét és konferencia szervezése. (Kaposvár és
környéke.)
 A z óvoda meghatározott (Pedagógiai Program) ünnepeinek nyitottá tétele
a családok és/vagy a városrész lakói számára.
 Rendszeres pályázati tevékenység.
 Jubileumi rendezvények. Kiállítás szervezése.
 Alapítványok működtetése, bálok szervezése.
 Elesettek segítése. (Élelem, ruházat gyűjtése.)
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„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek
valóra váltani a lehetőségeit.”
/Erich Fromm1/

1. PEDAGÓGIAI MUNKÁM ALAPELVE
A
gyermeki
jogokat
tiszteletben
tartó
gyermekszereteten
alapuló,
gyermekközpontú pedagógia.
Vallom, hogy EMBERT csak EMBER formálhat. A nevelés sikerességének záloga a
nevelő személyisége, a gyermekkel, a gyermekekkel való napi kapcsolata. Boldog nevelő,
boldog gyermekeket nevel!

1.1.VEZETŐI KONCEPCIÓM
Vezetői koncepcióm az előző öt évre készített terv szerves folytatása, különös
tekintettel arra, hogy a nevelőtestület teljes támogatását élvezve erre kaptam
felhatalmazást.
Mindenekelőtt szembe kellett és kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az óvodák
működése azok vezetése ma teljesen megváltozott körülmények között zajlik.
A társadalmi mobilitás felgyorsult, s egyre gyorsul. A régi értékek, a megszokott
szocializációs folyamatok helyébe egy felgyorsult és más tulajdonságokat, működést
kívánó eljárás lépett.
Az óvodavezetők ma már pedagógiailag és részben gazdaságilag autonóm intézmények
vezetői, tehát teljesen más vezetői attitűdre van szükségük ahhoz, hogy a környezetük
által preferált értékeknek megfeleljenek.
„Az óvodai területen dolgozó valamennyi pedagógusnak – vezetőnek, helyettesnek,
munkaközösség vezetőnek, szaktanácsadónak, szakértőnek, csoportban dolgozó
óvónőnek – új ismeretekre, szemléletre van szüksége ahhoz, hogy felelni tudjon a kor
kihívásaira. Tudjon és merjen saját hatáskörében vezetni, ismerje fel a konfliktusokat
és tudja azokat kezelni, legyen magas fokú problémaérzékenysége és szociabilitása.
Tudjon gazdálkodni, legyenek ötletei, módszerei a személyi és tárgyi feltételek
javítására.”2
Ma nagyon lényeges az óvodavezető munkájában, hogy mennyire tudja kifelé
képviselni, bemutatni és elismertetni az általa vezetett intézményt. Tud-e felmutatni
olyan értékeket, olyan, csak arra az óvodára jellemző egyéni arculatot, amely azt a
többiek közül kiemeli és a környezete számára elismertté, fontossá teszi.
1 Erich Fromm: A szeretet művészete. Bp. 1984.
2 Odor Klára: Óvodai menedzsment. Budapesti Tanítóképző Főiskola. Budapest, 1994. 5. o.
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Természetesen a legfontosabb a tartalom, a szakmai munka.
A legfontosabb, ám nem elégséges abban az esetben, ha ezt nem tudjuk
megismertetni a referencia környezettel, a fenntartóval, az intézményt igénybe
vevőkkel.
Az óvodavezetőnek „helyzetben kell lennie”, pontos képet alkotva nap, mint nap
óvodája helyzetéről, az intézményt érintő eseményekről és a történésekre előrevivő
módon kell reagálnia.
Egy ilyen nagyságrendű intézmény, mint a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi
Óvoda, innovatív működtetése megkívánja a nyitottságot, az őszinte, pontos,
megfelelő kommunikációt. Nagyon fontos, hogy egymás személyiségét tiszteletben
tartva, értékeit felismerve, segítsük egymást az eredményes nevelőmunka érdekében.
Meggyőződésem, hogy értékkövető és közvetítő személyes példánk minta lehet a
családok számára is.
Tudom, hogy az eredmények záloga a nevelőtestület sikeres együttműködése. Az
elmúlt vezetői ciklus eredményei e téren is megtapasztalhatók. Az elért eredmények
megtartásához, a további fejlesztéshez a legfontosabb teendőim:
A folyamatosan felülvizsgált, fejlesztett, módosított Pedagógiai Programunkban
meghatározott célokat következetesen képviselni, a hosszú távú óvodaképet
olyan módon ehhez igazítani, hogy azonosulni tudjanak vele.
Figyelembe venni, hogy sokan vagyunk és sokfélék, - különböző értékekkel, amelyeket, ha elfogadunk, az a nevelőtestületünk sokszínűségének záloga, és
egyben a kreativitás, az egymástól tanulás és a közös fejlődés lehetőségét adja.
Értékeinket át kell adnunk új, és fiatalabb kollégáinknak, erősítenünk kell
mentoraink segítését és elismerését.
Továbbra is bevonni a munkatársakat a vezetői döntések előkészítésébe, hogy
segítsék a legmegfelelőbb megoldást kiválasztani, érezzék véleményük
fontosságát, felelősségét.
Az intézményi szintű és a személyek közötti korrekt információáramlás nagyon
sokat fejlődött, de feladat marad a legcélszerűbb kommunikációs formákat
megtalálni, és folyamatosan fejleszteni. Értekezleteink munkamódszere sokat
korszerűsödött, ezáltal tartalmában, minőségében gazdagodott.
A különböző szakmai elismerésekre való felterjesztés tervszerű és folyamatos, de
keresni kell a kiváló teljesítmények jutalmazásának további lehetőségeit.
Közös érdekünk és értékünk a folyamatos szakmai fejlődés, képzés. A
továbbiakban is kiemelt feladat a lehetőségek megteremtése.
(Önképzés, továbbképzés, tanulás, mentorálás, tudásmegosztás).
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A lehetőségekhez mérten támogatni az óvodán kívüli hobby-, és művészeti
tevékenységeket.
Az egészségünk megőrzése érdekében elősegíteni az óvodán belüli és kívüli
felnőtt sporttevékenységet.
Fontos továbbra is megadni mindenkinek, és elvárni mindenkitől egymás
kölcsönös tiszteletét, és az ezt tükröző viselkedést, hogy mindenki szívesen
jöjjön dolgozni, és jól érezze magát az intézményben.
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2. ÓVODAI HELYZETKÉP

A Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodának öt éve vagyok a vezetője.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata elégedett a munkámmal, ezért pályázat
kiírása nélkül, a teljes nevelőtestület támogatásával újabb öt évre bizalmat kaptam.
Az óvoda története és személyes életpályám 1987 óta fonódik össze, amikor is a
Honvéd utcai Óvoda nevelőközösségébe kerültem. Hivatalosan három évig ez a munka
szünetelt, mert a Kaposfüredi Óvodának lettem függetlenített vezetője. 2003- ban a
Kaposfüredi Óvoda a Honvéd utcai Központi Óvoda tagóvodája lett, ezért
tagóvodavezetőként folytattam a munkámat. Az integráció sok feladatot jelentett, de
utólag megállapíthatjuk, hogy zökkenőmentesen zajlott.
2009. július elsejével újabb szerkezetátalakítás történt Kaposvár Megyei Jogú
Város intézményhálózatában és a Honvéd utcai Központi Óvodát a Nemzetőr Sori
Óvodához integrálták. Ebben a folyamatban már a régebbi tapasztalatok birtokában
vettünk részt. Az óvoda nagysága és a távolságok okán a gyakori találkozás, a szoros,
napi munkakapcsolat inkább az óvodavezetés tagjaira lett jellemző. A
munkaközösségek az egyes intézményegységekben, az adott telephelyen dolgozó
óvodapedagógusokból szerveződtek.
A teljes nevelőtestület találkozása így nevelési évente három – négy, az alkalmazotti
közösségé egy – két szakmai találkozásra korlátozódott. A munkatársak önálló
döntésük alapján részt vehettek a közös szabadidős rendezvényeken, kirándulásokon,
színházlátogatáson.
Az integráció kihívást jelentett nevelőtestületünk számára, de segített az
elfogadásában, hogy az intézményegységeink helyi szokásait, hagyományait, jól
működő tevékenységi kereteit, formáit, rendezvényeit, kapcsolatait értéknek tekintjük,
így központi óvodánk és tagóvodáink egyéni, sajátos arculatát az egyesítést követően
megőriztük.
Az utóbbi öt évben sokat léptünk előre, jó munkakapcsolat alakult ki az
intézményegységek dolgozói között, ami nagymértékben köszönhető a közös szakmai
munkának, projekteknek, munkaközösségeknek, rendezvényeknek. A különböző
feladatokra szerveződő teameket tudatosan úgy állítottuk össze, hogy mind a három
óvoda dolgozói részt vegyenek benne.
Embert és közösséget próbáló öt évünk volt a folyamatos építkezések, fejlesztések
miatt. Nagyon örültünk ezeknek, tudtuk, hogy nagyon szükségesek, és kitűnő tárgyi
nevelőkörnyezetet teremtenek, ha elkészülnek, de a folyamatot nem volt könnyű végig
élni. A gondok során mutatkozott meg, milyen elhivatott, elkötelezett, jó
szervezőkészséggel, kommunikációval rendelkező közösség vagyunk. A szülők végig
segítő partnerként viszonyultak hozzánk.
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Erősítették a közösségi összetartozást az óvodai egységek és a nagy egész közös
jelképei. Az óvodapedagógusok által megálmodott logóink kifejezők és esztétikusak.
Szívesen és következetesen használjuk őket.
Nevelőtestületünket gyermekszerető, kiválóan képzett, elkötelezett, kreatív,
színes egyéniségű óvodapedagógusok alkotják. Jellemzőjük a folyamatos fejlődés
igénye, ennek köszönhető, hogy lelkesen fogadták, támogatták a pilotban elkészített
Intézményvezetői Mesterprogramomat. A megvalósításban kitartóan, alkotó módon
vesznek részt, ez olyannyira így van, hogy vállalásainkat időarányosan túlteljesítettük.
Megtanultuk
eredményeinket
megmutatni
referenciakörnyezetünknek.
Tudásmegosztó tevékenységünknek nagy motivációt jelentettek a tanfelügyeletek, az
egyéb szakmai és hivatalos ellenőrzések, elismerések. Az írásos jegyzőkönyvek
megerősítették: szakmai tudásunk, gyakorlatunk magas színvonalat képvisel, ezért
kaptuk feladatul, hogy osszuk meg tágabb szakmai körökben is.
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2.1. A KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA
2.1.1. A Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda

A Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda (7400 Kaposvár, Damjanich utca 3.) a
történelmi belvároshoz viszonylag közel van. A nyugati oldalán található lakótelep és a
Berzsenyi park közötti területet foglalja el.
Az utóbbi három évben látványos fejlődés történt az egész infrastruktúrát érintően.
A hatalmas, 2621 négyzetméteres játszóudvara mindig is hangulatos, igényesen
parkosított, gondosan karbantartott volt, de nagyarányú állagjavításra került sor két
évvel ezelőtt, amikor is megújult a kerítés, az óvodát övező tűzfal, a pihenőpadok. A
főbejárat díszburkolatot kapott, a betont kijavították. Új ívókút, babaház és foglalkoztató
helyek létesültek. Épített szánkózó dombja és a kerítés között a pályázaton elnyert
műfüves, fedett sportpálya kapott helyet. Jó feltételeket teremt a mindennapos mozgáshoz
a száraz burkolatú udvarrész, amelynek árnyékolását nyitható napernyő biztosítja.
A csoportok saját, jól megközelíthető udvarrésszel rendelkeznek, de vannak közös
játszóhelyek is, amelyek kialakításával változatosabbá, színesebbé vált az udvari játék,
szabadidős tevékenység.
Az Európai Unió által meghatározott szabályok szerint csak bevizsgált, tanúsítvánnyal
rendelkező játékokat, eszközöket, építményeket lehet az intézményekben a gyermekek
rendelkezésére bocsájtani. A fenntartónknak köszönhetően az elmúlt évben korszerű, az
előírásoknak megfelelő mozgásfejlesztő játékokkal bővült játszóudvarunk, de az
alapítványunk révén ehhez mi is hozzájárultunk.
A főbejárat mellett és a játéktárolók mögött megújult kerékpártartók találhatóak.
Az óvodát a mellette lévő lakótelep stílusában építtette meg 1981-ben Kaposvár
Megyei Jogú Város Tanácsa.
A nyolc csoportos, kétszintes, fémszerkezetű épület alapterülete 1400
négyzetméter. Tavaly nyáron fejeződött be az épület korszerűsítése, melynek során
teljesen hőszigetelté vált az épület, kicserélődött a villamoshálózat, szembarát
világítótestek szolgáltatnak fényt, elkészült a mozgássérült bejárat és a mosdó. A
vakolat színét megválaszthattuk, mindenki megelégedésére szép színes lett az épület.
Folyamatban van az óvoda név-, és adattábláinak elkészítése. Megoldódott az épület
által közrefogott udvar vízelvezetése, majd új, esztétikus, ütéscsillapító burkolatot
kapott.
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A csoportszobák közel azonos méretűek, négy 56 négyzetméter és négy 57
négyzetméter. A tervező gondolt arra, hogy az épület a nagysága ellenére áttekinthető,
otthonos legyen, jó feltételeket biztosítson az idejáró kisgyermekek óvodai életéhez és
az intézmény dolgozóinak színvonalas nevelőmunkájához. Két csoporthoz tartozik egy
tágas öltöző, amely méreténél fogva rossz idő esetén alkalmas mozgásos játékok, a
mindennapi és a heti rendszeres szervezett mozgás helyszínének. Ugyanígy két
csoportonként van egy tágas, világos mosdó. Még egy gyermekmosdóban nem történt
meg a felújítás, de a villamoshálózat 2018 nyarán történt korszerűsítése, és a
mennyezeti elemek cseréje miatt a teljes óvoda kifestése szükséges. Ezt a nyárra
tervezzük, a földszinti két csoport napvédelmével együtt. Az óvodában külön helyiség
szolgálja az azt igénylő gyermekek fejlesztését. A nevelői szoba jó lehetőséget kínál
az óvodapedagógusok csoporton kívül végzett munkájára, felkészülésre, szakmai
megbeszélésekre, értekezletekre, de csak a délutáni órákban használható, mivel itt
történik sok kisgyermek egyéni, külső szakember általi fejlesztése a délelőtti órákban.
Sajnos, ez elveszi a délután dolgozó óvodapedagógusok felkészülési helyét, nehezíti a
szülőkkel és egyéb szakemberekkel történő kapcsolattartást.
Az épület adottságaiból következő pozitív lehetőség, hogy csak az egymás mellett
lévő csoportoknak kell összehangolni a napirendjét.
A viszonylag magas létszám torlódás nélküli mozgását, közlekedését elősegítik a
földszinti csoportok udvari kijáratai, az épület belső átriuma és az emeleti csoportokba
járó gyermekeket szolgáló külső „csigafeljáró”. Ezt, a mára már emblematikussá vált
feljárót csak felnőtt kísérettel használhatják biztonságosan a gyermekek, még így is,
hogy a burkolat és a korlát három éve felújításra került. 2017-ben a Nemzetőr Sori
Óvodát érte a megtiszteltetés, hogy az európai virágos városok megmérettetésén a
kaposvári óvodákat képviselje. Erre az alkalomra kértünk és kaptunk a „Csiga”
korlátjára illő virágtartókat, köréje talajtakaró és fűszernövényeket, a beültetésükhez
pedig szakszerű segítséget.
A Nemzetőr Sori Óvodába járó gyermekek már évek óta,- jellemzően -, nem a
lakótelepről érkeznek. Az intézményegység elismertségét, népszerűségét mutatja,
hogy a város távoli részeiről és a környező falvakból is szívesen járatják ide
gyermekeiket a szülők. A kicsik körülbelül kétharmada érkezik családi házas
környezetből. A távolság miatt általában autóval közlekednek a családok. Az óvoda
előtt és a mellette lévő utcában van lehetőség a biztonságos parkolásra. Megkönnyítette
a családok óvodába érkezését a nagyon kedvezményes parkolókártya, amit
óvodalátogatási igazolással jogosultak kiváltani. Szülői igény lenne egy kijelölt
gyalogosátkelőhelyre.
Az óvoda főzőkonyháját, a két tagóvoda melegítő konyháját a Minta Menza Kft .
üzemelteti. A gyermekek egészséges fejlődése érdekében nagy figyelemmel kísérjük
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az étlap összeállítását, a kiadott étel minőségét és mennyiségét. Az együttműködésünk
jó,
a
lehetőségeikhez
mérten
támogatják
gyermekrendezvényeinket.
Költségvetésünkből üzemképessé tettük a konyha szag- elszívóját.

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda
Férőhelyek/óvodai csoportok száma

220 fő / 8 csoport

GYERMEKEK LÉTSZÁMA
ÉV

OKTÓBER 01.

MÁJUS 30.

Tényleges

Számított

Tényleges

Számított

2014/15.

182 fő

182 fő

181 fő

181 fő

2015/16.

184 fő

184 fő

196 fő

196 fő

2016/17.

175 fő

178 fő

184 fő

191 fő

2017/18.

172 fő

181 fő

198 fő

209 fő

2018/19.

184 fő

194 fő

194 fő

205 fő

2019.

A beiratkozás adatai alapján:

182 fő

193 fő

2019. december 31.

206 fő

217 fő

GYERMEKEK SZÁMA

TELJES CSALÁD

1.

63

11

2.

79

9

3.

27

1

4.

0

2

több

2

0
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
Védelembe vett
gyermek
2

Állam által nevelt
0

Gyám által nevelt
1

Egészségügyi
problémák

HH

HHH

Pedagógiai
szempontból

2

0

0

8

Halmozottan
fogyatékos

Autizmus
spektrumzavarral
küzd

0

6

1

2

0

Egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzd

Beszédfogyatékkal élő

0

BTMN

Értelmi fogyatékkal élő

0

Érzékszervi
fogyatékkal
élő

Mozgásszervi
fogyatékkal
élő

SNI

0

B

T

M

N

0

1

0

0

Szakszolgálat
Logopédia
Gyógytestnevelés

33 fő
16 fő

SZEMÉLYZETI LÉTSZÁM
17 fő határozatlan időre kinevezett, főiskolai végzettségű
+ 1 fő határozott idejű szerződés.

Óvodapedagógus

Gyakornok

Pedagógus I. Pedagógus II.

1 fő

10

5

Mesterped.

1 fő

Dajka

8 fő

Pedagógiai asszisztens

3 fő

Óvodatitkár

1 fő

Takarító

1 fő

+ 1 fő közcélú

Udvaros

1 fő

+ 1 fő közcélú
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2.1.2. Honvéd utcai tagóvoda

Honvéd utcai Tagóvoda (7400 Kaposvár, Honvéd utca 24/B.) frekventált
lakótelepen épült 1967-ben.
Az óvoda már az utcáról feltűnő látvány a gyönyörű, élénk színével, esztétikus
csoportjeleivel, feliratával. Alapterülete 562 négyzetméter, melyben négy csoportszoba
van, amelyek átlagban közelitik az 50 négyzetmétert. Az új tornaszobánk 60
négyzetméter.
Az épület két szélén elhelyezkedő csoportok (Süni és Katica) rendelkeznek külön
gyermeköltözővel, mosdóval és külön kijárattal az udvarrészükre.
Az óvoda közepén található csoportok közösen használják az öltözőt, a mosdót
jelképesen kettéosztották. Az említett Maci és Nyuszi csoportok a főbejáraton jutnak
ki az udvarra.
Az intézmény helyiségei, - a csoportszobák kivételével-, szűkösek. Átgondolt
szervező munkával ennek ellenére biztosítják a megfelelő lehetőségeket. Az egyes
helyiségek többfunkciósak. A felnőtt öltöző egyaránt szolgál a dolgozók ebédlőjeként,
de a délelőtt folyamán itt történik a gyermekek fejlesztése a szakszolgálat pedagógusai
által. A 2014/15. nevelési évben nevelői szoba kialakítására került sor, a régi vezetői
iroda helyén. A csoportszobák közül háromban parkettacsere, a folyosókon
burkolatcsere történt. Szükséges még a közös gyermekmosdó felújítása, amelyet a
villamoshálózat korszerűsítése utánra tervezünk. A felnőtt mosdó, tusoló megújítása a
2019 évi nyári zárás feladata.
Nagy és lényegi változást hozott az óvoda életébe a 2018 decemberében átadott
tornaszoba, amely szervesen csatlakozik az épülethez. Ezzel nem csak a gyermekek
mozgás és játék lehetőségei bővültek, mert a tornaszoba közösségi térként is
funkcionál. Itt került kialakításra a mozgássérült bejárat és a mosdó. A tornaszobához
szertár is tartozik.
Az óvoda szabályozott keretek között, de nagy nyitottsággal működik.
Legszorosabb természetesen a családokkal való együttműködés, de szívesen
bemutatják rendezvényeiket, osztják meg eredményeiket a tágabb környezettel is.
Figyelemmel kisérik a városban történő, óvodások számára élményt nyújtó
lehetőségeket, s aktívan, sikeresen vesznek részt azokon. Gyakran, etikus módon
jelennek meg a helyi médiában.
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Minden csoportnak saját udvara van, füves és szilárd burkolatú területtel, amely
összesen 2091 négyzetméter. 2019-ben a burkolatok is megújultak. A csoportban
dolgozó felnőttek sokat tesznek annak érdekében, hogy a füves terület megmaradjon,
és virágok díszítsék az óvodát. A biztonságos, zárt udvar lehetőséget kínál arra, hogy
az óvodások minden évszakban sok időt tölthessenek a szabadban.
Az udvari játék lehetőségeit az önkormányzat, az óvoda alapítványa és a szülők
segítségével sikerült bővíteni: több jól használható és szép, fából készült mozgásfejlesztő
játék került telepítésre, ahol szükséges, ott a megfelelő ütéscsillapítással.
Gyermekméretű kerékpárok, rollerok is rendelkezésre állnak, ahogy a homokozók és
a homokozó játékok, labdák, ugráló kötelek, a szerepjáték eszközei, stb. Az
óvodapedagógusok aktív pályázati tevékenysége szintén hozzájárult az udvari
játékeszközök bőségéhez.
A kinti tároló megépítése segített az eszközök állagmegóvásában.
Minden csoport udvarrészén van lehetőség a nyugodtabb tevékenységekre és a kinti
étkezésre a fedett kiülők, filagóriák alatt.
A kerítés mellett – ahol szükséges – zöld sövény és tujasor szűri a port és a zajt,
védi a gyermekek egészségét.

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda HONVÉD utcai TAGÓVODA
Férőhelyek/óvodai csoportok száma

110 fő / 4 csoport

GYERMEKEK LÉTSZÁMA
ÉV

OKTÓBER 01.

MÁJUS 30.

Tényleges

Számított

Tényleges

Számított

2014/15.

93 fő

94 fő

95 fő

96 fő

2015/16.

88 fő

90 fő

95 fő

97 fő

2016/17.

87 fő

89 fő

96 fő

98 fő

2017/18.

89 fő

91 fő

95 fő

95 fő

2018/19.

97 fő

97 fő

97 fő

98 fő

2019.

A beiratkozás adatai alapján:

90 fő

91 fő

2019. december 31.

103 fő
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GYERMEKEK SZÁMA

TELJES CSALÁD

EGY SZÜLŐS CSALÁD

1.

25

8

2.

51

1

3.

9

0

4.

3

0

több

0

0

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
Védelembe vett
gyermek
0

Állam által nevelt
1

Gyám által nevelt
0

Egészségügyi
problémák

HH

HHH

Pedagógiai
szempontból

7

0

0

7

Halmozottan
fogyatékos

Autizmus
spektrumzavarral
küzd

0

1

0

0

Egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzd

Beszédfogyatékkal élő

0

BTMN

Értelmi fogyatékkal élő

0

Érzékszervi
fogyatékkal
élő

Mozgásszervi
fogyatékkal
élő

SNI

0

0

B

T

M

N

0

0

0

0

Szakszolgálat
Logopédia
Gyógytestnevelés

17 fő
20 fő

1
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SZEMÉLYZETI LÉTSZÁM
8 fő határozatlan időre kinevezett, főiskolai végzettségű.

Óvodapedagógus

Gyakornok

Pedagógus I. Pedagógus II.

2 fő

0
Dajka

4 fő

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Takarító

1 fő

Udvaros

1 fő

1
9

Mesterped.

5 fő

1 fő

(4 + 4 órában)
(6 órában)
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2.1.3. Kaposfüredi Tagóvoda

A Kaposfüredi Tagóvoda (7451 Kaposvár, Kaposfüredi út 181.) helyi
műemlékvédettséget élvező épülete a 67-es út mellett, a városrész központjában
található. 1902- ben épült, és mindig közfeladatot látott el.
Óvodaként 1987 óta működik, kezdetben két csoportot alakítottak ki benne, majd
1990- ben új épületszárnyat építettek hozzá.
2014-ben négy csoportossá bővült. Alapterülete 667 négyzetméter lett. A fejlesztés
során tornaszoba, szertár, fejlesztő helyiségek, nevelői szoba, teakonyha és egyéb
kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. A csoportszobák mérete 50 négyzetméter.
Az óvoda korszerű, modern, esztétikus, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő,
akadálymentesített épület, amely nagyon jó körülményeket teremt a nevelő – fejlesztő
tevekénységeinkhez, bár a kivitelezés hiányosságait folyamatosan korrigálni kell.
Az óvodának hatalmas, parkosított, kertekkel övezett udvara van, -összeségében
3635 négyzetméter-, amely minden évszakban ideális lehetőséget nyújt a szabadban
való játékra. A folyamatos beszerzésnek és karbantartásnak köszönhetően megfelelő
az udvari játékkészlet, de a tárolási helyük szűkös.
A mozgásfejlesztő játékok a szabványnak megfelelőek, változatosak és korszerű
ütéscsillapító burkolattal ellátottak. A homokozókat lombos fák, illetve árnyékolók
védik a naptól. A kézműves tevékenységre, mesélésre, szerepjátékokra szintén
lehetőség van. Három babaház, egy filagória asztalokkal, padokkal biztosít helyet a
nyugalmasabb tevékenységekre.
A nagyobbak szívesen kerékpároznak a körforgalommal ellátott közlekedési pályán.
A kisebbek számára is rendelkezésre állnak megfelelő méretű közlekedési eszközök.
Minden csoportnak saját udvarrésze van, de ezek nem szigorú határok a gyermekek
számára. A kint tartózkodás ideje alatt így minden gyermek játszhat, beszélgethet az óvoda
összes nevelőjével, gyermekével.
A füves focipályát közösen használják. Reményeink szerint hamarosan műfüves
focipályával bővül az udvar.
A családok többsége rendezett körülmények között neveli gyermekeit, nem ritka a
három gyermekes család, és előfordul népesebb is.
A városrész falusias jellegű, ennek minden előnyével. Az emberek jól ismerik
egymást, a gyermekek óvodán kívül is sok időt töltenek együtt. A biztonságos környezet
erősíti az intézmény családias jellegét, biztosítja nyitottságát, így a szülők cselekvően részt
vehetnek az óvoda mindennapi életében.
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A negyedik csoport megnyitásával új munkatársakat alkalmaztunk, közben
nyugdíjba ment kollégánkat és a próbaidősöket is pótolnunk kellett. A sok személyi
változás ellenére jól működő, innovatív, együttműködésre, közös célok kitűzésére és
elérésére képes nevelői közösség alakult ki, ám itt is vannak időnként nehézségek,
nehezebben beilleszkedő kollégák.
Főbb eredmények:
o Zöld Óvoda cím elnyerése
o Tehetségműhelyek regisztrálása, majd akkreditációja.
o Madárbarát kert cím elnyerése.
o Biztonságos Óvoda cím elnyerése.
o Pályázatokon való nagyarányú részvétel, sikerek.
o Kincses Kultúróvoda pályázaton elismerő oklevél elnyerése.
o Beiratkozók létszámának növekedése. Az óvoda elismertsége, jó híre,
népszerűsége nőtt.
A K. N. S. K. Óvoda minden dolgozója büszke arra, hogy a Kaposfüredi Tagóvoda
Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett.
Mivel a település rész lakói magukénak érzik az óvodát, így szívesen támogatják.
Kaposfüred részönkormányzata szintén jelentős segítséget nyújt az intézménynek. Az
óvoda gyermekei és dolgozói a hagyományok szerint sokat tesznek ezért a
támogatásért, lelkesen és cselekvően vesznek részt a városrész életében,
rendezvényein.

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda KAPOSFÜREDI
TAGÓVODA
Férőhelyek/óvodai csoportok száma

110 fő / 4 csoport

GYERMEKEK LÉTSZÁMA
ÉV

OKTÓBER 01.

MÁJUS 30.

Tényleges

Számított

Tényleges

Számított

2014/15.

72 fő

77 fő

72 fő

77 fő

2015/16.

68 fő

70 fő

68 fő

70 fő

2016/17.

61fő

68 fő

66 fő

75 fő

2017/18.

68 fő

77 fő

75 fő

80 fő

2018/19.

72 fő

75 fő

86 fő

94 fő

2019.

A beiratkozás adatai alapján:

77 fő

82 fő

2019. december 31.

85 fő
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GYERMEKEK SZÁMA

TELJES CSALÁD

EGY SZÜLŐS CSALÁD

1.

16

10

2.

30

2

3.

19

2

4.

5

0

több

2

0

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
Védelembe vett
gyermek
2

Állam által nevelt
0

Gyám által nevelt
2

Egészségügyi
problémák

HH

HHH

Pedagógiai
szempontból

9

1

3
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Halmozottan
fogyatékos

Autizmus
spektrumzavarral
küzd

1

0

0

1

Egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzd

Beszédfogyatékkal élő

1

BTMN

Értelmi fogyatékkal élő

1

Érzékszervi
fogyatékkal
élő

Mozgásszervi
fogyatékkal
élő

SNI

0

2

B

T

M

N

0

0

0

0
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Gyógytestnevelés

17 fő
6 fő
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SZEMÉLYZETI LÉTSZÁM
8 fő határozatlan időre kinevezett, főiskolai végzettségű.

Óvodapedagógus

Gyakornok

Pedagógus I. Pedagógus II.

6 fő

0
Dajka

4 fő

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Takarító

1 fő

Udvaros

1 fő

2
3

Mesterped.

2 fő

0

(4 órában)
+ 1 fő közcélú
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2.2. ÖSSZEGZÉS

A Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda mind három épülete, környezete,
berendezése, tárgyai, eszközei kiváló feltételeket biztosítanak az óvodáskorú
gyermekek színvonalas neveléséhez, fejlesztéséhez. Az óvodában dolgozó
óvodapedagógusok és a munkájukat segítő, illetve annak feltételeit biztosító
alkalmazottak megfelelő szaktudás és elhivatottság birtokában felelősségteljesen
végzik munkájukat.
A csoportok a Honvéd utcai Tagóvodában életkor szerint szerveződnek, a
Nemzetőr Sori Óvodában és a Kaposfüredi Tagóvodában - a gyermekek életkora és
száma függvényében - vegyes csoportok is vannak. Pedagógiai Programunk erre
lehetőséget ad.
Amint az adatokból kitűnik, veszélyeztetett gyermek nincs az óvodások között, de
hátrányos helyzetű minden csoportban található. Nekik és rajtuk keresztül a családnak
igyekszünk segítséget nyújtani. Az óvodapedagógusoknak megkülönböztetett a
szerepe a feltárásban, mivel napi kapcsolatban vannak a szülőkkel és a bizalom okán
is betekintést nyernek a család életébe. Eredménynek és fontosnak ítélem, hogy egyre
több szülő keres meg a beszélgetni, tanácsot kérni gyermeke neveléséhez. Mind a
három óvodából bizalommal fordulnak hozzám. Véleményükkel, óvodai nevelésünk,
dolgozóink munkájának pozitív értékelésével megerősítik, hogy jó irányba haladunk.
A személyi ellátottság a nevelőmunka feladatihoz igazodik, a pedagógusok és a
nevelő munkát segítő munkatársak száma, végzettsége a törvényi előírásoknak
megfelelő. Szakmai igényességüket tükrözi, hogy már 12 óvodapedagógusunk
minősült pedagógus II-be, és két mesterpedagógusunk is van. A jelentkezések szerint
ez a szám két év távlatában legalább héttel emelkedik. Egy pedagógiai asszisztensünk
elvégezte az óvóképzőt, de még hátra van a nyelvvizsgája.
A nevelési év végére két óvónőnk szakvizsgát tesz. Tanulásukat anyagilag is
támogattuk.
2014 szeptemberétől pedagógiai asszisztensek segítik a nevelőmunkát, mostanra
helyük, szerepük kikristályosodott, a mindennapi gyakorlat részévé vált. Ebben nagy
szerepe van a rendszeres továbbképzéseknek. Tervezzük városi szinten
kezdeményezni, hogy a pedagógiai asszisztenseknek nyíljék lehetőségük az SNI-
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gyermekekről továbbképzés keretében ismereteket szerezni, lehetőség szerint a
dajkákkal együtt.
A nevelőtestület többsége évtizedek óta együtt dolgozik, a fluktuáció a természetes
folyamat (jellemzően a nyugdíjba vonulás) következménye. Elkötelezettek vagyunk a
fiatalításban, mert az óvodapedagógusok több mint fele öt
– hét éven belül nyugdíjba készül. Részt veszünk az óvodapedagógusok képzésében,
gyakorló helyet biztosítunk számukra. 2015-ben egyszerre három gyakornokot
vállaltunk. A kitűnő mentorálásnak nagy szerepe volt kiemelkedően eredményes
minősítő vizsgájukban.
A továbbképzési tervben célirányosan jelenítjük meg az óvodavezetői szakvizsga
megszerzését, mert a jelenlegi óvodavezetésből 5-7 éven belül várhatóan mindenki
nyugdíjba vonul.
Nevelőink közül az elmúlt öt évben nyolcan Polgármesteri Dicséretben
részesültek. Szolgálati Emlékérmet hárman vehettek át, és Miniszteri kitüntetést kapott
egy óvodapedagógus.
Fontos a teljesítményeket továbbra is reálisan értékelni, a szakmai fejlődést támogatni.
Elkészültek az ehhez szükséges szabályzatok, támogató dokumentumok.
Az
óvoda
nevelőközösségét
felkészült,
elhivatott,
gyermekszerető
óvodapedagógusok alkotják. Ennek hű tükre az általunk készített – a jogi és egyéb
változások hatására – rendszeresen megújított, korszerűsített Pedagógiai Program,
melynek alapján dolgozunk. Tartalma, szelleme, mind a szakma, mind a szűkebb –
tágabb környezet által elismert, egyaránt tükrözi a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi
Óvoda szakmaiságát, egységét és a három intézményegység sajátos arculatát, az ott
dolgozók egyéni kvalitásait. Pedagógiai Programunkat folyamatosan felülvizsgáljuk,
megfeleltetjük a jogszabályi változásoknak, megjelenítjük benne korszerűsödött
szakmai tudásunkat és gyakorlati tapasztalatainkat.
Nagy lépés és nagy munka volt a programunkhoz igazodó, jól használható, intézményi
szinten egységes csoportnapló és a többi, a jogszabályi előírásoknak és nevelői
gyakorlatunknak egyaránt megfelelő, a mindennapokban segítséget jelentő
dokumentum csomag kidolgozása.
Az elektronikusan kitölthető napló, dokumentáció először kihívást, majd
könnyebbséget jelentett a pedagógusok számára.
Szükségessé tette a számítógép használatának felhasználói szintű ismeretét. A
nevelőtestület tagjainak többsége képzést, napi segítséget igényelt ehhez. Az elmúlt
ötéves ciklusban ezen a téren fejlődtünk leglátványosabban.
A külső szakértői vélemény megerősítette, hogy mind tartalmilag, mint formailag
kimagasló színvonalú a dokumentációs munkánk.

2
5

Hegedüs M. Katalin

Az óvodapedagógusok új iránti fogékonyságát, nevelői érdeklődését mutatja
igényük az önképzésre, aktivitásuk az óvodai szakmai eseményeken, fórumokon,
értekezleteken. A 2019. április első hetében szervezett Kaposvári Óvodapedagógiai
Szakmai Napok felelőseként szélesebb körben megmutathattuk rátermettségünket. Az
esemény kiemelkedően sikeres, nagy érdeklődéssel kísért konferenciával zárult. A
Minőségi élet – életminőség a XXI. században, mentálhigiéné az óvodában téma
aktualitását, fontosságát jelzi, hogy Kaposvár polgármestere vállalta az esemény
fővédnökségét és a médián keresztül a város lakói figyelemmel kísérték az eseményt.
Az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladatunk. Jelentőségét mutatja, hogy a
legtöbb pályázatot az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez, a feltételek
megteremtéséhez írtuk és írjuk. „Nevető Szemek” Óvodai Alapítványunk 1,5 millió forint
támogatást nyert el áprilisban, amely Egészségtervünk minőségi megvalósítását fogja
segíteni. Az óvodai alapítványok működése nem csak az anyagi források bővülése miatt
jelentős, hanem a szülői közösséget, felelősségvállalást is erősíti. Mind a három
alapítványunk működése törvényes, célorientált, sikeres.
A szakmai munkaközösségek megújultak, eredményesen tevékenykednek. Az
általuk választott téma/tartalom megfelel a nevelőtestület által támogatott
Intézményvezetői Mesterprogram innovációs egységeinek. Az adott területet alaposan
feltérképezték, meghatározzák az erősségeket, gyengeségeket, az adott év céljait,
feladatait. Jellemző rájuk a pedagógiai innováció. Negyedik éve dolgoznak,
eredményeiket megosztják a nevelőtestülettel, akár egyéni tudásmegosztással,
mentorálással is. A munkaközösségek foglalkozásai nyitottak az óvodapedagógusok
számára, de még ritka, hogy egyéni, belső igény alapján kapcsolódjanak be egy másik
munkaközösség munkájába. Munkaközösségvezetői és vezetői szinten folyamatos az
együtt munkálkodás.
Az Intézményvezetői Mesterprogram megvalósítása a tervezettnél gyorsabb ütemű, a
Bölcsődével való együttműködés kivételével. Utóbbinál a tervezettnek megfelelő.
Hivatásunkból adódóan minden pedagógus és óvodai dolgozó kötelességének érzi
a rábízott óvodások védelmét, segítését. Ez egyben mindenkinek munkaköri
kötelezettsége is!
A gyermekvédelmi feladatokat a mindenkori, érvényben lévő jogszabályok szerint
végezzük és az óvoda irányadó dokumentumaiban részletesen szabályozzuk.
A három gyermekvédelmi felelős hatékonyan dolgozik együtt, közösen értelmezik a
törvényi változásokat, segítik egymás munkáját.
Az óvodavezetés és a nevelők érdeme, hogy jó a kapcsolat a
partnerintézményeinkkel. Az Intézményvezetői Mesterprogramba a nevelőtestület
kezdeményezésére került be a bölcsődével való kapcsolatfelvétel.
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Az intézmények közötti zökkenőmentes átmenet nagy jelentőséggel bír minden
kisgyermek életében, befolyásolja későbbi szociális és tanulási attitűdjeit. Kiemelten
fontos az iskolába lépés ideje, s hogy ebben kompetensen vegyünk részt, a Honvéd
utcai Tagóvodánk közvetlen munkatársa az EFOP 3.1.5-16-2016-00001
azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
című kiemelt projektnek. Az első év tapasztalatai alapján megéri sokat dolgozni a
projektben, várjuk a még nehezebbnek ígérkező, de még több eredménnyel kecsegtető
második évet!
Pedagógiánk kiemelt célja, alkalmassá tenni minden kisgyermeket a sikeres
iskolakezdésre. Sokat teszünk ezért, de igényünk van a folyamatos fejlődésre, s
munkánk objektív mérésére, majd eredményének visszacsatolására. Az iskolákban a
hagyományok szerint meglátogatjuk a volt óvodásainkat, hospitálunk tanóráikon.
Négy év óta februárban konkrét visszajelzést kérünk a tanítóktól, melynek eredményeit
feladatként megfogalmazva beépítjük a következő évi Munkatervünkbe.
A tágabb szakmai kitekintés okán kapcsolódtunk be a Kaposvári Egyetem
kutatási programjaiba. Először 2016-ban K. E. Gyógypedagógiai Intézetének oktatói
által jegyzett Dél-Dunántúli regionális nyomon követéses kutatásába, majd 2017
októberétől „Az óvodáskori fejlettség szerepe az iskolai tanulás sikerességében” a
Szegedi Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem, valamint a Colorado State
University (USA, Colorado) együttműködésével megvalósuló programba, amely 2021
szeptemberében fejeződik be.
A környezetünkben található iskolákkal együttműködési megállapodásban
rögzített, tartalmas, hagyományosan jó kapcsolatunk van, ez is segíti a szülőket abban,
hogy gyermekük számára a legmegfelelőbb tanintézményt válasszák.
A művelődési és művészeti intézmények bővíteni, színesíteni tudják az óvodai
életet, új élményekhez, ismeretekhez segítve ez által a gyermekeket. Közülük a főbb
partnereinkkel való együttműködésünket szintén megállapodásba foglaltuk.
Az óvoda dolgozói karitatív tevékenységekben aktívan részt vesznek, többször
kezdeményezőként is.
A nevelők ötletes, rendszeres formában, különböző eszközök segítségével vonják be
referencia környezetüket az óvodáink életébe. Tájékoztatást adnak az elért eredményekről.
A közösségi oldalakon is számos elismerő vélemény jelenik meg, gyakran idegenektől is,
akik figyelemmel kísérik intézményünk életét.
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Intézményünk, (mind a három óvodánk jó híre), az itt dolgozó kollégák magas
fokú szakmai hozzáértése, valamint marketing munkánk sok kisgyermeket vonz
hozzánk, a szülők szívesen választják intézményünket, elégedettek a munkánkkal.

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA
(Összesítő táblázat)
Férőhelyek/óvodai csoportok száma

440 fő / 16 csoport

GYERMEKEK LÉTSZÁMA
ÉV

OKTÓBER 01.

MÁJUS 30.

Tényleges

Számított

Tényleges

Számított

2014/15.

347 fő

353 fő

348 fő

354 fő

2015/16.

340 fő

344 fő

359 fő

365 fő

2016/17.

323 fő

335 fő

341 fő

357 fő

2017/18.

329 fő

349 fő

368 fő

384 fő

2018/19.

353 fő

366 fő

377 fő

397 fő

A beiratkozás adatai alapján:

2019.

349 fő

2019. december 31.

366 fő

394 fő

411 fő

GYERMEKEK SZÁMA

TELJES CSALÁD

EGY SZÜLŐS CSALÁD

1.

104

29

2.

160

12

3.

55

3

4.

8

2

több

4

0

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
Állam által nevelt
1

Védelembe vett
gyermek
4

2
8

Gyám által nevelt
3

Hegedüs M. Katalin

Egészségügyi
problémák

HH

HHH

Pedagógiai
szempontból

18

1

3

36

Halmozottan
fogyatékos

Autizmus
spektrumzavarral
küzd

1

7

1

3

2

Egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzd

Beszédfogyatékkal élő

1

BTMN

Értelmi fogyatékkal élő

1

Érzékszervi
fogyatékkal
élő

Mozgásszervi
fogyatékkal
élő

SNI

0

B

T

M

N

0

1

0

0

Szakszolgálat
Logopédia
Gyógytestnevelés

67 fő
42 fő

SZEMÉLYZETI LÉTSZÁM
32 fő határozatlan időre kinevezett, főiskolai végzettségű
+ 1 fő határozott idejű szerződés.

Óvodapedagógus

Gyakornok

Pedagógus I. Pedagógus II.

1 fő

18 fő

12 fő

Mesterped.

2 fő

Dajka

16 fő

Pedagógiai asszisztens

5 fő

Óvodatitkár

1 fő

Gazdasági ügyintéző

2 fő

(1fő 4 órában)

Takarító

3 fő

Udvaros

2 fő

+ 1 fő közcélú
+ 1 fő közcélú
(1fő 6 órában)
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TOVÁBBI FELADAT

Az intézmény jogszerű működésének
biztosítása, a zavartalan működés
garantálása.

A jogszabályoknak, törvényi
előírásoknak megfelelően, sok helyi
szintű szabályozás segítségével
egységes elveken, módon működik a
3 óvodai egység.
A szabályzatokat, eljárásrendeket már
az előkészítés fázisában módjuk van
megismerni, érdemben véleményezni
a kollégáknak.
(E-mail körök segítségével.)

Az óvoda működését, az
óvodapedagógusok munkáját,
előmenetelét meghatározó módosított
jogszabályok, rendeletek
megismerése, az elvárások folyamatos
átültetése a napi gyakorlatba.
Az érintettekkel az előkészítés
szakaszában való megismertetése.
(E-mail körök segítségével
naprakészen.)

Pedagógiai Programunk
 minőségi, egységes
elvárásokon nyugvó, de a
feladat ellátási helyek egyéni
sajátosságait figyelembe vevő
megvalósítása,
 folyamatos korszerűsítése.

Eredményes, szakértők, és referencia
környezet által elismert.
Kidolgozásra került a pedagógiai
szempontból hátrányos helyzet
értelmezése, szempontsora.

Pedagógiai dokumentációink



egységes, az elvárásoknak és a
gyakorlatnak megfelelő
célszerű kialakítása,
elvárásnak megfelelő,
szakszerű tartalmú vezetése.

Megújítottuk, korszerűsítettük és
egységesítettük a dokumentációt:
 Csoportnapló átdolgozása,
elektronikus vezetése;
 Gyermekek fejlődését nyomon
követő dokumentáció
átdolgozásával sikerült
használhatóbbá tenni a
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Folyamatos törvényi megfeleltetés.
A korszerű szakmai ismeretek –
folyamatos – beépítése,
gyakorlatunkba történő integrálása.

A dokumentumok folyamatos
karbantartása, megfelelő vezetése.

CÉL

ÉRTÉKELÉS




Intézményvezetői Mesterprogram
megvalósítása:
1.A projekt módszer megismertetése, bevezetése, csoportnapló
átdolgozása.
2. A gyermekek fejlettségmérési
rendszerének intézményi
felülvizsgálata, az rendszer
bevezetése.
3. K.N.S.K.Ó. EGÉSZSÉGTERVÉNEK
működtetése, fejlesztése.

TOVÁBBI FELADAT

gyermekek mérésére készült
mérőanyagot.
DIFER mérőeszköz alkalmazása
a reális gyermeki fejlődésmérés
érdekében.
Egységesek a különböző
hivatalos tájékoztatások,
nyilvántartások dokumentumai.

A formanyomtatványok elektronikus
formában, a háttér-eszközökkel
együtt, az óvodapedagógusok és amennyiben adekvát-, a többi nevelő
munkát végző alkalmazott
rendelkezésére állnak.
A Vezetői Mesterprogramot
megismerték, célkitűzéseit elfogadták,
és megvalósulásában együttműködtek
a kollégák:
1. Projektmódszer alapjait minden
óvodapedagógus ismeri. Többen
alkalmazzák a gyakorlatban.
2. Képzés, munkaközösség, majd
mérés bevezetése. Értékelő, rögzítő
lap.
3. Az Egészségterv jogszabályi
megfeleltetése, igazítása az új
elvárásokhoz. (P.P. átdolgozása a
változásoknak megfelelően.)
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1. Projekt módszer gyakorlatban való

széleskörű alkalmazása.
Projektgyűjtemény létrehozása.
2. Teljeskörű fejlettségmérés,

eredményrögzítés, visszacsatolás.
3. Egészséges környezetben,
egészséges emberek
tevékenykedjenek intézményünkben.
Új fóruma a megvalósításnak a ZÖLD
ÓVODA Munkacsoport.

CÉL

4. Tehetségcsírák felfedezése,

gondozása az óvodában.
Csatlakozási szándék kimunkálása a
Tehetségpont Hálózathoz.
5. Bölcsődével szakmai kapcsolat
kiépítése, együttműködési terv
készítése, működtetése, folyamatos
fejlesztése.

Az intézményi önértékelés
törvényes és eredményes
működtetése.

ÉRTÉKELÉS

TOVÁBBI FELADAT

4. Tehetséggondozás minden
csoportban működik.
A Kaposfüredi Tagóvoda kiválóan
akkreditált tehetségponttá vált.
5. Tátika Bölcsődével együttműködési
terv alapján eredményesen dolgozunk
együtt.

4. Újabb tehetségműhelyek létrejötte.
Eredmények megtartása. (Kiváló
akkreditáció) Aktív munka a
hálózatban, pályázatok írása.
5. Együttműködés kiterjesztése.
Tudásmegosztás.

Kiváló eredmények minősítéseken,
tanfelügyeleteken.

Az intézmény szakmai kapcsolatainak
bővítése a Pedagógiai Programunk
Eredményesen működik.
minőségi megvalósítása és az emberi
erőforrásaink fejlesztése érdekében.
Munkatársaink önfejlesztését,
továbbképzését, az innovációs
Humán erőforrásaink fejlesztése
folyamatokat támogattuk, biztosítva
 Önképzés, képzés,
voltak a csoport és team munka
továbbképzés.
feltételei.
Továbbképzéseken, Bázisintézményi
programokon, szakmai előadásokon
való nagyarányú részvétel.


Munkaközösségek (Vezetői
részei a szakmai vezetésnek.)

Mind a négy munkaközösség
tervszerűen, innovatív működött, a
kitűzött céloknak megfelelően. Az
egyes munkaközösségvezetők
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Színvonal megőrzése.
Kapcsolatok, együttműködés
kiterjesztése. (Határon túl is.)
Tudásmegosztás
Lehetőségek kihasználása. Nevelők
motiválása, segítése.
Eszközök, feltételek megteremtése.

A munkaközösségek, mint az
innovatív szakmai műhelymunka
forrásai működjenek, ismereteik,
eredményeik hasznosuljanak a
gyakorlati munkában.

CÉL

ÉRTÉKELÉS

TOVÁBBI FELADAT

egymással és az óvodavezetéssel
szorosan együtt dolgoznak.
Kapcsolattartás, kommunikáció együttműködés
Vezetői döntéselőkészítés, hozatal,
demokratikus módon, egyszemélyi
felelősséggel.
A kapcsolattartás, információáramlás
biztosítása

Partnereink
Belső
Külső

Rendezvények

Vezetői értekezletek rendje
Rendszeres pedagógiai megbeszélés
Szakmai tájékoztató, konzultáció
Munkacsoportok:
 Önértékelési Támogató
 „Minősítési”
 „Varázsműhely”
 Adott feladatra szerveződött
Kapcsolatrendszerünk bővítése,
gazdagítása, együttműködési tervek,
megállapodások kötése.
Etikus jó, eredményes.
Tagóvodavezetőink is kiválóan
menedzselik óvodáikat. A vezetés
ebben is egységes, támogató.
Tervezettek, célirányosak,
tartalmasok, jól szervezettek.
(Kiemelkedő: Kaposvári
Óvodapedagógiai Szakmai hét
megszervezése, lebonyolítása.)
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Az óvodapedagógus portfólió
(Célja, tartalma,
kompetenciák.)
 Az elkészült szakmai anyagok –
igény szerinti - áttekintése,
javítása.
Javult az információáramlás, de van
még tennivaló.
Együttműködés kiterjesztése.
Tudásmegosztás. Fejlesztések.
Kapcsolatok, együttműködés
kiterjesztése. (Határon túl is.)

Hagyományok szerint, színvonalasan.
Indokolt esetben bővülő.

Hegedüs M. Katalin

3. VEZETŐI PROGRAM

3.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM
Az óvoda szerves része a közoktatási rendszernek. A közoktatási rendszer szerves része
a társadalomnak.
Mivel a szülő a legdrágább kincsét, a gyermekét bízza rá a „közoktatási rendszerre”,
az óvoda nagyon fontos szerepet játszik a város életében.
A szülő által „jónak” minősített óvoda fokozza a „jó itt lenni” érzetét, képes az óvodán
kívüli felnőtt – közösség alakítására, komfortérzetének, lakóhelye iránti szeretetének
fokozására.
Az óvodával akkor elégedett a szülő, ha gyermekét szeretettel nevelik, egészséges,
esztétikus környezet veszi körül és láthatóan fejlődik, majd éretten kerül iskolába.
Óvodai nevelésünk célja tulajdonképpen egybeesik a szülői elvárással. Minden
gyermek
optimális
fejlesztésére
törekszünk,
egyénisége,
személyisége
tevékenységeken keresztül történő kibontakoztatásával.
A célt feladatokra osztva a napi munka során realizáljuk. A „mikénteket” és a
„hogyanokat” a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Pedagógiai Programja
tartalmazza, amely a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény, a 229/2012.
(VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról; az
Óvodai
nevelés
országos
alapprogramjáról
szóló
363/2012.
(XII.17.)
Kormányrendelet; Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.
17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet;
2015. évi IX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról; és a 2013. augusztus 1- től hatályos: Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai neveléséről és fejlesztéséről szóló irányelv 32/2012. (X.08.) EMMI rendelet
alapján készült.
Elkészítésében, megírásában, rendszeres felülvizsgálatában és módosításában, az
egyesített intézmény valamennyi óvodapedagógusával részt vettünk, ezért
szellemiségét, minden gondolatát, betűjét magunkénak érezzük.
Hiszem és vallom, hogy pedagógiai programunk, - amely a gyermek középpontba
helyezését, személyiségének kibontakoztatását és egyben szociális életképességet
(életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként tekinti, fejlesztését
tevékenységeken keresztül kívánja megvalósítani az örömteli gyermekkor keretében,
- jól szolgálja célunkat: a kiegyensúlyozott, önmagát megvalósító, de másokat és
hazáját szerető felnőtt személyiség megalapozását.

34

Hegedüs M. Katalin

„Minden gyerek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását,
szüksége van arra, hogy a saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen, joga, hogy ne
legyen mindig tiszta és tökéletes.
Joga van hibázni, szüksége van a feltalálásra és alkotásra, szüksége van esztétikai
érzelmekre, joga van bármiféle tudás megszerzésére.”3
/Celestin Freinet/

Feladatomnak és személyes felelősségemnek tekintem Pedagógiai Programunk és
az Intézményvezetői Mesterprogramom minőségi megvalósítását.
Vezetői munkám célja, hogy továbbra is biztosítsam a Kaposvári Nemzetőr Sori
Központi Óvoda jogszerű és zavartalan működését, megerősítsem mind a három
óvodai egység egyéni arculatának megtartását.

3 Celestin Freinet
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3.2. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

A gyermekfejlődő személyiség. Fejlődését genetikai adottságok és az érés sajátos
törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen
határozzák meg.
A gyermeknek tehát életkori szakaszonként sajátos és egyénenként változó testi és
lelki szükségletei vannak.
Az óvodai nevelés feladata ezek kielégítése. A feladatok megvalósításának kerete a
jól szervezett rugalmas napirend.
3.2.1. Az egészséges életmód alakítása.
Az egészséges életre nevelés szokásainak a megalapozását óvodás korban kell
elkezdeni. A gyermekek jó közérzetét a testi szükségletek kielégítése biztosítja, ezért a
gondozási feladatok ellátása alapvető óvodai tevékenység. A testápolás a gyermek tisztaság
igényének kielégítésén túl, jó lehetőség a nevelő és a kisgyermek meghitt viszonyának,
kommunikációjának kialakítására.
A megfelelő táplálkozás a fejlődés szempontjából elengedhetetlen. Fontos a
rendszeres étkezés szokásának és kulturált formájának kialakítása.
A mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban állnak. Az óvodás
időszakban elmaradt testi készség és képességfejlesztés nem, vagy csak alacsony szinten
pótolható. Feladatunk biztosítani a spontán mozgáslehetőséget az egyéni sajátosságok
figyelembevételével. A természet erőivel – levegő, napfény, víz
– történő edzés nagyon jó hatású.
Lényeges, hogy óvodásaink megismerkedjenek az óvodán kívüli sportolási
lehetőségekkel. A nagycsoportosok heti rendszerességgel járnak az uszodába, illetve
korcsolyázni. Az anyagi hátteret ehhez Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
biztosítja.
Óvodaidőben, két, a sportban az átlagnál képzettebb óvónő fociedzést tart a Bozsik
program keretében. A Kaposfüredi Tagóvodában a tehetségponton belül működik az
ovifoci, a Honvéd utcai Tagóvodában szintén megvan az ehhez szükséges tudás és
gyakorlat.
Fontos a prevenció és a korrekció. Ez utóbbihoz szakemberek bevonása szükséges,
amely intézményünkben biztosított.
Kisgyermekkorban az ebéd utáni pihenés élettani szükséglet. A megfelelő feltételek,
a szeretetteljes bánásmód és a jól megválasztott mese megteremti hozzá a nyugodt
légkört.
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3.2.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció.
A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia beszélni, a környezet
adta keretek közt tevékenykedni, eszközöket használni, a társakkal együtt működni.
El kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartásmintákat. Ez együttesen
a szociális tanulás intenzív formája.
Az óvodás „Én - központúsága” okán elsősorban önmagára képes figyelni,
magatartása tehát érzelmi vezéreltségű. Az óvodába lépés pillanatától kezdve meg kell
teremtenünk számára a biztonságot nyújtó, elfogadó magatartást, a szeretetteljes,
családias légkört.
A felnőtt türelme, empátiás készsége mind szükséges a gyermek számára a pozitív
töltésű érzelmi kapcsolatok kialakításához. A differenciált nevelőmunka során keressük a
gyermek pozitív tulajdonságait, megnyilvánulásait, és ezeket megerősítve kialakíthatjuk az
együttműködés és a mások felé fordulás képességét.
A gyermekek egymás közötti és a felnőttekkel való kapcsolatában egyaránt a
szabadságra, a nyíltságra és az őszinteségre építünk.

3.3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

3.3.1. Szubjektív feltételek.
A nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi elsősorban saját emberi nevelő példájával,
és az általa szervezett speciális foglalkozásokkal, módszerekkel alakítja, fejleszti a
gyermeki személyiséget a napi élet során.
Az óvónő és a gyermek kapcsolata akkor jó, ha aktív és kölcsönös. A kisgyermek még
az iskolába lépés előtti korban is igényli a testi kontaktust, a simogatást, a szeretetteljes
bánásmódot. Az óvónőnek mintegy helyettesítenie kell az édesanyát. A gyermeknek ez a
figyelem biztonságérzetet ad, megerősíti benne saját személye jelentőségét.
A 3 – 7 éves korú gyermek mintakövetése nem tudatosan választott. Minden vele
foglalkozó felnőttet kritika nélkül utánoz. Érzékenysége okán kódolja a körülötte élők
egymás közötti viselkedését, érzi az őszinteséget és a hamisságot egyaránt. Nagyon
fontos tehát a csoportban dolgozó felnőttek jó kapcsolata, az óvónők és a munkájukat
segítő dajka, pedagógiai asszisztens nevelési elveinek, stílusának összehangolása.
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3.3.2. Tárgyi feltételek és életszervezés.
Az óvoda tárgyi adottságait (pl.: közös mosdó, öltöző) figyelembe véve, a nevelés
céltudatos megtervezése során alakul ki a gyermekek óvodai életrendje.
A hetirend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermekek számára
a nyugodt, kiszámítható óvodai környezetet. Kialakításuk az óvodapedagógusok feladata,
a helyi sajátosságok figyelembevételével. A hetirendnél célszerű a csoportok közötti
összehangoltságra
törekedni.
A
napirend
időkereteinek
meghatározásakor
alapkövetelmény, hogy a legtöbb időt a játék kapja. A napirenden belül megvalósuló
tevékenységek végzésének zavartalanságát a gyermekek szokásrendszerének
kialakításával teremthetjük meg.
Az óvodai nevelőmunka kötelezően elkészítendő dokumentumait a törvényben
rögzítettek és a nevelőtestület határozza meg. Törekedni kell arra, hogy az
adminisztrációs munka a nevelést szolgálja, és ne váljék öncélúvá.

3.3.3. Az óvoda hagyományos ünnepei.
A hagyományok és az ünnepek közösségformáló erejűek. Erősítik az
összetartozást, a „mi óvodánk”, a „mi csoportunk” érzésének alakulását. Az ünnepek
kiemelik az ünnepen résztvevőket a hétköznapokból. Szépsége, mássága, külsőségei
és érzelmi telítettsége megérinti a gyermeket.
Az ünnepek a magyar kultúra hordozói, a hazaszeretetre nevelés fontos terepe.
Ezen kívül segítik a gyermek időbeni tájékozódásának alakulását.
2018 őszén felvettük a kapcsolatot a Csíkszentkirályi Óvodával. Polgármesterük
(fenntartó), igazgatójuk (munkáltató) és az óvoda vezetője nyitottan, örömmel fogadta
kezdeményezésünket.

3.3.4. Az óvoda kapcsolatai.
Az óvoda szociális és nevelési funkciója összekapcsolja a családot a gyermek
fejlődésére ható más tényezőkkel, intézményekkel.
A család és az óvoda kapcsolata a legfontosabb. A gyermek fejlődéséért mind a két
a környezet felelős, de az óvoda elismeri a szülők elsőbbségét.
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Az óvoda csak a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő
szerepét betölteni. Az együttműködésben, az egyenrangú nevelőtársi viszony
kialakítása érdekében az óvónő tapintatosan legyen kezdeményező.
A pedagógusok nagyon fontosnak tartják a családi nevelést, a szülőkkel való jó
kapcsolatot az együttnevelés érdekében. Gyermekszeretetükkel, adekvát
kommunikációjukkal, egyéni bánásmódjukkal elnyerik a szülők bizalmát és jellemzően
nagyon jó a nevelőpartneri együttműködés. A napi kapcsolattartás formái, a közös
programok, rendezvények, tevékenységek kialakítják a kölcsönös bizalmat az óvoda
és a család között.
Fontos, hogy a gyermekét elhanyagoló, vagy nem megfelelő módszerrel nevelő
szülő is érezze, hogy az óvónő vele együtt, az ő együttműködésével kíván
gyermekének segíteni.
Folyamatosan dolgozunk a szülőkkel való kapcsolattartás formáinak
korszerűsítésén.
Az óvoda munkáját a választott Szülői Szervezet segíti.

Nevelő munkánkat segítő más kapcsolatrendszerek:
Az óvoda fenntartója biztosítja az óvoda működési feltételeit, értékeli a
pedagógiai munkát és a feladatok végrehajtását.
Az iskola: szükséges az összhang megteremtése a követelményekben, a
bánásmódban a törésmentes nevelési folyamat biztosítása érdekében.
Az egészségügyi intézmények elsősorban prevenciós feladatokat látnak el.
Legfontosabb a kapcsolat az óvoda orvosával, védőnőjével.
A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei a problémákkal küszködő, illetve
sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálatát végzik, fejlesztésüket segítik.
A közművelődési intézmények közül többel szoros a kapcsolat. A bevált
hagyományos formákat érdemes megtartani és tartalmilag bővíteni.

Napjainkban egyre több külső rendezvényre hívják meg az óvodákat, szerveznek
számukra programot, próbálnak feladatot adni. Az óvodapedagógus és óvodavezető
felelőssége ezekből igényesen válogatni. A legfontosabb szempont, hogy a gyermekek
óvodai élete nyugodt maradjon, játék idejük ne sérüljön.
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NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ KAPCSOLATRENDSZEREK
Megnevezés
Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Humánszolgáltatási és
Titkársági Igazgatósága

Kaposvár Humánszolgáltatási
Gondnokság Bölcsődei Központ és
Egészségügyi Gondnokság
 Tátika Bölcsőde
Kaposvár Iskolái
Kiemelten:
 Benedek Elek Tagiskola
 Berzsenyi Tagiskola
 Honvéd utcai Tagiskola
 Kisfaludy Tagiskola
 Zrínyi Tagiskola

Értékelés





Minden általános iskola

AZ Együttműködési terv rögzítettek szerint
történt a kapcsolattartás.
Együttműködésünk keretei javultak,
bővültek.



Az intézmény dokumentumaiból aktuális,
cél-, és feladatorientált információ közlése.




Jó kapcsolat további ápolása.
Együttműködési tervben
megfogalmazottak érvényesítése.
Folyamatos kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás azokkal a bölcsődékkel,
ahonnan gyermeket kaphatunk.
További lehetőség biztosítása szakmai
gyakorlatra.













Folyamatos, jó.

További feladatok




Együttműködési terv elkészült.
K.Füred: Rendszeres kapcsolat
Együttműködési terv alapján a Benedek E.
Tagiskolával.
A tervben rögzítettek szerint történt a
kapcsolattartás.
Megfelelő.
Értesítéseket küldenek iskolahívogató
rendezvényeikről
Az elsősök nyílt óráiról értesítik az
intézményt.
A felvett gyermekekről visszajelzés
történik.
A partneri elégedettségi kérdőív minden
iskolába kitöltésre került.
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Együttműködési terv évente.
Jó kapcsolat további ápolása. Közös
programok bővítése.
Együttműködési tervben
megfogalmazottak érvényesítése.

Kérdőív felülvizsgálata, szükség szerinti
átdolgozása, módosítása.

Megnevezés
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Értékelés




Együttműködési megállapodás.
Esetmegbeszélések.
Továbbképzés.



Nagyon jó, együttműködésre épülő
kapcsolat a szakszolgálat szakembereivel
és az utazó gyógypedagógusokkal.
Autista integráció segítése
Folyamatos konzultáció az
óvodapedagógusokkal az együtt fejlesztés
érdekében.



Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
SMPSZ Kaposvári Tagintézménye







Óvoda orvosai, védőnők




Hozzájárulnak az eredményes nevelő
munkánkhoz. Szívesen vállaltak szakmai
tájékoztatókat, megbeszéléseket a szülők
és az óvodapedagógusok számára
egyaránt.
Intézményi szintű belső továbbképzést
tartottak.

A védőnő feladatát az éves tervnek
megfelelően ellátja, ha szükséges igény
szerint rendelkezésünkre áll.
Évente kétszer fogorvosi vizsgálat.
Óvodánként eltérő az orvos szándéka
szerint. (formális/érdemi)
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További feladatok
Szorosabb kapcsolattartási formák
szorgalmazása- esetmegbeszélés, tervszerű
találkozás, konzultáció az óvodapedagógusokkal





A különleges bánásmódot igénylő
gyermekek számának növekedése
intézményünkben fokozottabb
együttműködést kíván.
Kapcsolat, fenntartása, szakmai
megbeszélések, konzultációk az
eredményes együtt fejlesztés érdekében



További segítség kérése az autista
integrációhoz.



Előadók hívása továbbképzésekre, szülői
értekezletekre.



Jó kapcsolat fenntartása, egészségterv
megvalósításában való együttműködés
jobb kihasználása.

Megnevezés

Értékelés


Pedagógiai Oktatási Központ (POK)






Kaposvári Egyetem





COMPASS Egyesület




Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat



Egyre jobb. Továbbképzések, előadások
lehetőségeiről, szervezéséről rendszeresen
értesülünk.
Magas színvonalú, ingyenes, akkreditált
képzéseken való részvétel biztosítása.
Az intézményünkben kihelyezett, sikeres
képzést, tanácsadást tartottak.
Hagyományosan jó, fokozatosan bővülő.
Továbbképzéseiken, rendezvényeiken való
aktív részvétel.
Szakmai projektjeikben való részvétel.
Óvóképzés támogatása a gyakorlóhely
biztosításával.
Nagyon jó. Kérésünkre rendezvényeink
lebonyolításában segítenek.
Két török pedagógus delegációt fogadtunk
Kaposfüreden, akik elismerően
nyilatkoztak munkánkról, bekapcsolódtak
az aktuális napi környezetfejlesztési
tevékenységbe.
Óvodánkat rendszeresen támogatják.
(anyagilag is)
Részt veszünk a helyi kulturális
eseményeken.
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További feladatok






Képzési, ismeretszerzési lehetőségek
további kihasználása.
Pedagógiai céljainkat támogató képzések,
tanácsadók igénylése.

Folyamatos együttműködés.

Honvéd u. Tagóvoda:
 További jó kapcsolat ápolása.
Kaposfüredi Tagóvoda:
 Együttműködési terv készítése.
 További lehetőségek átgondolása,
kipróbálása az óvodai élet színesítése, és
óvodánk népszerűsítése érdekében.


Jó kapcsolat ápolása.



Helyi rendezvények színesítése az
óvodások szereplésével.
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3.4. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI és az
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

Az óvodai élet tevékenységformái a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek és
saját nevelési gyakorlatunknak megfelelően, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi
Óvoda Pedagógiai Programjában kerültek rögzítésre. Az óvodapedagógus feladatait
szintén tartalmazza, módszertani segédlettel együtt. Az óvodapedagógus módszertani
szabadságát maximálisan tiszteletben tartjuk.

3.5. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
Az óvodai nevelés kialakítja azokat a készségeket, képességeket,
személyiségjegyeket, amelyek alkalmassá teszik az óvodást az iskolai tanulás
megkezdésére. Az óvoda – mint a közoktatási rendszer első és kötelező eleme –
munkáját jóváhagyott program alapján végzi, ezért illetékes a gyermek iskolai
alkalmasságának megítélésében.
Végső soron a szülő dönt, az ő felelőssége, hogy hová íratja be gyermekét. A
szülővel való jó kapcsolat azért is fontos, mert ez esetben az óvodapedagógus – a
helyes döntés érdekében – kellő tapintattal befolyásolni tudja az iskolaválasztást.

3.6. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE
A sérülés eredete szerint orvosi fogalom. Pedagógiai szempontból az értelem, a
látás, a hallás, a mozgás, a beszédszervek hibás működése vagy az érzelmi élet súlyos
zavara által okozott eltérő fejlődést értjük alatta.
Integrált óvodai nevelésük alapját törvény teremti meg. Fontos, hogy a
gyermekeket fogadó óvoda rendelkezzék a szükséges feltételekkel, ez az érintett
gyermek és a befogadó gyermekközösség érdeke.
Alapító okiratunk biztosítja a sajátos nevelési igényű és azon gyermekek
befogadását, akiket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján az
óvodai nevelés keretei között célszerű fejleszteni.
A befogadó csoportjuk óvodapedagógusai a sérült gyermek számára egyéni
befogadási és fejlesztési tervet készítenek. Gyógypedagógiai végzettségű
óvódapedagógusunk nincs, egy óvónőnk rendelkezik fejlesztőpedagógusi
szakvizsgával, ezért a gyermekek specifikus fejlesztése külső szakemberek
segítségével történik, akikkel folyamatos a szakmai együttműködés. Az elkövetkező
években ezt erősíteni kívánjuk, ahogy a feltételek megteremtését is, mert
tapasztalataink szerint egyre több a különleges, egyedi, támogatást igénylő
kisgyermek.
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3.7. A NEVELŐTESTÜLET és a
MUNKÁJUKAT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG

„A gyermekek úgy éreznek és cselekszenek, miként azoknál látják,
akiket szeretnek és becsülnek.”,
/Wlassics Gyula/4

A nevelőtestület együttműködési képessége döntően befolyásolja a szakmai
munkát, meghatározza az óvoda nevelési eredményeit. A mindenki által elfogadott
értékrend szabályozóként hat. Nevelőtestületünket a kölcsönös tisztelet, a kollegiális
magatartás, egymás munkájának megbecsülése jellemezi. Nem tekinthetjük
értékeinket statikus állapotnak, nap, mint nap dolgoznunk kell érte, hogy
megmaradjanak, gyarapodjanak.
A kiegyensúlyozott, biztonságos, derűs légkörben történő munkához elengedhetetlen
a szervezeti struktúra jó és átgondolt felépítése, a mindennapokban való realizálása.
A három intézményrész nagysága, és a Kaposfüredi Tagóvoda földrajzi
elhelyezkedése átgondolt eljárásrendet és jó szervezőmunkát igényel. Az óvoda
szabályzatai, eljárásrendjei a jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően
rögzítik a célokat, feladatokat, a megvalósítás módját, a nevelőmunka résztvevőinek
feladat és jogkörét.
Az évek során a dolgozóknak, az intézményhez kötődő egyéb felhasználóknak, és a
különböző szintű irányító, ellenőrző valamint a szakmai munkát segítő szervezeteknek
is letisztult, hogy milyen ügyben kell a központi intézmény vezetőjét, s milyen
ügyekben a helyetteseket, illetve a tagintézmény-vezetőket megkeresniük.
A vezetői kapcsolattartás formái kialakultak. Napi szinten beszélünk, találkozunk,
szoros a munkakapcsolatunk. A havi vezetői munkaértekezlet időpontja rögzített, de
az adott feladatok függvényében ennél többször is sor kerülhet rá. Idetartoznak a
köznevelési referens által összehívott alkalmak is. Rendszeresek a kibővített vezetői
értekezletek, amelyeken aktívan vesz részt az Önértékelési Támogató Csoport vezetője
és a munkaközösségvezetők.
Az információáramlás rendje szabályozott. Vezetői és formális szinten megfelelően,
sokszor kiválóan működik. Gyorsaságát jelentősen növeli a belső e-mail körök
használatának napi gyakorlata. Jól működik a vezetői szintű, a nevelőtestületi, a
munkatársi, a telephelyekhez kötődő és a szülői e-mail kapcsolat. Honlapunk mind
tartalmi, mint formai szempontból gazdagodott, látogatottsága növekszik. Pályázati úton
nyertünk támogatást a professzionális működtetéshez. Megújulása, korszerűsítése
folyamatban van.
Az informális szintű tájékoztatásra továbbra is nagyon oda kell figyelni, mert ez
kényes terület, különösen a közösségi média ad/adhat teret a nem feltétlenül a
valóságnak megfelelő és inkorrekt információknak. Rendszeresen témája
munkamegbeszéléseinknek az etikus kommunikáció és infokommunikációs csatornák,
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felületek megfelelő módon történő használata. Ilyen téren kiemelkedően sikeres
éveket tudhatunk magunk mögött.
A másik telephelyeken történő látogatások, hospitálások, a jól működő
munkaközösségek, az adott feladatra szerveződött team-ek szintén hozzájárultak az emberi
és szakmai kapcsolatok minőségi fejlődéséhez.
Nagy eredmény, hogy minden óvodánkban van főállású takarító és kettőben udvaros
is. Cél, hogy a teljes dolgozói kör közalkalmazott legyen.
Megállapíthatjuk, - s eredményeink alapján a külső szakértők, partnerek ezt írásban
is megerősítették -, hogy a vezetés nagyon jól végzi a dolgát, intézményünkben
emberileg és szakmailag egyaránt jó, igényes nevelőmunka folyik.
Az egyéni értékek, kompetenciák elismerése, kibontakoztatásuk segítése egyaránt
érdeke a gyermekeknek, a pedagógusoknak és a nevelőtestületnek.
Az óvodavezető felelőssége, hogy a nevelőtestület közös szakmai koncepciója és
az óvónők módszertani szabadsága egyaránt érvényesüljön.
Ennek érdekében továbbra is biztosítani kell:
a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeit,
az önképzéshez szükséges szakirodalmat, a világháló gyors elérését, a
technikai eszközök folyamatos korszerűsítését,
a felkészüléshez, az írásos tervező, értékelő és egyéb kötelező
adminisztrációs munkák elvégzéséhez szükséges helyet – nevelői szobát –
az intézményben (szervezés),
a szakmai fejlődéshez szükséges és az egyén érdeklődésének megfelelő
továbbképzéseken való részvétel lehetőségét,
a szakvizsgára jelentkezés motiválását, amely kiemelt jelentőségű a vezetői
utánpótlás biztosítása miatt,
a képzés anyagi támogatását,
a kollégák közötti információáramlást, a szakmai konzultációs alkalmakat, a
tudásmegosztás lehetőségeit,
a munkaközösségek működését segíteni, hogy a gyakorlatban is váljanak
nyitottá, fórumot teremteni a létrehozott szakmai értékeik, innovációik
óvodai szintű megismerésére, a gyakorlatban való hasznosítására,
egymás munkájának jobb megismerését, a jó gyakorlatok átvételét,
a minőségi munka mérésének – minél kevesebb adminisztrációval történő
– lehetőségét, a fejlődés érdekében.
Óvodai nevelésünk célja a harmonikus személyiségfejlesztés, amely biztosítja a
sikeres iskolakezdést, az iskolai beilleszkedést.
/4Wlassics Gyula
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A célok eléréséhez szükséges a nevelői folyamat ellenőrzése. Az ellenőrzés lényege
a pozitívumok kiemelése és megerősítése, valamint a hiányosságok konstruktív módon
történő megszüntetése. Fontos, hogy az önelemzés és önértékelés, a tartalmas
reflektálás képessége kialakuljon a nevelőtestület minden tagjában.
Céljaink elérését segíti az óvoda kidolgozott és a gyakorlatban jól működő
önértékelési rendszere, a minősítések és tanfelügyeletek eredményei.
A pedagógiai munka ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a munkamegosztás
a vezető, a helyettes, a tagóvodavezetők és a munkaközösség vezetők között.
Ezzel együtt lényeges, hogy az óvodavezető közvetlen módon jusson
információhoz a nevelők munkájáról, mert csak így látszik biztosítottnak az élő,
folyamatos szakmai együttműködés és segítségnyújtás.
Fontos, hogy a szakmai ellenőrzésen alapuló értékelést az egy csoportban dolgozók
közvetlenül, azonos időben megismerhessék.
Az ellenőrzés rendjét az óvodai munkaterv rögzíti.
Az óvodai „nevelő” fogalmába intézményünk minden dolgozója beletartozik, hisz a
kisgyermek „nem képes nem utánozni”, tehát minden szeretett felnőtt követendő
modell a számára.
A nem pedagógus alkalmazottaknak ezért ismerniük kell a pedagógiai
programunkat, azonosulni annak céljaival. Továbbképzésüket biztosítani, egyéni
fejlődésük iránti kezdeményezésüket támogatni kell. Szívesen vettek részt a játékos
szakmai tréningeken. Tevékenységük, pontos és lelkiismeretes munkájuk nagyon
fontos az óvodai nevelőmunkában. Biztosítják a gyermekek gondozását, környezetük
tisztántartását.
A pedagógiai asszisztens munkakör, ami 2014–től létezik, egyszerre jelentett
lehetőséget és bizonytalanságot.
Szép feladat volt tartalommal megtölteni, amiben segített, a pedagógiai
asszisztenseknek, dajkáknak, óvodapedagógusoknak, az óvoda vezetésének
szakmaisága, tapasztalata, kreativitása. Folytatjuk a bevált tervezett továbbképzési
rendszert, a dajkák rendszeres továbbképzésén részt vesznek a pedagógiai
asszisztensek, és az ő képzésüket is nyitottá szükséges tenni, hogy a dajkák
érdeklődésük szerint látogathassák.
A gazdálkodás, a működtetés, az étkeztetés, és az ügyvitel sokrétű feladat, amely
rendszeres és pontos munkát kíván.
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A felsorolt feladatokat ellátó óvodatitkár és a gazdasági ügyintézők, kiválóan végzik
munkájukat, de ahhoz, hogy ne kelljen feleslegesen dolgozniuk, szükségük van korrekt
információkra a velük szemben támasztott óvodán kívüli elvárásokról, jogszabályi és
egyéb változásokról.
Fontos a rendszeres tájékoztatásuk és továbbképzésük megszervezése.
Az óvodai dolgozók együttműködése, az egymásra figyelés, az összedolgozás
biztosítja a színvonalas napi munkavégzést. Az elkövetkezendő években tovább
kívánjuk erősíteni nevelőtestületünk szakmai kompetenciáját.
Az Intézményvezetői Mesterprogram megvalósítása szintén a minőségi fejlődést
szolgálja.
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3.8. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK, FELADATOK

„A múltból okulva világosan előre látni a jövőt minden következményével és
helyesen ítélni meg a jelent, ami tulajdonképpeni kötelességünk.”
/Apáczai Csere János/5

Az óvoda feladata a gyermek – életkori sajátosságait figyelembe véve,
személyiségét megismerve és tiszteletben tartva – derűs, szeretetteljes, családias,
biztonságot sugárzó légkörben való nevelése, a fejlődéséhez szükséges körülmények
biztosítása.
Gondoskodnunk kell tehát az óvodásokat körülvevő egészséges, biztonságos,
esztétikus és célszerű tárgyi, személyi feltételek, környezet megteremtéséről.
Ennek érdekében szükséges:
rendelkezésre állnia minden olyan felszerelésnek, tárgynak, eszköznek,
anyagnak, ami az intézményben a megfelelő körülmények biztosításához,
szinten tartásához, fejlesztéséhez kell,
a nevelőmunkát, a gyermekek fejlesztését szolgáló tárgyi feltételek
folyamatos biztosítása,
az óvodapedagógusok felkészülését, csoporton kívüli munkáját segítő
eszközök beszerzése,
a minden munkaterületet érintő folyamatos korszerűsítés, ami egyben a
dolgozók munkáját is megkönnyíti.
A tárgyi felszereltség korszerűsítésében, bővítésében irányadóak munkatársaim
javaslatai, ötletei, mivel a saját munkaterületüket, óvodájukat ők ismerik a legjobban.

5 Apáczai Csere János
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3.8.1. HUMÁN ERŐFORRÁSFEJLESZTÉSE

Az óvoda vezetőjének - a gyermekek érdekében - feladta, sőt kötelessége is
biztosítani azokat a feltéteket, amelyek az óvodapedagógusok szakmai tudásának
fejlődését szolgálják. Fontos még a motiváció, a támogatás, az elismerés. (Szubjektív
feltételek.)
Ma már természetesnek mondható, hogy napi szinten szerzünk információt a
világhálóról. Ehhez az óvodapedagógusok hozzáférését is lehetővé kell tenni az
intézményben. A számítástechnika még mindig elég drága, de hosszabbtávon
költséghatékonyabb a nyomtatott szakirodalomnál. Az elmúlt években jelentősen
bővült az eszköztárunk.
Támogatjuk, motiváljuk a pedagógiai munkát segítők informatikai képzését is.
Segíti az óvodapedagógusok munkáját a „Szakmai eszköztár fejlesztése az
innovatív pedagógiai munka érdekében” munkaközösség háttértárakon gyűjtött
anyaga. Még a munka elején tartanak, de a cél egy komplex gyűjtemény.
Városunkban és környékén rendszeresen szerveznek az óvodapedagógusok
számára ingyenes továbbképzéseket, szakmai fórumokat, találkozókat. Jó
munkaszervezéssel megoldható az érdeklődő nevelők részvétele.
Támogatni kell az óvodán belüli és kívüli tudásmegosztást. A folyamat megkezdődött,
eredményeink alapján már megyén kívülről is felkerestek minket.
Feladatunk az „Óvodai jó gyakorlatok” összegyűjtése, melyek ösztönzik a szakmai
fejlődést. A hozzáférés lehetőségének biztosítása az intézményegységekben szintén
fontos.
Az óvodapedagógusok a portfólió készítéséhez, valamint a minősítés követelményeire
való felkészüléshez, egyéni és szervezett formában egyaránt segítséget kaptak és
kapnak. 2014-től igénylik a Portfóliós és minősítési Munkacsoportot, ami
vezetésemmel működik. Mivel szaktanácsadó is vagyok, így fogadjuk a város más
óvodáiból jelentkező érdeklődőket is.
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Honvéd utcai Tagóvoda

Kaposfüredi Tagóvoda

Időszak

Fő

Fő

Fő

Fő

2018/19

4

5

3

12

2019/20

3

2

1

6

2020/21

1

1

1

3

2021/22

13

3

1

1

Iránya és finanszírozása

Összesen

Intézmény neve

Kaposvári Nemzetőr Sori
Központi Óvoda

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV

Irányát a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Pedagógiai Programja, az
óvodapedagógusok érdeklődése, az induló képzések, valamint a szakmai
célok keretein belül önálló választási lehetőséget biztosító pályázatok
határozzák meg.
Finanszírozását a továbbképzési keret célirányos felhasználásával, a POK által
szervezett képzéseken való részvétellel, és a különböző lehetőségek
felkutatásával, kihasználásával valósíthatjuk meg.
(Sikeres pályázatok. Más intézmények által elnyert pedagógus
továbbképzéshez való csatlakozás.)
2017 szeptemberétől: 1fő köz-oktatásvezető képzés. (Cél: szakvizsga)
2018 szeptemberétől: 1fő Gyógytestnevelés az óvodában és az iskolában.
(Cél: szakvizsga)
Támogatjuk a pedagógiai asszisztensek és a dajkák szakmai továbbképzését.
2010 –tól kiemelt feladat a vezetői utánpótlás szakirányú képzése.

50

Hegedüs M. Katalin

3.8.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK

Az intézmény gazdálkodásának fő irányelvei: a takarékosság, a hatékonyság, és
az áttekinthetőség. A beszerzéseket megelőző tervezés és széleskörű tájékozódás
lehetővé tette/teszi, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat hatékonyan használjuk fel.
A gazdálkodás nyilvántartásainak pontos vezetése teremti meg az alapot az átgondolt,
időben történő beszerzésekhez.
A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondoksággal való jó együttműködés szintén hozzájárul
a biztonságos gazdálkodáshoz. (Pontos információ a költségvetésünk aktuális
állapotáról.)
Ennek eredményeként az elmúlt vezetői ciklusban nagyobb értékű beszerzések
történtek, és lehetőség nyílt a dolgozók munkakörülményeit javító eszközök
megvásárlására.
A teljesség igénye nélkül:
A csoportoknak fejlesztőjátékok, székek, szőnyegek, textíliák, párakapuk, udvari
játékok, stb.
Munkatársaknak nagyméretű, korszerű dolgozói hűtőszekrény; ebédlőszékek;
irodaszékek; bútorok; textíliák; munkacipő és két alkalommal munkaruha;
Számítógépek, színes fénymásolók, szkennerek, projektorok, audiolejátszók, kisgépek
(porszívók, szerszámok) stb.
A tisztítószer, a foglalkozási anyag és a működéshez szükséges eszközök minden
nevelési évben biztosítottak voltak, az elhasználódott dolgok pótlása szükség szerint
és folyamatosan történt.
A gazdálkodásról minden nevelési év értékelésekor beszámol a vezetés. Az igények
felmérése rendszeresen történik. A konkrét tervezés a tanévnyitó értekezlet témája, a
döntés bekerül az éves munkatervbe.

51

Hegedüs M. Katalin

3. ZÁRÓGONDOLATOK

„Vezető az legyen, ki dicséretért nem liheg, szidástól nem fél,
dicsőséget nem halmoz, hírnevet nem hajszol,
jutalma a legnagyobb: a társak sikere.”
/John Heider/6

Köszönettel tartozom a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda minden
dolgozójának, hogy munkájával, szaktudásával, tapasztalataival, ötleteivel,
nyitottságával hozzájárult közös sikereinkhez, óvodánk elismertségéhez.
Közönöm segítségüket abban is, hogy optimista és reális jövőképet, tennivalókat
fogalmazhattam meg vezetői programomban.
Bízom benne, hogy gondolataikra, elképzeléseikre ráismernek vezetői
programomban, továbbra is azonosulni tudnak céljaimmal, és egyetértenek az ezek
megvalósítása érdekében megfogalmazott feladatokkal.
Végül, de nem utolsósorban hálás vagyok a felém irányuló elismerésükért,
személyem iránti bizalmukért, és azért, hogy a következő vezetői ciklusban is velem
kívánnak dolgozni.
Tudásommal, élettapasztalatommal, szakmai és vezetői gyakorlatom birtokában
legfontosabb célom, hogy sikerrel megfeleljek az óvoda mindhárom tulajdonosának:
a gyermekeknek és a szülőknek, akik használják,
a fenntartónak, aki működteti,
a szakembereknek, akik dolgoznak benne.
A vezetői programomban leírt célokat, irányelveket és feladatokat továbbra is
demokratikus vezetői módszerekkel kívánom megvalósítani.

„Az íróasztal veszélyes hely,
Ha onnan akarod szemlélni a világot”
/John Le Carré/7

John Heider
John Le Carré
6
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INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE és az abból következő FELADATOK
1. PEDAGÓGIAI FELADATOK
NEMZETŐR
Kiemelkedő területek: Az oktatáspolitikai köznevelési célok nyomon követhetőek az intézmény stratégiai dokumentumaiban. Az operatív
tervezés hatékonyan szolgálja a stratégiai célok elérését. Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet
mutatnak a megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal. A tervezés során a felelősségi körök körül határoltak, melyben szerepet kapnak
a munkaközösségek, egyéni és csoportszinten a pedagógusok. Az intézményben hatékony önértékelési rendszer működik. Figyelembe veszik a
kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel.
Fejleszthető területek: A Mesterprogramban megfogalmazott célok megvalósításának folytatása a gyakorlati munka során. A gyermekek
fejlődését nyomon követő, egységes mérőrendszer bevezetése.
HONVÉD
Kiemelkedő területek: Az éves beszámolókban pontosan megfogalmazzák az aktuális időszak eredményeit és nehézségeit. - Az operatív
tervek nagyon tudatos egymásra épülést tükröznek. - Az intézményben a dokumentumok kezelése tartalmilag és formailag is kiemelkedő módon
történik.
Fejleszthető területek: Az intézményi dokumentumokban jól megfigyelhető egymásra épülő tervezés további alkalmazása és a
dokumentumkezelés formai és tartalmi színvonalának megőrzése.
KAPOSFÜRED
Kiemelkedő területek: Az intézményvezetés irányítószerepe egyértelműen megállapítható a stratégiai, és operatív dokumentumok
kialakításában. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési
területnél felsorolt adatok), demográfiai, és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése,
feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. Az éves tervezés és a
beszámolók igazolják, hogy az intézményben jól működik a felelősség és hatáskör megosztás, az arányosság figyelembe vételével. A
gyakorlati megvalósulás a pedagógusok, és munkaközösségek, szakmai teamek bevonásával történik. Évente, tudatosan gyűjtik az adatokat,
eredményeket, és a helyben szokásos módon a mérések dokumentumban, illetve a beszámolókban, munkatervben megjelenítenek
Fejleszthető területek: A munkatervben jelenjenek meg a mérésekből adódó célok, feladatok a következő időszakra vonatkozóan. A mérési
eredmények tükrében, a további feladatok kijelölése, - ha szükséges-, intézkedési tervek létrehozása, a PDCA ciklus alkalmazása. Egységes
elvek kialakítása a gyermekekről készülő fejlesztési tervek készítése tekintetében.
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FELADAT
A gyermekek fejlődését nyomon követő, egységes mérőrendszer bevezetése. Célok, feladatok egységes gyakorlati megvalósítása. Intézkedési
terv és eljárásrend készítése. (Fejlesztési tervek tartalmának meghatározása.) A mérési eredményekből következő feladatok meghatározása a
Munkatervben, PDCA ciklus.

2. SZEMÉLYISÉG – és KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

NEMZETŐR
Kiemelkedő területek:
Az intézményben határozott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint rendeződő közösség alakult ki. Támogató szervezeti és
tanulási kultúra jellemzi az óvodát. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek
fejlesztésére, ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. A stratégiai dokumentumok tartalmazzák a különböző együttműködés
formáit, a közösségfejlesztés feladatait. A szülői kapcsolattartás területén a kölcsönös bizalom, az együttműködés dominál. Az intézmény
működésébe való bevonódással a szülők elégedettek.
Fejleszthető területek:
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése érdekében a tehetséggondozás folytatása a csoportokban.
HONVÉD
Kiemelkedő területek: Az óvoda stratégiai és operatív dokumentumaiban kiemelt szerepet kap az egészség és környezettudatos nevelés,
átfogó egészségnevelő programot működtetnek. - Az intézmény nagy hagyományokkal bíró, közösségi programokat szervez, melyek
eredményességét a magas szülői részvétel és a pozitív visszajelzések igazolják. - A támogató szülői közösség elismeri az intézmény munkáját.
Fejleszthető területek: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztéseinek aktuális eredményeit a beszámolókban jelenítsék meg,
vonjanak le belőle következtetéseket, szükség szerint határozzanak meg feladatokat.
KAPOSFÜRED
Kiemelkedő területek: Az önértékelés és a beszámolók konkrét adatokkal támasztják alá a az eredmények meglétét. Támogató szervezeti
és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő
információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött
ismeretszerzéshez (pl. játékhoz) szakszerű útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a nevelés-tanítás-tanulás
módszertanát. A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi
hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. Az intézmény közösségi programokat szervez. A szülők a megfelelő kereteken belül
részt vesznek a közösségfejlesztésben. Partneri igény elégedettségmérést végeznek, az eredményeket elemzik, a mérések dokumentum
rögzíti.
Fejleszthető területek: A belső kommunikáció további fejlesztését, hatékonyságának növelését célozták meg az önértékelés során készült
Intézkedési terv szerint.
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése érdekében a tehetséggondozás folytatása a csoportokban. A kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek egyéni fejlesztéseinek aktuális eredményeit jelenjenek meg a beszámolókban, ezek képezzék a további feladatok alapját.
A belső kommunikáció hatékonyságának növelése.

3. EREDMÉNYEK
NEMZETŐR
Kiemelkedő területek:
A stratégiai fejlesztésekben és az operatív munkában a belső és külső mérési eredményeket tudatosan figyelembe veszik. Az eredmények
elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása folyamatosan jelen van. Nyilvántartják és elemzik az intézményi
eredményeket.
Fejleszthető területek:
A mérések és azok eredményeinek rögzítésére szolgáló eszközök fejlesztése. (Mesterprogram szerint) A mérési eredmények tükrében, a további
feladatok kijelölése, - ha szükséges-, intézkedési tervek létrehozása, a PDCA ciklus alkalmazása.
HONVÉD
Kiemelkedő területek: Az intézményben folyó tanítási-tanulási folyamat eredményessége a partneri elégedettség mutatókból és a belső
mérési eredményekből jól nyomon követhető. - Az eredményességi mutatókból következő feladatok meghatározásai az operatív tervekben
nagyon jól megjelennek.
Fejleszthető területek: A nagycsoportos gyermekekre vonatkozó kimeneti méréseknek és az iskolai visszajelzéseknek az összevetése, a
következtetések rögzítése, valamint a fejlesztendő területek meghatározására épülő feladatok kidolgozása és megjelenítése az operatív
dokumentumokban.
KAPOSFÜRED
Kiemelkedő területek: Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. Az intézmény
partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. Az intézmény
kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez
kapcsolódóan a kiemelt eredmények dokumentáltak az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul. Az
intézmény rendelkezik külső elismeréssel, Zöld óvoda címmel rendelkeznek, illetve regisztrált tehetségpontok lettek.
Fejleszthető területek:
Az eredményességi mutatók rögzítése, dokumentálása, és gyakorlata során elért eredmények megtartása.
FELADAT
A mérések és azok eredményeinek rögzítésére szolgáló eszközök fejlesztése. (Mesterprogram szerint) A mérési eredmények tükrében, a további
feladatok kijelölése, - ha szükséges-, intézkedési tervek létrehozása, a PDCA ciklus alkalmazása.
Az eredményességi mutatók rögzítése, dokumentálása, és gyakorlata során elért eredmények megtartása.
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4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
NEMZETŐR
Kiemelkedő területek:
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra. Az óvodapedagógusok motiváltak, elkötelezettek a közös célok iránt: eredménye a jól
működő team munka. A munkaközösségek innovatív műhelyként a szakmai tudás elmélyítését és ezáltal a feladatok magasabb színvonalú
megoldását szolgálják. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. Az intézmény vezetése
támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik munkájukra.
Fejleszthető területek:
Az intézményi önértékelés intézkedési tervében meghatározott feladat megvalósítása. (Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az
információáramlás és a kommunikáció. Hatékonyabbá tétele érdekében a visszacsatolás erősítése szükséges.)
HONVÉD
Kiemelkedő területek: Hatékonyan működő munkacsoportok, munkaközösségek segítik az intézményi célok megvalósulását, a belső
tudásmegosztásra nagy hangsúlyt fektetnek. - Szakmailag elhivatott, a feladatok iránt elkötelezett pedagógusok és minőségi munkát végző
nevelést segítő kollégák dolgoznak az intézményben.
Fejleszthető területek: Javasoljuk, hogy a pedagógiai folyamatok megvalósulásának ellenőrzése és értékelése során kapjanak feladatot a
munkaközösség vezetők is.
KAPOSFÜRED
Kiemelkedő területek: Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző akik munkaterv szerint
végzik a feladatukat a, munkájukat év végén értékelik az új feladatok megjelölésével. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre
tisztázott. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében
támaszkodik a munkájukra. A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok
kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. Az
intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Kétirányú információáramlást
támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban
vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.
Fejleszthető területek:
Az intézményi önértékelés során megjelölt cél megvalósítása a kommunikáció hatékonyságának növelése tekintetében.
FELADAT
A pedagógiai folyamatok megvalósulásának ellenőrzése és értékelése során továbbra is kapjanak feladatokat a munkaközösség vezetők. A
kommunikáció hatékonyságának növelése, különös tekintettel a visszacsatolásra.
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5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
NEMZETŐR
Kiemelkedő területek:
Széleskörű partneri kapcsolattartás, az óvoda nevelőmunkájának segítése és a pozitív óvodakép növelése érdekében. Az intézmény a helyben
szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). Az óvodapedagógusok és a gyermekek
részt vesznek a különböző helyi rendezvényeken.
Fejleszthető területek: A partneri kapcsolatok tartalmának célszerű bővítése.
HONVÉD
Kiemelkedő területek: Az intézmény kapcsolati rendszere nagyon jól kidolgozott és leszabályozott. - Az intézmény a szülőkkel való
eredményes együttműködést kiemelten kezeli, amely megalapozza az elégedettségüket és az óvodához való kötődésüket.
Fejleszthető területek: Javasoljuk a partneri elégedettségmérés kiterjesztését egyéb kulcsfontosságú partnerekre is.
KAPOSFÜRED
Kiemelkedő területek: Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről
tartalomleírással is rendelkezik. Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése.
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. SZMSZ-ben
szabályozott módon az intézmény eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének. ( interjúk ) A tájékoztatás szóban, írásban, digitálisan, a
honlapon és a médiában egyaránt megvalósul. Az intézmény a szakmai szervezetek együttműködésében a Zöld óvoda, és tehetség pont
feladatok ellátásán keresztül, a helyi közéletben a helyi települési rendezvényeken való aktív részvétellel vesz részt. Az intézmény kiemelkedő
szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. Zöld óvoda cím, regisztrált
tehetségpont.
Fejleszthető területek:
Az intézmény külső és belső kapcsolatainak kezelése terén elért eredmények megőrzése, a kiemelkedő színvonal megtartása.
FELADAT
Az intézmény külső és belső kapcsolatainak terén elért eredmények megőrzése, a kiemelkedő színvonal megtartása. partneri kapcsolatok
tartalmának célszerű bővítése, az elégedettségmérés értelemszerű kiterjesztése.
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6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
NEMZETŐR
Kiemelkedő területek:
Az intézmény vezetője rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét. A pedagógus
továbbképzések az intézményi célok optimális megvalósítását szolgálják. Az intézményi elvárások találkoznak a pedagógusok érdeklődésével.
Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. Az intézmény
alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az intézmény munkatársai
gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül. Az intézményben a nevelést segítő eszközök
és módszerek kiválasztása nagyfokú pedagógusi szabadságot tükröz. A pedagógusok többsége nyitott az újra.
Fejleszthető területek:
Az Intézményvezetői Mesterprogram megvalósításával a megkezdett innovatív pedagógiai eljárások bevezetése a napi gyakorlatba.
HONVÉD
Kiemelkedő területek: A tagintézmény vezető példaértékű szakmai és emberi elkötelezettséggel törekszik a pedagógiai és infrastrukturális
fejlesztésekre. - Az intézmény a saját, egyéni arculatának megőrzése mellett folyamatosan szem előtt tartja és segíti a közös intézményi
(központi óvoda) fejlődést is
Fejleszthető területek: Javasoljuk az intézményen belüli gyakorlati bemutatók szervezését, bevált módszerek, eljárások átadását a
pedagógusi és a nevelőmunkát segítők körében egyaránt.
KAPOSFÜRED
Kiemelkedő területek: Az intézmény az infrastruktúrára vonatkozó tervének készítésekor a nevelés /tanítás céljait, feladatait veszi
figyelembe a folyamatos fejlesztés elvének szem előtt tartásával. Az intézmény törekszik az IKT eszközök használatára a pedagógiai munka
minden területén, melyet igazolnak a csoportnaplók, tematikus tervek, az intézményi egyéb dokumentumok. Az intézmény rendszeresen
felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás-szükségletéről. A pedagógiai munka megszervezésében, a
feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az
intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok
döntés - előkészítésbe történő bevonása - képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. Az intézmény munkatársai
képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést.
Fejleszthető területek: Az intézményben az infrastruktúra, és a nevelési / tanulási struktúra alakítása terén elért eredmények megtartása.
Az intézményi önértékelés folyamatában készített Intézkedési tervben megfogalmazott céloknak megfelelően az IKT eszközök folyamatos
fejlesztése.
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FELADAT
Fejleszthető területek:
Az Intézményvezetői Mesterprogram megvalósításával a megkezdett innovatív pedagógiai eljárások bevezetése a napi gyakorlatba, az ütemezés
szerint.Az intézményen belüli gyakorlati bemutatók hatékonyabbá tétele a pedagógusi és a nevelőmunkát segítők körében egyaránt.
Az intézményben az infrastruktúra, és a nevelési / tanulási struktúra alakítása terén elért eredmények megtartása.
Az IKT eszközök folyamatos fejlesztése.

7. A KORMÁNY és AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KIADOTT AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS
ALAPPROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK és A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT
CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS.
NEMZETŐR
Kiemelkedő területek:
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos
alapprogramban foglaltakkal. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program
kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.
Fejleszthető területek:
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a pedagógiai programban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése.
HONVÉD
Kiemelkedő területek: A stratégiai és operatív tervek tartalmazzák a törvényi előírásokat, a változások követésében naprakészek.
Fejleszthető területek: A szakvizsgára irányuló képzések preferálása az intézményi célok és a pedagógusok érdeklődésével összhangban.
KAPOSFÜRED
Kiemelkedő területek:
Az intézmény Pedagógiai Programja, mind céljaiban, feladataiban, mind tartalmában koherens az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával.
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési/tanulási feladatait,
céljait. Az intézmény folyamatosan, tudatosan nyomon követi a Pedagógiai Program megvalósulását, melyeket mért adatokkal is igazol.
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más
fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. A tervek nyilvánossága biztosított. A tervekben egybehangzóan megtalálhatóak a
Pedagógiai Program kiemelt és részcéljai, feladatai a felelősök, határidők, dokumentálás módjának meghatározása, illetve az eredmény
mutatók. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.
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Fejleszthető területek:
Az általános pedagógiai céloknak, elveknek megfelelő Pedagógiai Program működtetésének való megfelelés eredményeinek megtartása.
FELADAT
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a pedagógiai programban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése. Az általános
pedagógiai céloknak, elveknek megfelelő Pedagógiai Program működtetésének való megfelelés eredményeinek megtartása.
A képzések folytatása az intézményi célokkal és a pedagógusok érdeklődésével összhangban.
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MESTERPROGRAM
Általános terv 5éves időszakra VEZETŐ típusú főprofilra
A tervezési ciklus ideális esetben egybeesne a vezetői pályázatom öt évével. Az adott
helyzetben az ötödik év – számomra szerencsés esetben – már a következő vezetői ciklusom
első évét jelenti.
Célok:
1. A vezetői pályázatom professzionális megvalósítása a négydimenziós modell mentén.
1.1. A cél-, és feladatrendszer sikerhez megvalósításához szükséges innovációk
bevezetése, működtetése:
1.1.1. A projekt módszer megismertetése, bevezetése, csoportnapló átdolgozása.
1.1.2. A gyermekek teljes körű fejlettségmérési rendszerének intézményi
felülvizsgálata, az új rendszer bevezetése, a fejlettségmérés eredményeit
rögzítő egyéni fejlettségi lap továbbfejlesztése.
1.1.3. A Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Egészségtervének
működtetése, fejlesztése.
1.1.4. Tehetségcsírák felfedezése, gondozása az óvodában. Csatlakozási szándék
kimunkálása a Tehetségpont Hálózathoz.
1.1.5. Bölcsödével szakmai kapcsolat kiépítése, együttműködési terv készítése,
működtetése, folyamatos fejlesztése.
 Tudásmegosztási tevékenység:
o Intézményen belül:
 Nevelőtestület tagjai számára
Formája: szakmai anyagok megosztása, előadás, workshop,
munkaközösség, csoportos és egyéni konzultáció (személyes és
online), annotációs gyűjteményem megosztása.
o Intézményen kívül:
 Szakmai közönség számára
Formája: előadás, konzultáció a szaktanácsadás keretei között, és
online formában az érdeklődő kollégák részére.
 Szülők, partnerek számára
Formája: előadás, konzultáció (szülői értekezlet, fogadó óra, eseti
megbeszélés, óvodai honlapon cikk, helyi média)
Szakmai anyagok készítése, véleményezése. (Fenntartó és
részönkormányzat számára)
2. Az öt év vezetői munkájának értékelése alapján a mesterszintű, új vezetői pályázat
elkészítése.
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1. Vezetői pályázatom nevelési, tanulási tartalma az óvoda pedagógiai programjával kongruens.

Fejlesztési céljaimnál messzemenően építettem a nevelőközösség, és a nevelőmunkát segítő
nem pedagógus alkalmazottak szakmaiságára, sokszínűségére, emberi értékeikre, figyelembe
véve a fejlődés lehetőségeit.
Jelenleg intézményünk a város legnagyobb óvodája. Körzetében kevés óvodás korú kisgyermek
van, de a szülők és partnereink elégedettek munkánkkal, szívesen választják óvodánkat.
Szeretnénk, ha ez a jövőben így maradna, ezért értékeinkre alapozva minden területen fejlődni
kívánunk. Kollégáim, a szülői közösség, a fenntartónk és minden partnerünk támogatását bírjuk
ehhez.
Mesterprogramom megvalósítása elengedhetetlenül szükséges céljaink eléréséhez. A célok
meghatározását kutatómunka alapozta meg. Felmértük/felmérjük a helyi mikrotársadalmikörnyezet igényeit és ennek eredményeit érvényesítjük pedagógiai programunkban.
A nevelőtestület igényli a továbblépést, partnereinkkel együtt támogatja mesterprogramom
megvalósítását.
A program jellemzői:
 Innovatív, mert az óvoda erősségeit és gyengeségeit felmérve, újszerű eljárásokat,
módszereket alkalmazva vezet a célhoz.
 Fejlesztő, mert a gyermeki szükségletekre épül, minőségi fejlesztést valósít meg. Igényli
az óvoda humán erőforrásainak fejlesztését. Feltételezi az óvodapedagógusok aktív
szakmaiságát, kreativitását.
 Mérhető hatást eredményez a tartalmi munkában, a szervezet fejlődésében és az óvodát
használók, megítélők körében egyaránt.
A mesterprogram kezdete 2016. 01. 01. Szorít az idő, nem várhatunk programjainkkal eddig az
időpontig. Az előkészítést folytatjuk. A konkrét feladatokat tartalmazó előkészítő szakasz 2015.
09.01 – 2016. 01. 01-ig tart.
1.1.1. A projekt módszer megismertetése és bevezetése.
Intézményünkben a tervező munka területén egységes koncepciót kívánunk kialakítani, ennek
része a tanulás tervezésének és gyakorlatának megújítása.
Három éve szakmai beszélgetéseink központi témája a tervezés. Tájékozódtam a
szakirodalomban, a világhálón, konzultáltam más óvodákban dolgozó óvodapedagógusokkal, s
elkezdtem projekt módszerrel dolgozni a csoportomban. Többeket érdekelt a módszer, ezért
megosztottam velük tapasztalataimat és az elméleti anyagot, amelyet összegyűjtöttem e
témában. Ebben a nevelési évben, vezetőként, megismertem minden pedagógus tervezési,
gyakorlati, mérési, értékelési munkáját és az eddigi tapasztalatok alapján kialakult véleményét.
Mindenkiben megvan a változtatás igénye, nyitottak az újra.
Értéknek tartom a három óvodánk sajátos arculatának megőrzését, amit a pedagógiai
programunkban intézményi egységenként meg is jelenítünk. Indokolatlan viszont, hogy a
három eltérő csoportnaplót használjunk ugyanannak a programnak a megvalósításához, amivel
ráadásul még csak nem is elégedettek az óvodapedagógusok.
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Az óvodás korosztályhoz nagyon közel álló, a gyermeki tevékenységet középpontba állító
módszert, a projekt módszert szeretnénk megismerni, melyhez kapcsolódik egy sajátos
tanulásszervezési mód. Első lépésként ezzel ismerkedik meg a nevelőtestület.
Célunk tehát az öt éves, mesterpedagógusi ciklus végére:
 a projekt rendszerű tanulásszervezés megismerése, bevezetése;
 szakmailag korrekt, használható, egységes dokumentáció létrehozása.
TC

ÉV

AZ ÖT ÉVES IDŐSZAK TERVEZETT EGYSÉGEI

I.

2015/2016.

A Projekt módszer megismertetése, előkészítő szakasz

II.

2016/2017.

A Projektmódszer gyakorlati bevezetésének előkészítése, kipróbálása.

III.

2017/2018.

A Projekt módszer gyakorlati bevezetése. (A pedagógus döntése)

IV.

2018/2019.

A Projekt módszer további bevezetése. Értékelés, javítás, megosztás.

V.

2019/2020.

A módszer óvodai szintű bevezetése. Tapasztalatok megosztása a
partnerekkel.

1.1.2. A gyermekek teljes körű fejlettségmérési rendszerének intézményi felülvizsgálata, az új
rendszer bevezetése, a fejlettségmérés eredményeit rögzítő egyéni fejlettségi lap
továbbfejlesztése.
Minőségi munkánk másik sarkalatos pontja a gyermekek fejlődésének nyomon követése. A
Belső Gondozói Rendszer mérési módszerei reális képet adtak a gyermek fejlődéséről, erre
alapozva készítettük el és valósítottuk meg az egyéni fejlesztést, majd az újabb mérés
megmutatta milyen mértékben volt eredményes a munkánk. Az integrációt követően a
minőségfejlesztési munkaközösség kidolgozott egy fejlődést nyomon követő lapot, amin évente
kétszer rögzítjük, hogy az egyes nevelési, tanulási területeken hol tart a gyermek. A kitöltés a
megfigyelés módszerén alapul, ami meglehetősen szubjektív eredményt ad. Szükségünk van
egy komplex, minden fejlődési területet magába foglaló mérési módszerre, a hozzátartozó
mérőeszközökkel. A mérési eredményeket rögzítő, a gyermek egyéni fejlődését mutató
dokumentumnak összehasonlíthatónak, standardizálhatónak, statisztikailag megjeleníthetőnek
kell lennie, mert így hiteles tájékoztatatást tesz lehetővé a szülő és a fenntartó felé is.
Minden módszer akkor eredményes, ha szakmai tudás, és pedagógusi elfogadás van mögötte.
Nagyon fontos, hogy a nevelőtestület magáénak érezze az innovációs törekvéseket, megismerje
a különböző pedagógiai lehetőségeket, eljárásokat, s legyen módja állást foglalni, érvelni, a
nevelőtestülettel közös döntést hozni. Lehetővé kell tenni, hogy minden óvodapedagógus
megismerhesse a közösen kiválasztott eljárásokat, módszereket és a hozzájuk tartozó
eszköztárat.
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I.

ÉV
2015.
2016.

AZ ÖT ÉVES IDŐSZAK TERVEZETT EGYSÉGEI
2015: A mérőeszköz bevezetésének előkészítő szakasza– felkészülés.
2016: A mérőeszköz bevezetésének előkészítő szakasza –kidolgozás.

II.

2016/2017.

A mérőeszköz kísérleti bevezetése. (A pedagógus döntése)

III.

2017/2018.

A mérőeszköz óvodai szintű bevezetése.

IV.

2018/2019.

A mérőeszköz csoportszintű, professzionális használata.

V.

2019/2020

Standardizálható tapasztalatok levonása, eredmények kimutatása.

TC

1.1.3. A Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Egészségtervének működtetése,
fejlesztése
Fő célunk: Javuljon az intézményben dolgozó munkatársaink, óvodás gyermekeink, és
szűkebb-tágabb családjuk életminősége és egészségi állapota.
A 2013/2014. nevelési évben a pályázati források anyagi lehetőséget biztosítottak
színes, tartalmas, eszközigényes projektek, rendezvények megvalósításához, és a külső
érdeklődést biztosító reklám eszközök finanszírozásához. Vezetői feladatom, hogy –ha
szűkebb keretek között is –a pályázati év sikeres tartalmi elemeinek folytatásához az
anyagi forrásokat megteremtsem. Az egészségterv minőségi megvalósulásához
szükségesnek látom konkrét, időegységekre lebontott feladatterv kidolgozását,
megvalósítását.
TC

ÉV

I.

2015.
2016.

II.

2016/2017.

III.

2017/2018.

IV.

2018/2019.

V.

2019/2020

AZ ÖT ÉVES IDŐSZAK TERVEZETT EGYSÉGEI
2015: Az egészségterv működtetéséért felelős team megalakítása.
2016: Feladatterv kidolgozása, helyi sajátosságok megjelenítése.
Feladatterv megvalósítása.
A tervezett feladatok megvalósítása, a megvalósítás félidős, átfogó értékelése
Feladatterv megvalósítása, minőségi működtetése, értékelése.
A tervezett feladatok megvalósítása, az öt éves egészségnevelési terv
megvalósításának átfogó értékelése, új feladatok meghatározása.

1.1.4. Tehetségcsírák felfedezése, gondozása az óvodában. Csatlakozási szándék kimunkálása
a Tehetségpont Hálózathoz.
A városközponttól öt kilométerre található tagóvodánkban évtizedes hagyománya van a heti
rendszerességgel, a délelőtti napirendbe illeszkedő tehetséggondozó foglalkozásoknak.
Jelenleg a gyermektánc, a Bozsik program keretében futball, valamint játékos ismerkedés az
angol nyelvvel műveltségi terület működik, de elindult az óvodakert és a madárbarátok körének
kialakítása is. Mindegyik motorja az adott területen plusz szakirányú végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus, aki számíthat a nevelői közösség támogatására,
segítségére, elismerésére. A szülők és a városrész szintén figyelemmel kíséri munkájukat,
rendszeresen részt vesznek a szűkebb-, és tágabb lakókörnyezet rendezvényein.
Eredményességük külső elismertségét a helyezések, oklevelek, elnyert kupák bizonyítják.
Tehetséggondozó munkájukhoz minden támogatást igyekszem biztosítani. Felvettem a

64

Hegedüs Mária Katalin

kapcsolatot a városunkban működő bázis óvodával, s megismerkedtünk a tehetségpontok
hálózatával. Ennek hatására négy kolléganőm jelezte, hogy szeretné a tehetséggondozási
tevékenységét az említett keretek közt tovább folytatni.
TC

ÉV

AZ ÖT ÉVES IDŐSZAK TERVEZETT EGYSÉGEI

I.

A tagóvoda pedagógusai ismertetik terveiket a nevelőtestülettel.
Tájékozódás, majd kapcsolatfelvétel a Tehetségpont helyi bázisóvodájával

II.

2015.
2016.
2016/2017.

III.

2017/2018.

A csatlakozás feltételeinek megfelelő tehetséggondozási gyakorlat kidolgozása.

IV.

2018/2019.

Kritériumok teljesítése, csatlakozási szándék bejelentése, a munka folytatása.

V.

2019/2020.

Tehetségpont Hálózat tagjaként az erőforrások célirányos felhasználása,
fejlődés.

Tehetségpont Hálózat Hírleveleinek folyamatos figyelése. Orientáció.

1.1.5. Bölcsödével szakmai kapcsolat kiépítése, együttműködési terv készítése, működtetése,
folyamatos fejlesztése
Óvodavezetői pályázatom értékelésénél a nevelőtestület igényként fogalmazta meg, hogy
vegyük fel a kapcsolatot a bölcsődével. Minden évben jelentős számban érkeznek hozzánk a
Damjanich utcai Bölcsödéből gyermekek. Az említett bölcsőde a felsőfokú szakmai
végzettséget adó gondozónők képző helyeként is működik.
Mind a két intézmény, de elsősorban a gyermekek számára jelent segítséget, ha megismerjük
egymás nevelési céljait, feladatait, módszereit, a napi életritmust, a szokásrendszert. A szülők
felé is kommunikálni kívánjuk eredményeinket, szeretnénk, ha módjuk nyílna az előzetes
tájékozódásra az óvodai neveléssel kapcsolatosan. A bölcsőde nyitott az együttműködésre,
elsősorban a játékos foglalkozásokhoz várnak tőlünk módszertani segítséget.
Az óvodapedagógusok a bölcsődéből az óvodába kerülést kívánják a gyermekek számára
könnyebbé tenni.
TC

ÉV

AZ ÖT ÉVES IDŐSZAK TERVEZETT EGYSÉGEI

I.

2015.
2016.

II.

2016/2017.

2015: Bölcsődével való elvi megállapodás után a munkakapcsolat felvétele.
2016: A bölcsőde nevelési rendszerének megismerése.
Éves együttműködési munkaterv elkészítése. Megvalósítása. Értékelése.

III.

2017/2018.

Éves együttműködési munkaterv elkészítése. Megvalósítása. Értékelése.

IV.

2018/2019.

Éves együttműködési munkaterv elkészítése. Megvalósítása. Értékelése.

V.

2019/2020

Éves együttműködési munkaterv elkészítése. Az öt éves együttműködés
átfogó értékelése. További perspektívák kidolgozása.

Az öt év vezetői munkájának értékelése alapján a mesterszintű, új vezetői pályázat
elkészítése.
2.1. Anyaggyűjtés (tények elemzése, jegyzőkönyvek, értékelések, vélemények stb.)
Folyamatos elemzés, értékelés. Egyeztetés a szakmai és más fontos partnerekkel.
2.2. Új vezetői pályázat és mesterprogram készítése.
2.

65

