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„ Vezető az legyen, ki dicséretért nem liheg, 

Szidástól nem fél, dicsőséget nem halmoz, 

Hírnevet nem hajszol. 

Jutalma a legnagyobb: TÁRSAI SIKERE.” 

(John Heider) 
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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros   Tárgy: Óvodavezetői pályázat 

V. ker. Önkormányzat Képviselő Testülete 

1051 Budapest Erzsébet tér 4. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Ezúton szeretném pályázatomat benyújtani a tisztelt Képviselő Testület által kiírt Belváros-

Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Tesz-Vesz Óvoda óvodavezetői állá-

sára. 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy megfelelek a pályázatban előírt feltételeknek: 

- Főiskolai óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezem (oklevél 1.sz. melléklet) 

- Közoktatás-vezetői szakvizsgám van (oklevél 2. sz. melléklet) 

- Óvodapedagógusi gyakorlatom 36 év 

- Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló nyilatkozat (nyilatkozat 3. sz. mellék-

let) 

- Erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezem (erkölcsi bizonyítvány 4. sz. melléklet) 

- A pályázatom tartalmazza a szakmai önéletrajzom, vezetői programom. 

- Pályázatom tartalmazza a személyes adataim megismerhetőségéről és kezelhetőségéről 

szóló nyilatkozatom, ill. nyilatkozom, hogy nyílt vagy zárt ülésen történjen-e a pályá-

zat elbírálása. 

 

A büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat mellékleteként másolatként 

csatolt dokumentumok az eredetivel megegyező másolatok, ill. a pályázatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Budapest, 2021. 02. 25. 

 

 

 

……………………………………… 

Szabó-Biczók Tamás Vendelné 

pályázó 
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Oklevél a Boldog Óvoda Programban való részvételért. 

 

 

 

 

        
 

Sportversenyen elért eredményért 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Szabó-Biczók Tamásné Vendelné a Személyes Adatok Védelméről és a Közérdekű 

adatok Nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak alapján jelen aláírá-

sommal hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott intézményvezetői pályázatomat, az abban sze-

replő személyes adataimat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljék, ill. az eljárás idő-

tartama alatt az eljárásban résztvevők megismerjék. 

 

Ugyanitt kívánok nyilatkozni arról, hogy hozzájárulásomat adom a Képviselő Testület számá-

ra, hogy pályázatomat nyílt ülés keretében tárgyalják. 

 

Budapest, 2021. 02. 25. 

 

 

……………………………………….. 

Szabó-Biczók Tamás Vendelné 
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I. Bevezetés 

 
I.1. A pályázatom törvényi háttere 

 

Az intézményvezetői pályázatom jogszabályi feltételeit a Közalkalmazottak Jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII, törvény 20/A§, 20/B§, A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67§ valamint a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormány-

zat által kiírt pályázati felhívás (https://kozigallas.gov.hu) adja. 

 

I.2. Vezetői, pedagógiai hitvallásom 
 

„ Vezető az legyen, ki dicséretért nem liheg, 

Szidástól nem fél, dicsőséget nem halmoz, 

Hírnevet nem hajszol. 

Jutalma a legnagyobb: társai sikere.” 

(John Heider) 

 

A 11 év vezetői megbízásom megerősítette eddigi hitvallásom, hogy a vezetői munka 

egy szolgálat, jelen esetben a gyermekek, családjaik és kollegáim jól-létének biztosítása érde-

kében. Ahogy a fenti idézet is írja, nem a dicsőségért, nem a hírnévért, hanem mások kitelje-

sedése, és sikere felett érzett örömérzésért való munkálkodás. A legnagyobb jutalom és kitün-

tetés a kollegák sikerei, elégedettsége, a családok elégedettsége és a reggel szökdécselve óvo-

dába igyekvő gyermekek látványa jelenti.  

Hiszem és vallom, hogy nemcsak a gyermekek nevelésében elsődleges eszköz a saját 

példa, de a kollegák számára is a legnagyobb motiváló erő, ha látják vezetőjük ténykedéseit, 

melyet értük, az intézményért folytat, ha személye hiteles, ha szavai, tettei összhangban áll-

nak. Ha nem személyes dicsőségre vágyik, ha tevékenysége az ő sikereik érdekében folyik. 

Ha szárnyaikat kiterjeszthetik és fenséges röptüket anyai szeretettel óvja, vigyázza. 

Sem a vezetői munka, sem a pedagógiai munka nem képzelhető el számomra ember-

ség, empátia nélkül. Persze a magas szintű szaktudás is elengedhetetlen, és ebben is a vezető-

nek élen kell járnia. Az elől járás lámpás vivést jelent, megvilágítani az utat, hogy mások azon 

baj nélkül járhassanak, célba érhessenek.  

https://kozigallas.gov.hu/
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I.4. Szakmai önéletrajz 

 

SZABÓ-BICZÓK TAMÁS VENDELNÉ 

 

Képzettség rövid ismertetése:  1983-tól dolgozom óvodapedagógusként 

     2005-2011 óvodavezető-helyettes 

     2011-től óvodavezető 

     2015 köznevelési szakértő 

     2015 Mesterpedagógus 

 

Iskoláim:    1969-1977 Általános Iskola – Nagykónyi, Tamási 

     1977-1981 Garay János Óvónőképző Szakközépiskola 

     és Gimnázium – Szekszárd 

     1981-1983 Óvónőképző Intézet – Kecskemét 

     2008-2010 SZTE Közoktatás Vezetőképző – Szeged 

 

Egyéb továbbképzések:  Differenciált egyéni bánásmód az óvodában 

     (FPI 1985) 

     Gordon iskola szülői eredményességi tanulás tréning 

     (Gordon Hungary 1996) 

     Fejlesztőpedagógia a gyakorlat szemszögéből 

     (Pedagógiai Szolgáltató Központ V. ker. 1999) 

     Sindelar-Zsoldos program 1. Az óvodáskorú és iskolát  

     kezdő gyermekek fejlesztését célzó módszer  

     alkalmazására felkészítő tanfolyam 

     (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1999) 

     Beszédértés, beszédészlelés mérése és fejlesztése az 

     óvodában 

     (Pedagógiai Szolgáltató Központ V. ker. 1999) 

     Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és 

     megoldására 

     (LOGO-PED KM BT 2007) 

     Alapfokú számítógép-kezelői tanfolyam 
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     (Belváros-Lipótváros V. Önkormányzat 2008) 

 

     A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív  

     nevelésének elméleti és gyakorlati megalapozása 

     (Minőség és Kreativitás BT. 2007.) 

     „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai- 

     szakmai ellenőrzésre – blended továbbképzés” 

     (TÁMOP-3.1.8.-09/1-2010-0004 2014) 

     „Szakértők felkészítése a pedagógus minősítésre – 

     blended továbbképzés” 

     (TÁMOP-3.1.5./12-2012-0001 2014) 

     Pedagógusok, tehetséggondozó szakemberek  

     továbbképzése a gazdagító programpárok tervezésére, 

     szervezésére, megvalósítására (R610_007) 

     ( MATEHESZ 2015) 

 

Munkahelyek:   1983-1984 Érd, Erkel utcai Napköziotthonos Óvoda 

     1984-1987 Budapest, IX. ker. Friss utcai  

             Napköziotthonos Óvoda 

     1987-1991 Budapest V. ker. Október 6. utcai  

             Napköziotthonos Óvoda 

     1991-1994 GYES 

     1994-től Budapest V. ker. József Attila utcai  

      Napköziotthonos Óvoda, 

 (2005-től Tesz-Vesz Óvoda) 

 

Szakmai tevékenységeim: -  - 1984-1986 Budapest IX. A közlekedésre nevelés  

     kerületi, szakmai munkaközösségét vezettem. 

- 1985-től napjainkig óvodapedagógus hallgatók  

     gyakorlati képzését mentorálom, ill. szakdolgozataik  

     elkészítésében szakmai segítséget nyújtok nekik. 

- Intézményünk Minőségirányítási programjának  

     kidolgozója, a minőségirányítási team tagja voltam  

- 1999 óta végzem (ha időm engedi, még most is) a  

     részképesség-zavarral küzdő gyermekek  
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     felzárkóztatását az intézményben. E témában kerületi,  

     fővárosi és egy alkalommal országosan megrendezett  

     bemutatót tartottam 

- 2005-2011 vezetőhelyettes voltam 

- Az óvodánk Alapítványának a létrehozója, 5 évig a 

Kuratórium Elnökeként tevékenykedtem 

- Rendszeresen írtam/írok pályázatokat az intézmény 

és az Alapítvány nevében, mellyel milliós nagyság-

renddel sikerült gyarapítani az intézmény költségve-

tését 

- Az intézmény pedagógiai arculatának kialakításá-

ban aktívan közreműködtem. 

- Az intézmény Szabályzatait, Pedagógiai Program-

ját megírtam.  

- A kerület szakmai életében aktívan részt vettem és 

veszek. 

- 2010 óta tagja vagyok a Független Pedagógus Fó-

rumnak, ahol részt veszek a szakmai egyeztetések-

ben. 

- 2015 óta minősítéseket és tanfelügyeleti ellenőrzése-

ket végzek köznevelési szakértőként. 

- 2013 óta évente tartok a kerületi dajkáknak szak-

mai továbbképzést. 

- 2014-ben rész vettem kollegáimmal TÁMOP-os 

konferencián előadóként. 

- Tutorként és trénerként vezettem a szakértők felké-

szítését és vizsgáztatását a tanfelügyeleti és minősíté-

si feladatokra, valamint intézményvezetőket az önér-

tékelési feladatok ellátására az Oktatási Hivatal felké-

résére. 

Publikációk, innovációk:     - A IX. kerületben részt vettem egy fővárosi  

          szakmai pályázaton és II. helyezést értem el. Az ott  

          készült anyag  megjelent az Óvodai nevelésben  

          módszertani segédanyagként. 
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- A Tevékenységközpontú Pedagógiai Programhoz 

kollegáim segítségével elkészítettük a saját fejleszté-

sű csoportnaplónkat, a négy nevelési évre szóló tema-

tikus tervünket, melyet szerte az országban több in-

tézmény átvett. 

- Kolleganőmmel két félévre szóló projektervet dol-

goztunk ki és valósítottunk meg. 

- Foglalkoztam csoportomban a gyermekek informati-

kai nevelésének lehetőségeivel. 

- Módszertani segédanyagként videókat készítettem 

kollegáimmal matematikai nevelés, zenei nevelés, 

fejlesztés témakörökben. 

- A gyermeki fejlettségmérő-lapok kidolgozásának ak-

tív tagja voltam, mely megjelent a RAABE kiadó 

gondozásában. 

- Vezetőként bevezettem a játékos, napi tevékenysé-

gekbe ágyazott idegen nyelvvel való ismerkedést, 

nyelvet beszélő kollegákkal.  

- Vezetőként elindítottam óvodánkban a Montessori 

pedagógia alapelvein működő csoportokat, melyek 

nagyon eredményesen működnek.  

- 2015-ben elindítottam óvodánkban egy kolleganőm 

közreműködésével a tehetséggondozást. 

- Sikeresen megvalósítottuk a „Nyitott Óvoda” prog-

ramot, mely lehetővé teszi a szülők számára az óvo-

dai életbe való teljes betekintést, és az eredményes 

együttműködést. 

- 2018-ban elkészítettem a gyermekek fejlesztési és 

prevenciós tervét, melyet a kollegák alkalmaznak a 

csoportokban. 

- Elindítottuk az óvodapszichológussal, szociális segí-

tővel, Belvárosi Közösségi térrel és a Szakszolgálat-

tal együttműködve a különórák kiváltásaként első-

sorban a gyermekek érzelmi intelligenciáját fejlesztő 
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terápiás foglalkozásokat (meseterápia, művészetterá-

pia, mesejóga, relaxációs foglalkozások, szorongás-

oldó foglalkozások…). 

- Elkészítettem a gyermekek fejlesztéséhez, felzárkóz-

tatása segítéséhez a fejlesztő lapokat. 

- Minden csoportban napi szinten bevezetésre került a 

tánc, három csoportban az „Így tedd rá!” néptánc ta-

nítás módszertanával dolgoznak, egy csoportban kép-

zett táncsportoktatói végzettségű kollega oktatja a 

gyermekeket. 

- Elindítottuk óvodánkba a GeniRobot programot a 

gyermekek kritikus gondolkodásának fejlesztése ér-

dekében. 

- Folyamatosan helyet adunk a dajka jelöltek, pedagó-

gus, gyógypedagógus hallgatók, pedagógiai-

gyógypedagógiai asszisztensek gyakorlati képzésé-

nek, az érettségi előtt álló diákoknak az 50 órás kö-

zösségi munkához. 

Célkitűzéseim a pályázatommal:  

- Legfontosabb célom a minőségi nevelés, partnerköz-

pontú szemlélet megőrzése. 

- Új innovációk keresése, régiek gondozása. 

- Óvodapedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, 

asszisztens, és dajka hallgatók felkészítésében való 

aktív részvétel a továbbiakban is. 

- Kollegák segítése a minősítésben és tanfelügyeletben 

való részvételben. 

- Az óvoda bővítése hasznos közösségi terekkel, ill. 

ezáltal a kerületnek plusz 50 férőhely biztosítása 

szükség esetére. 

- A lehetséges utódom bevezetése az óvodavezetés rej-

telmeibe. 
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Montessori csoportban ismerkedés a betűkkel Készülődés a Mosoly Napra 

 

           

       Mézeskalács sütés 

      

NÉBIH élelmiszerbiztonsági foglalkozása   Nyári tábor 

Művészetterápiás foglalkozások 
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II. 2016-2021. vezetői ciklus tevékenységének értékelése 

 
II.1. Az intézmény szociokulturális háttere. 

II.1.1. Társadalmi környezet 

 

Az intézmény a Belváros szívében, frekventált helyen található, egy bérház fél emeletén 

(1051 Budapest József Attila utca 18.) öt csoportos óvodaként, jelenleg négy csoporttal. A 

kerületben zömében középosztálybeli polgári családok élnek eltérő értékrenddel, más-más 

elvárásokkal. Azt azonban el lehet mondani, hogy nagy együttműködési készség jellemzi 

őket. Jelentős érdeklődést mutatnak az óvoda belső élete iránt.  

A családok nagy része egy vagy két gyermeket nevel, de egyre több a három gyereket 

vállaló családok száma is. A gyermekek gondozottsága jó. A hozzánk járó gyermekek közel 

70%-a a kerületben él. Az ingyenesen étkezők száma eléri az 50%-ot. Az óvoda kihasználtsá-

ga 85-90% között mozog. Jelentősen megnövekedett az elmúlt években az óvodánk iránti 

érdeklődés, mely fontos mutatója annak, hogy magas színvonalú nevelőmunkát végzünk.  

Növekszik az idegen ajkú gyermekek száma is, mint ahogy a migráns, más nemzetek 

gyermekei is folyamatosan jelen vannak az óvodánkban (arab országbeli, görög, indonéz, 

kínai, amerikai, brit, román, indiai, török). Nincs annál nagyobb öröm, mint mikor külföldről 

érkező család letelepedésének, lakás vásárlásának a szempontja, hogy be kerülhessen az óvo-

dánkba.  

Hátrányos helyzetű gyermekek száma elenyésző, köszönhetően a kerületben működő 

széleskörű támogató rendszernek is. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a családok sok-

irányú támogatására.  

Az év közbeni fluktuáció nem túl nagy, de még jelen van, hogy a családok külföldön 

vállalnak munkát, Budapest vonzáskörzetébe költöznek vagy a belvárostól messzebb lévő 

kerületekben telepednek le.  

A beiskolázási adataink, és a gyermekek iskolakészültsége nagyon jónak mondható, er-

ről árulkodnak az iskoláktól kapott visszajelzések. A családok szívesen választják a kerület 

iskoláit. A kerületi iskolák is szívesen fogadják a hozzánk járó gyermekeket. Ugyanez igaz a 

főváros egyéb iskoláira is, ahol megfordulnak a gyermekeink. Az év eleji DIFFER mérés után  
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gyakran kapunk visszajelzéseket szülőktől, iskoláktól, hogy a gyermekeink teljesítmé-

nye kiemelkedő.  

 

II.1.2. Természeti környezet – kulturális élet- sport 
 

Belváros lévén jó közlekedési lehetőségeink vannak kulturális programok szervezésé-

hez, megközelítéséhez. Udvar hiánya miatt a mellettünk lévő játszótérre visszük a gyermeke-

ket levegőzni. A tér tisztasága, rendezettsége kívánni valót hagy maga után, de a Főváros nem 

reagált a megkeresésekre.  

A gyerekek a belvárosi, mindennapos közlekedés során elsajátítják a gyalogos, és tö-

megközlekedés szabályait, így biztonsággal tudunk velük közlekedni a város könnyen meg-

közelíthető célállomásaihoz.  

A közeli parkok, Duna part tudja a mindennapokban a természet közeli élményt biztosí-

tani a gyerekeknek, ill. a Fenntartó jóvoltából heti rendszerességgel autóbuszos kirándulások-

ra tudjuk vinni a gyermekeket. Célom volt, hogy a gyermekek ezeken az alkalmakon, ne csak 

elhagyhassák a belvárost a jobb levegőn való tartózkodás érdekében, de minél több élmény-

hez is hozzá jussanak. Ennek köszönhetően tartalmas szabadidő eltöltését tudjuk biztosítani a 

gyermekeknek, melyet a szabadidő koordinátor tölt meg tartalommal. Örömmel mondhatom, 

hogy kollegáimban is kialakult az igény, hogy tartalmas kirándulásokat szervezzenek a gyer-

mekeknek.  

Az elkötelezett programfelelősnek és színház-felelősünknek köszönhetően a gyermekek 

folyamatosan részt vesznek színvonalas kulturális rendezvényeken, színházlátogatásokon. 

Nagy örömünkre rendszeresen jártunk a MÜPÁ-ba, a Budapesti Állami Bábszínházba, a Víg-

adóba, ill. egyéb szervezetek által szervezett kulturális rendezvényekre.  

Feledhetetlen élmény a kicsik számára mégis leginkább az, amikor az óvoda dolgozói 

lepik meg őket egy-egy meseelőadással. Mára már rendszeresen, hagyomány jelleggel alkal-

mat biztosítunk a gyerekeknek az „Óvónénik színháza” előadások megtekintésére. Ezek az 

alkalmak nem terhelik meg a családok pénztárcáját sem, ami mindig fontos szempont a prog-

ramok szervezésénél. A házi színházak mindig maradandó közös élmény kicsiknek, nagyok-

nak egyaránt, és jó csapatépítési lehetőség is egyben. Ugyanakkor az „Óvónénik Színháza” jó 

lehetőség az adódó viselkedésrendezésre is (szökés, idegen testek fülbe, orrba juttatása…).  
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A zenés rendezvények sem ritkák az óvodánkban. Táncsportoktatói ill. „Így tedd rá!” 

végzettséggel rendelkező kolleganőim jóvoltából ma már rendszeresen közös táncházakat 

szervezünk a kicsiknek, és a családoknak egyaránt.  

A néphagyományokhoz vonzódó kollegáimnak köszönhetően a hagyományéltetésnek 

egyre nagyobb teret tudunk biztosítani, amikor a gyermekek felelevenítve a régi népszokáso-

kat meghívják gyermektársaikat magukhoz, és autentikus dalokkal, játékokkal, mondókákkal 

idézik fel a régmúltat. A kicsik és a nagyok fogtak össze, hogy megismertessék társaikat a 

Mihály napi vásár forgatagával, a Márton nap és a Lucázás szokásaival, de már ismerkedtek a 

gyermekek a tavaszi ünnepkör szokásaival is. Fontos számomra is, hogy a nemzeti identitás 

megőrzése érdekében megismertessük a gyerekeket és rajtuk keresztül a családokat a gyöke-

reinkkel, a hagyományainkkal, a népi kultúrával. 

Az itt felsoroltakon kívül számos múzeumi programon vettünk részt. Céltudatos, terv-

szerű programszervezéssel, kulturális kínálattal gazdagítottuk a gyermekeink életét. A kéz-

műveskedésben járatos kollegáim a tehetségműhelyeken adták át többek között a népművé-

szet hagyományos technikáit, motívumait, értékeit. 

Az óvodás korosztály igen nagy mozgékonysággal rendelkezik, ezért a programkínálat-

ból nem maradhatnak ki a sportrendezvények, sportprogramok sem. A gyermekeink kb. 80%-

a járt úszni a pandámiás helyzet kialakulásáig, melyhez a Fenntartó anyagi támogatást nyúj-

tott. Délután foci, judó, néptánc, tánc gazdagította a gyermekek életét. Több csoportban a 

mindennapi mozgást is a tánccal biztosítjuk. A nagy tornatermünk gazdag eszköztára lehetővé 

teszi a kicsik számára az élményszerű, rendszeres mozgást.  

 

II.2. Az intézmény kihasználtsága 

 

Nevelési év Év eleji létszám Év végi létszám Kihasználtság Kerületiek 

2016/17 83 fő 90 fő 87% 70% 

2017/18 84 fő 87 fő 87% 70% 

2018/19 89 fő 86 fő 88% 77% 

2019/20 84 fő 85 fő 85% 75% 

2020/21 87 fő „88 fő” 88% 76% 
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II.3. Az intézmény személyi feltételei 

 

Személyi feltételek Fő 

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok száma: 

- Ebből gyakornok 

- Pedagógus I. minősítéssel rendelkezik 

- Pedagógus II. minősítéssel rendelkezik 

- Mesterpedagógus minősítéssel rendelkezik 

- Szakvizsgával rendelkezik 

 

9 fő 

1 fő 

4 fő 

3 fő 

1 fő 

2 fő 

Nevelő-oktató munkát közvetlen segítők száma: 

- Ebből szakképzett dajka 

- Ebből középfokú végzettségű óvodatitkár 

- Felsőfokú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai 

asszisztens 

8 fő 

6 fő 

1 fő 

1 fő 

 

Az elmúlt 5 évben egy kollega kivételével mindenki minősült 95% feletti eredménnyel. 

Többen annak ellenére is, hogy nem volt számukra kötelező.  

Pedagógiai munkát segítő külső szakem-

berek 

Fő 

Óvodapszichológus 1 fő (heti 8 órában) 

Logopédus 1 fő (heti 8 órában) 

Utazó logopédus 1 fő (heti 3 órában) 

Utazó tiflopedagógus (látássérülttel foglalko-

zó gyógypedagógus) 
1 fő (heti 2 órában) 

Szociális segítő szakember 1 fő (heti 4 órában ill. igény szerint) 

 

A személyi ellátottságot jónak mondhatom, a törvényi előírásokhoz képest, pedig ki-

emelkedő a Fenntartónak köszönhetően. Szükség is van ennyi felnőttre, hiszen az udvar hiá-

nya, a sok kirándulás, gyermekprogramok igénylik a több felnőtt jelenlétét. Az elmúlt 5 évben 

megérkeztek azok a kollegák, akikkel hosszú távra tervezni tudunk, akik azonosulni tudtak az 

értékeinkkel. Voltak rövidebb ideig személyi hiányok, de a Fenntartó minden támogatást 

megadott a hiányok felszámolására, a jó kollegák megtartására, ill. a kollegák is maximális 

segítették egymás munkáját. 
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II.4. Továbbképzések, önképzések, gyakorlati képzések 

Továbbképzések:  

Ebben az öt éves vezetői ciklusomban 350 óra támogatott továbbképzésen vettek részt a 

pedagógus kollegák, ill. egy kolleganő hamarosan Közoktatásvezetői Szakvizsgát tesz. A 

képzések az elmúlt években a fejlesztendő területként megfogalmazott mozgásra irányultak. 

Módszertani megújulásra volt szükség (Gergely Ildikó helyben tartott 30 órás képzést), ill. a 

csoportokban a mindennapos tánctanítás módszertanát is elsajátították a pedagógusok. Egy 

óvodapedagógus képezte magát tovább a tehetséggondozás terén, ill. egy kolleganő elvégezte 

az Alapozó Terápiát. A képzéseken szerzett tudást az óvodapedagógusok beépítették a peda-

gógiai gyakorlatukba, ill. új ismereteiket egymásnak hospitálás, szakmai megbeszélések kere-

tében adták tovább.  

Óvodánkban nemcsak a pedagógusok képzését támogattam, de a pedagógiai munkát 

közvetlen segítő munkatársakat is ösztönöztem a tanulásra, fejlődésre. Egy dajka letette az 

érettségit, egy dajka néni elvégezte eredményesen a gyógypedagógiai asszisztens képzést, egy 

pedig a dajkaképzőben sikeres vizsgát tett. 

Belső képzéseket, tréningeket szerveztem az Asszertív kommunikáció (Fehér Gyűrű 

Alapítvány), a Gyermeki szükségletek kielégítése (Óvodavezető), és a szervezetfejlesztés ha-

tékony módszerei (Coach meghívással) témakörben. Érzékenyítő tréningen vehettek részt a 

kollegák a Vakok és gyengén látók megsegítése, ill. a látás, - és hallássérült SNI-s gyermekek 

inkluzív nevelésére való felkészülés keretében az utazó gyógypedagógusok bevonásával. 

Szükségessé vált a gyermekek, felnőttek érzékenyítő tréningje az elfogadással kapcsolatban, 

melyet a gyermekvédelmi felelősünk tartott. A kerületben dolgozó dajkák által igényelt kerü-

leti képzést folytattam a Gyermeki Szükségletek témakörben, melynek keretében hasznos 

tanácsokat kaptak a mindennapi életben eredményesen használható módszerekről. Sajnos a 

COVID pandémiás helyzet megakasztotta a szakmai fejlődés ezen lehetőségeit. Mások lettek 

a prioritások.  

Más óvodákban szerveztem hospitálást a szakmai megújulás elősegítése érdekében. Egy 

alkalommal a XVIII. ker. Pitypang óvodában a tevékenységközpontok működését, a projekt 

módszerrel való dolgozást figyelhették meg a kollegák. Ennek hatására a játékba ágyazott 

tanulás iránti igény megnövekedett, és három csoportban alakítottak ki tevékenységközponto-

kat. Egy másik alkalommal pedig a Montessoris pedagógusok hospitálhattak Békásmegyeren 

a Montessori óvodában a matematikai eszközök használatával kapcsolatban.  
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Igényként merült fel a kollegákban, hogy egy-egy sarkalatos pedagógiai szituációt 

esetmegbeszélések, szakmai konzultációk keretében beszéljünk meg. Amikor csak lehetősé-

günk volt, szerveztünk ilyen alkalmakat. 

Vezetőként kötelességemnek éreztem a személyes példamutatást a képzések, önképzé-

sek terén is. Rendszeresen részt vettem szakmai konferenciákon, a vezetői kompetenciáim 

fejlesztését célzó tréningeken. 

Az Oktatási Hivatal megbízásából tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértői te-

vékenységet folytattam, és folytatok. 

A sok felhalmozott tudás megérett arra, hogy a fiatal utánpótlás képzésébe bekapcsolód-

junk. A kollegáim szívesen fogadtak hallgatókat, és mentorálták őket. Rendszeresen adtunk 

helyet gyakorlati képzésnek pedagógus, gyógypedagógus és dajka hallgatóknak egyaránt. 

Magam is segítettem a hallgatók munkáját, elsősorban az adminisztratív feladataik 

eredményes elvégzését, szakdolgozataik, pályamunkáik megírását, vizsgáztatását segítettem. 

Rendszeresen teret engedtünk szakdolgozatokhoz kutatások elvégzésére. 

 

II.5. Utánpótlás kinevelése 

Egy vezető pályafutása során mindig eljön az a pillanat, amikor gondolnia kell arra, 

hogy nyugdíjba vonulása után kinek adja át a staféta botot. Természetesen ez csak egy lehető-

ség, hiszen a képviselőtestület hozza meg a döntést a személyét illetően.  

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy fiatalabb kolleganőm esetében van le-

hetőségem az utódlás kinevelésére. Hamarosan elvégzi a Közoktatás Vezetői képzést, és köz-

oktatásvezetői szakvizsgával fog rendelkezni. Az óvoda egyik központi embere. Az óvoda 

értékrendjével tökéletesen azonosulni tudó, azt megőrizni szándékozó és a megkezdett út mel-

lett elkötelezett kollegáról beszélünk. Magas szintű szakmai tudással, hivatástudattal, és elkö-

telezettséggel rendelkezik. A beiskolázása volt az első lépés a vezetői lét rejtelmeibe való 

bevezetéshez 

 

II.6. Új szereplők 

Az elmúlt időszakban több szakemberrel gazdagodott az intézményünk egyrészt jogsza-

bályoknak megfelelően, másrészt a Fenntartó jóvoltából.  

- Óvodapszichológus: A Fenntartónak köszönhetően először részmunkaidőben, majd 

teljes állásban kaptunk egy óvodapszichológust, aki elsősorban a dolgozók mentálhi 
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giénés egészsége felett őrködik, ill. segíti a kollegákat a nevelési problémák megoldá-

sában, mint ahogy a szülők is fordulhatnak hozzá hasonló kérdésekkel. A belső képzé-

sekben is sok segítséget kapunk tőle. Segítségemre volt a felnőttek képzésében. Egy 

alkalommal több órás tréninget tartott a helyes kommunikációt elősegítve. 

- Szociális segítő munkatárs: Jogszabályi előírásnak megfelelően van jelen az intéz-

ményben. Az összeszokás időszakában sok egyeztetésre volt szükség. Most már el-

mondhatom, hogy olyan munkatárssal dolgozunk együtt, aki ismeri, elfogadja az óvo-

da értékrendjét. Tudásával gazdagítja az óvoda szakmai életét. Relaxációs játékos 

gyermekfoglalkozásokat tart. A COVID pandémia ideje alatt online tartja velünk a 

kapcsolatot.  

 

II.7. Az intézmény tárgyi feltételei, támogatások, gazdálkodás 

 

Az intézmény tárgyi feltételei kiemelkedőnek mondhatóak, megfelel az eszköznorma 

előírásainak. Az intézmény berendezési tárgyai folyamatosan megújultak, erre jelentős támo-

gatást kaptunk az utóbbi években a Fenntartótól. Képviselői, Oktatás Bizottsági, civil támoga-

tással gazdag játékparkot építettünk ki. Kialakítottunk egy játék szertárt, ahonnan a csoportok 

a nagyon drága játékokat, eszközöket kikölcsönözhetik. Így sikerült az igen drága, magas mi-

nőségi követelményeknek megfelelő eszközökből, anyagokból egy szertárt létrehozni (pl. 

Okoskocka készlet, logikai társas játékok). Légtisztító berendezéseink lettek, elkészült a zuz-

mó falunk is. Új laptopokat, számítógépeket is beszereztünk, mint ahogy új fénymásolókat, 

hangosító berendezéseket is.  

Textilraktár létrehozása megkönnyítette a textilek tárolását, és takarékoskodni tudtunk a texti-

lek beszerzésében. 

 

Az elmúlt öt évben a támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

T
á
m

o
g
a
tá

so
k

 ÉV ÖSSZEG FELHASZNÁLÁS 

2016/2017 450.000 Ft 

(Szülői, képviselői, 

OB támogatás) 

- Sószoba járólapozása 

- Montessori eszközök 

- Fakockákhoz alapanyag 

2017/2018 478.000 Ft 

(Vígadó, civil felaján-

lás, OB támogatás)) 

- Játék eszközök 

- Sószoba felújítása 

- Gyermekprogramok 

2018/2019 900 000 Ft 

(szülői, OB. képvise-

- Gyermek takarók 

- Tűzoltós programok 



„Óvodavezetői Pályázat” – Szabó-Biczók Tamás Vendelné 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Tesz-Vesz Óvoda 

1051 Budapest József Attila utca 18. 

 
21 

lői támogatás) - Légtisztítók 

- Játék eszközök 

2019/2020 700.000 Ft, + játék-

eszköz felajánlás 

(szülői, OB és képvi-

selői támogatás) 

- Játék eszközök 

- Hangosító berendezés 

- Gyermeknapi programok 

- Zuzmó fal elkészítése 

2020/2021 200.000 Ft 

(OB, és képviselői 

támogatás) 

- Játék eszközök 

- Új GeniRobot programhoz eszközvásár-

lás 

Összesen: 2.728.000 Ft + tárgyi eszközök 

Az elmúlt 5 évre is jellemző volt a takarékos gazdálkodás.  

Költségvetési év Megtakarítás 

2016 9.571.331 Ft 

2017 2.098.221 Ft 

2018 3.888.725 Ft 

2019 2.706.740 Ft 

2020  

 

II.8. A törvényesség biztosítása 

 

Az intézményvezető egyik alapvető feladata a törvényes működés biztosítása. Ez nem 

kis kihívást jelentett az elmúlt években sem a gyorsan változó jogszabályi környezetnek kö-

szönhetően. Hogy lépést tudjak tartani, szükség volt új segédeszközök biztosítására, mint az 

internetes jogszabályi gyűjtemények használata, segédanyagok, folyóiratok beszerzése, és a 

napi szintű tájékozódás különböző fórumokon. Mindezek mellett segítséget jelentettek az Ok-

tatási Hivatal rendszeres tájékoztatásai, a Fenntartói segítségadás. 

Az intézmény Szabályzatai követik a törvényi változásokat. Az új szabályozásoknak 

megfelelő nyilvántartások megtalálhatóak az intézményben. A dokumentumok jóváhagyása, 

nyilvánossága, megismerése, a személyes adatok kezelése szabályosan történik. Az elmúlt 

évek hatósági, törvényességi ellenőrzései jelentős hiányosságokat nem tártak fel. Megtörtént 

az intézmény NÉBIH általi minősítése, ami jó besorolást kapott. A feltárt apróbb eszköz ellá-

tottságbeli hiányosságok pótlása megtörtént.  

A belső ellenőrzés belső ellenőrzési terv alapján történik. A szükséges intézkedési ter-

vek elkészültek, azok ellenőrzése is megtörtént. Az évente kötelező beszámolók határidőre 

elkészültek.  
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II.9. A helyi „Tesz-Vesz” Pedagógiai Program megvalósítása 

 

Az elmúlt öt évben is az Alapprogram változásának, az SNI-s ellátott gyermekek köré-

nek módosulásának és a pedagógiai innovációknak köszönhetően a saját, helyi Pedagógiai 

Programunkat folyamatosan átírtuk, bővítettük. A cél továbbra is olyan Pedagógiai Program 

megalkotása volt, ami nemcsak kijelöli a célokat, feladatokat, de konkrét útmutatást nyújt a 

pedagógusoknak a megvalósulás módszertanára, eszköztárára vonatkozóan. 

A Pedagógiai Program megvalósulása érdekében végzett tevékenységeinket az alábbi 

táblázat foglalja össze: 

Pedagógiai Program fejezete Megvalósulás, fejlesztés: 

Óvodai nevelés alapelveim cél és 

feladatrendszere 

Változott az ellátott SNI-s gyermekek köre: Kikerült az 

Alapító okiratból a pszichés zavarral küzdő gyermekek 

köre, helyette az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek és 

az érzékszervi fogyatékos gyermekek ellátása került be.  

Ennek érdekében az alábbi feladatok ellátása történt 

meg: 

-Érzékenyítő tréning a látássérült gyermekek fogadására 

minden dolgozó részvételével. 

-Érzékenyítő tréning a migráns, roma származású és 

sérült emberek elfogadására dolgozóknak és gyerme-

keknek egyaránt. 

-Tehetségműhelyeket működtettünk kreativitás fejleszté-

se és a logikus gondolkodás, mozgás támogatására. 

-Belső képzések keretében értelmeztük a gyermeki szük-

ségletek tárgykörét. 

-Beépítettük a programunkba a Boldog Óvoda program 

elemeit, és a minden napos pedagógiai munkában is 

minden csoportnál megjelentek a csoport számára aktuá-

lis elemei. 

 

Tudatos fejlesztés feltételei -Tovább bővítettük a Montessori eszközök rendszerét. 

-Több csoport is átvett elemeket a montessori pedagógi-

ából (pl. beszélgetőkör). 

-Sok új eszközzel, játékkal, sporteszközzel gazdagod-

tunk. (pl. okoskocka) 

-A gyermekek környezetét is szépítettük új beruházá-

sokkal (pl. zuzmófal). 

-Magasan képzett kollegák vannak.  

-Továbbképzéseken vettünk részt. 

-Gyógypedagógiai asszisztens érzékenyítő tréningeket 

tart. 

-A pedagógiai munkában aktívan részt vesznek a külső 

munkatársak (óvodapszichológus: szorongásoldás, szo-



„Óvodavezetői Pályázat” – Szabó-Biczók Tamás Vendelné 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Tesz-Vesz Óvoda 

1051 Budapest József Attila utca 18. 

 
23 

ciális segítő: relaxációs játékok, Szakszolgálati munka-

társak: művészetterápiás foglalkozások.) 

 

Fejlesztés tartalma -Játéktevékenység fejlesztésébe kezdtünk; logikai játé-

kok beemelése a mindennapi gyakorlatba téma már fel-

dolgozásra került.  

-Új, nagyméretű fakockákat készíttettünk, ezzel gazdagí-

tottuk a csoportok játéktárát. 

-Létrehoztuk a játékszertárt sok, új fejlesztőjátékkal. 

-Programfelelősi tevékenység tette koordináltabbá, szí-

nesebbé a kirándulásokat. 

-Úszni jártak a középső, nagycsoportos gyermekeink a 

Fenntartó támogatásával a pandémia időszaka előttig. 

 

A komplex foglalkozások rendsze-

re 

-Három csoportban folyik idegen nyelvtanítás a minden-

napi életbe ágyazottan, melyet a Fenntartó támogat. 

-Már minden csoportban élnek a kollegák a beszélgető-

kör adta lehetőségekkel. 

-Művészetterápiás foglalkozásokat szerveztünk a Szak-

szolgálat segítségével, melyen minden gyermek részt 

vett. 

-Bővítettük a Néphagyományéltetés elemeit. Ezt a tevé-

kenységet a Néphagyományőrző team segítette, koordi-

nálta. (Mihálynapi vásár). 

-Gergely Ildikó helyben szervezett tanfolyamával való-

sult meg egy 4 évet átölelő mozgásfejlesztő program a 

csoportokban. 

-Pandémia időszaka alatt megvalósult minden csoport-

ban a napi online fejlesztés minden műveltségterületen. 

 

Nevelés-tanulás tervezése -Befejeződött a saját szerkesztésű napló elkészítése 

-Elkészült az egyéni fejlesztési terv minta, ami a preven-

cióhoz is segítséget jelenthet. 

 

Ellenőrzés-értékelés 

 

 

 

-Az ellenőrzés folyamatában részt vettek a felelősök, 

helyettes, BECS vezető. Megvalósult a feladatleosztás 

ezen a területen is. 

Partnerkapcsolatok Óvoda-Család: 

-Fogadóórák rendszeressé váltak. 

-Megvalósult a Nyitott Óvoda Programunk 

-Pandémia időszaka alatt online kapcsolattartás valósult 

meg, kisfilmekkel, videókkal, beszámolókkal tudták a 

szülők napra készen követni gyermekük óvodai életét. 

Óvoda-Bölcsőde: 

-A bölcsőde születésnapjára a volt bölcsődések közre-

működésével ajándék molinót készítettünk. 

-Az online beiratkozást segítettük az óvodáról szóló be-

mutatkozó kisfilmünkkel, a pedagógusok online bemu-

tatkozásával. 
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Óvoda-Iskola: 

-Hagyományok alakultak ki a különböző iskolákkal 

-A problémákkal küzdő gyermekek esetében kézből-

kézbe való átadás megtörtént, hogy könnyebb legyen 

mindkét fél számára a beilleszkedés. 

Szakszolgálat: 

-Művészetterápiás foglalkozások indultak a csoportok-

ban a Szakszolgálat kollegái vezetésével. 

Óvoda-Fenntartó: 

-Napi kapcsolat valósult meg a partnerség jegyében 

-Sok támogatást kaptunk (pedagógusok, pedagógiai 

munkát közvetlen segítők bérkiegészítésben részesülnek, 

SZÉP kártyára is jár béren kívüli juttatás, Ruhapénzzel 

támogatja a Fenntartó a dolgozókat, a rászorulók albérle-

ti támogatásban részesülhetnek). 

 

Gyermekvédelem -Szociális munkatárs megjelenése az intézményben, 

gyermekvédelem terén együttműködés kiépítése. 

-Saját védelmi rendszer kidolgozása azok részére, akik 

nem érik el a központilag meghatározott gyermekvédel-

mi intézkedéseket igénylő elvárásokat, de figyelmet ér-

demelnek.  

-Érzékenyítő tréningek tartása felnőtteknek, gyerekek-

nek, szülők tájékoztatása a témákról. 

-”Ovizsaru” program kiterjesztése az óvodában megjele-

nő aktuális problémákra (meseelőadások szervezése, 

rendőrség bevonása ilyen esetekben Pl : szökés az óvo-

dából, idegen anyagok fülbe, orrba, szájba való juttatá-

sa…). 

Hagyományok, ünnepek -Új ünnepek hagyományok épültek ki (Mihály Napi vá-

sár, Boldog Óvoda program, Mosoly Világ Napjának, 

Föld Napjának megünneplése). 

-Tájékoztatók eljuttatása szülőknek, kollegáknak az 

egyes ünnepek hagyományairól, tartalmáról. 

-Hagyományőrző team létrehozása. 

 

Egészségfejlesztés -Vízszűrők üzemeltetését átvette a Városüzemeltető Kft. 

-Már három csoportban működik légtisztító berendezés. 

-A COVID pandémia alatt központi utasítások alkalma-

zása helyi viszonyokra. 

 

II.10. Szervezetfejlesztés 

 

Az előző vezetői ciklusom legnagyobb kihívását a szervezetfejlesztésben az új dolgozók 

beintegrálása ill. egyáltalán a megtalálása jelentette a nyugdíjba vonulók helyére. Mára már 

ismét stabil, elkötelezett, azonos értékrenddel rendelkező kollegák képezik a kollektívát. Re-

ményeim szerint sikerül megtartani a fiataljainkat.  
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Vezetőként fontos feladatom volt a dolgozóim jól-létének a megteremtése.  

A szervezetfejlesztés érdekében végzett tevékenységek: 

-Rendszeres, közös színházlátogatások (Operaház fantomja, Rebeka, Hippolyt a lakáj, Legyen 

férfi MP!, Ártatlan vagyok! c. előadásokat néztük meg együtt) 

-Közös ünnepek, felnőtt rendezvények megvalósítása (Karácsony, születésnapok, kirándulá-

sok) 

-Karácsonyfa szépségversenyen való részvétel 

-„Óvónénik Színházának előadásai házon belül és kívül (Belvárosi Közösségi térben szerepel-

tünk a Szalmaboci előadással). 

-Felnőtt tanulmányi kirándulások szervezése (Nyíregyháza) 

-Dajka koordinátor, ügyletei beosztásért felelős kollega kinevezése 

-Vezetői dicséretek adása a kollegáknak, 

-Személyes, támogató beszélgetések folytatása. 

-Beteg kollegák munkájának átvállalása, közös elvégzése. 

-Mentálhigiénés tréningek szervezése coachok, óvodapszichológus bevonásával. 

- Engem 2011-ben, helyettesemet 2019-ben Belváros Művelődéséért díjjal tüntették ki. 

-Az a megtiszteltetés ért, hogy 2016-ban a Főváros által adományozott Bárczi István díjjal 

tüntettek ki, melyet ezúton is köszönök. 

 

II.11. Minősítések, tanfelügyelet, önértékelés 

Az elmúlt 5 évben négy kollega minősült sikeresen, mindnyájan 90% felett minősültek. 

Most már egy nyugdíjba vonuló kollegát kivéve mindenki minősült.  

Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mester 

1 fő 4 fő 3 fő 1 fő 

 

A minősülő kollegákat támogattam szakértői tudásommal a minősítésekre való felké-

szülésben ill. a portfólió megírásában. Tanácsokkal láttam el őket, ill. intézményi delegáltként 

vettem részt a minősítési eljárásban. Nagyon büszke voltam a kollegáim szereplésére, intelli-

gens megszólalásaikra, szakmai tudásukra. A szakértő társaim elismeréssel szóltak a minősü-

lők felkészültségéről.  
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Megtörtént az intézményi és a vezetői tanfelügyelet is. Nagy megelégedettséggel töltött 

el, hogy az intézményi és a vezetői önértékelés során feltárt fejlesztendő területeken kívül a 

szakértők a tanfelügyelet során nem állapítottak meg más területeket. 

Az önértékelések (pedagógus, vezetői, intézményi) első köre az idei évben teljes mér-

tékben megvalósult. Közreműködésemmel kiépült, bejáratódott az önértékelési rendszer. Az 

önfejlesztési tervek időarányosan megvalósulnak, erről évente az érintettek beszámolót készí-

tenek. 

 

II.12. Az intézmény és a vezető erősségei és fejlesztendő területei 

(Tanfelügyeleti ellenőrzés, önértékelés alapján) 

ERŐSSÉGEK FEJLESZTHETŐ TERÜLETEK 

INTÉZMÉNY 

1. Pedagógiai folyamatok 

Partneri elégedettségre építés Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődésé-

vel kapcsolatban 

Belső ellenőrzési rendszer  

Intézményvezető irányító, ellenőrző, értéke-

lő, támogató szerepe 

 

Egyéni bánásmód központi szerepe, és a 

gyermekközpontúság, inklúzió 

 

Intézményvezető és pedagógusok elhivatott-

sága a minőségi nevelőmunka iránt 

 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Óvodai dokumentációban eredmények kimu-

tatása 

Kooperatív tanulási technikák megjelenése a 

tervezésben, eredményekben való bemutatása 

Intézmény támogatórendszere a fejlesztés, 

tehetséggondozás terén 

 

Családbarát óvoda  

Innovatív, módszertanilag felkészült nevelő 

közösség 

 

Intézményi arculat  

3. Eredmények 
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Intézmény szakmai elismertsége A gyermekek egyéni igényeire hangolt neve-

lőmunka erősítése minden dolgozóban 

Szülői elégedettség Eredményesség adatszerű kimutatása 

Reális, megvalósult célok  

Tervszerű működés, tapasztalatok hasznosí-

tása, fejlesztési tervek  

 

Magasan képzett intézményvezető, aki tudá-

sával támogatja a közösséget 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés 

Belső szakmai együttműködések hatékony-

sága 

 

Intézményvezető támogatása az együttműkö-

dés terén 

 

Belső tudásmegosztás  

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fenntartói elégedettség  

Külső kapcsolatokban kezdeményező szerep  

6. Pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi felszereltség Új tanulást segítő eszközök folyamatos be-

szerzése 

Vezető felkészültsége, módszertani kultúra  

Jól képzett, innovatív pedagógusok  

Vezetői tapasztalat, empátia  

Hagyományok tisztelete, ápolása  

7. A kormányzati oktatáspolitikai céloknak való megfelelés 

Sajátos arculat  

Nyitottság  

VEZETŐ 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Reflektív látásmód Fejlesztő jellegű visszajelzések erősítése a 

szülők irányába 

Egyének erősségeire épít  

Célok megfogalmazása   
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Minőségi nevelő munka  

Egységes pedagógiai folyamatokban való 

gondolkodás 

 

Példamutatás, együttműködési készség  

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Magas szintű elhivatottság Vezetői pályázatban az integrálással, gyer-

mekvédelemmel kapcsolatos feladatok meg-

jelenítése 

Dolgozók motiválása  

Folyamatos önfejlesztés  

Alulról jövő kezdeményezések támogatása  

Jogszabályi ismeretek  

Képzés, önképzés, önmegvalósítás, karrier-

tervek támogatása 

 

Szakszerű ellenőrzés  

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Innovatív beállítottság - 

Elhivatottság, elkötelezettség, hitelesség, 

példamutatás 

 

Reális önismeret  

Tudatos vezetési stílus  

Reális vezetői program, időarányos megvaló-

sítás. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kollegák véleményének figyelembe vétele 

döntései során 

SZMSZben döntéshozatal rögzítése 

Team munka támogatása  

Elfogadó pozitív környezet  

Személyes kapcsolat mindenkivel  

Kiemelkedő kommunikációs készség, hatá-

rozottság, hatékony döntéshozatali rendszer. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése 

Tartalmas külső, belső kapcsolatok Gyermekek fejlődésének hatékonyabb kom-
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munikálása 

Partneri elégedettség  

Pozitív intézményi arculat  

 

Köszönöm minden kollegámnak, partnereinknek az elmúlt öt év együttműködését, támogatá-

sát! 

 

 

        

III.  

 

 

 

Mesejáték 

 
 

Tehetségműhelyben 

 
 

Tehetséggondozás 
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IV. Vezetési Program 

 

„A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: 

Felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. 

Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövő-

ért dolgozik, azokért a gyümölcsökért, amelyek 

majd később fognak megérni.” 

(Nelson Mandela) 

 

III.1. Gyermekkép, óvodakép 

 

Gyermekkép  

Számomra a gyermekkép a reggel szökdécselve érkező gyermekeket jelenti, a hangos 

nevetéseket, a huncut mosolyokat, az egymást vigasztaló, segítő gyermek kezeket. Jelenti az 

otthoni beszélgetőkört kezdeményező gyerekeket, az óvodában feldolgozott témákról való 

otthoni tartalmas beszélgetéseket. Az utcán integető, hozzám futó, apró lábakat. Az irodám 

falán lévő ajándékba kapott rajzokat, festményeket. És jelenti a problémák, szomorúságok 

megbeszélését olyan felnőttesen, titkosan elsuttogását.  

 

 

Óvodakép 

Nem lehet más, mint anno a küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott kép:  

A mi óvodánk legyen egy biztonságot jelentő lágy bölcső, ahol szépen lehet erősödni. Legyen 

egy fészek, ahonnan magabiztosan ki lehet repülni, de boldogan vissza is lehet térni kicsiknek, 

nagyoknak egyaránt. Ahol közösen éljük a pillanatokat mosolyok, segítséget nyújtó kezek so-

kaságában. Ahol a gyermekek középpontba helyezése, nem csak leírva szerepel, de erről szól-

nak a mindennapjaink. Ahol a gyerekek jogos igénye (egyéni, közös) minden mást felülír. Ahol 

a családok számára is jó lenni. 

 



„Óvodavezetői Pályázat” – Szabó-Biczók Tamás Vendelné 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Tesz-Vesz Óvoda 

1051 Budapest József Attila utca 18. 

 
31 

 

III.2. Hosszú-, közép- és rövid- távú fejlesztési tervek összefoglaló táblázata 

 

 Hosszú távú fejlesztési 

tervek 

Középtávú fejlesztési 

tervek 

Rövid távú fejlesztési 

tervek 

Tárgyi feltételek 

biztosítása 

Óvoda bővítés, ha a 

fenntartó is lehetősé-

get lát benne; belső 

lejáratú tornaterem, 

nagyobb sószoba, 

játszóház…. (férőhely 

bővítéssel.). 

DIOO Digitális Okos-

játék beszerzése. 

Ipari szárítógép be-

szerzése. 

Negyedik csoportba 

légtisztító beszerzése. 

A COVID pandémiás 

helyzet miatt az ál-

lagmegőrzés kapja a 

hangsúlyt. 

Személyi feltéte-

lek 

Lehetséges utódom bevezetése a vezetői feladatok rejtelmeibe. 

Újabb szakvizsgák 

támogatása. Egyéni 

karriertervek támoga-

tása, ösztönzése. 

Újabb kiemelkedő 

munkát végző kolle-

gák munkájának elis-

mertetése magasabb 

fórumokon. 

Új óvodapedagógus 

alkalmazása a nyug-

díjba vonuló kollega-

nő helyett. 

Képzések biztosítása az egyéni és szakmai szükségletek szerint. 

Gazdálkodási 

feladatok 

Takarékos gazdálkodás. Beruházásoknál a minőségre törekvés. 

Újabb támogatások kihasználása, pályázati lehetőségek feltérképezése. 

Pedagógiai mun-

ka 

A játéktevékenység fejlesztése érdekében megkezdett szakmai fejlesztés 

befejezése. 

Érzékenyítés elfogadás terén kicsiknek, nagyoknak 

Módszertani tudás bővítése, új eszközök megismerése (Okoskocka, DI-

OO…), alkalmazása. 

Tehetséggondozás új formáinak bevezetése. 

Ellenőrzések, ér-

tékelések 

Meglévő ellenőrzési, értékelési rendszer folyamatos alakítása az aktuális 

igényekhez. 

DIOO felhasználása a 

gyermekek mérésé-

hez, értékeléséhez. 

Okoskocka felhaszná-

lása a gyermekek mé-

réséhez, fejlesztésé-

hez. 

- 

Belső, külső kap-

csolatok, kom-

munikáció 

Iskolákkal, bölcső-

dékkel új kapcsolat-

tartási formák kidol-

gozása, bevezetése. 

(látogatási alkalmak 

sűrítése, tanítók, gon-

dozók behívása az 

intézménybe) 

Belvárosi Közösségi 

Térrel kapcsolat, 

együttműködés fej-

lesztése. 

Szakszolgálattal új 

együttműködési for-

mák bővítése (művé-

szetterápia mellett 

iskolaelőkészítő fog-

lalkozások helyben 

történő megszervezé-

se) 

Feladatokra újabb teamek szervezése, jelenlegiek tartalmának átgondo-

lása, működésük racionalizálása. 
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III.3. Működési feltételek 

 

III.3.1. A törvényes működés biztosítása 

Feladataim ezzel kapcsolatban: 

- Jogszabályi változások folyamatos követése. 

- Jogszabályi változásokról érintettek tájékoztatása. 

- Szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, törvényi megfeleltetés biztosítása. 

- Törvényességi ellenőrzésekre felkészülés. 

- Megfelelő segédanyagok, szükség esetén szakember segítségének igénybe vétele. 

- Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 

- Munka, gazdálkodási, tanügyi, munkaerő-gazdálkodási, nevelési feladatok ellátása a 

törvényi előírásoknak megfelelően. 

 

III.3.2. Tárgyi feltételek, fejlesztések 

Feladataim ezzel kapcsolatban: 

- Folyamatos fogyóeszköz, textília pótlása 

- Gyermeki tevékenységekhez eszközök, anyagok folyamatos beszerzése, pályázatok 

felhasználásával is 

- Ipari szárítógép beszerzése 

- DIOO digitális fejlesztő eszköz beszerzése. 

- Az óvoda alatti helyiségekkel óvoda bővítése 

- 4. csoportba légtisztító berendezés beszerzése. 

 

III.3.3. Személyi ellátottság, nevelőtestület fejlesztése, szervezetfejlesztés 

Ezzel kapcsolatos feladataim: 

- Nyugdíjba vonuló kollega helyett rátermett, értékeinkkel azonosulni tudó kollega ke-

resése pályázat útján. 

- A jelenlegi kollegák megtartása (főleg a fiataljaink). Ehhez további ösztönző rendsze-

rek bevezetése.(Belső jutalmak, dicséretek, sikerek ünneplése). Magasabb szinten tör-

ténő elismerések igénybe vétele. 

- Ösztönözni kívánom a kollegáimat, hogy minél hamarabb lépjenek egy fokozattal fel-

jebb a Pedagógus életpályamodell kínálta előmeneteli rendszerben. Ehhez minden  
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szakmai, erkölcsi támogatást meg kívánok adni számukra. Akik számára kötelező a 

minősítésre való jelentkezés, őket segítem szakmailag, mentálisan egyaránt. 

- A gyakornokunk minősítésére való felkészítésben szakértői minőségemben is jelentős 

támogatást tudok nyújtani. 

- A „Mosolygós Magyarországért” mozgalom és a „Boldog Óvoda” program egyes 

elemeit szeretném mindennapi életünk szerves részévé tenni, továbbfejleszteni saját 

igényeink szerint. 

- Csapatépítő tréningek szervezésével a csapat összetartozását szeretném erősíteni. 

- Folytatni kívánom a közös programok szervezését, mint pl. kirándulás, közös kará-

csony, egyéb programok… 

- Folytatjuk az óvodapszichológus segítségével a dolgozók mentálhigiénés támogatását. 

- Továbbra is támogatom az óvodapedagógus, gyógypedagógus és dajkaképzős hallga-

tók képzésében való aktív részvételt az erre nyitott kollegák számára. 

- Szorgalmazni szeretném az érdeklődő kollegák számára a szakvizsga megszerzését.  

 

III.3.4. Gazdálkodási feladatok  

A gazdálkodással kapcsolatban a legfontosabb alapelveim továbbra is a törvényesség, 

elszámoltathatóság, átláthatóság, költséghatékonyság, takarékosság biztosítása. Szem előtt 

kívánom tartani a továbbiakban is a tervszerű, takarékos, a szükségletekre koncentráló terve-

zést. A gazdálkodási feladatok ellátásában továbbra is szoros kapcsolatot kívánok tartani a 

Fenntartóval, ezen belül is elsősorban a pénzügyi osztállyal.  

Keresem továbbra is az egyéb külső forrásokat (pályázatokat, támogatókat). A beszerzé-

seknél a közbeszerzési törvény előírásainak betartása alapvető kívánalom. Az egyéb beszerzé-

seknél egyformán érvényesül a kedvező ár és a megfelelő minőség szempontja. 

Konkrét feladataim a gazdálkodással kapcsolatban: 

- Intézményi költségvetés tervezése (ehhez intézményi továbbképzési terv költségvetés-

ének tervezése, személyi bérek előtervezése – jutalmakkal, felmentésekkel, soros elő-

lépésekkel, minősítésekkel, beruházások tervezésével) 

- Személyi bérek tervezéshez részletes beszámoló elkészítése,  

- Éves közbeszerzési terv elkészítése. 

- Költségvetés felhasználásáról éves beszámoló fenntartónak, KIR-be. 
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- Normatíva igénylése, korrekciója, elszámolás elkészítése (ebben az óvodatitkárom se-

gítségére a továbbiakban is számítok). 

Szeretném az elkövetkezendő időszakban a potenciális utódomat bevezetni a gazdálkodási 

feladatok ellátásába. 

 

III.3.5. Vezetői kompetenciák fejlesztése 

Konkrét feladataim a vezetői kompetenciáim erősítésében. 

- Meglévő tudásommal hallgatók, fiatalabb kollegák, szakmai közösségek segítése. 

- Önképzés keretében további új módszertani tudás elsajátítása 

- Szakmai folyóiratok, szakkönyvek olvasásával naprakész tudás megszerzése. 

- Munkatársak segítése a kommunikáció terén. (szülőkkel, egymással – problémák as--

szertív kommunikációja). 

 

III.4. Pedagógiai munka 

 

A következő öt évben a megkezdett innovációk finomítása folytatódik, új innovációk kerül-

nek megvalósításra, ill. az új kollegák számára szükséges az intézményi értékrend áttekintése, 

értelmezése. Erre volt már példa az elmúlt években, de a tapasztalat azt mutatta, hogy néhány 

alapnak számító érték, nem mindenki számára jelent evidenciát. Ebben a munkában a régebbi 

kollegáimra is számítok.  

Gyermeki tevékenységekkel kapcsolatos feladatok: 

- A játéktevékenységhez megfelelő eszközök biztosítása, játékirányítás módszertanának 

felelevenítése.  

- Saját készítésű, fejlesztésű játékeszközök készítése. 

- A munkajellegű tevékenységek lehetőségének további gazdagítása. 

- Szabadidős tevékenységek széles tárházának biztosítása. 

- A tanulás támogatását a megtapasztalást támogató tanulási környezet kialakításában, a 

gyermeki szükségletekre épített tapasztalatszerzésben, a játékba ágyazott párhuzamos 

tevékenységekben, a pedagógusok feltételteremtő, támogató, megfigyelő szerepének 

erősítésében látom elsődlegesen.  

- A tervezett tanulástevékenység mellett egyre nagyobb teret szeretnék adni a gyerme-

kek spontán kezdeményezéseinek támogatására.  
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- A tevékenységek szervezésénél alapelvárás a differenciált, egyéni bánásmód érvénye-

sülése a tervezéstől az értékelésig. 

 

Tervezéssel kapcsolatos fejlesztési irányok: 

- A belső ellenőrzési terv folyamatos felülvizsgálatára van szükség, hogy az éppen aktu-

ális feladatok ellenőrzései jelenjenek meg benne. 

- A pedagógus, vezetői, intézményi új önértékelési rendszer működtetésének eredmé-

nyes, teljesíthető tervezése továbbra is kiemelt feladat, mint a minőségi nevelés-

oktatás biztosításának egyik garanciája. 

- Szakmai Műhely munkájának tervezésekor továbbra is a nevelőtestület igényeinek 

megfelelő témák kerülnek meghatározásra. 

- Tanfelügyeleti, önértékelési eredmények felhasználása. 

 

A gyermeki személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés terén tervezett feladataim: 

- Újabb fejlesztési és mérőeszközzel ismerkedünk: Okos kocka, DIOO. Mindezt azért, 

hogy minél eredményesebben felhasználható saját eszköz álljon a rendelkezésre.  

- Keresem továbbra is a külső szakmai szervezetekkel a szakmai együttműködést a 

gyermekek fejlesztése tekintetében, ill. fenntartjuk a már kialakult együttműködési le-

hetőségeket. (pl. Csodakapu Alapítvány….). 

- A tehetséggondozás lehetőségeit felül kell vizsgálni, és bővítésre szorul a támogató 

rendszerünk. (Bali Katalin fenntartói támogatással a sport, tánc, mozgás területén tud 

végezni fejlesztő, támogató tevékenységet. Ebbe bekapcsolódik Kontsek Petra szociá-

lis segítő munkatárs a relaxációs és gyermek jóga eszközökkel, a pszichológus a szo-

rongásoldás csoport működtetésével, ill. egyéb szükségletekre épülő támogató tevé-

kenységgel.  

- A gyermekvédelmi tevékenységet a gyermekvédelmi felelős támogatásával végezzük 

a jövőben is szorosan együttműködve a szociális segítőnkkel. Már működtetünk egy 

saját gyermekvédelmi, belső nyilvántartást, amibe azok a gyerekek kerülnek, akik 

ugyan nem gyermekvédelmi esetek, de van valamilyen veszélyeztető körülményt, ami 

sajnos negatív hatással lehet a gyermek életére és kialakulhat a veszélyeztetettség.  

- Az érzékenyítő tréningek szervezése valós igényként jelentkezett gyermekeknél és né-

hány felnőttnél is. Ezt a gyermekvédelmi felelősünkkel tovább kívánjuk fejleszteni, 

mint, ahogy az „Ovizsaru” programot is.  



„Óvodavezetői Pályázat” – Szabó-Biczók Tamás Vendelné 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Tesz-Vesz Óvoda 

1051 Budapest József Attila utca 18. 

 
36 

- Tartalmas, közösségi programok tárházát gazdagítjuk. Meglévő hagyományainkat 

ápoljuk, és újakat hozunk létre, melyekkel gazdagítjuk közösségi életünket, erősítjük 

az egymáshoz való tartozást. 

- Továbbra is szervezünk közös családi programokat a családok igényeinek, időbeosz-

tásnak figyelembevételével. 

- Az állatvédelem kapcsán bevált programjainkat folytatjuk, keressük közösen az új le-

hetőségeket. 

- Az egészséges életmód, az egészségfejlesztés terén a már többször felmerült egészség-

napok, vagy egészséghét projekt megszervezését is célul tűzöm ki az eddigi ez irányú 

tevékenységeink mellé. 

- A szakmai megbeszélések témái között továbbra is szerepelnek a belső tudásmegosz-

tást célzó beszámolók, az új eszközök megismerése, ötletbörze. 

 

Eredmények: 

- A saját mérési, külső mérések, tesztek alapján azonosítjuk a gyermekek képességeinek 

szintjét, de továbbra elsősorban a mindennapos megfigyelésé lesz a szerep. A jó sze-

mű pedagógus megfigyelő szerepe elsőbbséget élvez minden más módszerrel szem-

ben.  

- A partnereink elégedettségét kérdőívekkel mérjük, az így kapott eredményeket ele-

mezzük és szükség esetén beépítjük a tervezésbe, korrekciókat hajtunk végre. A leg-

fontosabb partnereink a családok, így ahogy eddig is, minden év végén megkérdezzük 

őket kérdőíven ill a Szülői Szervezet képviselőin keresztül szóban is.  

- A gyermekeink nagy része a kerület iskoláiban kezdi meg tanulmányait, így őket 

nyomon tudjuk követni az iskolalátogatások, félévi eredmények megküldése, ill. a csa-

ládokkal megmaradó kapcsolatok ápolása révén.  

- Az elkövetkezendő időben folytatódnak a tanfelügyeleti látogatások is, melyeknek 

eredményei fontos visszajelzések lesznek mindnyájunk számára a munkánk tekinteté-

ben, mint ahogy az önértékelések is. 

- Megkezdődnek a második körös önértékelések pedagógusoknál, vezetőnél ill. intéz-

ményi szinten.  

- A COVID helyzet fellazította az óvodába járási kötelezettség teljesítését több család-

nál is. Fokozottabban kell nyomon követni a gyermekek hiányzásait a jövőben. 
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III.5. Ellenőrzés, értékelés 

Az ellenőrzési és értékelési rendszert kiemelkedően jónak jelölte meg mind az önértéke-

lési eljárás, mind pedig a tanfelügyeleti ellenőrzés, ezért nagy újításokra nincs szükség, in-

kább a változásokhoz, igényekhez való alakításra kell figyelmet fektetni.  

Az intézményi ellenőrzések a belső ellenőrzési terv szerint zajlanak továbbra is. Ezt fo-

lyamatosan alakítjuk az éppen aktuális feladatokhoz igazítva. Tartalmazza a szakmai ellenőr-

zések szempontrendszerét, időbeosztását is, melyeket évről-évre a munkatervben is rögzítek.  

A belső ellenőrzésekhez szorosan kapcsolódni fognak továbbra is a pedagógus, vezetői 

és intézményi önértékelés elemei is. Az ebben foglalt feladatok kontrollját is szerepeltetni kell 

az ellenőrzési tervben. A PDCA elveknek kell érvényesülni a tervezés, ellenőrzés, értékelés, 

korrekció ciklusban. Ezek finomhangolására továbbra is szükség lesz az elkövetkezendő idő-

ben, mint ahogy az egyes ellenőrzési feladatok megosztása is átgondolásra kell, hogy kerüljön 

a helyettesemmel és a Belső Értékelési csoport tagjaival egyaránt. Az ellenőrzések rögzítése, 

mint ahogy eddig is a belső ellenőrzési naplóban ill. jegyzőkönyvek formájában került rögzí-

tésre az ellenőrzöttek tájékoztatására vonatkozó bejegyzésekkel együtt. 

A gyermekek értékelési rendszerében a méréshez új eszközöket kívánunk megismerni, 

és beépíteni a folyamatba (DIOO, Okoskocka.). Ehhez a szükséges tanfolyamokat támogatot-

tan tudják elvégezni a kollegáim a költségvetés lehetőségeinek figyelembe vételével. 

 

III:6. Belső, külső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Belső kapcsolatok: 

- A kis közösség egyik nagy előnye, hogy napi szintű, személyes kapcsolattartásra van 

lehetőség. Ezt a lehetőséget a jövőben is fenn kívánom tartani. Emellett a kialakított 

felelősi rendszer egyik-másik tagjánál a nagyobb hatékonyág érdekében szükséges a 

kompetenciahatárok és a feladatkör pontosítása.  

- A heti megbeszélések, a dajkákkal való megbeszélések, értekezletek, körüzenetek, ki-

függesztések mind bevált módjai az intézményen belüli kommunikációnak. Ahogy a 

„Szakmázzunk!” facebook oldal is nagyon hasznos a szakmai anyagok, dokumentu-

mok megosztására. 

- A Szakmai Műhelyfoglalkozásokat tovább folytatjuk azzal a céllal, hogy az aktuális 

szakmai kérdésekben támogatni tudjuk szakmai fejlődésünket, ill. színteret biztosít-

sunk a belső szakmai konzultációnak.  
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- A beindult hospitálásokat, közös megbeszéléseket fenntartjuk, ezzel segítve a szakmai 

fejlődést, a belső tudásmegosztást. 

 

Külső kapcsolatok: 

Családok: Az eddigi bevált együttműködési keretek megtartása az elsődleges célom. A kiala-

kult őszinte, kendőzetlen véleménynyilvánítást továbbra is támogatom. Az év végi kérdőíves 

véleménykérés, a napi szintű személyes kommunikáció, az SZM-mel folytatott szoros 

együttműködés továbbra is kell, hogy jellemezze az együttműködést. A családi délutánok, 

kirándulások bevált rendszerét szeretném megtartani. Nyitott vagyok minden az együttműkö-

dést támogató újítás bevezetésére, amit a kollegáim is támogatni tudnak. A kialakult kompe-

tenciahatárokat erősíteni szeretném.  

Fenntartó: A szinte napi szintű jó kapcsolatot továbbra is fenntartom. Az intézmény működte-

tése mellett a rendezvényeinkre meghívást kapnak a Hivatal és a Képviselőtestület valamint 

az Oktatási Bizottság tagjai. Az óvoda esetleges bővítésében is konstruktív együtt gondolko-

dásra számíthat a fenntartó tőlem.  

Városüzemeltető Kft: Az intézmény karbantartási munkáinak ellátásáért felelnek. A jó kapcso-

latot továbbra is fenn kívánom velük tartani.  

Szakmai szervezetek: A Budapesti POKnál igénybe kívánom venni rajtuk keresztül a szakta-

nácsadói segítséget a kollegáim szakmai támogatásában, ha szükség van rá. Számítok a to-

vábbképzési lehetőségekben is a velük való kapcsolatra. Szakszolgálat: Továbbra is a gyer-

mekek megsegítésében, támogatásában működünk együtt: logopédus, fejlesztő pedagógusok, 

pszichológusok. Részt veszünk szakmai megbeszéléseken, konzultációkon, rendezvényeken. 

Az idei évben elindult művészetterápiás foglalkozásokra, és hasonló lehetőségekre a jövőben 

is igényt tartunk. Új együtt működési formaként javasoltam a Szakszolgálat vezetőjének az 

óvodában tartandó iskolaelőkészítő foglalkozásokat. Az egyeztetések ebben az évben elkez-

dődtek.  

A Belvárosi Közösségi térrel elindult egy közös gondolkodás az egymás segítése terén. Jelen-

leg több területen is együttműködünk velük (családok segítése, utazó gyógypedagógus), és 

keressük az új kapcsolódási pontokat.  

A további új partnereket azonosítjuk és az együttműködési kereteket meghatározzuk. 
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III.7. Gyermekvédelem, inkluzív nevelés 

Óvodánk egyik erőssége az elfogadás, a támogató attitűd, az egyéni bánásmód. Éppen 

ezért a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket nagy körül tekintéssel fogadtunk eddig 

is, és fogunk fogadni ezután is.  

SNI-s gyerekek: A gyermekek érkezése előtt egyéni találkozásokra kerül sor a szülőkkel, 

gyermekkel, szakemberekkel. Szükséges a dolgozók érzékenyítése is. Ebben továbbra is szá-

mítok a gyógypedagógiai asszisztensre, az óvodapszichológusra, a szociális segítő munkatárs-

ra és különböző külső szervezetek munkatársaira (Fehér Gyűrű, Alapítvány, Vakok és Gyen-

génlátok intézete, Siketek és nagyot hallók Egyesülete…). Az ellátásuk során adódó nehézsé-

gek eredményes leküzdése érdekében rendszeresen beszélgetünk az értekezleteken, esetmeg-

beszéléseken. Továbbra is a teljes inklúzió a célunk és nem az integráció. 

Tehetséges gyerekek: Tovább gondoljuk a tehetség műhelyek működtetését külsős ill. 

belsős szakemberek bevonásával. Új működési formák fele nyitunk. Átgondoljuk a csoportbé-

li lehetőségek jelenleg mire terjednek ki, és milyen módon lehet gazdagítani ezeknek a gyer-

mekeknek a támogatását. 

Beteg, tartósan beteg gyerekek: Pl. Speciális étkezésre szoruló gyermekek elfogadása 

eddig sem jelentett gondot a gyermekeknek. Továbbra is arra törekszünk, hogy megértessük a 

társakkal, hogy miért esznek más ételt, és miért nem ehetik ugyanazt az ételt, amit a többi 

gyermek. Megkóstoltatunk a gyerekekkel speciális fogyasztásra készült ételeket is. 

Más népek, vallási felekezetek, népcsoportok gyermekei: ebben az évben éreztük elő-

ször, hogy nem jön a gyerekekből természetesen az elfogadás, tekintettel, hogy a családok egy 

részében találkozhatunk rasszista nézetekkel. Fontosnak éreztük, hogy játékok keretében ta-

lálkozzanak a gyerekek ezekkel a gyermekekkel is. Elmondhassák érzéseiket, gondolataikat. 

Játékok keretében találkozhatnak a különböző népcsoportok szokásaival, értékeivel. Megis-

merve, könnyebb számukra az elfogadás. folytatjuk a partnernapokat, ahol lehetőség van 

ezeknek a családoknak is bemutatkozni.  
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V. Befejezés: a pályázat eszmei mondanivalója 

 

A pályázatomban a legfontosabb vezetési elgondolásaimat próbáltam bemutatni. Azt az 

utat, amin már elkezdtünk járni, ahol a célok világosak, mindenki számára érthetőek, elfogad-

hatóak. Célom az emberközpontú vezetés, a gyermekek mindenekfelett álló érdekének támo-

gatása. Ehhez elengedhetetlen az egyének felelősségvállalása, a „Sapere aude!” (Merj gon-

dolkodni!) szemlélet, az önállóság, a pedagógiai szabadsággal való élni tudás, a fejlődés igé-

nye, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás. A nevelésben a személyes példaadás. a 

hitelesség, az empátia, a legfontosabb elvárás. 

 

Még mindig igaz az óvodánk küldetésnyilatkozata: 

„Az odúban el lehet bújni, 

s a fészekből ki lehet repülni.” 

(Hermann Alice) 

” A mi óvodánk legyen egy ilyen odú, ahova szívesen bújik be kicsi és nagy, ahol melegség, 

elfogadás, szeretet öleli körül az ide betérőt. Legyen fészek, ahonnan ki lehet repülni, de vis--

sza is lehet szállni bármikor a szárnypróbálgatások közepette.” 

 

Ennek szellemében kívánom vezetni megbízatásom esetén az intézményt továbbra is. 

 


