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Egy évre szóló vezetői megbizatásom miatt csak rövid távú célok és feladatok kerülnek 
meghatározásra. 

 

Vezetői hitvallásom 

 

„ Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát, 
de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” 

                                                                                                                          / Müller Péter / 

 

Intézményünk szervezetének és működésének irányítását igyekszem minőségi 
munkavégzésre építeni. Fontos a partnerek véleménye, a folyamatos párbeszéd a közös 
felelősség vállalása, az egymásra építettség. Gondolkodásunk alapja a jogszerűség és 
takarékosság szem előtt tartása és a folyamatos tárgyi fejlesztés. 

 

Vezetői céljaim 

- Olyan irányító munkavégzést jelent ahol, az intézmény céljai határozzák meg a döntések 
meghozatalát. 

- Olyan vezetői attitűd megteremtése, amely az intézmény szakmai, pedagógiai és 
szervezeti rendszerének fejlesztésébe különböző partneri, együttműködő vélemények 
bevonását is támogatja. 

Kiemelt feladat 

Az EMMI járványügyi készenlét idejére vonatkozó és alkalmazandó eljárásrendek kialakítása, 
betartása az intézményben 2021-2022 nevelési évre. 

Pedagógiai programom 

Alapja a helyi Pedagógiai Programunk. 

Pedagógiai Program céljai 

A játék a gyermek legfőbb, mással nem helyettesíthető tevékenységi formája, mely óvodai 
nevelésünk leghatékonyabb eszköze, a gyermeki személyiségfejlesztés alapja. A szabad játék 
biztosítása mellett feladatunk a játék fajtáinak, tartalmának gazdagítása. 

- A környezettudatos nevelés célja, a természeti, az épített környezet fenntarthatósága 
érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások 
megtanítása. Alapja a mintaadás, hitelesség, aktivitás, pozitív megerősítés. 

- A testi nevelés mellett nagyon fontos az egsézséges táplálkozás, mentális nevelés, a 
lélek ápolása, a testi-lelki egészségvédelem, főként a pandémia helyzetre való 
tekintettel. 



- A természeti adottságok előtérbe helyezését (napfény, víz, levegő) fontosnak tartjuk. 
Minél több szabad levegőn való tartózkodással, a játszóudvar mozgáslehetőségeinek 
maximális kihasználásával. Változatos játéktevékenységek biztosítása. 

- A sajátos igényű gyermekek és bármely okból hátrányt szenvedők mielőbbi 
felzárkóztatása, esélyegyenlőségük biztosítása. 

- Tehetséggondozás gyakorlati megvalósulása 

Célokhoz kapcsolódó rövid távú vezetői feladatok 

- Az eszközpályázat kapcsán olyan játék és mozgáseszközök vásárlása, biztosítása, 
amelyek a legkülönbözőbb tevékenységeken keresztül fejlesztik a gyermekek 
ismereteit, képességeit, személyiségüket. 

- A gyermekek élményszerű tapasztalatszerzésének ösztönzése, támogatása során 
alakuljon, formálódjon környezet kultúrájuk. 

- A gyermekek biztonságát szolgáló óvodai légkör kialakítása, megtartása. Egyénhez 
igazodó eljárási megoldások alkalmazása. 

- Mindennapos testedzés biztosítása, változatos mozgásformákkal, testnevelési 
játékokkal. 

- Befogadó óvodai környezettel, inklúzív neveléssel, „sérülésspecifikus” módszerekkel, 
a SNI gyerek szakemberek segítségével együtt végző fejlesztő nevelése, életminőségük 
javítása. 

Fejlesztési tervek 

Rövidtávú céljaim 

- A Pedagógiai Programban meghatározott céloknak és feladatoknak, elvárásoknak 
magas szintű megfelelése, megvalósítása.  

- A megváltozott jogszabályi környzethez igazodó eredményes belső fejlesztés, az óvodai 
nevelésben elért eredmények, poziciók megtartása. Szülői, fenntartói, oktatásirányítási 
elvárásoknak megfelelő sokszínű és hatékony intézmény működtetése. 

- Az óvoda eredményes működése a nevelőmunka feltételrendszerének további javítása, 
a bizotnságos környezet kialakítása érdekében tervszerű, tudatos, költséghatékony, 
gazdálkodás folytatása. 

- Olyan kiegyensúlyozott, stabil munkahelyi légkör biztosítása és fenntartása, ahol 
mindenki együtt tesz a célokért és a jó munkakapcsolatok erősítésével fokozhatók az 
eredmények is. 

- Az óvoda működési feltételei a felújítási pályázati lehetőségek tudatos felhasználásával 
még hatékonyabbá válhatnak. 

Rövid távú feladatok 

- Értékelési folyamatok működtetése, melynek révén felszínre kerülnek az egyének 
erősségei és fejlesztésre szoruló kompetenciái. 

- Az alapdokumentumok előírásainak megfelelő működés biztosítása. 
- Az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. 
- A felújítási pályázat igényes, jogszerű felhasználása. 
- A kollégák érdeklődésüknek, képzetttségüknek megfelelően vállaljanak feladatokat. 
- A pedagógus életpálya-modell alapján a minősítési rendszerben való előre lépéshez 

szakmai segítség nyújtás. 



- Az óvoda épületének, környezetének, udvarának, felújítás utáni rendeltetésszerű 
használata, állagának óvása. 

- Az információ áramlása (pedagógus-szülő) megújult lehetőségeinek óvatos, 
körültekintő és felelős gyakorlása. 

- A tervezésbe valamennyi kolléga munkájára számítok, így a tervezés, a kitűzött célok 
eléréséhez szükséges feladatok ellenőrizhetővé válnak. 

- Az elvárásokon alapuló értékelés váljon minden dolgozó számára elfogadottá. Fontos, 
hogy mindig ösztönző, tényszerű, segítőszándékú és fejlődési utat megmutató legyen! 

Összegzés 

Tudom, hogy a sikeres intézményi vezetéshez kevés a vezető. A célok megvalósításához 
hozzá tartoznak a kollegák, a szülők, a partneri körök és a fennntartó egyaránt. Mindig is arra 
törekedtem, hogy e kis intézmény életében a múltból megőrizzük a jót, a tartalmas, sikeres 
dolgokat, de nyiotttak, befogadóak legyünk a változó igényekhez, körülményekhez. 
Természetesen valamennyi területen végzett munkánkat mindig úgy tettük, hogy azok 
elsődleges szempontként a gyermekek érdekeit szolgálják. 

Köszönöm munkatársaimnak eddigi támogatásukat! 
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Legitimációs eljárás 

 

Szülői szervezet nevében 

véleményezte 

 

________________________________________ 

Balatonakali, 2021. augusztus 30. 

 

 

Nevelőtestület nevében 

elfogadta 

 

__________________________________ 

Balatonakali, 2021. szeptember 1. 

 

A dokumentum jelenleg nyilvános. 
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