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A Cinkotai Huncutka Ovoda (szekhely: 1164 Budapest, Ostoros u. 6-8.) vezet6j6nek, Vriradi
Mariann6.rrak az int6zm6nywezet<ii megbizisa 2020. j rilius 3 1-6n lej ar.

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete a kdzalkalmazottak
jog6llasrir6l szolo 1992. 6vi XXXil. t6rv6ny 6s a nemzeti kdmevel6srol sz6l6 201 1. 6vi

CXC. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Nkt.) rendelkez6sei alapjdn peryiaatot irt ki a Cinkotai
Huncutka 6voda (sz6khely: 1164 Budapest, Ostoros u. 6-8') intdzmdnyvezet6 munkakdrdnek

bet6lt6s6re (magasabb vezet6i) megbizissat. A pityiuati kiiras megielent a Nemzeti

Kdzi gazgatisi Int6zet honlapj rin.

Az intdzm6nyvezet6i (magasabb vezet6) rlllashely betdlt6s6re V6radi Marianna, a Cinkotai

Huncutka 6voda, jelenlegi intezmdnyvezet6je adta be a p6ly6zalat. (1. szrlrnir mell6klet)

Az Nkt. 83.$ (2) bekezd6s f) pontja alapjan,,a fenntart6, a kdmevel6si int6zm6ny vezet6jdnek

megbizris4 kinevezdse, a megbiz6s visszavondsa, a jogviszony megsziintet6senek jog6val

kapcsolatos, e t6rv6nyben foglalt korl6toz6 rendelkezdsek keretei k6z6t1 gyakorolja a

munkri.ltat6i jogokat a k6zneveldsi int6zm6ny vezet6je felett."

Az Nkt. 2019. jrilius 26-6t61 nem teszi k6telez6v6 a pttlytuat kiirojrimak, hogy a piiyino
vezetoi programjrir6l kik6rje a nevel6testtilet szakmai v6lem6ny6t, mint ahogyan azt sem,

hogy az int6zm6ny vezet6j6nek megbiziisiival kapcsolatban beszerezze az alkalmazotti

kOzOssdg v6lem6ny6t. M6gis fontosnak tartom azt, hogy a Cinkotai Huncutka Ovoda

nevel<itestiilet6nek 6s alkalmazotti kdzdss6g6nek tagiai kifejezhessdk v6lemdnytiket. Az

int6zm6nyben mrikitd6 Kdzalkalmazotti Tan6cs elndkdnek segitsegdvel, a koronavirus jiirvfuty

tov6bbterjed6s6nek megel6z6s6t figyelembe vdve elektronikus titon biztositottunk

vdlem6nynyilv6nitrisi lehet6sdget a dolgoz6k szlmfur4 mely lehet6sdggel t6bb dotgoz6 6lt. (2.

szrirnt mell6klet)

Kerem a tisztelt Kepvisel6 ds a tisztelt Kdmeveldsi, Kultuftllis, Sport, I!ts6g- 6s

Gyermekv6delmi bizotts6gi tag asszonlt/urat, hogy az El6terjesadsben szerepl6 hatitozali
javaslatot 2020. m6ius 25-6n 12 6r:[ie ig6ny szerint 6szrevdtelezni 6s v6lem6ny6t a

kovacsoete boi6.hu e-mail cimre megkiildeni sziveskedjen.

Hatdrozati javaslat: Budapest F<iv6ros XVI. kertileti Onkormri'nyzat

Polgrfu'mestere - a katasztr6fav6delemrol 6s a hozzA

kapcsot6d6 egyes tdrvdnyek m6dositas6r6l sz6l6 201 1. 6vi

C)ONIII. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se. alapjan - igy
hatarozott, hogy: a Cinkotai Huncutka Ovoda (szdkhely:

o o/aoLo.
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Budapest, 2020.05. 11.

Tdrv6nyess6gi szempontb6l megfelel6:

1164 Budapest, Ostoros rit 6-8.) int6zm6nlvezet6i (magasabb
vezet<i) feladatainak ell6tisdval Vriradi Marianndt bizza meg
2020. augusztus l. napj6,t6l - 2025. jtlius 31. napj6ig terjed6
id<iszaka.
Alapilletm6nydt a nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 2011. dvi
CXC. t6rv6ny, valamint a pedag6gusok el6meneteli
rendszer6r6l 6s a kdzalkalmazottak jog6ll6sar6l sz,6l6 1992.
6vi XXXIII. tdrv6ny k6znevel6si intdzmdnyekben tdrt6n6
vegrehajtrlsrir6l sz6l6 32612013. (VIIL 30.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint, vezet<ii p6tl6krit a Budapest F6vriros XVI.
kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilet6nek 1712014. (1.

22.) hatilrozata alapjdn 6llapitja meg.

A Polg:irmester gondoskodik a vezeroi megbizrissal
kapcsolatos munkaiigyi dokumentumok rltad6srir6l.

Hatiridl: 2020. julius 3 1 .

Felel6s: Kov6cs Pdter polgrirmester

,!" t-u
Acs Anik6

alpolg6rmester

,1 - c
ll/,0o0( ( ---"-'' Dr--Csomor Ervin

Jegyzo

Mell6kletek:
l. sz. mell6klet: Vriradi Mariann a pdlyiuata
2. sz. mell6klet: A Cinkotai Huncutka Ovoda dolgoz6inak v6lem6nye

V6lem6nyez6sre iavasolt bizotts6g:
Kdmeveldsi, Kulturdlis, Sport, I{risdg- 6s Gyermekv6delmi Bizotts6g
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P 6ly Szali Nyilatkozatok

Alulirott, V{radi Mariann a, palyiu,atot nyqtok be a KdzigazgatAsi 6s lgazsdgpgy
Kdzig6ll6s honlapjnn2020. febru6r 24.-6n megielentetett Cinkotai Huncutka Ov
int6zm6ny/ezet6i ril kis6ra.

i Hivatal
oda

Kijelentem, hogy a magasabb vezet6i rillds betdlt6sdre ekifrt, valamint a pilyiaati kiir6sban
szerep16 feltdteleknek megfelelek, ennek igazoldsait melldkelem.

Nyilatkozom an6l, hogy hozzijiirulok szem6lyes adataim piiylzattal dsszefii996
kezel6s6hez. Hozz|lttrulok a teljes prily6zati anyag sokszorosftesdhoz, tovabbft6s6hoz (3.
szem6llyeI val6 k6zl6s6hez) a peryezafial dsszeftiggdsben.

Nyilatkozom an6l, hogy a pilyiaat elfogad6sara vonatkoz6 el6terjesztdst a K6pvisel6testiilet
nllt iil6sen t6rgyalja.

Nyilatkozom arr6l, hogy v6llalom a vagyon nyilatkozat-tdteli k6telezetts6get.

A pitlyiaat r6szek6nt beny[jtott iratok, igazokisok:
- sztiks6ges v6gzetts6g, szakk6pzetts6g, szakvizsga megl6t6t igazol6 okmrinyok

m6solata (1. szimri melldklet)
- hat6srigi erk6lcsi bizony(tv6ny (2. szrimri mell6klet)
- szakmai gyakorlatot igazol6 dokumentum (3. sz6m[ mell6kle0
- szakmai tindletrajz
- az inl'zmdny vezetds6re vonatkoz6 program a szakmai helyzetelemz6sre 6piil5

fejlesztdsi elk6pzeldssel.



Szakmai 0n6letrajz

Szem6lvi adatok:

Iskolai v6gzetts69elc

N6v Viiradi Marianna

Le6nvkori n6v: Kolozs Marianna

Allampol96rs69: Magyar

Sziilet6si hely: Budapest

Sziilet6si Id<i: 1964. riprilis l.

Csal6di 6llapotom: F6rjezett

Gyermekeim: Vriradi Gribor ( 1987)
V6radi Andr6s (1990)

V6radi Anna Lili (1997)

Lakcimem: Budapest,
I 164 Georgina utca 6.

Telefon: 06-20/230-17-11

E-mail:

Munkahelyem: Cinkotai Huncutka 6voda

Beosztasom Int6zm6nwezet6

V6gzetts6g,
szakkdpzetts6g:

SzakvizsgdLzott Mester Ovodapedag6gus,
Taniigy-igazgalisi, Pedag6giai-szakmai 6s Pedag6gusmin6sit6si

szakdrt6

1993-1996 Budapesti Tanit6k6pz6 F6iskola
Ovodapeda96gus Oklev6l

2002-2004 Eszterh6zy K6roly F6iskola Eger
Pedag6gus- szakvizsga, Tanigy -igazgatiisi Szakdrt6i Oklevdl

2014 Oktat6si Hivatal
Tanfeliigyeleti szak6rttik felk6szit6se pedag6giai-szakmai ellen6rz6sre

ds a Szak6rtok felk6szit6se a pedag6gusminosit6sre tanrisitv6nyok

ostoros.ovoda@gmail.com



Munkahelyek, p:ilyak6p:

Jogszab{lyi hitt6r

> 201l. 6vi CXC. t0rv6ny a nemzeti kdzneveldsr6l
> 36312012. (X[. 17.) Korm. rendelet az 6vodai nevelds orsz6gos alapprogramj6r6l
> 32612013. (VlI. 30.) Korm. rendelet a pedag6gusok el6meneteli rendszer6r6l 6s a

ktizalkalmazottak jog6lkis6r6l sz6l6 1992.6vi XXXIII. ttirvdny k6znevel6si int6zm6nyekben
tOrt6n6 v6grehajt6sir6l
> 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevel6si-oktat6si int6zm6nyek miikOdds6rril 6s a
kOzneve16si int6mr6nyek n6vhasm6[atrir6l.
) Kdzalkalmazottak jog6ll5srir6l sz6l6 1992.6vi XXXII. t6rv6ny
> 2012.6vi I. tdrv6ny - a munkatdrv6nyk6nyv6r6l
) Gyermekek v6delrn6r<il sz6l6 1997 .6vi XXXI. t6rv6ny
) 2003.6vi C)C(V. tdrv6ny az egyenl6 b6n6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g el6mozdit6s6r6l
> 277/1997(XII.22.) Kormiinl,rendelet a pedag6gus-toviibbk6pz6sr6l, a pedag6gus-

szakvizsgiir6l, valamint a tov6bbk6pz6sben 16szt vev6k juttatrisair6[ 6s kedvezm6nyeir6l

2010-t6l Cinkotai Huncutka Ovoda
6vodavezet6

2002-t6l Cinkotai Huncutka Ovoda
6vodavezet6 helvettes

Min6s6giranyitAsi team tag

Cinkotai Huncutka 0voda
Csoportvezet6 6v6n6

1992-tb12000-ig B6bita Ovoda (l 164 Bp., Ilosvay u. I l8)
Csoportvezet6 6v6n6

1982-1991 Napktiziotthonos Ovoda 1174 B6bolna u., Atalakul6s utdn Templom
utca

Csoportvezet6 6v6n6

6

2000-t6l



1. Szakmaihelvzetelemzes

Az intdzmdny a keriilet hatiirin, csendes kertv6rosi kdrnyezetben, k6t telephelyen 4-4
csoportban miik<ido k6znevel6si int6zm6ny. Cinkotai lakhellyel rendelkezo gyermekek
sziim6ra kdtelez6 felv6telt biztosit6 6voda. Kdrzettinkben tdbb lak6park 6piilt az elmtlt
il,tizedben. A kiirzetben lak6hellyel rendelkez6 gyermekek l6tsz6ma folyamatosan
emelkedik.
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Az 6ptiletek nagys5ga 863 n6gyzetmdter, ebbSl a csoport szob6k nagys6ga 345 nfgyetn|ter,
iitlagosan 43 nlgyzstmfter alapteriilettiek. Az 6piiletekhez kapcsol6d6 jetsz6 udvarok tertilete
201 I 6vben 8328 n6glzetm6terr6l 9383 n6gtzetm6terre b6vtilt.
Az Ostoros utcai szdkhely int6zm6ny 1926-ban a telephely 1892-ben 6pnk. Az 6piiletek

kialakitrisa az akkor elv6rt 6pitdsi normriknak felel meg.
A Jiivendd utcai 6piilet az 2013-ban sz6leskdrti fehijitiison esett 6t. Az Ostoros utcai 6pillet
r6szleges felirjitisriLra 2010 el6tt kertilt sor. Az 6venk6nti sziiks6ges felijit6sokat kblts6gvetdsi

kereten beliili fenntart6i finansziroz6ssal, illetve sok esetben ezt meghalad6 fenntart6i

tiimogatiissal sikeriilt megval6sitani.

Infrastru kturilis beruhrizriso fehi it:isok 6venk6nti bontdsban
Ostoros

rij udvarr6sz fiivesit6se, f6sitiisa,
jet6k telepitds az rij udvarr6szre,
egy terem 6s kiszolg6l6 helyis6gek
fest6se,

kerit6s fest6s,

I'lI4g4!@si

6vodiisok l6tszdma nevel6si 6venk6nt

Jtivend6
rij udvarr6sz birtokba v6tele,
bokrok gy6rit6se, gyomok irLisa a
teriileten,
egy terem 6s kiszolgril6 hells6gek
fest6se,

20tt egy teremben padl5 burkolat
csere,
egy terem 6s kiszolg6l6
helyis6gek fest6se,

k6t terem ' 6s .' kiszolgril6
hell isegek festdse.
viz 6s csatornahll6zat javitisa,
sziv6rgas megsztintetdse,

2012
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flitdsi rendszer korszenisitdse
kondenz6ci6s kaz6n be6pit6s6ve[,
fbd€m, falazat h6szigete16se,
nyil6szrirok csereje,
mrignesz6rak be6pitdse,
minden terem 6s kiszolgril6
helyisdgek fest6se,

kerit6s 6pit6s,
kiszolgiil6 helyisdgek fest6se,

poros udvarr6sz ffivesit6se,
kiszolgril6 helyis6gek fest6se,

csapaddkviz elvezet6se
viztrirol6kba,
locsol6 rendszer ki6pitdse
szivattyrikkal
poros udvarr6sz fiivesit6se,
egy terem 6s kiszolg6l6 helyis6gek
fest6se,
mosogat6g6p telepit6s,
kiszo19616 helyisdgek fest6se,

egy teremben padl6 burkolat csere,
kiszolg6l6 helyisdgek fest6se,

Az szikhely dpiilet teljes kar{i fehjitdsa tovtibbra is sziiksiges. Ezen beliil az elvetemedett
ablakok, belsd ajtdk, a vlz is csatornarendszer cserije, a fiitds 6s hdszigetelis korszeriis[tise
a gtzdasdgos energiafelhaszndlds irdekiben kiemelked6en fontos. A jbdCm szerkezeti

felijitdsa mig elengedhetetlen mind kit ipiilelben (cserdp, cserdpliceh cserdje).

20r3 - belsS nyiLisz6rok miizoldsa,
- egy terem 6s kiszolg6l6

helyis6gek festdse

2014 - elektromos hiilozat javitisa
kiszolgril6

2013 : cserdptet6 javitiisa
kiszolgf l6 helyis6gek fest6se.

I

2076 - tdvari .hiz bont6sa (volt
gondnoki Iak6s),

- hideg burkolat javftiisa,
- egy terem 6s kiszolgril6

helf is6-qek festdse.

2017 mosogat6gdp telepft6s,
udvari kerit6s felirjit6s 6s

festese,
- kiszolgdl5 helyisdgek fest6se,
- bels6 fakerit6s kialakitas

2018 - miianyag ajt6k bedpitdse,
, .: - egy teretnben padl6burkolat

c sere.
- szennlvizcsatorna hil6zat

rdszleges felir j itiisa,
- eg) terem ds kiszolgdlo

hell isdgek festdse.

2019 - homlokzat javitris,
- terasz fehijitiis,
- bels6 nyil6sz6rok javitiisa

minol{sa,
- m6gneszdrakbedpitise.

es

dnttitt gumi burkolat kialakit6sa a

nagy frik alatt 6s homokoz6 kdriil,
egy terem 6s kiszolg6l6 helyis6gek
fest6se.



1.2 Tdrevi fclt6telek

A 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mell6klete alapjdn 6vente felm6rem az intdzm6ny
trirgyi eszkdz elkitotts6grit 6s elk6szitettem a hi6ny list6t.
Az 6vodriban rendelkez6sre rillnak a k0l<infdle j6tdkformrik (mozgiisos jrit6kok, gyakorl6,
szimbolikus, szerepjrit6kok, ipit6-konstrudl6 jrit6kok, szab6lyj6t6kok, dramatiz6liis, biiboziis,
barkAcsol6s) eszkdzei megfelel6 mennyis6gben, a mozgiiskultrir6t, mozgrisfej l6d6st segit6,
mozgisigdny kiel6gitri csoportszobai ds udvari eszk6zdk is gyermek csoportonk6nt a
gyermekldtszrim fi gyelembev6tel6vel keriiltek beszerz6sre.
Az udvari j6t6kok 2003-ban kertiltek telepitdsre, technikai kialakitrisuk, anyaguk mdg nem
id6t 6116. Allapotuk leliilvizsgdlata az el6ir6soknak megfeleloen folyamatosan tOrtdnik,
minSsdg ellentirz6sdre 2017 olt6berdben keriilt sor. A folyamatos cser6hez kdltsegvetdsen
feltili fonrisokat biaositott a fenntart6 6s az int6zm6ny alapitvrinya is.

eszktiziik beszcrz6s6nek alakukisa 6venk6nti bontisban:

A gyermekek szim6ra csoportonkent, gyermekl6tsz6m ar6ny6ban biztositottak az anyanyelv'

a kommunikiici6s k6pess6gek fejlesa6sinek eszk6zei. az 6rtelmi kdpess6geket (6rz6kel6s,

iszlel6s, emldkezet, figyelem, kdpzelet, gondolkodris), 6s a krcativitiist fejlesa6 anyagok.

eszkOzdk, az 6nek, zene, 6nekes jatdkok eszktizei, a termdszeti - emberi - uirgyi komyezet
megismerds6t el6segfl<! eszk6z<ik. Az ibr{zol6 tev6kenys6get fejlesZ6 eszkiiztik, a

pedag6gusok ig6nyeinek felm6rdse alapjdn keriil beszerz6se.

Jiivend6

homokoz6,
cstiszd6s misz6viir,
homokoz6.

j6t6ktriro16 fahriz,
kincos-egyensrilyoz6
fiiggeszkedovel,

- cstvda6llv6ny,
- k6tiil6ses rug6s m6rleg hinta 4 db,

- trambulin,
- k6t6lles[ hint4

- lAncos egyenstlyoz6,
- csirszda 2 db,

forg6 hinta, kiscsoportos m6sz6ka

ontdtt gumi burkolat kialakit6sa a

nagy fik alatt 6s homokoz6 kdriil

U
Ostoros

2012 egyensrllyoz6
fiieseszkeddvel

2013 homokoz6

2014 v6r m risz6fallal, l6tr6val

2015 n6gyszdgletii miisz6torony,
hAromszogletii m6sz6ka,
hinta6llviny,

2016 - hintarillviiny lapos til6kivel.
- jet6kterol6 fahriz,
- homokoz6,

2017 rug6s csibe 4 szemdll'es.
j6tsz6v6r,
mozdony p6tkocsival,
ru96s gerenda,
beiilo karos csriszda 2 db,

2018 - kdtiilisesleng6hinta.

ldpcs6s miisz6 torony2019



Egy6b sziiksdges eszktiztik beszerz6s6nek alakuldsa 6venk6nti bontisban:

Jiivend6

cs<irg6dob,
szines hanghenger,
modul kdszlet,
proj ektor,
b6b paravrin,
interaltiv tribla,

'leg6 fejlesz6 program eszkdzei,
okos-kocka
(t6rininyok, anyanyelvi)
tornapad 5 db,
riidi6magn6,
laminiil6,
mintavrig6 ds domborit6
spir6loz6,
papirtdg6
projektor,
hungarocell vdg6,
maxi j6tsz6fal iigyess6gi iiit6k

Jtivend6
gyermeksz6kelg asztalok,

flinyir6,
mos6g6p,
tiizhely,
asztali sz6mit6 g6p,
faasztalok 4 db,
sz6kek 24 db,

K6pess6g fejleszt6 eszktiztik beszerz6s6nek alakul6sa 6venk6nti bontisban:

Ostoros
2011 - okos-kocka(t6rir6n),ok.

anyanyelvi).
- homok-viz asztal,

- okos-kocka(Vizuiilis6szlelds),
- homok-viz asaal,
- taktilis sz6nyeg,

2012 csdr96dob,
szines hanghenger-
mesea-sztal-

2013 - piojektor,
-. diavetit6,

2011 leg6 fejlesati program eszkOzei,
okos-kocka (vizu6lis, akusztikus
figyelem)

2015 - nagl' tornapad 2 db.
- riidi6maen6,

20r6 - trambulin,gdrdeszliAk
2017 formaviiq6 6s domborit6 g6p

20r8 - tubafon,
- papirvAe6,

2019

Ostoros
2011 - csoportszobaisz6nyeg,

- porszfv6

2012 - csoportszobaisz6nyeg,
- csoDortszobaifiieedny.

2013 - f6nykdpez<i gdp,
- mini hifi.
- lamindl6gdp.
- er6sito-hangfal,
- targyal6asztal(osszecsukhat6)
- trirgl'al6 sz6kek,
- szines n1omtat6.
- asztali szdrnito sdp.

szert6r szek6ny,
{Enyk6pez<i g6p,
mini hifi,
lamin6l6g6p,
er6sit6-hangfa[,
vide6 kamera,
szines nyomtat6,
asztali sz6mit6 s6D,

2014 laptop,
- csoporlszobaifiiqgonr,.

- laptop,

2015 csoportszobai szrinyeg.
csoportszobai mag:n6-

asztali sziimit6 gdp. monitor,
csoportszobai sz6nyeg
bojler.
szclnyeg.
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s0v6n),vAg6,
csoportszobai sz6nyeg

csoportszobai r6di6smagn6
zstrkocsi.
ftinf ir6.
mos6gdp,
mosogat6g6p,
rridi6magn6,

porsziv6,
6gvig6,
faasztalok 4 db,
szdkek 24 db,
ir6asztal,

sz6kek 28 db.
asaalok 5 db.
fektet6,
iratmegsemmisft<i,
csoportszobai szekr6nysor,
csoponszobai szcinyeg

riidi6s magn6,
hangsz616,

mos6g6p,
bojler,

konyhai mdrleg,
hiit6szek6ny,
faasztalok 5 db,
sz6kek 26 db,
fektet6,
iratmegsemmisitri,
ffin116

Stabil kollektiva.
Munkaer6 gondok az int6zm6nyben nincsenek, minden 6ll6shely bet6ltdtt volt az elmrilt
6vekben.

Enged6lyezett 6ll6shelyek betiiltiitts6ge

2010

2016 htit5,
porsziv6.
notebook,
faaditalok 4 db,
sz6kek 24 db, '

2017

2018

2019 hlit6,
fektet6k,
csoportszobai sz6nyeg
konl,hai mdrleg

Kiemelt feladatom: a hidnyz6 eszkdzAk beszertlse, elhaszndldtlotl eszkiizdk cserije (szikek,
asztalok), a jdtiktillomdny ds a sukmai anyagok kiszletdnek folyamatos, meglfelelf
mennyisdgil szinten tartdsa. A hidny lista alopjdn az ives kdltsigvetds tervezise.

I.3 Hum6ner6forrris ellitottsrig

2011 2072 2013 2014 2015 2016 2017

6vodapedag6gusillihelyek sziima t 6vodapedag6gusok l6tsziima

r Segit6 ellishelyek sziima .5egit6k l&szema

15 15t! 1! t5 t5

2018 20!9



A nevel6 munkit segit6 alkalmazottak szima 2014-ben a pedag6giai asszisztensek tbrv6ny
szerinti alkalmazdsdval, 2 f6vel n<it. A segit6k l6tszdma fenntart6i ddntds eredmdnyekdppen
4 f6vel meghaladja a ttirv6ny 6ltal el6irt l6tszdmot
A t6rv6ny riltal el6irt 6vodapszichol6gusi ell6trist a Gyermekkuck6 6vodiiban alkalmazott
pszichol6gus biztositotta..
Az intdzmdnyben l7 rivodapedagrigus 6ll6shely volt, melyet 2018-ban a kdpviselotestiilet l9
fore bovitett. A ket tovibbi 6vodapedag6gus feladata a helyettesit6 pedag6gus feladatainak
elliit6sa az 6vodapedag6gus hiAnnyal kiizd6 keriileti onkormiinlzati fenntaftest 6vod6kban.
Nagy drdmiinke 20l9-tol tov6bbi egy ryrigrpedag6gus st6tusszal, 2020-ban egy
rivodapszichol6gusi stitusszal b<iviilt a nevelotestiilet ldtszima a k6pvisel6testtilet
enged6ly6vel.

Mindsit6sben 16sztvettek szAma

A pedag6gusok min6sit6si rendszer6ben egy mesterpedag6gus, h6t pedag6gus II. 6s hirom
pedag6gus I. mindsit6si eljiir6sra kertilt sor, a Mester 6s Pedag6gus II fokozatba l6p6k 96%-
100o% eredm6nnyel, a Pedag6gus I fokozatba l6p6k 88% 6s 100% k6z0tti eredm6nnyel
teljesitettek.
A kave*ez6 vezetdi ciklusban kiemelkedd nehduiget fog jelenteni a nyugd[jba vonuld
kollegdk megfelelf adnpdtkisdnak bizlositdsa, az j munkatdrsak kdtiiltekintd kivdlasztdsa
i s felkCszltdse mentori seg[tsiggel.
A tdrvdnyi el\trdsobmk megfelelden tovdbbi hit mindsitisi eljdrdsra keriil sor az elknve rez6

ket dvben. Ezzel kapcsolatos feladataim a pedaS|gusirtikelis, vezetdi drtdkclds 6s az

intdzmdnyi andrtdkelis lefolytatdsa, andrtdktlisi progrdm ds ten alapjdn. A kolleldiva
hatdkony felkesz{tdse a mindsittlsre, hogt tovdbbra is silceresen vegtenek riszt a pedagdgusok

a mindsitdsi ef dni,sokban

201S 2016 20L7 2018 2019

Epedag6gus/l fokozatot srer6 gyakomok a Pedag6gus/ll srerz6 pedagiigus

1.3.1 Tovr{bbk6pz6s rendszere

A nevel6testiiletb6t I fi5 kdz6pfokt 6vodapedag6gusi v6gzetts6ggel, 18 f6 fels6fokti
6vodapedag6gusi, 1 f6 gy6gypedag6gusi diplomiival, ebb<jl 6 16 szakvizsg6val is rendelkezik.
Az Ot 6ves tov6bbk6pz6si program 6s az 6ves beiskoldzrisi terv alapj6n val6sul meg a

tov6bbk6pzdsi rendszer.
A kivilaszt{s szempontrendszere egys6ges 6s a dolgoz6kszimira nyilvrinos.

2
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Tartalma:
,,Az ives intizminyi beiskoldzdsi terv elkeszitesdnel el1nyben kell riszesiteni ozt
. okinek o hetevenken bvdbbkepzes rcUesit€sehez kevesebb ideje von hdtra;
. okinek o h1tevenkefti bvdbbkepzisben vol6 tdszveteb jogszobdly elrendeEse dltdt k(itelez1 vogy

tovdbbkdpzesen vo16 r*zvEtele o munkdltot6 rendelkezise olopjdn kiitelez1;

. oki o szdkvizsgdbo beszdmithot' tovdbbkdpzisre jelentkezik;

. tovdbbd el6nyben kell riszesiteni ozon pedog6gus tovdbbkepz€se\ oki:
- vdlosztdso hozzd jdrul oz intizminyi leloddtok, o Pedogdgioi progrom megvol1sitdsdhoz,
- oz ONAP - bdn meghotdrozott kompetencioteriiletekre es tortolmokra koncentrdb kepzesen

kivdn riszt venni voqy

- m6dszertonids nevelisiftmdji kdpzist kivdn elvigezni."

Az inkluzivitiis hat6konysdgft jelentdsen befoly6solja a pedag6gusok szeml6let m6dja. A
szeml6let vdlLis hatikony eszkOze a tov6bbk6pz6sek rendszere, melyet 13 fii szlm ra pilyizat
elnye16sdvel tiimogattunk.

Bels6 k6pz6ssel az egy5ni tovribbkCpz6sek tartalm6t, a szerzett informdci6kat 6s
tapasztalatokat minden 6vodapedag6gussal megosztjuk.

Tovribbk6pz6sek alakulisa a kdtelez6 h6t 6venk6nti k6pz6si ciklusok alapjin:

Pedag69usok Ciklus id6 Teljesitett
kreditek

Ciklus id6 Teljesitett kreditek

I B. Zs: 2010-2017 mentesit6s alatt
30 kredit

2017-2024 30 kredit

2 B. H. E. 2010-2017 158 kedit 2017-2024 30 kredit
3 2006-2014 129 kredit 2014-2021 100 kedit
4 K. N. E. 2008-2014 mentesit6s alatt

128 kredit
2014-202r

5 M. K. 20lt-2018 mentesit6s alatt
30 kedit

30 kredit

6 M. I. 2012-2019 120 kredit 2019-2026 55. lvdl betdltdtte
20 t9. aug 3 l. elott

7 M.A 120 kredit 2019-2026 mentesitds alatt 39
kredit

8 M. L. 2012-2019 125 kredit 2019-2026 55. dvi, bettiltdtte
2019 aug 3 l. el6tt

Minden rivodapedag6gus riltal elvdgzett tanfolyamok:
o OKOS(KOC)KA eszkiizcsaldd fejleszt6 peddg69idi alkolmazdsa,
o lnterkulturdlis kompetencid fejleszt€se pedag6gusoknak,
a ldegen ajkd gyermekek oz 6voddban - lnte*ulturdlis kompetenciafejlesztds a

gydkotldtban,
o Pozitiv legyelmezes.

Az utols6 tanfolyam kdltsdgeit a fenntart6 a keriilet 6vodapedag6gusainak biztositotta.
Szint6n kiemelt finansziroziissal, tanulmdnyi szerz6d6ssel vettek rdszt koll6griim a
k6vetkez6 tanfolyamokon:

! dinamikus szenzoros integrrici6s teriipia elm6lete, dinamikus szenzoros integ6ci6s
teriipia gyakorlata.

F mozg6steripia a tanuliisi neh6zs6gek megel<iz6s6re 6s oldiisira.

H.Z.
mentesitds alatt 90
kedit

2018-2025

2012-2019



9 2008-20 r 5 mentesitds alatt
158 kredit

2015-2022 153 kedit

S. Zs 2012-2019 253 kredit 2019-2026 55. dvll bettiltdfte
2019 aug 31. ekitt

l1 2010-20t7 mentesitds alatt
445 kedit

2017-2024 30 kredit

t2 2012-2019 120 kedit 55. dvll bettilttitte
2019 aug 31. elott

13 R. Zs. 2012-2019 98 kedit
t4 T. I. 2012-2019 2015-2022 mentesit6s alatt 30

kredit
I5 2012-2019 120 kedit 2019-2022 55. dv4t bettiltitfre

2019 aug 31. eltitt
l6 2014-2021 mentesitds alatt
t7 F. Sz. K. 2012-2019 2019-2022 55. dvl, betdltdtte

2019 aug 31. el6tt
18 T-Cs R. 2006-2013 mentesft6s alatt

128 kredit
2013-2020 120 kredit

55. dvi, betitltdtte
2020 aug 3 l. el6tt

l9 S. Z. Cs. Nem dolgozott
peda96gusk6nt

2016-2023

F6iskolai szintii mr[soddiplom:lt ad6 vagy vakvizsgrflt nyrijt6 kepz6sek alakulisa:

Elnyert piilyiizatunk keret6ben val6sult meg egy f6 frjiskolai k6pz6se:
> szakvi6gdzott peddg6gus, drdmopedog6gidi szakteriileten.

Fenntart6i kiemelt finanszirozissal, tanulminyi szerz6d6ssel 2016-t6l kezd6d6en val6sult
meg vagy van folyamatban tdbb Ibiskolai k6pz6s:

F fejlesztS{ifferenci6l6 szakpedag6gus k6pz6s,
F gy6gypedag6giai alapk6pz6s,
F 6vodapedag6gus szakk6pz6s.

1.3.2 Humrinpolitika

Int6zmdnyiink stabil alkalmazotti k0z6ss6ggel dolgozik. Kiemelt feladatunk a gyesr6l
visszat6r6 6s az [j dolgoz6k beilleszked6sdnek segit6se nevel6testiiletiinkbe, illetve
Pedag6giai progamunk megval6sit6s6ba. Visszailleszkeddsiik el6mozdit6s6ra 2013 6ta
es6lyegyenl6s6gi tervet keszittink.
A beilleszked6s megsegit6s6ben a gyakornoki, mentori program v6grehajtiisa segitett.
Minden kolldg6mat t6mogatom, hogy kifejlessz6k a kivril6srighoz, a teljess6g meg6l6shez
sztiks6ges k6szsdgeiket. T6mogatom az 6lethosszig tart6 tanulast.
A nevel6si 6v nyit5 6rtekezlet6n a feladatokat iv egyenletes terhel6s elv6nek 6s a dolgoz6k
speci6lis kdpess6geinek figyelembev6tel6vel v6lasztj6k meg a kolldg6k. Mindenki felel6s egy-
egy teriiletert. (Az tinnep6lyek, hagyom6nyok egy felel<ishdz val6 rendel6se segiti a feladatok
eloszt6set.) Sz6mszerfsitem ds korigSljuk, ha valaki sok feladatot v6llal illetve, ha nem v6llal
feladatot.
Fonlos o pontos feladatkiosTtris, hatdsk\rdk megjeldlise, a nevelftesliilelen beliil.

O. F. Zs.

l0

S. M. M.

S. Sz. E. 2019-2026

150 kredit 2019-2026
120 kedit

V.M.

J. D.

t4



1.3.3 Nevel6testiilet munkamorilja, mentdlhigi6n6s rillapota

A kdzdss6g a rendkivtili feladatokban dsszehangoltan, egyiittmiikdd6en dolgozik. A kihivdst
jelentti feladatok j6l motiv6ljrik a dolgoz6kat. A napi feladataikat szakszeriien, rutinosan
l6tj6k el. Pontatlan, megkdsett tervezds kev6s dolgoz6n6l fordul el6, minden esetben
haladdklalanul p6toljrik a feladatukat. Jellemz6 a kollekliv6ra az ,dsszedolgozits", egymiis
tamogatAsa a konfliktusok, probl6m6k megjelenCsekor. Nincs periferirira szorult, kikOzOsitett
tagja a testiiletnek.
A teljes alkalmazotti ktjr rdszt vett a Nevelisi tan6csad6 munkat6rsai riltal az 6vod6ban
szervezett asszertiv kommunik6ci6s 6s .,ki6g6s elleni" Bumout trdningen, ezzel segitetttk
lelki eg6szsdgiink meg6rzds6t. Megismertiik a l neleket, a ludris hirloktiban figyelemmel
lehetiink magunkra, egtmdsra, hogt elker lj k a kCsfibbiekben is a kiigdsl.

1.3.4 A nevel6-oktat6 munka ellen6rz6se

Ellen6rz6ssel, drtdkel6ssel kapcsolatos feladataimat minden esetben r6gzitem az 6t6we sz6l6
On6rt6kel6si programban ds 6vente az 0n6rt6kelCsi tervben, illetve az 6ves munkatervben. A
pedag6gus dletprilya modell bevezet6sdt k0vet6en az elmflt 6t6ves ciklus alkalm6val sor
keriilt az int6zm6nyi-, vezet6i- 6s a pedag6gusok- 100%-nak 0n6rtdkel6s6re.
Az int6zm6n)ryezetds dvente k6tszer a teljes alkalmazotti kdr drt6kel6s6t elvdgezi a

teljesitm6ny 6rt6kel6 lapunk kitiilt6sdvel. Az 6rtdkel6s folyamatiiban sor keriil a

visszacsatol6sra, egydni fejleszt6si lehet6segek megbesz6[6s6re.

Az ellendnis kdvetelminyei: konbitstig, objektivittis, tdrgtsxeriisdg, folyamstosstig,
tervs 7e r iis C g, t drgt i I ago ssrig, visszacs ato I ti s.

1.4.1 Kapcsolat a sziil6kkel

A sziilokkel kialak(tott kapcsolattaruis form6it az intdzm6ny hrizirendj6ben szabilyoztuk. A
h6zirendet 6vodai beiratkozris alkalmival minden 6vodiiba 6rkez6 ij sziil6 e-mailben, ennek

hi6ny6ban papirformiiban kapja meg. A h6zirendben az alfibbi kapcsolattart6si formdkat
hatiirozzuk meg:
Sziil6i etek : Evente minimum h6rom alkalommal, vagy sztil6i kezdem6nyez6sre.

Fosad66ra: a sziil6 6s 6vodapedag6gus riltal kezdem6nyezett id6pontban a gyermekek6l
k6sziilt megfigyel6sek 6rt6kel6sek megismertet6se c6lj6b6l, egy6b nevel6si k6rdds

megbesz6l6s6re.
Csakidl6toeat6s: befogadris el6segitdsdre 6s sz0ksig szerint.
NYilt h6t: az 6ves terv szerint.
Kozds pro ok. iinneoek : az 6ves munkatervben meghat6rozott formiiban, id6pontban.

SZOSZ drtekezletek: az 6ves tervben meghatArozott, illetve a gyermekek nagyobb csoportjit
(le gal{bb 20o/o -itt) 6rint6 iigyekben.
Tei6koaat6k: honlap, falitjsig, kdztissdgi oldal
Ndgy 6wel ezel6tt szerveztiink ekiszcir sziil6k szim6ra neves szakemberek bevonis6val

sziikii forumot.
Minden ivben szerveziink 6nkdntes munka ddlut6nokat, dertis hangulatban tev6kenykediink
egyiitt a gyermekek6rt: sziil6k, dolgoz6k, €s m6r a kozossdgi szolgiilatot teljesft6 volt
6vodiisok is. Uj kapcsolat tartrisi tehet6s6g az 6vodai weblap elk6szitise volt. Tartalma

minden 6vben tovribb fejlSdik. Tdbb csoportban miikt dik saj6t kdziissdgi oldal is a sziil<ii

szery ezet csoportos kdpvisel6j Cnek modenil6srival.

1.4 Az 6voda kapcsolat rendszere



1.4,2 Az int6zm6ny kiils6 kapcsolatrendszere, nyitottsdga.

Az 6voda 6s az iskola kapcsolatdnak elm6lyitdse cdljrib6l a nyilt h6tre meghivjuk a k6t
kdzeli iskola k6pvisel6it. Az als6s tanit6k megismerkednek az 6vodiiban foly6 munk6val,
pedag6giai programunkkal. Az 6vodapedag6gusok iskolai nyilt 6r6kon k<ivetik nyomon
6vod6sainkat. Nagycsoportos 6vodrisainkkal iskolai b6b eloadiisokon -, konlMerletogatiison
vesziink r6szt. R6cz Aladrir Zeneiskola 6ves hangszeres bemutat6i kedveltek a gyermekek
kd16ben.

Kertvirosi GyrSgypedagtigiai lJhl6ztt utaz5 gy6gypedag6gusaival, 2017. €vi l6trej6tt6t
ktivet6en, sikeres ds hat6kony egyiittmiikdd6s alakult ki az SNI-s gyermekek fejlesztise
6rdek6ben. Minden esztend<iben 2-4 gyermek fejleszt6s6ben vettek r6szt. A lovribbiakban is
cdlunk, hogJt az egtini fejleszliseket iisszehangoljuk, tdmogassuk munkdjukat.

Kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermekek szSma 6venk6nti
bont6sban

20L2 2013 2014

<t-SNl gyermekek s2iima -ra-BTM gyermekek szima

20L3 2 6 2077 2018 2019

I
Fdvfrosi Pedag6giai Szakszolgrilat X\rI. Keriileti Tagint6zm6nye biztositja mind k6t
telephelyiinkOn a logop6diai ell6t6st. A gyermekek kdr6ben igyekemek teljes k6rii ell6tast
nyrijtani, azonban a kev6s hanghib6val rendelkez6 vagy fiatalabb gyermekek felv6tel6re a
nagycsoportos fejlesztdsre szorul6k nagyszAma miatt nincs minden esetben lehet6s6g.
Fejlesa6 pedag6gusainkkal, psTic holtig usaik kal eset megbesz6l6seket tartottunk.

Fenntart6 koll6gSival sztiks6gszer[i a naprak6sz inform6ci6k cser6j6nek biztosit6sa 6s a
tartalmas munkakapcsolat fenntartiisa. A Polgiirmesteri Hivatal dolgoz6ival, Gazdasrigi
Miikirdteto EIl6t6 Szervezet koll6giiival j6 6s tartalmas munkakapcsolat fenntart6siira
tdrekedtem.

Napraforg6 Gyermekjt6l6ti Ktizpont 6s Csal:ldsegit6 Szolg6lattal is tartalmas kapcsolatot
alakitottunk ki. A csalidgondoz6kkal sztiks6g esetdn napi telefonos kapcsolatban vannak a
gyermeket ellit6 6vodapedag6gusok a hat6kony segits6g nyijtis drdekdben. A jelzcirendszer
miikddtet6sdvel fontosnak tartom a k6t intdzmdny kdzdtti egytittmtikod6s fenntart6s6t.
Uj feladatkent lelent meg a szociilis segit6 munkatrirsak 6vodai tev6kenys6ge. A szoci6lis
segit5k tev6kenysdge be6piilt int6zm6nyi gyakorlatunkba. Segits6giiket tdbb alkalommal
kiakn6ztuk sziiltik kdztitti medirlci6, sziil6i 6rzdkenyit6 programok, pedag6gusok sz6m6r
nytjtott konzultAci6 formdjriban is.

Ttirt5nelmi egyh6zakkal az int€zm€ny egyiittmiikddik, biztositja a reformiitus, katolikus 6s

evang6likus hitoktatrishoz sztiks6ges helyszint, eszkdzdket.
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Gyermekorvosokkal 6s v6d6n6kkel j6 kapcsolat fenntaftisara tdreksztink. A v6d<in6k
segfts6g6t nlujtanak a sztil<ii 6rtekezleten 6s a gyermekekkel val6 foglalkoz6sainkon a

gyermekek eg6szsdgv6delm6vel kapcsolatos tdm:ikban. K6thetente. sziiksdg eset6n sziir6st
vdgemek. Az 6voda orvosokkal telefonos kapcsolatban rillunk tanricsaikkal jrirvrinyok
megel6z6sdben nyujtanak segitsdget.

Corvin Miivel6d6si hfu Erzs6betJigeti SzinhAz,
A szinhazban szervezett bribszinhrizi, szinh6zi is zenei el6adesokon szivesen vesziink r6sa
6vodisainkkal. A kiil6nb6z6 rendezv6nyeiken 6vodrisaink is bemutatkoztak (tehets6gkutat6,
rajz verseny, ndptrfurc bemutat6).

Teriileti Szoci{lis Szolg{lat cinkotai telephely6n tartottunk iinneps6geket id6sek vilSgnapja,
kar6csony ds anyrik napja alkalmiib6l. kgszelesebb kdrii egyiiftmiik6d6st a 3. szSmri id6sek
klubjrinak sz6p koruival alakitottunk ki.

Nyitottak vagl,unk a kdzvetlen kdrnyezetUnkben 616 civil 6s trirsadalmi szervezetekkel

tovribbi kapcsolatokra is. A Cinkot{6rt Ktizhasznri Egresiilet rendszeresen biztositja az
Any6k napi rendezvdnyiink helyszindt, de r6szt vettiink az iiltaluk szervezett n6ptlnc
tal5lkoz6n 6s ftildnapjrira ki(rt p6lyiizaton is.

Gyermekh6t alkalrnrival a rend6rseg, kutyds ment6szolgilat, tiizolt6s6g segitette

munkiinkat, szinesitette a gyermekek mindennapjait.

R6szt vettiink a kertileti sportvet6lked6kdn az Ikarus sport klub szervez6sdben 6s a Mez66ri
szolgrilattal Napl:is tavi kirrindukison a Madarak 6s frik napjrin mtkddtiink egyttt.

Vezetdifeladatom ajd is tartalmas munkakapcsolatok tipoldsa is fejlesztCse:

1.4.3 Bels6 kapcsolatok alakuldsa

Int6zm6nyvezet6kdnt vezet6i programom r6sze volt az informdci6dramlas tiikcletesitdse, az

dpiiletek kdziitti egyiittmiik6d6s hat6konyabb6 t6tele. C6lom el6r6s6hez t6bb ir6nyb6l

kozelitettem. Havonta tal6lkomak vagy az 6vodavezet6s, vagy gyermekv6delmi felel6stik,
vagy a k0zalkalmazotti taniics vagy a munkakdzOss6g vezet6k, 2013-ig a min6s6gi kdr
vezetbk, ezzel er6sitem a k6t dpiilet azonos munkakori feladatot elkit6 dolgoz6i kdzdtti
informrici66ramlist.
Els6 6vben a csapat kialakitdsa volt a fb feladatom magasan k6pzett emberekb6l' akik
kdz<isen felelnek a csoport c6ljainak et6r6s66rt. Az intizminy 

'rtdkeinek 
tisztdzdsa az els6

nevel6si 6rtekezleten t6,rt6nt, csoportos ddntdshozotal gakorldsa: megbeszdlds az

alkalmazotti kdzoss6g, illewe kiil<in a nevel6testiilet bevon6siival.
Hagyomiinleremtd iinnepi alkalmak megteremt6s6vel segitem a szem6lyes megismer6st,

eziltal a kdzl6ssoromp6k leddntdsit.
Csapatipit6 triningeken er6sitem a kdztiss6g eg)iittmfrkdddset, a kdzds probldma megolddst'

Szempont volt, hogy a tagok a kdt 6piiletb6l 6s munkakordnkdnt vegyesen v'gezzenek
feladatokat. A feladatok kiv,laszt6sa soriin c6lzottan kiil6nb6z6 kepess,gek fejleszt4sire
helyeztem a hangsrilyt, mint megfigyel6s, eml6kezet, kommunikrici6s kdpess6gek,

egyuttmiikdd6s, szerepv6lasztiis, elfogadas.
KonfliHus kezelLs egyik hat6kony m6dszer6nek megismerise 6rdekdben szakmai napon

asszertiv kommunik6ci6t fej leszto sziturici6s jAtdkkal dolgoauk fel az 6v folyam6n megfigyelt
konfliktusokat.
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A szervezeti fel6pft6s, a ha&iskdrOk az SZMSZ-ben szabiilyozottak. A vezetdi drtekezletek,
nevel6testi.ileti drtekezletek rendszer6t a munkaterv tarlalmazza-
Munkak0zdssdgek, gyermekv6delmi munka dsszehangoldsa 6rdek6ben a csoportok vezet6i
egysdges 6ves munkatervet kdszitenek.
Az 6vodapedag6gusok k6z6tt az informrici6k gyors, hatdkony itadis|t az 6pi.ileteken bel0l
szabAlyozuk.
Fontosnak tartom a kA rckphely knzdfi is halikonJabbd tenni az inJormdcitidramldst az

infokonnrunikdcids eszkiiziik eredminyesebb bevondsdval. Az Cpiileteken beliil vigzetl

lolyamalsxabdlyozdst a kCt ipiilet kAzafli informdcif dramlds esetdben is el kivdnom

vigexni A csapat manka lovdbbi fejlesxlCse, hagomdnyain* folyamatos ttpoldsa is

megfinendd CrtC* marad o tovribbi vezddi tevikenysdgemben.

Az ittdzm6ny Swot analizissel feltArt er ssdgeire 6pitjiik pedag6giai programunk gerincdt:

Partner kapcsolatok, Ndphagomdnydrzds, Ktikd vildg tevikeny megismerise.
Gyengesigeinkre a vezet6si program dves feladatoka bontiisa soriin helyeaem hangsrlll4:
kev6s vrillalkoz6 szellem, innoviici6 hi6nya, kapkod6s, 6voda-sztil6 kapcsolat, egdszs6glelen

udvar. Lehetdsdgeiz* kihasznril6srira tett er6feszit6seket az 6ves munkatervekben rdgzitettem:
civil szerrezelek ds helyi kbzdssdg bevonisa, pedag6guskcpzds, alapindny mfrki;dtetise,
p dlyazat i tevd ke ny si g.

A2012 6vi CXC. tdrv6ny a nemzeti k0znevel6sr6l hatalyba l6p6s6vel az Int6zm6ny min6s6g

irinyitfsi prograDj6t hat6lyon kiviil helyezt0k
Az alkalmazotti 6rt6kel6si rendszert 6s az 6n6rt6kel6shez sziiks6ges el6gedettsdgm6r6

k6rd6iveket hat6lyba tartottuk.
Az ellen6rz6s, 6rt6kel6s rendj6t az tit 6ves tin6rt6kel6si program 6s az 6ves 6ndrtdkel6si terv,
valamint az 6ves munkatervek hatiirozzdk meg.
Az 6n6rt6kel6st egy j6l meghatrirozott elv6r6s rendszer alapjiin tudtuk elvegezni. Ezzel

6tlapitottuk meg az 6voda kiemelked6 teriileteit, 6s azonositjuk a fejlesaheto tertileteket. Az
6n6rt6ketCs megkezd6se el6tt megfogalmaztuk azokat a standardhoz k6pest saj6tos

elv6r6sokat, amelyek teljesiildsdt vizsg6ltuk. Ezek az elviirdsok iisszhangban vannak a

pedag6giai programban megfogalmazott sajrit int6zm6nyi cdlokkal, ugyanakkor

6rtelemszeriien tiikrdzik a birmely int6zn6nnyel szemben megfogalmazhat6 6ltalanos

e lvrirrisokat is.
A pedag6gus 6letpilya modell bevezetdsdt ktivet6en az elmtlt 6t6ves ciklus alkalmival sor

kertilt az int6zmdnyi, vezet5i 6s a pedag6gusok 100%-nak tin6rt6kel6s6re 6s tanfeltigyeleti
ellenorz6s6re is. A pedag6gus, vezetti is intdzmdny6rt6keldsen trll, megmarad az alkalmazotti
ktir ellen6rzdse 6s €rt6kel6se.

A teljes int6zm6ny fiiggetlen szak6rt6k dltal rtigzitett tanfeliigyeleti eredm6nyei:

Intizm,lny neve: Cinkotai Huncutka Ovoda
F o ly am at azo no s i t 6 : YM LF AC B RLC MUL 5 RB
OM azonosit6: 034612
Eredminy rt)gzitdstnek ddtuma: 20 I 9.06.2 1.
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l. Pedas6eiai folvamatok

-

. Ajogszab6lyi is tartalmi elv6r6sokkal dsszhangban fogalmaztdk meg saj6tos neveldsi-
oklat6si c6ljukat. - Az int6zm6nyi strat6giai dokumentumok elk6szitdsekor figyelembe
veszik a tartalmi szab|lyoz6kat, a kcimyezet v6ltoz6s6t. - A pedag6giai program
c6lkitiiz6seib<jl keriil lebontiisra a vezetoi munkaterv. - A dokumentumok egymiisra
6piilnek, koherenciiit mutatnak. - Az intdzm6ny 6ves terveinek meghatiirozoft
feladatainak gyakorlati megval6sit6sa a nevelotesttlet tagjainak bevon6srival ttjrt6nik.
- Az 6vodapedag6gusok nevel6si terve az ONOAP-ra, PP-ra, a vezetoi munkatervre
6piilnek. - Int6zmdnyben kialakitottrik a bels<j 6n6rt6kel6s rendszer6t. A vezetoi
ellenorz6sek az ellen6rz6si terv szerint val6sulnak meg. - A gyermeki egy6nis6g,
szem6lyis6g megismerdse drdek6ben megfigyel6si/m6r6si rendszert mrikcidtetnek. A
megfigyel6sek eredm6nyeit elemzik, fejleszt6si irSnyokat jeldlnek a gyermekek a
fejlrid6se 6rdekdben. - A felzdrk6ztatiist a tehets6ggondozist az int6zm6ny kiemelt
tertiletkdnt kezeli, egydni fejlesztdssel, differenci6l6ssal segitik gyermekek fej l<idds6t.

. A munkakOzdssdgek munkaterveinek ds besz6mol6inak r6szletesebb kidolgoz6sa.
2. Szem6lyis6g- 6s ktiztiss6gfejlewt6s

-

. - Az intdzmdny hangstly fektet a gyermeki szem6lyis6g fejleszt6sdre. Az inkluziv
nevel6s megval6sitiisiit helyezik el<it6rbe az SNI gyermekek beilleszt6s6vel. - A
gyermekek szoci6lis helyzet6r6l mar 6vodakezd6skor inform6l6dnak az
6vodapedag6gusok. Az int6zm6ny segiti az es6lyegyen16s6g alakuliis6t, a h6tranlt
csdkkent6 pedag6giai attitiid kialakitrisrit tartjrik els6dlegesnek. - Pedag6giai
Programban cdlk6nt hatiirozz6k meg a gyermek egydni sziiks6gleteinek, fejletts6g6nek
megfele16, a jit1kba \gyazott, v6ltozatos tanul6si helyzetek 6s tev6kenys6gek
feltdteleinek biztositiiset az onmegval6sitris ig6ny6nek, a trigabb 6rtelemben vett
tanulisi v6gyrinak kiel6git6se 6rdek6ben. - A pedag6gusok a mai kor tirsadalmi
ig6nyeinek megfele[<i nevelomunk6ra t6rekednek. - Az 6vodrit kialakult pedag6giai
drtikeinek meg6rz6se mellett innovat(v szeml6let jellemzi. - A csal6dok el6gedettek az
intdzm6n miikOdds6vel.

. - Nincs
3. Eredm6n ek

. Nyilvdntartj6k 6s elemzik az ntlzm5nyi eredm6nyeket. Nagyon alapos m6rdseket
v6geznek korcsoport szerinti 6rt6kel6 diagramokkal a gyermeki fejl6d6s nyomon
kdvetdsdrSl, valamintj6l hasznositjrik a partneri el6gedetts6grn6r6seket. A gyermekek
kdvetds6nekj6l kialakult rendje, 6s eljiiriisa van. Az 6voda - iskola
egyiittmiikdd6sdnek veltozatos 6s gazdag formdi jelen vannak a tervez6sben 6s a

megval6sitiisban. Az int6zmdny vezet6se gondoskodik a neve[6si, tanul6si
eredm6nyess6gr6[ sz616 informrici6k bels6 nllviinoss6gdr6lE. Programjukban a tanul6s-tanites eredm6nyessige szempontjSb6l drdemes lenne
minden terUleten c6lokat, feladatokat 6s sikerkritdriumokat megfogalmazni.

4. Bels6 kapcsolaloh egyiiatmiikiid6s, kom munikici6

-

. Az irfii'zmenyben szinvonalas a szervezeti kultfira 6s a szakmai miihelymunka.
Jellemz6 a korszerii pedag6giai m6dszerek felkutatesa, bedpitdse a napi gyakorlatbq
tehetsdggondoz6s, szem16letm6d valtiis a kdrnyezetvddelem teriilet6n. . . A gyermekek
neve[6se/tanit6sa 6rdek6ben a pedag6gusok kezdemEnyez6en egyiittmiikddnek
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egymAssal 6s a pedag6giai munk6t segit6 szakemberekkel a felmerU16 probl6miik
megoldris6ban. Az int6zm6nyben rendszeres, szervezett 6s hat6kony az
informrlci6riramkis 6s a kommunikiici6.

. A Munkakdzdss6gek munkaterveinek kidolgoz6sdt szakmailag 6s tartalmilag b6viteni
javasolt 6s a MT mell6kletek6nt csatolni. Az SZMSZ csak reszben lu'rtalmazza a

Szakmai Munkakdz6ssig mrik6dis6nek rendj6t, l6trehozisrinak 6s miikdd6s6nek
cdlj6t, feladatait; a MK vezet6 hatris- €sjogkdr6t, ezeket 6rdemes tisnAzni.

5. Az int6zm6n kiils6 kapcsolatai

- Az int|zmdny sz6les kdrfi ktils6 partnerkapcsolattal rendelkezik. - A tervek
elkdszitisekor figyelembe veszik a partnerek ig6nyeit, javaslatait. A dokumentumok
legitimiici6s z6rad6ka alapjrin a fenntart6, a sziil6k kdzdssdge egyetdrt6si,
v6lem6nyezdsi joga biztositott. - Az intdzm6ny a helyben szok6sos m6don tejekoztatja
kiilsri partnereit. - Az int€zmlny aktiv szerepet t6lt be a szakmai szervezetek

munkii riban 6s a helyi kOziletben.

. Az inl€zrneny megldv6 kiils6 kapcsolatainak megtartiisa.

6. A pedag6giai munka felt6telei

-

. Az egytittmffkdd6s magas fokon van jelen az int6zm6ny dolgoz6i kdr6ben A
nevel6testtilet nyitott az innov6ci6ra. A hagyom6nyok 6s szokrisok kialakit6sa szerves

rdszltklpezik az 6voda mindennapjainak, a megval6sitrisba bevonjrik a sztil6i
kOzriss6

. Aj6 gyakorlatok osszeg$it6se 6s k0zz6t6tele (ir6sban vagy digit6lis form6ban)
tov6bbi lehet6s6get teremthet az innovatfv tapasztalatok megoszt6s6ra. Az
eredm6nyek sz6lesebb k0rben t<irt6n6 publik6kisa ajiinlon

7. A Korminy 6s az oldatis6rt felel6s miniszter 6ltal kiadott az 6vodai nevel6s orsz{gos
alapprogtamban megfogalmazott elv:irisoknak ds a pedag6giai programban megfogalmazott

ciloknak val6 me fele16s

Az int6zmdny dokumentumai 6s tervei ajogszabrilyi elviiriisokkal dsszhangban,

megfelel6 tartalommal 6s 6ttekinthet6 szerkezetben kdsztiltek. Az int'Tlr,enwezet6
ki.ilonos ondot fordit feliilvizsg6latukra 6s aktualiz6l6sukra

Az int6zm6nyi dokumentumok jogszab6lyi megfelel6s6g6nek megtartesa ajov6ben is

Az ellen6rz6ssel szemben t{masztott fontos k6vetelm6nyeim a konkr6tstlg' az

objektivitis, a folyamatoss6g, a tervszeriis6g 6s tirryilagossrlg, a visszacsatolis,
tinfejleszt6si tervek megbesz6l6se. Az iin6rt6kel6ssel kapcsolatos konkr6t feladatokat az

tin6rt6kel6si terv t^rt^lmazza.

6szttinz6s lehet6s6gei :

Erkdlcsi 6s anyagi elismer6s alapja a magas szinvonalti szakmai 6s ktiz6ssdgdrt vdgzett munka. A
teljesitm€ny drrdkeldsi rendszer vezet6i team 6ltali alkalmaz6s6val, a fenntart6 6ltal bizlositott jutalom

keretet a tov6bbi motiv6l6sra differenciiltan osztom el.

Fontosnak tartom a pozitiv megerrisitdst a koll6g6knil, a jel6l6seket, felterjesztdseket szakmai d(jakra
minden esetben kiizdssdg el6tti kiemeldssel tessziik.



Eredm6nyein k biiszkes6gein k

A 2011-ben alapitott ,,Ev 6vodapedag6gusa" dij els6 dijazottia int6zmdnytink
6vodapedag6gusa Siil6n6 Szab6 Erika volt. Ezt a dijat az6ta m€g kit alkalommal nyerte el
int6zmdnyilnk 6vodapedag6gusa: Sebdly Zsuzsantra ds Medve Lajosn6. Nagy drdmi.inlre
2020-ban az ,,Ev nevel6munket segito alkalmazottja" dijat Orosz Jinosn6 nevel6munkdt
segft6 dajka munkatArsunk nyerte el.
Az Oktatiisi Miniszter 6ltal adomrinyozott N6meth Ldszl6-dijban Sikl6di Melinda rdszesiilt,
gyermekek harmonikus szemdlyisdgformrilis6ban huzamosan v6gzett kiemelked<i munk6jri6rt.

Tovtibbi felodotdim:
- Andrtikeldsi program is lem megvalds[tdsa,
- g)engesCgeinkleldolgouisa adekvdl probldma megoldrissal,
- pedagdgusok felkiszltCse a pedagdgiai-szakmai ellendrzdsre is a mindsitdsre,
- a gtakornoki, mentori prugram vdgrehajtdsdnak segildse,
- az dvodoi tovribbhCpzCsi programjdnak 6s tervinek megvalds{ldsa

1.6 C6l 6s feladat rcndszer elemz6se

1.6.1 Nevel6s eredm6nyess6g6t segit6 szakmai, pedag6giai tev6kenys6gek ir:inyit{sa

Pedag6giai Programunk c6lrendszere:
,,a 3-6 ives gtermek sokoklal , humonikus lejlfitldsCnek eldsegitdse: Szemilyisdgdnek

kibontakoztatdsa az iletkori is az egtini sajdtossrigok 6s az ellird fejlfidisi szinlek

ligelemb*dtelevel kipessdgeinek olyan szintre emeldse, hogt qz iskol.iba lipds zavartalan legten.

Ennek irdekiben a nevelis a gtermeki szemilyisdg egiszdt dtfugja, emociondlis biztonsdgban lehetdvd

teszi a szomatikus, mentdlis, szocializdci6s fejl\ddst. A nevelisi cilok megtal1s[ttisa irdekiben

kiildnbdz| feladatoloruk kell megval6sulniuk, mel,ek dtfedik egmdst, illetve itsszefonddnak, is
dtsz6vik a nevelis egisz rendszerdt. Az |vodai nevelds feladata: az egiszsdges iletm6d qlakitdsa, az

inelm1 az erkdlcsi is az irtikorienlalt kdziissigi nevelds, anyanyelvi, drlelmi fejlesztis 4s nevelis

megval|sitdsa. Sojtitos nevellsi cdljtink, hog,' a hagtorruinyfirydst ds q kiimyezetvddelmet mindl tdbb

oldalril kdzelitsiik meg, hogt a pozitiv pszichol|gia mddszereinek alkalmazdsdval elirjiik, hogt

|voddsaink koruknak megfelell m6don, hatikonyan tudjonak megbirkdzni az 6ket ird kihivdsok*al,

probltma megolddsi stratigidik legtenek, illetve megalapozzuk a testi-lelki egiszsig megtortdsdnak

igdnydt, kepessigit. "

Pedag6giai Programunk feliilvizsg6latrin6l a munkakiizdss6gek eredm6nyeire az 6n6rt6kel6s
tapaszalataira alapoztunk. A Programunk prioritlsa tov6bbra is a hagyom6ny6rz6s 6s a
ktimyezetv6delem, melynek tematikij6ra dpitve v6gezziik a teljes szem6lyisdgre hat6,

alapprogrammal tisszhangban ldv6 vemdlyis6g fejlesadst. Tov6bb6 fj saj6tos c6lkent jelent

meg a nevel6test0letben az €rzelmi nevel6s er6sit6s6nek igdnye.

Cdlunk megval6siti{sa 6rdek6ben 2018-ban 6vod6nk csatlakozott a magyarorszdgi

Boldogs{g6ra programhoz. A program megval6sitiisa az inkluziv pedag6gusi magatartas

tov6bbi meger6s6dis6t eredm6nyezte.
Munkakiiziiss6geink egy kozdss6gk6nt 6s 6piiletenkdnt is miikddtek. Az 6piiletben dolgoz6

kdz6ss6g problim6inak azonosites6t k6vet6en adekvit v6laszt, megold6sokat kerestek.

Evente rij feladatokat hateroztunk meg. Az eredmdnyekol int6zmdnyi szinten t6jdkoztalist
adtak iresban, besz6molnak szakmai napok alkalmrival, bemutat6kon. Az eddig beinditott
hitrtinykompenzlci6s 6s tehetsdg progamjaink be6piiltek mindennapjainkba.
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1.6.2 IJLtrAny kompenz{ci6, es6lyteremt6s

Az 6vodapedag6gusok munkrij6t 201l. novembert6l ry6grpedag6gus segitette, (kezdetben

pedag6giai asszisztensi st6tuszban). Int6zmdnyiinkben igy lehettisig van az integriltan
nevelhet6 sajiitos nevelisi ig6nyu, a beilleszkeddsi, tanuliisi 6s magatartAs zavarral kitzd6,
valamint a r6szkdpess6g probl6mikkal rendelkez6 gyermekek szakszerii egy6ni fejlesa6s6re.

Az 6vodapedag6gusok segitseget kaptak a csoporton beliili fejlesztdsi lehet6s6gek

megtervez6sdhez. A gy6gypedag6gus kolldgrival egyeztetve a d€lel6tti 6s ddlutrini jet6kid6t

felhasznrilva a fejlesadsi cdl elirdsdt segito jat6kokba vonjiik be a gyermekeket, a kdzds

tev6kenys6gek soriin a differencirilt feladatadiis segiti az 6vod6sok dnmagukhoz m6rt

fejleszt6s6t. A csoportokban az egydni fejlesztis kiemelt jelentdsdgt ez teszi lehet6vd a

mrissrig kdnnyebb elfogad6stit is

Ezekel d feltiteleket szem el6tt tartva kivdnom tovdbbra is biztos{tani, hogt o dilferencidlt
szemdlyisCgfejlesdds eredminyekdnt mindl fibb gltermek rendelkeuen a tanuldshoz
sziiks d g e s kCp e s s dg e kke l,
Ezen a teriileten kiemell feladatomnak tekintem:
o mindsigi munka kiemelisdt, a jd gtakorlal elismerisit,
o differencidlt, az egCni fejflddsi iitemet szem el6tt tdttd feilesdist.
o halmozottan hdtrttuyos helyzet[i gtermeke* fvoddba idrdsdnak nyomon kivetisil.
o rtiszoruld gtermekek felzdrkdxlaldsrit, 4z dletkori saidtossrigoknak megfelelf fejlesztdsl,
o tehetsiggondoais gtakorlatdnak kialak{tdstit, a feilfidds nyomon kdveldsil,
o logopddus ds gtdgpedagdgus munkdidnak tdmogatdsrit,
o dvodapszichotrigus munkdjdnak hatikony bevezetisdt' feilesztdsit,
o sx,akmai tapasTtalalcserdk szervezisit.

1.7.1 Pfilyinati aldivitds

Termdszetes 6s folyamatos a nevel6testtllet szim ra a p6lyazatok figyel6se, irrisa,

megval6sit6sa, igyeksziink mindenkit bevonni a tev6kenysdgbe'

Sikeresen prilyriaunk: az Oriiktis Zild 6voda elismerdsre, a Legvebb konyhakert orszigos

dijra, Boldog 6voda cimre, Szimba p6lyrizatra, a Nap gyermekei pilyiuatta. az NTP-OKA-

xx-45 tehetsdgmthely l6trehozasa pilyinatra, tehetsdggondoz6 szakk6r0k szervez6s6re, a

migdns hatterfl tanul6k nevel6s6nek 6s oktat6s6nak segit6se II. szakasz t6mogat6s6ra kiirt
pi'lyiLzatra.

1.7.2 Alapitvriny miikddtet6se

Az 6voda al?Lpitrvanya vezet6i tevdkenys6gem kezdet6t6l fogadhatta a szem6lyi ad6k lY"-il,
ez6rt szerepunk els6sorban az alapitviny n6pszerfisit6se. A sz0l6i kdzdss6g 6s a pedag6gusok

javaslatainak tisszegyiijt6se a nevel6si 6v kezdet6n t6rt6nik, a javaslatok alapjan k6relrnet

fogalmazunk meg 6s eljuttatjuk a kurat6riumi elnOk szim6ra. Biztositjuk a kurat6rium iil6sei

sz mdra ahelyet az esetleges sziiksdges eszk6z0ket.

Et6segitjilk az alapiwenyi rendezvdnyek szervez6#t 6s a megit6lt alapitvrinyi tiimogatisok

felhaszn6l6srinak egyeaet6s6t. Az alapit6 tagokat rendszeresen meghivjuk az int6zm6nybe.

Az 6vodai alapitvany miik6d6s6be aklivan, lelkesen vesznek r6szt a jelenleg int6zrndnytinkbe

j6r6 gyermekek sztilei, rendezvdny 6s adominyg) ijt6 tttleteiket meghallgatva, kdztisen

megval6sitva erdsdddtt alapitvenpnk.
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2 Yezet6i program.

,,Egyetlen szeNezet sem tdmoszkodhot zsenikre, mert ozokb6l kevds von ds

megbizhototlonok. Egy szervezet erejinek oz o pr6bdjo, hogy tdbbet tud-e

felszlnre hozni egy kiiziinseges ldldi holond6b6l, mint omire az kepesnek ldtszik,

el6hlvjo-e rejtett energidit, hogy ozzol mdsokot is segitsen kdpessigeik

kibontokoztotdsdbon. Egy szervezet cEljo, hogy dtlogos embereket dtlogon lel li
tettekre tegyen kipessi."/Drucker/

2.1 Pedag6giai alapelvek

Munk6m sor6n, c6ljaink el6r6se 6rdekCben a ktjvetkez6 alapelvekre helyezem a hangsrily.

) Gyermekktizpont{sfg:

Mindig minden a gyermek sTemilyisiglfejleszlise drdekiben firtinjen, figyelembe v6ve az
dletkori ds egydni sajritossrigaikat, tisztelve, szeretve, elfogadva szem6lyisdgiiket.

F Onfejtevt6s:

Mind a felk6sziil6sben, mind pedig a gyakorlatban segiteni kiv6nom koll6griimat abban, hogy
a szakmai, intellekturilis tinfejleszt6s tovdbbra is legyen bels6 ig6nytik. Magamra n6zve is
ktitelez6nek tartom.

F A ktivetel6s 6s tisztelet eg/s6ge:

Amit ktivetelek, a^ rn gafi szimiira is k6telez6nek 6rzem. Koll6giim iftinti tisztelet
kifejez6d6se igy egyben a kdvetel6s.

F Pozitivumokra val6 timaszkod{s:

Az int{zmdny, a teljes alkalmazotti kiiz6ss6g eredmdnyeire kivdnok 6plteni.

) Tervszeriis6g, rendszeress6g, kaivetkezetess6g, folyamatoss6g.

2.2 Pedagrigiai c6lok

Az elkd,vetkezend6 6t 6v c6ljai 6s feladatai mindhrirom szinten (pedag6gusi, vezet6i,
intdzm6nyi) a bels6 6ndrt6kel6sek eredm6nyein, valamint a tanfeliigyeleti szakmai ellen6rz6s
6rt6kel6s6n alapszik, de figyelembe veszi az intdzm6ny dletdben viirhat6 v6ltozisokat 6s bels6

igdnyeket is.

o Pedag6giai programunk eredm6nyes megvakisitdsa.
o Az int6zm6ny min6s6gi munkijdnak PDCA logika ment6n t0rt6n6 folyamatos

fej leszt6se,
o Trirgyi felt6telek javitisa, kiiliintisen mozgisfejleszt6s tovibbi lehet6s6geinek

biztosit6sa, tornaszoba kialakit:isa vagy megillapodis szerinti haszn{lata..
o Az int6zm6ny menedzsel6se.
o Sikeres pdlyiaatok k6szit6se.



2.3 C6lok el6r6s6t biztosft6 feladatok

2.3.1 Nevel6s eredm6nyess6g6t segit6 feladatok:

Hosszri tivri feladatok
2020/25

A diagnosztikrrs mdr6sek
be6pitdse az intdzm6nyi
gyakorlatba.

A neyel6testi.ilet 6ltal ajinlott ris
alkalmazott m6dszerek
eredm€nyess6g6nek vizs g6lata :

e OKOS(K0C)KA' eszki)zcsahd is Lego

fej lesztdprogram
pedag6giai
alkalmqzdsa,

. Boldogsdg6ra
program,

. Pozit[v fegtelmezis.

A folyarnatos min6s6gi munka
kiemel6s6t a j6 gyakorlat
elisme€se, korm6nyzati dijra
jel616sek

K6pess6g hianyok szerinti
felzfrk6ztat6, differencirilr
tevdkenysdgek, egy6ni
fejleszt6sek
eredmdnyessdg6nek vizsg6lata.

Hdtr6nykompenzici6s
tevdkenys6gek
eredmdnyessdg6nek vizs giilata.

Tehets€ggondoz6
tev6kenys6gek
eredm6nyess6gdnek vizsgiilata-

Rtividt{vri feladatok
2020t2t

Ktiz6ptivri feladatok
2020t23

Az 6vodapszichol6gus
munk6j 6nak hatdkony
bevezetd.se, fejlesztdse.

A tanuliisi 6s magatartdsi zavarok
korai felismerdst lehet6v6 tdvti
diagnosztikus mdr€sek
m6dszereinek feltdrk6pgzdse.

Az irjonnan bel6po
6vodapedag6gusoklial a

nevel6testiilet 6ltal aj 6nlott
ds alkalmazott m6dszerek
lnegismertetdse:

oKos(Koc)K4
eszkozcsaldd ls
Lego

Jbjleszt6progyont
pgdag6giai
alkalrna:iisq,

o Boldogsdg4ra
progrdnt,

. I'o:iti\'legelne:es.

fejleszt6program
pedag6giai ol kalmazdsa,

t Boldogsdg6ra progra ,

o Pozitly feg, ebnezds.

Ordkds z6ld 6voda clmhez
Kapcsolodo szaKmal
tapasztalatcserek
szervezdse.

Ztild 6r'oda iinnepekhez
kapcsol6d6 a krizdssdgdpit6
6vodai hagyominyok 6poLisa.

Logop6dus ds

gy6g1'pedag6gus
munli6idnak tamogat6sa,
egydni fejlesztdsek
tervezdsdnek 6s a

vdgrehajtiis ellenrjrzdse.

Kdpessdg hirinyok szerinti
felz6rk6ztat6, diflerencidlt
tev€kenl sdgek vegrehaj tiisenak
nyomon ktivetese.

Csoportokon beliil a

difttrenciiilt, az egydni
fejodgsi iitemet szem elott
tafi6 tejlesztds tenezdse
ellen6rzise.

Csoportokon beliili differenci616s
gy-akorlatanak nyomon kdvetdse,
hiitr6nykompenzici6s
tev6kenl'sdgek er6sitdse.

Tehetsdg igdreteket '

tdmogat6 tov6bbi
tev€kenys69ek gondozasa.

Tehetsdggondoz6s



2.3.2 Taniigf igtzgatlshoz kapcsol6d6 konkr6t vczet6i feladatok:

2.3.3 Nevel6testiilet 6s alkalmazotti kiiztiss6ggel kapcsolatos feladataim:

Hosszri tdvri feladatok
2020t25

Az tj szabilyoz6 (pl.: GDPR)
dokumentumok betartds6nak
ellen6rzdse.

Hosszri tfv( feladatok
2020t25

A reflektiv gondo lkodrls,
a-sszertiv kommunik6ci6s
kdpess6gek fejlesztdse, tanul6
szervez,et fenntart6sa.

A dolgoz6k motiv{l6sa:
jel6l6sek rendszerdnek
fenntan6sa-

Csapat munka tovibbi
fejlesa6se, hagyom6nyaink
folyamatos 6poliisa.

Az 6vodai tov6bbkdpz6si
programj6nak €s tew€nek
eredmdnyes megval6sitdsa.
Megismerni az tij
munkat6rsak egydni
6rdekkiddset ininyults6g6t,
k6pessdgeit, terhelhetd s 696t,
pedag6giai attittdjdt.

ROvidtrivri fcladatok
2020t21

A jogszab:llyi viilloz6sokb6l
ered6en az int6zm6ny dsszes
dol-um cnt u nr inak folvamatos

Ktiz6ptir,f fcladatok
2020/23

Az int6zl6nyi dokunrentumok
nyi lvrlno s s 6g6n ali folyamatos
biaositdsa" szdlesktirti
rnegisn]ertet€se.

A vdltoziisok isnrertetdse a

kollegikkal.

Az tj szab6lyozo (pl.: GDPR)
dokumentumok elciirisainak
bcdpit6se az ovotlai
fo I_v amatokba.

Tantigyigazgatrisi
doL-umentunrok szab611'os

1,ezet{sinck l-ol!'amatos
nvonron ktir ctdse.

Minden ncvel6si dv vdg6n
iriisbeli beszfunol6 k6szit6se a

fernrtaIt6 szdmdra.

Kdz6ptrivri feladatok
2020t23

ellen6rz6sre a pedag6giai
munkiit aletAn]aszto
dokumentumok fcltilvizsgiilat4
korszenibbd 16tele.

Prezentiici6k keszitdsdnek,
alkalmd26sriaak meger6sitdse -az

intdzm6nvi t{j6koaatAsok
syakorlatiiban.

A feladat delegici6k
gl akorlatirnak megorz6se.

A teljes alkalmazofti k6r
sz6m6ra k6pzdsek biaosit6sa
HACCCP 6s dajka tanlblyam.
h6zi tov6bb kdpzis keret6ben.

Tanulri szcrvczet 6poldsa.
megcirzisc.

Tov6bbkdpzdst elosegitti
prl!'ezatokon val6 16szvdtel.

N1 u-rdijba vonulri alkalnazoft ak
rncglclelo utinp6tlis6nak
biaosit6sa, az irj nrunkat6rsak
beilleszkeddsine-k elcisesit6se
mentonal. A megfelelo
munkatArs kitriiltekinto
ki\'6laszt6sa.



2,3.4 Kapcsolattart:is vezet6i feladatai:

2.3.5 Ellendrz6ssel, 6rt6kel6ssel kapcsolatos feladataim:

Hosszri tdvri feladatok
2020/2s

Informrlci6 6rarnlis
hat6konys6g6nak vizs gllalu'.

Ilosszri t{vri feladatok
2020t25

Int6zm6nl 6n6rt6kel6s
e)vEgzdse,
gyenges6geink
feldol9oz6sa adekvit
probl6ma megoldAssal.

Riividtfvri feladatok
2020/21 "

Ktiz6ptrivf feladatok
2020/23

A j61 miiktidri szaknai

kapcsolatok 6poLis4

tartalmuk mdlyitdse.

) a: 6toddba jar6
gyerntekek
csalddjdval,

> az dltaldnos
iskolakkal,

I Gy6gypeclo96giai
hdlo:artl

D Budapest Fdrdros
. -Yt'L keriileti

Onkarmdnyzatar,al {s
s.ervezcteivel,

7 F6'drosi Pedaglgiai
Szakszolgdlatokkal

'> Napraforg6
Gvernekjoliti
K(izpont is
Csalddsig{t6
Szolgdlattal,

I a tttrt|nelmi
eglhlizakkal,

Y nfrvelSdisi
intiznt 6nyekkel,

Uj szkmai kapcsotatok
feltdrkdpezdse, kidpit6se.

Civil kapcsolatok fenntart6s4
6polisa.

A k6t dpiilet kdzdtti inlotm6ci6
6raml6s folyamatszab6lyoz6sa.

A k6t telephely k6zon
kommrurik6ci6 elosegit6se, az

infokommunik6ci6s eszkdzdk
bevoniis6val.

feladatok

min6sit6sre jelentkez6sdnek
rdgzitdse az informatikai
rendszerben, kdtelez6
minositdsekre
jelentkeztetds, int6zmdnvi
deleg5lds.

Peda96gusok,

elotti int6zmdnyi
lefolltatiisa.

r6szvdtel a szakmai
ellenrirzdsben.

6n6rt6kel6s



On6rt6kel6si program 6s terv
megval6sitdsa.

Osztdnzo rendszer
mrikddtetdse.

2.3.6 Gazddlkod{ssal kapcsolatos feladataim:

Hosszri tivri feladatok
2020t25

Folyamatosan
takar6kos
megval6sit6sa.

tervszeni,
gazd6lkodris

a

Rdsavdtel a pedag6giai-
szakmai ellenorzdsek,
pedag6gus min6sitdsek sorlin
a pedag6gus drtdkelesekben.

Visszacsatolds. inldzkeddsi tervek.
cinfej lesztdsi tervekhez j avaslatok
meglbgalmazSsa.

Gyakomoki, mentori prognm
vdgrehajtasAnak segitdse.

Rtividtrivri feladatok
2020/21

Az elvdgzendci feladatok
alaplin az dves
k0ltsdgvetds tervezdse.

Ostoros utcai dpiilet: j6tsz6
udvar , kerilEsdnek
belelezese, Ielulltasa-

A kdtelez6 eszkozdk
6llapotzinak folyamatos
nyomon k6vet6se.
A hirinlz6 eszl<dzdk
beszerzdse, elhaszn6l6dott
eszkdzdk cserdje (sz6kek,
asztalok), a j6tdk6llominy
ds a szakmai anyagok
kdszletdnek folyamatos,
megfelel6 mennyis6gf
szinten tartiisa.



2616 gondolatok

Szeretn6m a tiz 6ves vezetbi tapasztalataimat felhasm6lva, j6 csapatj6t6kosk6nt el6mi, hogy
azok az 6rt6kek, melyek be6piiltek a Cinkotai Huncutka Ovoda pedag6giai programjAba,

tov6bbra is 6rv6nyre jussanak!

Jdv6k6piink 6s strat6giai c6lunk olyan, mely a gyermekek 6rdek6t 6s fejl6d6s6t szolg6lja, 6s

ugyanakkor lehet6s6get ad szervezettink fejl6d6s6re is.

A gyors tiirsadalmi 6s gazdasrigi v6ltoz6sok nagyfokri rugalmassiigot ig6nyelnek a kiiznevel6si
rendszer 16sztvev<iit6l. Ovod6nk sikerdnek zdloga a partnerkdzpontri 6s minosdgelvri miik6dds
lehet az elkdvetkezend6 esztend6kben is. Vezettii programomat dppen ez6rt a dolgoz6i kdr,
valamint kdzvetlen partnereink igdnyeire 6s el6gedetts6gdre alapozva alkottam meg.

Hiszem, hogy elfogad6, kdrnyezetiinke fndkeny szemldletri testiilettel, elkdtelezod6siink
iltali hittel, kdz6s akarattal eredmdnyesen oldjuk meg a hum6ner6forriis vriltozrisrib6l fakad6
kihivSsokat, mik6zben 6sszeni feladatmegosztiissal, egysdges szeml6lettel, nlrgodt l6gkifrben
dolgozva 6pitjiik kdzdssdgtinket.

A nevel6s 6s a vezet6s is 6rt6lteremtds, 6rt6kk6zvetft6s, tehet felel6s etikai cselekv6s.
Igyekszem p6lddt mutatni a munkatdrsaimmal val6 tdr6d6sben, a bizalomra 6pitdsben, a
pozitiv meger5sit6sben, a fejleszt6 cdlf 6rt6kel6sben 6s nem utols6 sorban az dnismeret,
6n6rt6kel6s 6s 6nfejleszt6s teriiletdn.

Az elk6vetkez6 0t 6vben m6g ink6bb erSsiteni kivanom a kiilcstintis egyiittmiikdd6st, az

egym6st temogat6, segit<l emberi kapcsolatokat. A kommunik6ci6 hatdkonystigiinak
ndvel6sCvel, valamint az 6n6ll6s6g, a felel<iss6gvrillalis 6szt6nz6s6vel, az egydni 6s csoportos

teljesitmdnyek nOvekedds6t szeretn6m el6rni.

Az elfogadrist tartom a fejl6d6s egyik legfontosabb felt6tel6nek, mint Thomas Gordon irja:

,,Az elfogsdds olyon, mint o termdkeny toloj, omely lehet6vi teszi, hogy o kis mog,

olyon gy'nytirl virdqqd fejl6djdn, omilyenni belsd lehetdsdgeicsok engedik. A

toldj kioldjq d mogbon rejl6 fejfides kepessegit."

\4"-& 0o;*'-
Budapest, 2020. m{rcius 24.

Viiradi Marianna

Ana tdrekszem, hogy megtartsam a mfltb6l mindazt, ami j6, ami sikerekhez vezetetett 6s

ezut6n is nyitottan, pozitiv szeml6lettel fogadjam az innovativ tiirekv6seket, az fj 6rt6kek
be6pti16s6t. Kiemelten kezeljem a koll6grik dndrv6nyesit6, 6nmegval6sit6 ambici6inak
kieligitdsdt.



K6pek az elmrilt tiz 6vbril

Gyermekek eg6szsdgv6delme 6rdek6ben legrijabb beruhriz6sunk a poros udvarr6szen iinttitt
gumi burkolat kialakit6sa, mellyel mozgdsra is inspiriiljuk 6vod6sainkat:
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Kiirnyezet tudatos magatartis megalapoz{sa drdekdben v6gzett tev6kenysegeink Ordk6s
Zdld Ovoda keret6ben tiltet6s 6s a ,,Legszebb konyhakert!"

Hagyominyaink 6pol6sa is kiemelt feladatunk. KOzosen sziireteliin\ eliizziik a telet
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Uj specialitrisunk a Boldogsrlgrira program megval6sit{sa:
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Ktiztiss6gi szolgilat biztositis6val 6s iink6ntes munka szcrv€z6s6vel fejl6dnek kiilsri kapcsolataink:

J6 hangulatt csapat 6pit6 trdningekkel, hagyom6nyaink 6pol6s6val fej lesztj tik kdzdss6gtinket:
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Mell6kletek

1. sz. mell6klet: szOks6ges v6gzetts6g, szakk6pzettseg, szakvizsga megl6tdt igazol6 okminyok
mdsolata

2. sz. mell6klet: hat6s6gi erkdlcsi bizonyitviny
3. sz melldklet: szakmai gyakorlatot igazol6 dokumentum
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FO1o. Po lg5 rmester
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Felad6: Kovdcs P6ter polgdrmester

T6rgy: Szakmai gya korlat igazoldsa

Clmzett: V6radi Marianna

Igazol6s

Alulirott Kov6cs P6ter polg6rmester, mint a munk6ltat6i jogok gyakorl6ja igazolom, hory
V6radi Marianna (sz.n6v: Kolozs Marianna, sziiiletett: Budapest, 1964. 6prilis r.)
2ooo. januar z.-6t61 a Cinkotai Huncutka 6voda 6vodapedag6gusa,

2oro. augusztus r-j6t61 a Cinkotai Huncutka 6voda 6vodavezet6je.

Az igazol6st V6radi Marianna k6r6s6re, int6zm6nyvezel6i pilyizat benyrijtas6hoz

6llitottam ki.

Budapest, zozo. m6rcius zo.

Kov6cs P6ter
polg6rmester

(

%u; /cffif,'ot

u4
Budapest F6vSros XVI. keriileti (inkorm5nyzat I Polg6rmesteri Kabinet' 

1163 Budapest, Havashalom utca 43. I I. emelet 111'
www.bp16.hu I Tel.: +36 L 40 11 4OO I Fax: +36 1 40 44 3081 info@bp16'hu
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2.t*.wl.j))Lut

Tisztelt Acs Anik6 Alpolg6rmester asszony 6s Tisztelt Majorn€ Szab6 Etelka
Krisztina Int6zm6nyi referens !

Els6sorban szeretn6nk a Kdzalkalmazotti Tandcs nev6ben kdsz6netiinket kifejezni, hogy
lehet6seget adtak a Cinkotai Huncutka Ovoda k<jzalk almazottjai sziimilra a v6lem6ny
nyilv6nitisra, k6sz6njtik a bizalmat!

Kiizdss6gtink tagiai kriziil vriltoz6 intenzitassal reag6ltak; akadtalq akik aktiv, 6s akadtak
kev6sb6 aktiv, tdmtiren fogalmaz6 v6lem6nynyilv6nit6k 6s voltak tart6zkod6k is.

Mariann vezet6i megbizris6val kapcsolatban tdmtir ,,timogatoti' visszajelz6sek 6rkeaek 6s

b6vebb kifejt6sre is volt p6lda:

,'I/i[eruin1em szerint %atiann hffuisneretesen, jo[ fiitja e[vezet1ife[adatait. %inlig Eli[It az intizmenl,
a Fg[Gg,ii is az 6ao&i5a jdr6 perwRgNiiglei ne[[ett. ti;refuzi{afejf6[isre. !,{ag1fgle fmet fordtt a

gemef;ftizpontisigra is ezt duirya {o[[igdit6[is. Edrkj idtranfor[uffut fiozzti pe[ag1gwi oagl mis
kgrtese{Sen is *gixigirt. tdmogati, fo[ves, segitd|lsz, oezet6."

,*lariann min[ig is irye(gzett mottuifri csapat munfujhan, csapatipitds0en gon[o[119[ni, is ere
\sztdttziitt minqgt is.

Qozitturum, fiogyfuybmfie veszi a munfunirsa{ftipessigeit, terfietfietdsigit, itbtrLe glengesdgeit.

I(iirii[tefiintden jdr e[ fia profihmdNa[1lnaft
9rtintrg bfut szdmitani a segitsigtre, ha ig1 fiozza a fiz[1zet'

Viradi Mariann Vezet6i progamjAt term6szetesen minden nevel6testiileti tagnak elkiildtem ,

a vrllaszol6k visszajelzbsei alapjitn az ali,},bi tisszefoglal6 v6lem6nyt k6szitettiik:

Pilyizata el6remutat6, fel6pit6se 6ttekinthet6, szakmai tartalma ritgondolt. Torv6nyi
megfelel6s6g jellemzi programjrit, a hatrilyos jogszabrilyok figyelembe v€tel€velhatitrozza
meg c6ljait, feladatait. Tiikr<izi szem6lls6g6t, az 6vek so n szerzett szakmai tapasztalatait,
melyet munkeja sorin kamatoztatott. El6segitette koll6g6i fejl6d6s6t a minrisit6sekre val6
felk6szit6sben, 6s a bels6 ellen6rz6sek sor6n.

Programj5t h6rom szinten tervezi meg r6vid, k<iz6p 6s hosszu trivon, feladataiban biaosiwa
Litjuk 6vo&ink folyamatos fejl6d6s6t. C6ljai 6s feladatai viligosak,j6l kiivethetiiek, Atgondolt
vezetSi felk6sziilts6gre mutatnak. Tervez6s6ben 6pit az eddig el6rt eredm6nyeke. Hum6n
erdforr6sra vonatkoz6 elk6pzel6sei ritgondoltak, rerilisak, igazodnak az int6zm6ny
saj6toss6gaihoz. Figyelembe veszi az intbzmdny szem6lyi- 6s targyi adottsigait.

Kiemelten tervezi a nevel6s eredm6nyess6g6t segitS feladatokat.

Munk6j6ban hangsirll fektet a szakmai k6ztiss6g fejlesa6s6re, sz6munkra pozitiv, hogy
tovilbbra is fontosnak tartja szakmai munk6nk szinvonalinak, 6s az 6vodai nevel6sben el6rt
eredm6nyebk megtartes6t. Fontos elem a partner szervezetekkel val6 aktiv egyiittmiik6d6s
el6segit6se.

Emberk<izpontus6g, gyermekcentrikussrig ki6rzcidik a p6lydzatb6l - demokratikus vezet5i
stilust kepvisel.



Pilyiu;ata tiilsozi szakmai hitvallis6t, miszerint 6satinz6leg hat a tehets6gek felkutat6s6ra 6s

az e gy €nt fej leszt6sre szorul6k felzirk6 ztatls{r a.

Mariann vezet<li munkiija sordn val6ban megjelenik a gyermekkozpontusag, 6s figyelembe
veszi a sziil6k ig6nyeit, k6r6seit 6s azokat,ha lehetos6g van rii, be6piti az 6voda programjriba.

Akadt aki kiemelte:'(e*zett a mott66ttn [eirt dlhispont, miszeint a cd[ frogy dttagos embere{dtkgon

fettii tettefue [egme{fopxeft Egy j6 vezetituef ez efis erliet6. "

Budapest, 2020. 05. 10.

Halas Zolt6nn6
K<izalkalmazotti Tan6cs tagja

Kozmdne Nagy Eva
K<izalka lmazotti Tandcs elnoke


