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3. 

MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal 

Veszprém, Óváros tér 9. 

 

Porga Gyula 

Polgármester Úr részére 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján közzétett felhívására nyújtom be 

pályázatomat a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda határozott időre szóló intézményvezetői 

(magasabb vezetői) feladatainak ellátására. 

2005 óta, egy év megbízás után, immár két ötéves cikluson keresztül látom el az intézmény 

vezetői feladatait. Úgy érzem, kellő óvodapedagógiai, vezetői tapasztalattal, szakmai 

kompetenciával rendelkezem ahhoz, hogy a feladatot a következő öt évben is felvállaljam.  

Jó kommunikációs készséggel, konfliktuskezelő-, szervezőképességgel rendelkezem, 

rugalmas, kitartó és önmagammal szemben is igényes, szakmailag elkötelezett embernek 

tartom magam, aki szereti a kihívásokat, nyitott az új módszerek és lehetőségek iránt, képes és 

mer kezdeményezni, befogadni az újat, magával ragadni és vezetni a kollégákat a jó cél 

érdekében. Úgy érzem, az évek során, az intézmény élén elért eredmények is bizonyíthatják a 

feladatra való rátermettségemet. 

A körzet nevelőtestületi, alkalmazotti együttműködése, és támogatása mellett, bízva a 

Fenntartó önkormányzat támogatásában, és abban, hogy számítanak vezetői munkámra, a 

megbízás esetén a vezetői teendőket felvállalnám. 

 

Veszprém, 2016. február  

 

Tisztelettel: 

………………………. 

Barcza Béla Károlyné  

pályázó 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ  

Személyi adatok       

    

Név:   B A R C Z A  B É L A  K Á R O L Y N É  sz. Németh Mária Karolina 

Születési hely, idő:  Veszprém, 1960. 10. 28. 

Családi állapot:   Özvegy 

Gyermekek: Barcza Ágota – tanító, gyógypedagógus  

 Barcza Ildikó – angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár, kulturális antropológus 

Lakcím:   8200 Veszprém, Szilvádi u. 40. 

Telefon:   88/787-986 

Állampolgárság:   Magyar 

Jelenlegi munkahely:  Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 

Beosztás:   Óvodavezető 

A 2014. évi pilot program keretében minősítési eljárásban vettem részt, és ezzel jogosulttá 

váltam a „MESTERPEDAGÓGUS” besorolásra. 

Eddigi munkahelyek, beosztások, feladatkörök: 

2011. 08. 16-tól  (Veszprémi) Vadvirág Körzeti Óvoda – óvodavezető, 

(szakmai munkaközösség vezető 2014-től) 

2006. 06. 05. - 2011. 08. 15. Vadvirág Körzeti Óvoda - óvodavezető 

2005. 07. 04. - 2006. 07. 03. Vadvirág Körzeti Óvoda - megbízott óvodavezető 

2002. 09. 01 - 2005. 08. 31.  Vadvirág Körzeti Óvoda – óvodapedagógus, 

minőségirányítási kör vezetője  

2000. 01. 01 - 2005. 07. 03.  Vadvirág Körzeti Óvoda - óvodapedagógus, általános 

óvodavezető helyettes 

1998. 05. 01.- 2000. 01. 01.  Vadvirág Óvoda - óvodapedagógus, óvodavezető helyettes 
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1994. 07. 01. – 1998. 04. 30.    Vadvirág Óvoda - óvodapedagógus, szakmai 

munkaközösség vezető 

1992.- 1998. Vadvirág Óvoda – óvodapedagógus, intézményi (PSz) szakszervezeti 

megbízott  

1987. 08. 01 – 2005. 07. 03.   12. sz. Napközi Otthonos Óvoda – Vadvirág (Körzeti) Óvoda 

óvodapedagógus 

1986. 08. 01 – 1987. 07. 31.   19. sz. Napközi Otthonos Óvoda, Veszprém 

óvodapedagógus (passzív állományban – GYES-en) 

1979. 08. 16 – 1986. 07. 31.  4. sz. Napközi Otthonos Óvoda, Veszprém óvodapedagógus 

Szakmai végzettség, tanulmányok:  

o BME Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szak, Budapest, 2006. – 

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

o Benedek Elek Óvóképző Főiskola, Sopron, 1992. – Okleveles óvodapedagógus  

o Türr István Óvónői Szakközépiskola, Pápa, 1979. 

Szakdolgozatok: 

o „Marketingtevékenység egy közoktatási intézményben” (2006. Budapest) 

o „Környezeti nevelés az óvodában” (1992. Sopron) 

Szaktanfolyamaim: 

2015. Szakértők informatikai képzése az ellenőrzéshez 

2015. Felkészítés az int. önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és 

pedagógusminősítéshez kapcsolatos feladatokra 

2014. Szaktanácsadók felkészítése az óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására  

2014. Az óvodavezető és óvodapedagógus feladata és felelőssége a tankötelezettség 

kezdetének megállapításában 

2013. Mozgásos játék minden nap 

2013. A referencia intézményi minősítő szakemberek felkészítése a minősítő feladatra 

2012. Hálózati együttműködések, kapcsolatok 

2012. A ref. intézményi működéshez szükséges szervezeti és szolgáltatói, szervezési 

feltételrendszer kialakítása 

2011. ABPE- továbbképzés a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 

részére 

2009-2010 Óvodai kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadói képzés 
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2009. Tanügyigazgatási auditorképzés 

2006. Konfliktuskezelés módszertana, elméleti és gyakorlati képzés 

2006. Kommunikációs ismeretek képzés 

2006. Csapatépítés képzés 

2006. Tudomány és közoktatás - képzés 

2006. Vezetéselmélet és módszertan - képzés  

2005. Óvodai nevelési program és gyakorlat összevetése 

2005. Változásmenedzsment képzés 

2003. Alapkurzus óvónőknek és tanítóknak – A fogyatékos gyerekek normálcsoportos 

integrációja 

2000. Minőségbiztosítás és Programfejlesztés az óvodában 

1999. Haladó szövegszerkesztés, prezentáció 

1997/98. Népi hagyományok ápolása az óvodában 

1997/98. Számítástechnikai alapismeretek, kezdő szövegszerkesztés 

1996/97. Az óvodai helyi program elkészítése 

Munkaközösségi tagságok: 

- Báb munkaközösség (Vadvirág Óvoda) 

- Környezetismereti munkaközösség (Vadvirág Óvoda) – munkaközösség vezető 

- Kézműves munkaközösség (Vadvirág Óvoda) 

- Minőségirányítási csoport (Vadvirág Körzeti Óvoda) 

- Veszprém város Óvodavezetői munkaközössége (2005. szeptembertől) 

- Referencia intézményi feladatokat támogató munkaközösség (Vadvirág Óvoda 

2014-től) – munkaközösség vezető 

Gyermekprogramok szervezése: 

- 1996-2004-ig, valamint 2009-ben (vezetőként is), „Természetfigyelő tábor” 

szervezése, vezetése óvodásoknak 

- 1994-1998-ig „Zene – ovit” szervezése, vezetése óvodásoknak 

Vezetői tapasztalatok: 

- Intézményvezetői tapasztalatok 

- Munkaközösség vezetői tapasztalatok 

- Minőségirányítási csoportban vezetési tapasztalatok 

Publikációk: 
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- Óvodai Nevelés folyóirat 1992/2, 1992/8, 1996/4 – Környezetei nevelés és 

matematikai nevelés témaköreiben. 

- „Találós kérdések” gyűjteményének elkészítése témakörök szerinti 

csoportosításban – Megyei Pedagógiai Intézet Veszprém, Módszertani Levelek 

2001/6 

Projekt menedzsment: 

- 2013-2014. Projektmenedzseri feladatok a TÁMOP 3.1.11-12 Óvodafejlesztési 

projektben – Veszprém város óvodái pályázati tevékenységének koordinálása 

- 2011. TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0233. „Referencia-intézményi felkészítés a 

veszprémi Vadvirág Óvodában.” projektben projektmenedzseri feladatok.  

- Referencia intézményi minősítés intézményi előkészítése, megszervezése 

- 2010-től „Jó gyakorlat” portfoliójának elkészítése, feltöltése az Educatio 

honlapjára, népszerűsítése, valamint az átadás megszervezése, koordinálása. A 

kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása. (Az intézmény 4 „Jó 

gyakorlatából” hármat az ország 16 óvodája és 1 Egységes Módszertani Intézet 

adaptálta.) 

- 2009. HEFOP pályázat folytatásaként eszközbeszerzést célzó pályázat 

lebonyolítása. (HEFOP 3.1.3./B-09) 

- 2007-től Szakmai napok szervezése az intézményben évi 1 alkalommal, szakmai 

szolgáltatókkal való kapcsolattartás  

- 2005-2007-ig Részvétel a HEFOP 3.1.2. pályázatban, a Kompetencia alapú óvodai 

programcsomag kipróbálásának, tesztelésének koordinálása, a fenntarthatóság 

biztosítása, a projekt szakmai támogatása, menedzselése 

 

Szakmai tapasztalatok átadása: 

- 2014-től Az országos szaktanácsadói névjegyzékben szerepelek, feladataim: 

szaktanácsadói feladatok végzése a térség óvodáiban (intézményfejlesztési, 

óvodapedagógusi, tantárgygondozói szakterület)  

- 2010-től az országos szakértői névjegyzékben szerepelek, mint szakértő 

(pedagógiai értékelés, intézményértékelés, óvodai nevelés) 

- 2010-től Szakmai segítségnyújtás, mentori feladatok végzése (óvodai kompetencia 

területi mentor – szaktanácsadó) 
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- Óvóképzős főiskolai hallgató gyakorlatának vezetése, mentori feladatok ellátása 

- Szakmai napok szervezése, felkérésre előadások tartása (Pedagógiai Intézet, 

Veszprém, Szakmai napok alkalmával; KÖRPI Tatabánya) 

- Szakmai munkaközösség vezetése 

- Minőségirányítási Kör vezetése 

- Az intézményben dolgozó „Önkéntes” mentorálása 

Egyéni képességek és készségek: 

 Együttműködési készség 

 Szervezőkészség 

 Vezetői ismeretek  

 Stratégiai gondolkodás 

 Kommunikációs, konfliktuskezelési, minőségbiztosítási ismeretek  

 Jó kézügyesség, kreativitás 

 Pedagógiai elkötelezettség 

 Empátia 

Egyéb: 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 Internet használati ismeretek 

 „B” kategóriás gépjárművezetői engedély 
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HELYZETELEMZÉS 

Az intézmény humán erőforrásai: 
 

Az intézmény neve:  Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 

Telephelye:  Veszprém, Avar u. 7/A 

Tagintézménye:   Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda „Csillagvár” Waldorf Tagóvodája, 

Veszprém, Szent István u. 12. 

Fenntartó neve:  Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Engedélyezett álláshelyek száma: 37  

Teljes munkaidőben: 37 főt foglalkoztatunk. 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetői feladatait immár a 2. vezetői ciklusomban, 

2011. augusztus 16 óta látom el.  

Óvodapedagógusok száma: a bázisóvodában 12, a tagóvodában 6 fő, ebből 1 fő a vezető 

helyettesi feladatokat látja el, az intézményhez tartozó tagóvodában pedig tagóvoda vezető 

irányítja a szakmai munkát, csoportban végzett munkája mellett, valamint mindkét 

intézményben egy beosztott óvónőt azonnali intézkedéssel bíztam meg, biztosítva, hogy az 

óvoda teljes nyitva tartása alatt felelős vezető legyen az intézményben.   

A tagóvodában 5 óvodapedagógus rendelkezik Waldorf képzettséggel.  

A bázisintézményben jelenleg 2 fő óvodapedagógus tartósan távol, gyed-en, gyes-en van, őket 

szakképzett óvodapedagógusok helyettesítik határozott idejű megbízással. 

Az óvodapedagógusok felsőfokú óvónői végzettségűek, egy kolléga rendelkezik 

mesterfokozatú egyetemi végzettséggel. 

A körzeti óvodában szakvizsgával rendelkezik: 6 fő, (2 közoktatás vezetői, 1 tanügy-

igazgatási-, 2 fejlesztőpedagógusi-, 1 gyógytestnevelői szakvizsgával – további 1 közoktatás 

vezetői szakvizsga folyamatban van).  

Az Országos Szakértői névjegyzékben 3 pedagógus kolléga szerepel, és vállal szakértői 

feladatokat. 

Közülük 1 kolléga tanfelügyeleti és minősítő szakértő, 2 kolléga (köztük jómagam is) 

tantárgyfejlesztő szaktanácsadóként, (egyikük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

nevelése, a másik intézményfejlesztés szakterületen) is szerepel az Országos Szaktanácsadói 

névjegyzékben. 

Az intézményben 1 gyakornok, 13 kolléga Pedagógus I., 2 kolléga Pedagógus II., 3 kolléga 

Mesterpedagógus fokozatba kerülhetett besorolásra. 
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A pedagógiai munkát 2013 őszétől a törvényi előírásoknak megfelelően 3 pedagógiai 

asszisztens segíti. 

Dajkák száma: Vadvirág Óvodában 7 fő, a tagóvodában 3 fő  

(1 fő tartósan távol lévő dajkát szakképesítéssel rendelkező dolgozóval helyettesítünk.) 

Dajka képesítéssel 9 fő rendelkezik. 

Konyhai dolgozó: Vadvirág Óvodában 1 fő, a tagóvodában 1 fő 

Az adminisztrációs feladatokat, gazdasági ügyintézést 2 gazdasági ügyintéző látja el további 

1 fő óvodatitkár segítségével.  

A karbantartói – udvarosi feladatokat a VKSZ dolgozói látják el. 

Az óvoda Alapító okirata, és a törvényi előírásoknak megfelelően fogadja a látássérült, 

beszédfogyatékos és az integráltan nevelhető autista gyermekeket, ebben segíti az óvónők 

munkáját a Bárczy EGYMI által biztosított részmunkaidőben foglalkoztatott, 

gyógypedagógiai asszisztens. 

Tárgyi erőforrás: 

A Vadvirág Óvoda 44 éves szakmai múltra tekinthet vissza, újjáépített központi épületében 

2006 szeptembere óta folyik óvodai nevelés. 

A helyiségek tágasak, világosak, a 25 fő befogadására tervezett csoportszobákban 23-25 

gyermek éli mindennapjait. A csoportszobák játékeszközökkel, gyermekkönyvekkel jól 

ellátottak. Valamennyi csoportban új asztalok, székek vannak, a csoportszobák bútorainak 

cseréje folyamatban van. Valamennyi csoportban játszógaléria teszi tágasabbá, jobban 

kihasználhatóbbá a teret. A csoportokban új típusú fektetők és minden gyermeknek az óvoda 

által biztosított ágynemű áll rendelkezésre. A tágas gyermeköltözőkben kaptak helyet az 

ágyneműk tárolására alkalmas szekrények. 

A dolgozók, óvodapedagógusok öltözőjében korszerű bútorok vannak. A nevelői szoba jól 

felszerelt. Az udvari játékok a szabványnak megfelelőek, 2014-15-ben szinte valamennyi 

udvari játékot cseréltünk, új hinták, játszóeszközök kerültek betelepítésre. A költségvetés 

finanszírozása mellett nagy segítséget jelent a „Vadvirág” Alapítvány anyagi támogatása is.  

A nyári árnyékolást, a homokozó fölé kifeszített UV szűrős árnyékoló ponyvák, illetve a 

szülők és a VKSZ támogatásával ültetett fák biztosítják. 

A csoportszobák, a tornaszertár játékokkal, mozgásfejlesztést szolgáló eszközökkel jól 

felszerelt. A tornaszoba alkalmas a testnevelés foglalkozások, a gyógytestnevelés, az ovi-foci 
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megtartására. A pályázati forrásból felszerelt tartószerkezet biztosítja az Ayers- 

mozgásfejlesztő eszközök rendszeres használatát. 

Az egészség megőrzésének érdekében sószoba áll a gyermekek rendelkezésre, melyben a só 

folyadék pótlásában rendszeresen nyújt anyagi támogatást a „Vadvirág” Alapítvány. 

A jól felszerelt kézműves teremben megtalálható az égetőkemence, prés, aszalógép, 

szövőszékek, és szövőkeretek, és minden, ami a gyermekek kézügyességének fejlesztéséhez 

szükséges. Ez évben költségvetési keretből újul meg a kézműves terem bútorzata is. 

Beszerzésre kerültek minikonyhák is annak érdekében, hogy a csoportokban lehessen azokat a 

Pedagógiai Programban elvárt sütéshez (mézeskalács, sütőtök…), főzéshez (lekvár, 

kompót…) használni. 

A melegítőkonyhában a gyermekek ellátásához szükséges eszközök, gépek és berendezések, 

valamint a dolgozók kényelmét is szolgáló berendezések - hűtő, mikrohullámú sütő, - 

rendelkezésre állnak. Mosáshoz csupán egy mosógép van, de a mosóhelyiség mérete is 

korlátot szab. 

A takarítási feladatok elvégzéséhez megfelelő, jó minőségű eszközök állnak rendelkezésre, ez 

évben beszerzésre kerül egy gőzállvány vasalóval és egy nagy teljesítményű takarítógép is, 

ami szőnyegtisztításra is alkalmas. 

Az épület valamennyi csoportszobájában és helyiségében elérhető a Wifi-rendszer, több 

számítógéppel és laptoppal rendelkezik az intézmény, ami lehetővé teszi, hogy a gazdasági 

ügyintézők használják a gazdasági-, tanügyi- és étkezési programokat, valamint a 

pedagógusok is hozzáférjenek az internet adta lehetőségekhez, emellett számítógépen 

vezethetik a csoportok dokumentumait. (csoportnapló, gyermekek egyéni fejlődésének 

nyomon követése). A hordozható számítógépek minőségi cseréjét, programjainak frissítését, 

újratelepítését ez évben kezdtük meg. 

Több nyomtató és már két multifunkcionális fénymásoló gép is segíti a munkát. Valamennyi 

csoportnak fényképezőgép áll rendelkezésre az óvodai élet megörökítése céljából. Használják 

a kollégák a laptopot, projektort, videót, videó felvevőt a tanulás támogatására és a szakmai 

napokon. A pedagógusok egyre nagyobb gyakorlattal rendelkeznek a szövegszerkesztés, 

bemutató anyagok készítése terén. 

A szülők és érdeklődők számára honlapot hoztunk létre, amelyen a szakmai programjainkról 

rendszeresen tudósítunk. A honlapon mindkét óvodára vonatkozó, kötelezően előírt 

dokumentumok, közzétételi listák elérhetőek. 
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Az épület több helyen repedezett kívül és belül egyaránt, a fa nyílászárók egy része már 

festésre, javításra illetve cserére szorul. Folyamatos jelzéssel élünk a fenntartó és az 

üzemeltető felé a repedezett külső és belső falfelületek, a Süni csoport és műhely 

penészedésének megakadályozása, a nyílászárók karbantartása, az épület állagmegóvása 

érdekében. A teraszajtók egyre rosszabb állapotban vannak, szükség lenne a felújításukra, 

esetenként cserére. A nyílászárók festése is nagyon aktuális volna, illetve a teraszok fölé 

elhelyezett tető védené a csapadéktól, ázástól. 

Fontos lenne ajtót nyitni a folyosóról a kisebb játszóudvar felé, hogy a gyermekek közvetlenül 

érhessék el az utóbbi években megfelelő játszóeszközökkel ellátott és használatba vett 

udvarrészről a mosdókat. Szeretnénk a teraszok lefedésének megoldását, ami a nyílászárók 

állagmegóvása mellett a szemerkélő esőben is lehetőséget biztosítana a gyermekeknek a 

szabad levegőn tartózkodásra. Ezen tervek megvalósításai még váratnak magukra. 

A „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda 3 csoportszobával és a kiszolgáló helyiségekkel 

rendelkezik. A több mint száz éves épület mindig tartogat meglepetéseket és váratlanul 

előadódó problémákat.  Az épület homlokzata, a csoportszobák belső falai felújítása 

megtörtént.  

2014-ben végre felújításra kerültek a csoportszobák (szalagparketta, burkolatcsere), valamint 

a mosókonyha. 

A 2015-re tervezett belső felújítás - irodák, folyosó - öltözők burkolatcseréje - folytatásának 

időpontja a közbeszerzési eljárás csúszása miatt sajnos 2016-ra módosult. 

A belső terek, kiszolgáló helyiségek méretük miatt okoznak gondokat. Sajnos nagyon kicsik 

az irodák, melyek közül az egyik logopédiai szobaként, vezetői irodaként is funkcionál. A 

jobb helykihasználás érdekében új bútorok, polcok kerültek beépítésre.  

A nevelői és munkatársi értekezleteket a csoportszobákban tartjuk – helyhiány miatt. 

Pályázati finanszírozás segítségével felnőtt székek kerültek beszerzésre. Szükséges volna 

kialakítani közösségi helyiségeket esetleg az tetőterében, ahová már az előírásnak 

megfelelően felnőtt székeket, asztalokat is be tudunk állítani, hogy egészséges körülmények 

között lehessen értekezleteket, konferenciákat, szülői köröket tartani. 

A dolgozók számára kijelölt öltöző is nagyon kicsi, nincs természetes szellőztetési lehetőség 

sem a helyiségben, a karbantartó pl. a műhelynek és raktárnak használt pincehelyiségben 

kénytelen öltözni.  

A csoportszobák a Pedagógiai Programnak megfelelően jól felszereltek. Egy csoportszobában 

játszógaléria is található, mellyel megnövekedett a játszótér nagysága. Megoldható a 
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csoportszobákon belül a sütés-főzés, teák, gyümölcs-, zöldségsaláták, kásák elkészítése, 

kenyérsütés. Az óvodai csoportszobákban új bútorok találhatók (gyermekasztalok, székek), a 

szekrények, konyha részek felújítottak. A gyermeklétszám, a férőhelyek számának 

módosításával csökkent 26-ról 19-21-re, figyelembe véve a termek méretét. 

2015 őszétől valamennyi csoportban biztosítjuk az eszközjegyzéknek megfelelően a 

törölközők mellett az ágyneműt, takarót, párnát, lepedőt, szükség szerint gumilepedőt a 

gyermekeknek, a rendszeres mosatás megoldott. A tároláshoz természetesen újabb 

szekrényekre volt szükség, amelyek a tagóvodában 2015-ben beszerzésre és felszerelésre 

kerültek. 

A melegítőkonyha felszereltsége kielégítő: új tűzhely, edények, tálaló kocsik kerültek 

beszerzésre, de további korszerűsítésre volna szükség (mosogatógép beépítése). 

Az udvari játékok szabványnak megfelelőek, jól szolgálják a gyermekek mozgásfejlődését. Új 

mászó vár került betelepítésre az elmúlt évben, megfelelő játékokat vásároltunk, illetve 

alapítványi felajánlással napernyőket. Az udvar szépen parkosított, természetes árnyékot 

biztosítanak a fák, fűzek. A parkosításról általában a szülők gondoskodnak, ami komoly 

áldozatot kíván tőlük. A szépen kialakított és gondozott, parkosított udvart egyre nehezebb 

karbantartani udvaros állandó jelenléte nélkül. 

A számítógépes ellátottság egyre jobb, valamennyi csoport és a gazdasági ügyintéző is 

rendelkezik laptoppal. Egy asztali számítógép, nagy teljesítményű nyomtató biztosított, amit a 

gazdasági ügyintéző mellet az óvónők is használnak. Ennél több asztali számítógép nem is 

férne el a kicsi irodákban. Biztosított az internet hozzáférés, kiépített a Wifi-rendszer.  

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda szakmai tevékenységéről: 

 Óvodánk Pedagógiai Program alapján dolgozik, 2013-ban dolgoztunk át a törvényi 

előírásoknak megfelelően, emellett beillesztettük a kompetencia alapú óvodai 

programcsomag használatát a Vadvirág Óvodára vonatkozóan, illetve a programban 

elkülönülve jelenik meg tagóvoda programja, tekintettel a Waldorf pedagógiai program 

sajátosságaira. A bevezetésre kerülő pedagógus önértékeléshez kapcsolódóan ismételten 

folyamatban van a program módosítása.  

 2015-2016-ban, az intézményi önértékeléshez kapcsolódóan készítjük el az óvoda sajátos 

elvárás rendszerére épülő Önértékelési kézikönyvet. 

A Vadvirág Óvoda pedagógiai sajátosságait tartalmazó programrészben hangsúlyozzuk, 

mennyire fontosnak tartjuk, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, kiegyensúlyozott 
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ritmusban, szeretetteljes nevelésben és környezetben, változatosan és számára 

választhatóan tevékenykedhessen a gyermek.  

Olyan játékos helyzeteket és tanulási alkalmakat termetünk, melyben a gyermek 

képességeinek fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan, gyermekhez igazított 

módszerrel, eszközzel történik oly módon, hogy általa kielégíti a gyermek megismerési 

vágyát, kíváncsiságát, sokoldalú érdeklődését. 

Kiemelt szerepe van nevelőmunkánkban a játéknak, melyet a készség és 

képességfejlesztés leghatékonyabb módjának tartunk. Biztosítjuk a játékba integrált 

önkéntes és cselekvéses tanulást, melyben a gyermek képességeinek fejlesztését egyénre 

szabottan, differenciáltan, az egyes gyermekhez igazított módszerekkel, eszközökkel, az 

egyes gyermekhez mért tempóban végezzük. Változatos tanulásszervezési eljárásokat és 

módszereket alkalmazunk (témahét, párhuzamosan végezhető tevékenységek). A 

változatos és újszerű módszerek alkalmazásának kipróbálása, fokozatos bevezetése 

érdekében jó gyakorlatot adaptáltunk az Ajka Városi Óvodáktól. (kooperatív technikák) 

óvodapedagógusaink ismerkednek a projektmódszerrel. 

 Az óvoda két gyógytestnevelői végzettségű óvodapedagógusa rendszeresen tart (heti egy 

alkalommal) láb- és tartásjavítást célzó gyógytestnevelés foglalkozást. Az arra rászoruló 

gyermekeket orvosi szűrés alapján választjuk ki. A prevenció az óvodai csoportokban is 

megvalósul, hiszen intézményi jó gyakorlatként valamennyi óvodapedagógus alkalmazza 

a Láb- és tartásjavító játékos mozgásokat. 

 Kidolgoztunk és publikáltunk az Educatio felületén további „Jó gyakorlatot”, melyet már 

több éve nagy sikerrel használunk, és több megkeresés érkezett óvodáktól, 

intézményektől, jó gyakorlatainkat többen adaptálták.  

 Évente egy alkalommal szerveztünk óvodánkban olyan szakmai napokat, melyet nyitottá 

tettünk a térség óvodapedagógusai számára, és amelyek a belső képzést, a szakmai 

kompetenciák fejlődését is szolgálták. 

 2015 nyarán megtörtént az óvoda szakmai minősítése, és elnyertük a „Minősített 

referencia intézmény” címet.  

 A Külső világ tevékeny megismerése, az egészségnevelés kiemelt helyet foglal el 

programunkban. 2012-ben, majd 2014-ben is elnyertük a „Zöld óvoda” címet is. 

 Szelektív hulladékgyűjtéssel, az óvodai kiskertek, a fűszerkert és a kerti tó gondozásával 

mutatunk példát, ezzel is hozzájárulva a környezeti neveléshez. 
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 Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, együttnevelést, ennek érdekében 

2012/2013-ban a TÁMOP 3.1.11-12 óvodafejlesztési projekt keretében nagyszabású 

családos rendezvényeket szerveztünk – hagyományteremtő céllal –, melyek kapcsolódnak 

a környezeti nevelési célkitűzéseinkhez is („Dolgozni szaporán”, és „Én kis kertet 

kerteltem” program a családok bevonásával) 

 Évente megszervezzük a családos kézműves délutánokat (karácsony, húsvét, gyermeknap 

alkalmával). 

 A Vadvirág Óvodában a gyermekek tehetséggondozása érdekében, valamint a szülők 

kérésére évekig hirdettük meg külön foglalkozásainkat. Kézműves tevékenységeket, 

Zene-ovit, Ovi-focit, Gyógytestnevelést, Néptáncot, Úszást, Nyári táborokat különböző 

témákhoz kapcsolódóan, így több alkalommal is Természetfigyelő táborban kínáltunk 

tapasztalatszerzési lehetőségeket óvodásainknak. 

Ebben a nevelési évben az ovi-focinak és a néptáncnak, sakkszakkörnek, gyermekjógának 

és a Kid Rock and Rollnak adunk helyet az óvoda épületében a nevelési időn túl.  

A „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda a térség egyetlen Waldorf pedagógiai programmal 

működő óvodája, mely színvonalas munkájával nagyon népszerű a szülők körében, a város 

minden részéről, vidékről is felkeresik. A program színvonalas alkalmazása több mint 20 éves 

múltra tekint vissza.  

 Nevelőmunkánk során hozzásegítjük a gyereket a nyitottság elsajátításához, a 

különbözőség elfogadásához, a környezettudatos magatartás megalapozásával a természet 

értő szemléletéhez. Nagy hangsúlyt helyezünk a helyi hagyományok és szokások, a 

kulturális örökség megismerésére, ápolására is. Óvodánkban a kisgyermek a 

tevékenységeiben szerzett érzékszervi tapasztalatok alapján ismeri meg az állandóan 

változó, alakuló világot. 

 A program szerves részeként euritmia foglalkozásokat szervezünk heti rendszerességgel, 

melyen valamennyi gyermek részt vesz.  

 A helyes étkezési szokások, szem előtt tartása, a szeletív hulladékgyűjtés, a 

gyógynövénykert és konyhakert gyermekekkel együtt történő gondozása a környezeti 

nevelés részeként él az óvodában. 

 A nevelőközösség önfejlesztő tevékenysége a rendszeres művészetterápia tevékenység 

Martin Kaiser vezetésével. 

 2012/2013-ban a TÁMOP 3.1.11-12 óvodafejlesztési projekt keretében a tagóvodában is 

megszervezésre kerültek azok a hagyományos programok, melyek ezt az 
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együttgondolkodást támogatják, és segítik az utánzáson alapuló művészi tevékenységek 

beillesztése a hétköznapokba. („3-6 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei” 

és „Család és óvoda kapcsolatának erősítése”) 

Az intézményben folyó szakmai munka méltán szolgál mintául, mind az óvodapedagógus 

képzésben, mind a Waldorf pedagógusképzésben.  

Mindkét óvoda rendszeresen segíti a felsőoktatási képző intézményekben tanuló 

pedagógusjelöltek, a pedagógiai asszisztensek, dajkák gyakorlati képzését. Mentori 

tevékenységet végeznek a kollégák (3 mentor-szaktanácsadó) a kompetencia nevelés terén is. 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK  

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában összesen 4 munkaközösség, a Vadvirág Óvodában 

a Még zöldebb óvodáért és a Kompetencia nevelésért munkaközösség, valamint (2013-tól) a 

Referencia intézményi feladatokat támogató munkaközösség, a „Csillagvár” Waldorf 

Tagóvodában Konferencia munkaközösség működik. E munkaközösségeknek az éves 

programja szorosan kapcsolódik Pedagógiai Programunkhoz, az abban meghatározott célok 

megvalósítását és a nevelés hatékonyságát segítik.  

Negyedik munkaközösségként, a körzeti óvoda minőségirányítási munkáját az Önértékelési 

munkaközösség látja el, mely korábban a Minőségért munkaközösség néven tevékenykedett, 

2015-ben feladatiban is megújulva az intézményi önértékeléshez kapcsolódó feladatokat 

végzi. 

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGÉVEL 

Mindkét intézmény szoros kapcsolatot tart a szülők közösségével. Az együttnevelés, 

együttgondolkodás, az óvoda és szülői ház kapcsolatának javítása érdekében figyelembe 

vesszük a családok óvodával szemben támasztott igényeit (elégedettségvizsgálat). 

Közös programokat szervezünk a szülőkkel. 

A Vadvirág Óvoda közös programjai, rendezvényei:  

Nyitott óvodai programok szervezésének keretei: munkadélutánok, közös kirándulás a 

családokkal, az óvoda érdekében végzett munka (udvarrendezés, - takarítás, 

kertgondozás), ünnepeinken való részvétel, játszóház szervezése, karácsonyi-, húsvéti-, 

gyermeknapi játszóház, vásárok szervezése ünnepekhez kapcsolódóan, szülői körök, 

alapítvány által szervezett szülő - nevelő találkozó 

Könyvvásárlási, gyermek folyóirat vásárlási lehetőség 

A „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda rendezvényei a szülők bevonásával: 
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Ünnepeken való részvétel: Szent Mihály ünnep, Márton ünnep, András napi vásár, 

Évszakünnep, János nap…, Az ünnepekhez kapcsolódó közös kirándulások, 

munkadélutánok, szülői körök, az óvoda érdekében végzett munka, Baba-mama klub 

A kapcsolattartás érdekében biztosítjuk mindazokat a jogokat, melyeket a Köznevelési 

Törvény előír, így: 

- A nevelési év során több alkalommal tartunk szülői köröket a csoportok szülői 

képviselőinek, ahol megbeszélhetjük az együttműködés sarkalatos kérdéseit. 

- A nevelési év alkalmával a csoportokat képviselő szülőknek az intézmény vezetője 

beszámolót tart az éves munkáról és lehetőséget ad arra, hogy kötetlen beszélgetés 

alakuljon ki a szülők és a nevelők között. 

- Tájékoztatjuk a szülőket a pedagógiai programunk feladatainak megvalósításáról, az 

intézményi szakmai eredményekről, lehetőséget adunk a véleménynyilvánításra.  

- 2013-ig a minőségi kör vezetője is rendszeresen beszámolt a szülők közösségének a 

minőségirányítási munkáról, a minőségi célok megvalósultságáról, és a szülők közössége 

a minőségirányítási munkát véleményezte. 

- 2015-től folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a pedagógus-, intézményi- és vezetői 

önértékelésben való szerepükről. 

GYERMEKVÉDELMI MUNKA AZ INTÉZMÉNYBEN 

Az óvodában a gyermekvédelmi feladatokat gyermekvédelmi felelős óvodapedagógus látja el. 

Körzetünkben a hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett gyerekek száma emelkedő 

tendenciát mutat, a számuk évek óta magas.  

2015 évi statisztikai adatok alapján: 

A Vadvirág Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 13 % 

Halmozottan hátrányos gyermekek aránya: 0,2 % 

A veszélyeztetettek aránya az összlétszámhoz viszonyítva: 10 % 

Veszélyeztető okok: 

Rossz szociális körülmények, munkanélküliség, válások, elhanyagolás; hiányos és 

rendszertelen táplálkozás; nem megfelelő ruházat; rossz lakáskörülmények, szeretet és 

megértés hiánya, a szülők alkoholizmusa, drogproblémái. 

Az ingyenes étkezésben részesülők aránya éveken keresztül magas volt, és mindig voltak 

hátrányos helyzetű gyermekek is óvodánkban, akik ugyan nem részesültek rendszeres 

nevelési támogatásban, ám családi problémáik miatt szükséges volt figyelemmel kísérni 
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életüket, helyzetüket. 2015. szeptembertől az ingyenes étkezést igénybe vevők száma a teljes 

létszám 72 %-át teszi ki 

Rendszeres kapcsolatot tart gyermekvédelmi felelősünk a családvédelmi szervekkel. A 

problémás családok helyzetének felmérése után a gyermekvédelmi felelős felveszi a 

kapcsolatot a gyámhatóság, ill. családvédelmi szervek szakembereivel. A veszélyeztető 

okokat feltárja. Segítségnyújtáshoz javaslatot tesz. 

Az „Vadvirág” Alapítvány is igyekszik segíteni ezeknek a hátrányos helyzetű családoknak, 

pl. ingyenes gyermekprogramok szervezésével. 

Tagóvodánkban a hátrányos helyzetű gyermekek aránya minimális (0,1 %), ők inkább 

szociális helyzetük miatt szorulnak rendszeres nevelési támogatásra, illetőleg ingyenes 

étkezés biztosítására. Azonban az ingyenes étkezés szélesebb körben történő lehetőségének 

bevezetése óta a számuk a teljes létszám 75 %-át teszi. 

AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKÁJA 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában már 2004 őszétől 2013-ig a nevelőtestület és a 

fenntartó által elfogadott, a szülői szervezet által véleményezett Minőségirányítási Program 

alapján folyt a munka. Minőségirányítási team működött (6 fő részvételével)  

Feladata:  

- A gyermekek mérésének módszereinek, és eszközeinek kidolgozása.  

- A Vadvirág Körzeti Óvoda mindkét intézményében a csoportok dokumentumainak 

egységesítése: a dokumentumok összegyűjtése, dossziéba rendezése és ezek kezelési 

szabályainak megfogalmazása.  

- Folyamatos volt az óvodapedagógusok teljesítményértékelése, a nevelőmunkát segítők 

és technikai dolgozók teljesítményértékelési szempontjainak kidolgozása. 

2013-ban a munkaközösség „Minőségért munkaközösség” néven folytatta a tevékenységét. 

2015-ben a munkaközösség feladatai bővültek, és megalakult az „Önértékelési 

munkacsoport”, ami munkaközösségként dolgozik tovább. Feladata az önértékelés 

intézményi elvárásainak kidolgozása mellett az önértékelés előkészítése, megszervezése, a 

szükséges dokumentumok elkészítése.  

A VESZPRÉMI VADVIRÁG KÖRZETI ÓVODA KAPCSOLATAI: 

- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint fenntartóval a Köznevelési 

Irodán, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságon keresztül 

- Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóság / MÁK / 



19. 

- Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet /VeInSZol / 

- Családvédelmi szervekkel, esetenként a Gyámhatósággal, szükség esetén a Családok 

Átmeneti Otthonának munkatársaival. 

- Kapcsolatot tart az óvoda a társintézményeikkel, elsősorban: Dózsa György Általános 

Iskola, Napsugár bölcsőde, Fehérlófia Waldorf Iskola  

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat 

Tanulási Képességeket Vizsgáló Áthelyezési Bizottsággal, a Bárczi EGYMI 

munkatársaival.  

- Kapcsolatot tart az egészségügyi szolgálattal (gyermekorvos, védőnő, üzemorvos) 

- Kapcsolat a közművelődési intézményekkel (bábszínház, könyvtár, múzeum, állatkert, 

stb. ) 

- Kapcsolat más óvodákkal (kompetencianevelést előnyben részesítő óvodák, más 

referencia intézmények, Zöld Bázis Intézmények), a tagintézmény kapcsolatot tart 

Waldorf óvodákkal. 

- Nemzetközi kapcsolat: sepsiszentgyörgyi „Csipike” Óvoda, mannheimi Waldorf óvoda 

- Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a POK-al (Pedagógiai Oktatási 

Központ székesfehérvári irodája) 

- Kapcsolattartás a szponzorokkal  

- Kapcsolattartás az érdekképviseleti szervekkel (Pedagógus Szakszervezet és a 

Közalkalmazotti Tanács /KT/) 

Az intézményi kapcsolatokat a kölcsönösség, a folyamatosság, a rendszeresség és 

szervezettség jellemzi. Egyes partnereinkkel együttműködési megállapodás alapján működik a 

kapcsolatunk. Az éves munkatervben tervezzük a kapcsolattartás idejét, módját, programját, 

felelőseit. Rendszeres a partneri elégedettség vizsgálata, és értékelése. 
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VEZETŐI PROGRAM 

Az intézményben, nevelőmunkánkban elért eredmények ismeretében szeretném folytatni a 

megkezdett feladatokat. Tervem a megkezdett Pedagógiai Program folytatása, a programban 

meghatározott elvárásoknak megfelelő szakmai munka irányítása. 

Célom, hogy a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda mindkét intézménye, a Vadvirág 

Óvoda és a „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda is, minél hatékonyabban tudjon működni mind 

gazdasági, mind pedig szakmai szempontból.  

Olyan környezetet kívánok létrehozni az intézményben, mely továbbra is szerető, befogadó, 

elfogadó, gyermekközpontú intézmény, melyben legfőbb érték a gyermek. Ahol a 

gyermekeket olyan közeg veszi körül, ahol a biztonság, állandóság, szeretet és elfogadás a 

jellemző. Amely támogatja a tanulást, a tanítást, és a gyermekek fejlődéséhez, éréséhez, az 

iskolára való legoptimálisabb felkészültségéhez vezethet. Az intézmény forrásait erre a célra 

kívánom felhasználni. Irányítani kívánom az értékközpontú nevelés, tanulás és tanítás 

folyamatát, megőrizve a Waldorf pedagógiai sajátosságit a tagintézményben. Biztonságos és 

hatékony, a gyermeki sajátosságokat figyelembe vevő tanulási környezet megteremtésére 

törekszem. Támogatom és segítem azokat a kutatásokat, jó gyakorlatokat, melyek 

hatékonyabbá teszik a gyermekek és a kollégák egyéni kompetenciáinak fejlődését. 

Kollégáimtól továbbra is szakmai igényességet, elkötelezettséget várok, és biztosítani 

kívánom a szakmai önállóságot. 

Mivel tagóvodánk 3 óvodai csoportja egyedülálló módon képviseli a Waldorf 

óvodapedagógiát Veszprémben, jelenléte egyedüli a régióban, szerencsésnek tartanám „Jó 

gyakorlatait” népszerűsíteni, illetve törekedni a referencia intézményi címre. Ehhez továbbra 

is igyekszem megadni minden támogatást. A szakmai irányítást a tagóvoda vezetőjére bízom, 

– Waldorf óvodapedagógusként szakértője lévén a programnak – fenntartva azt a jogot és 

kötelezettséget, hogy a tagóvoda nevelői tevékenységét figyelemmel kísérjem, részt vegyek a 

tagóvoda rendezvényein, ünnepein, munkaközösségi tevékenységein, ezzel is biztosítva a 

szakmai munka ellenőrzését, a zökkenőmentes működés elősegítését.  

Egyik kiemelt feladatomnak tartom a Vadvirág Óvodában a referencia intézményi 

címmel járó koordinálási teendők megszervezését, a feladatok megosztását, az óvoda szakmai 

színvonalának megtartását, emelését, az intézmény népszerűsítését. 

Fontosnak tartom az óvodában meglévő értékek megőrzését: 
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- Óvodapedagógusaink szakmai kiteljesedése 

- A visszajelzés és az értékelés kultúrájának megteremtése a fejlődés elősegítése érdekében 

- A másság elfogadása, elfogadtatása 

- Minden egyes gyermekének igényének kielégítése a nevelési-tanulási ütemtervben 

feltüntetett tevékenységek által  

- Az óvodába járó gyermekeknek sokféle, érdekes, és vonzó tevékenység biztosítása, 

amelyben jól érzik magukat, képességeik kibontakoztatása hatékonyabb lehet – egy 

befogadó tanulási környezet kialakítása 

- Az óvoda népszerűsítése a szülők körében, hogy megismerjék, és szívesen válasszák 

óvodánkat 

- Az integráltan nevelt gyermekek, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek és a tehetséges gyermekek fejlesztése kapjon kiemelt figyelmet az 

esélyegyenlőség megteremtése, és megvalósítása érdekében 

- A változásokra nyitott környezet megteremtése 

- A minőségi szakmai munka mind tudatosabbá, hatékonyabbá tétele, a szakmai 

továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, a tudásmegosztás lehetőségének 

biztosítása  

- Kapcsolat más óvodák óvodapedagógusaival tapasztalatszerzés, tapasztalatátadás céljából 

– különös tekintettel a referencia intézményekre, zöld óvodákra és Waldorf pedagógiával 

működő óvodákra –. Ennek érdekében továbbra is tervezem, hogy évente legalább egy 

szakmai napot a társintézményekben történő látogatásra, a velük való találkozásra 

fordítsunk, illetve szakmai rendezvényeinket továbbra is nyitottá tesszük a régió 

pedagógusai számára. Fontosnak tartom a pozitív szakmai tapasztalatok átvételét, 

továbbadását!  

Törekszem olyan tárgyi- és személyi feltételek megteremtésére, kialakítására, melyek 

segítségével a gyermekek továbbra is jól érzik magukat óvodánkban, és a szülők is szívesen 

bízzák ránk őket. 

Az óvodavezetésben számítok vezetőtársaimra, hatékony csapatmunkát teremtve 

igyekszem megosztani azt munkatársaimmal. Fontosnak tartom a feladatok és a felelősség 

célszerű megosztását, a bizalmi kapcsolat kialakítását, az egy célért való munkavégzés, együtt 

gondolkodás érvényesítését. A nyílt, őszinte, korrekt, demokratikus vezetési stílus 

érvényesítésére helyezek hangsúlyt. 
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Hittel vallom, hogy a demokratikus vezetési stílus elengedhetetlen feltételei a 

következők, melyeket mindig szem előtt kívánok tartani:  

- A korrekt tájékoztatás  

- Tisztázott hatáskörök kialakítása 

- A meghatározott feladatok kiosztása – pontos munkaköri leírások  

- A véleménynyilvánítás lehetősége 

- A szabályok kialakítása a dolgozók véleményének figyelembevételével 

- Az értékelés közösen kialakított szempontok alapján  

Kritikusan igyekszem reflektálni saját személyiségemre, viselkedésemre, cselekedeteimre, 

alkalmazva az önértékelést, önreflexiót, szükség szerint saját döntéseim felülvizsgálatát. 

Inspirálni és ösztönözni szeretném kollégáimat a folyamatos fejlődésre, hogy pozitívan 

álljanak a kihívások elé. 

Az intézmény rendszerének elemeit továbbra sem kívánom megváltoztatni.  

Számítok a vezetőség tagjaira - intézményvezető helyettes, tagóvoda vezető, önértékelési 

csoport vezetője, érdekképviseleti szervek képviselői - a döntések előkészítésében, 

meghozásában, az információ áramlásának elősegítésében, a munkatársak korrekt 

tájékoztatásában. A szakmai munka irányításában a munkaközösségek vezetőire, valamint az 

önértékelési csoport vezetőjére és tagjaira szeretnék továbbra is támaszkodni.  

Támogatni kívánom olyan – akár újonnan alakuló – szakmai munkaközösségek munkáját, 

melyek a közösen kitűzött célok elérését, a szakmai fejlődést, megújulást, az innovációt a 

leginkább szolgálják. 

Azonban úgy érzem, folyamatos szervezetépítés, szervezetfejlesztés szükséges az 

intézményben, annak érdekében, hogy dolgozók között zökkenő mentes legyen a 

kapcsolattartás, az együttműködési készség, valamint, hogy az intézmény alkalmazotti 

közössége érzékelhesse, a vezetés demokratikus, igazságos, mindkét intézményre egyaránt 

figyelő voltát. 

Lehetőséget kívánok biztosítani arra, hogy a nevelőmunka hatékonyabb végzése, módszertani 

kultúrájuk, az egyéni pedagóguskompetenciák fejlődése érdekében óvodapedagógusaink 

minél sokoldalúbban képezzék magukat, minél nagyobb létszámban vegyenek részt a 

szervezett, akkreditált képzéseken, szakmai rendezvényeken, konferenciákon. Így fontosnak 

tartom és támogatom: 

- A fejlesztő pedagógus képzettség megszerzését célzó szakvizsga letételét. 
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- A drámapedagógiai ismeretek, 

- új vizuális technikák,  

- gyermektánc tanítás módszertanának elsajátítását célzó képzéseken,  

- a „zöld óvoda” feladatainak megvalósítását segítő képzéseken, szakmai rendezvényeken 

való részvételt. 

- A gyermekvédelmi feladatokhoz szükséges szakirányú végzettség megszerzését, valamint 

- a Waldorf pedagógiai ismertek bővítését célzó képzéseket, hogy valamennyi a 

tagóvodában dolgozó óvodapedagógus szerezzen Waldorf végzettséget. 

- Szorgalmazom, hogy minél több kolléga vegyen részt minősítő eljáráson, és szerezze 

meg a Pedagógus II fokozatot. 

Fontos számomra az intézmény arculata, ezért törekszem arra, hogy mindkét óvodáról pozitív 

kép alakuljon ki. 

Nagyon fontosnak tartom, az intézmény épületeinek fejlesztését, karbantartását, a régi épület 

bővítését, hiszen a balesetmentes környezet megteremtése elengedhetetlen követelmény. Csak 

esztétikus, rendezett környezetben biztosítható a gyermekek és a dolgozók jó közérzete! 

Vezetői célkitűzéseimet, fejlesztési programom a továbbiakban a Helyzetelemzésre épülően 

kívánom bemutatni. 
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HELYZETELEMZÉSRE ÉPÜLŐ FEJLESZTŐ PROGRAMOK 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda szakmai tevékenységének fejlesztési 

terve: 

1. Pedagógiai Folyamatok  

 

 Program: Idő Felelős: 

Rövidtávú 

cél:   

- Nyomon követhető, a célok megvalósítást szolgáló napi 

pedagógiai gyakorlat alkalmazása 

- Az intézmény dokumentumainak koherens kialakítása 

- A fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés 

- A meglévő, jól működő munkaközösségek munkájának 

folytatása 

- A pedagógus önértékelések megvalósítása  

 

- Az Örökös Zöld óvoda cím megpályázása a Vadvirág 

Óvodában 

 

2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018. 

Munkaközösség 

vezetők, önértékelési 

csoport vezetője, tagjai, 

Óvodapedagógusos  

az óvoda vezetése  

Óvodavezető 

 

 

Óvodapedagógusok 

munkaközösség vezetők 

Önértékelési 

munkacsoport vezetője 

Munkaközösség vezető, 

pályázati felelős 

Középtávú 

cél: 

Hosszú távú 

cél: 

- Újabb pályázatokban való részvétel 

- További „Jó gyakorlatok” kidolgozása (mindkét 

óvodában) 

- A „Zöld óvoda” eszmeiségéhez méltó szakmai működés 

feltételeinek folyamatos megteremtése, bekapcsolódás a 

Zöld Bázisintézmények munkájába 

- A vezetői önértékelés, intézményi önértékelés elkészítése 

 

- A tagóvoda bekapcsolása a referenciaintézmény 

feladataiba a Waldorf program „Jó gyakorlatainak” 

kidolgozásával, népszerűsítésével 

Kiírástól 

függően 

2019. 

 

2021-ig 

 

 

 

 

 

 

2021. 

 

Óvodavezető, pályázati 

felelős, tagóvoda vezető 

 

óvodapedagógusok, 

zöld-koordinátor, 

munkaközösség vezető 

Önértékelési 

munkacsoport, 

óvodavezető, tagóvoda 

vezető 

Óvodavezető, tagóvoda 

vezető 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 
Program: 

Idő Felelős: 

Célok:   - Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes 

gyermekek személyes és szociális képességeinek, 

 

 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 
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készségeinek figyelembe vételével kerülnek kialakításra 

- Tudatos tervezőmunka, korszerű módszerek alkalmazása, 

tehetséggondozást, felzárkóztatást segítő programok 

bevezetése és működtetése a Vadvirág Óvodában 

- A Waldorf pedagógiai programnak megfelelő nevelő-oktató 

munka a tagóvodában 

 

 

2016-2021. 

 

 

Óvodavezető,  

 

Óvodavezető, Tagóvoda 

vezető 

3. Az intézmény eredményei 

 Program: Idő Felelős: 

Célok: - Az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

eredményességének folyamatos vizsgálata – mutatók 

gyűjtése, értelmezése, elemzése 

- Elégedettségvizsgálatok – nevelési-oktatási 

tevékenységekkel kapcsolatos elégedettség vizsgálata 

- Az intézményi dokumentumok állandó felülvizsgálata a 

koherencia megteremtése érdekében 

- Szabályozások elkészítése 

- A gyerekek mérése, értékelése 

- Az Intézmény Pedagógiai Programjának felülvizsgálata, 

szükség szerinti módosítása 

 

 

Éves 

munkaterv 

szerint 

 

 

 

folyamatosan 

2016-2021. 

Önértékelési 

csoport tagjai, 

vezetője 

 

Óvodavezető 

 

 

 

Óvodapedagógus

ok 

Hosszú távú 

cél: 

- Az intézmény működtetése a használók teljes 

megelégedésére 

2021-ig Óvodavezető, 

Tagóvoda vezető 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 Program: Idő Felelős: 

Célok:   - Az intézményben a pedagóguscsoportok együttműködésének 

támogatása (Vadvirág Óvoda, Tagóvoda pedagógusai, 

munkaközösségek), az intézmények belüli együttműködések 

támogatása 

- A munkaközösségek bevonása a pedagógiai folyamatok 

megvalósításának ellenőrzésébe, értékelésébe 

- A Waldorf pedagógiai programnak megfelelő nevelő-oktató 

munka a tagóvodában 

- Az oktató-nevelő munka módszertani fejlesztése, 

tudásmegosztásra alkalmas műhelymunkák szervezése az 

intézményben 

- Hatékonyan működő, tervszerűen kialakított kommunikációs 

rendszer (eljárásrend) létrehozása 

- A munkatársak értékelésével, elismerésével kapcsolatos 

 

 

 

2016- 2021. 

Óvodavezető, 

Tagóvoda vezető, 

munkaközösség 

vezetők  

Óvodavezető,  

 

Óvodavezető, 

Tagóvoda vezető 

Óvodavezető, 

Tagóvoda vezető, 

Munkaközösség 

vezetők 

Óvodavezető 

Óvodavezető 
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információk szóban vagy írásban történő eljuttatása 

- Az intézmény munkatársai számára a munkájukhoz szükséges 

információhoz, ismeretekhez szükséges hozzáférés biztosítása. 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Cél: pontosan szabályozott együttműködések kialakítása, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba, és elégedettségül mérése, az eredmények visszacsatolása 

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGÉVEL 

A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében továbbra is biztosítani kívánom mindazokat a 

jogokat, melyeket a Köznevelési Törvény előír, így: 

 Program: Idő Felelős: 

Célok:   - A szülők tájékoztatása az éves munkáról, eredményekről, 

sikerekről. 

- A szülők tájékoztatása a pedagógus, a vezetői és az 

intézményi önértékelésről, az intézményi célok 

megvalósításáról, a vizsgálatok eredményeiről, a partneri 

elégedettségekről.  

- A szülők tájékoztatása a referencia intézményi feladatok 

megvalósulásáról, tapasztalatairól, eredményeiről  

- - A szülők bevonása az óvodai életbe – programokon való 

részvétel, azok szervezésébe való bevonás… 

- Nevelési év 

végén 

Évente 

 

 

 

- Évente 1 

alkalommal 

Óvodavezető 

 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető  

 

 

Óvodavezető 

 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető 

Fontosnak és elengedhetetlennek tartom a szülők véleményének megismerését, ehhez meg 

kívánom adni nekik a szükséges tájékoztatást. Lehetőséget adok a véleménynyilvánításra a 

nevelői munkáról, véleményük fontos a pedagógusok, a vezető és az intézményi 

önértékelésénél is.  

A jól működő, hagyományos kapcsolattartási formák megtartását továbbra is támogatom.  

GYERMEKVÉDELMI MUNKA AZ INTÉZMÉNYBEN 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek jelenléte 

miatt, esélyegyenlőségük biztosítása érdekében elengedhetetlen, a rendszeres kapcsolat a 

családvédelmi szervekkel, esetenként a Családsegítő Szolgálattal, Gyámhatósággal, szükség 

esetén a Családok Átmeneti Otthonának munkatársaival. 

 Program: Idő Felelős: 

Rövidtávú - A gyermekvédelmi munka folytatása: esetmegbeszéléseken való 

részvétel 

- 2 havonta 

 

Gyermekvédelmi 

felelős 
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cél:   - Kapcsolattartás a családvédelmi szervekkel 

 

- Segíteni a hátrányos helyzetű családoknak, ingyenes 

programok (gyermeknap, játszóházak, családi kézműves 

délutánok) szervezésével  

- szükség 

szerint 

- Évente 

több 

alkalommal 

Gyermekvédelmi 

felelős, Óvodavezető 

Óvoda és alapítványai 

Hosszú távú 

cél: 

- Gyermekvédelmi felelős folyamatos továbbképzése, 

szakirányú képesítés megszerzése 

2021. Óvodavezető 

A NEVELÉST BEFOLYÁSOLÓ TOVÁBBI PARTNERKAPCSOLATOK 

Az óvoda működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében kölcsönös 

együttműködésre, a hatékony együttműködés érdekében pedig kölcsönös tájékoztatásra van 

szükség.  

- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint fenntartóval a Közjóléti 

Irodán, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságon keresztül 

- Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatósággal / MÁK / 

- Veszprémi Intézményi Szakmai Szolgáltató Szervezettel /VeInSzol / 

Kapcsolat a társintézményekkel / bölcsőde, iskola, óvoda / 

Az óvodába lépés előtt és az óvodai élet után is meghatározó szerepet töltenek be, ezért 

óvodánk a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában nyitott és kezdeményező. A 

társintézményekkel való kapcsolattartás hagyományos formáit szeretném megőrizni, illetve 

lehetőség szerint szorosabbá fűzni azokat. 

 Program: Idő Felelős: 

Rövidtávú 

cél:   

- A szakmai kapcsolat erősítése a társintézmények 

munkatársaival (látogatás, egymás rendezvényein való 

részvétel, szakmai konzultáció) 

Éves 

munkaterv 

alapján 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető, ill. 

az óvoda-bölcsőde és 

óvoda iskola 

kapcsolatáért felelős  

Hosszú távú 

cél: 

- A bölcsőde-óvoda és óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a 

gyermekek számára 

2021. Óvodavezető, 

tagóvoda vezető, 

óvodapedagógusok 

Kapcsolat más óvodákkal: 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - Szakmai tapasztalatcsere, eszmecsere biztosítása, rendszeressé 

tétele. 

Éves 

munkaterv, 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető, 
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- Szakmai napok szervezése az intézmény szakmai 

népszerűsítése érdekében (referenciaintézményi működés 

feladatainak biztosítása a Vadvirág Óvodában) 

- A Waldorf Pedagógia megőrzése, szakmai tapasztalatcsere 

más Waldorf óvodákkal 

projektterv 

szerint 

minőségi körvezető, 

munkaközösség 

vezetők 

 

A tagóvodával való kapcsolat: 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - Szakmai tapasztalatcsere, eszmecsere, konzultáció 

rendszeressé tétele, csapatépítés biztosítása. 

 

Éves 

munkaterv 

szerint 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető, 

minőségi körvezető, 

munkaközösség 

vezetők 

Kapcsolattartás a Veszprém Megyei Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményével, 

valamint a Veszprém Megyei Szakszolgálat Tanulási Képességeket Vizsgáló Áthelyezési 

Bizottságával és a Bárczi EGYMI munkatársaival: 

 Program: Idő Felelős: 

Rövidtávú 

cél:   

- A gyermekek mielőbb kerüljenek szakemberhez!  

- Rendszeres konzultációs lehetőség megteremtése a 

gyermekekkel foglalkozó utazó pedagógusokkal: 

gyógypedagógusokkal, logopédussal, konduktorral. 

2016-2018. Óvodavezető, 

tagóvoda vezető, 

óvodapedagógusok 

 

Hosszú távú 

cél: 

- Folyamatos és speciális szakemberek segítségével végzett 

korrekció az iskolaérettség elérésére érdekében 

2018-2021. Óvodavezető, 

tagóvoda vezető, 

óvodapedagógusok 

Pedagógiai Oktatási Központtal való kapcsolat: 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - Képzési lehetőségek megismerése 

- Tájékozottság biztosítása  

- Fejlesztő műhelyekben való részvétel 

- Szaktanácsadás igénybevétele 

2016-2021. Óvodavezető, 

tagóvoda vezető, 

munkaközösség 

vezetők 

Kapcsolat a közművelődési intézményekkel / bábszínház, könyvtár, múzeum, állatkert, stb./ 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - A közművelődési intézmények programjainak ajánlása a 

szülőknek, családoknak 

- Valamennyi Vadvirág Óvodába járó gyermek vegyen részt a 

közművelődési intézmények szervezésében színvonalas 

 

 

 

Éves 

Óvodapedagógusok  

 

 

Óvodavezető, 
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programokon. 

- A csoportok váltsanak csoportos Állatkerti belépőt, és 

rendszeresen látogassák a Veszprémi Állatkertet.  

- Pályázatokhoz kapcsolódó Együttműködési megállapodások 

kötése a közművelődési intézményekkel 

munkaterv, 

projektterv 

szerint 

óvodapedagógusok 

 

Egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás: 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - A gyermekek mielőbb kerüljenek szakemberhez!  

- Rendszeres kapcsolattartás a védőnővel 

 

 

- A láb- és tartásproblémák gyermekorvos által történő 

kiszűrésének, valamint a gyógytestnevelés foglalkozások 

megszervezése a Vadvirág Óvodában 

 A védőnő 

éves 

munkaterve 

szerint 

 Minden év 

szeptemberéb

en 

Óvodavezető 

tagóvoda vezető, 

óvodapedagógusok 

 

Óvodavezető 

 

Szponzorokkal való kapcsolattartás: 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - Szponzorok felkutatása, (velük való kapcsolattartás, 

rendszeres tájékoztatás). 

- A támogatás felhasználása anyagi bázisunk, tárgyi feltételeink 

bővítésére, az óvoda korszerűsítésére, szépítésére 

Éves 

munkaterv 

szerint 

Óvodavezető, 

tagóvoda 

vezető,  

Érdekképviseleti szervekkel való kapcsolat: 

A dolgozók érdekképviseletét a Pedagógus Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács /KT/ 

látja el. Meghallgatásuk, a törvényben biztosított jogaik érvényesítése nélkül döntés nem 

születik meg. Minden körülmény között vállalni kívánja az intézmény vezetése a velük való 

együttműködést az óvoda minden dolgozójának vonatkozásában. Működésünk lehetőségeit az 

óvoda szervezete biztosítja, tisztségviselői az intézmény vezetőségének tagjai. 

 

6. A Pedagógiai Munka Feltételei 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - A pedagógiai munka feltételeinek biztosítása  

- A költségvetés alapos, és körültekintő megtervezése, a 

szükséges fejlesztések, a szakmai munka színvonalas 

végzésének elősegítése érdekében 

- A fenntartó felé történő tájékoztatás, korrekt jelzés a 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

Óvodavezető,  
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pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra megteremtése érdekében 

- Környezettudatos működés biztosítása 

- A munkatársak, nevelőtestület bevonása a döntés 

előkészítésekbe, fejlesztésekbe 

Tárgyi erőforrás fejlesztési terve: 

 Program: Idő Felelős: 

Rövidtávú 

cél:   

- A kulturált étkezéshez esztétikus edényzet folyamatos pótlása 

- IKT eszközök folyamatos fejlesztése 

- A „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda felújítási, karbantartási tervei: 

Parkettázás a tagóvoda irodáiban, gyermeköltözők 

burkolatcseréje (2015-re tervezett, és elmaradt felújítás) 

- A Vadvirág Óvoda felújítási, karbantartási tervei: A Vadvirág 

Óvoda teraszaihoz esőfogó építtetése  

- Az alapvető munka- és védőruha biztosítása 

- Játékeszközök, szakmai anyagok biztosítása  

2016/2017. 

 

 

 

2017/2018. 

 

Óvodavezető,  

 

Óvodavezető,  

(fenntartó) 

 

Óvodavezető,  

(fenntartó) 

Óvodavezető 

Középtávú 

cél: 

 

Hosszú távú 

cél: 

- A Vadvirág Óvoda felújítási, karbantartási tervei:-A Vadvirág 

Óvoda kisudvarára nyíló ajtó megvalósítása 

- Nyílászárók cseréje (szükség szerint) a Vadvirág Óvodában 

 

- Mindkét intézményben: Szakkönyvek, gyermekkönyvek 

vásárlása, óvodai könyvtárunk folyamatos bővítése. 

- Szerepjátékhoz, fejlesztő játékhoz szükséges eszközök 

beszerzése, bővítése 

- A „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda felújítási, karbantartási 

tervei:- Az óvoda épületében (pince vagy tetőtér) közösségi 

helyiség, dolgozói öltöző, egyéni foglalkozató, irodahelyiség 

kialakítása, (szükség szerint az alapítvány anyagi támogatásával) 

akadálymentesítése 

2019. 

2019. 

 

 

2021 – ig 

Óvodavezető 

(fenntartó) 

 

 

Óvodavezető 

 

 

 

Óvodavezető, 

Tagóvoda vezető. 

Fenntartó 

 

Az intézmény humán erőforrásainak fejlesztési terve: 

 Program: Idő Felelős: 

Rövidtávú 

cél:   

- A feladatmegosztás felelősség- és hatáskör megosztás, 

szakértelem és egyenletes terhelés alapján történik 

- Szakirányú végzettséget szerzett dajkák foglakoztatása a 

nyugdíjba vonulók helyén 

- A pedagógiai munkát segítők (pedagógiai asszisztensek, dajkák) 

szakmai konferenciákon való részvételének biztosítása 

2016/2017. 

 

 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető 
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- Belső továbbképzés, továbbképzési konzultációs programok 

szervezése a folyamatos tudásmegosztás érdekében 

Középtávú 

cél: 

 

Hosszabb 

távú cél: 

- Minél több óvodapedagógus vegyen részt továbbképzéseken, 

melyek egyéni, szakmai kompetenciáikat bővíthetik  

- A tagóvodában Waldorf végzettségű óvodapedagógusok 

foglalkoztatása valamennyi óvodai csoportban 

 

- További szakvizsgák megszerzése: fejlesztőpedagógusi, 

mesterképzéseken vegyenek részt a kollégák 

2018. 

 

2018. 

 

 

2021. 

Óvodavezető,                                 

tagóvoda vezető 

Óvodavezető, 

tagóvoda vezető,  

 

Óvodavezető 

 

7. Az Óvodai Nevelés Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 Program: Idő Felelős: 

Cél:   - Az intézmény pedagógiai programjában kitűzött célok és a 

központi tartalmi szabályozók koherenciájának megteremtése 

- Folyamatos intézményi, stratégiai célkitűzések megjelenítése 

az operatív éves tervezés szintjén. 

- A tervek és megvalósításuk összhangjának biztosítása 

eredményességének vizsgálata 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

Óvodavezető,  
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 ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

„A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás” 

(Johann Heinrich Pestalozzi) 

 

Úgy gondolom, hogy egy intézmény jelenéről, jövőjéről gondoskodni különleges misszió, 

annál is inkább, mert ott emberek sorsa, élete, életminősége a tét.  

Hiszem, hogy az évek során olyan óvodát teremtettünk közösen a kollégákkal, amelybe 

igazán jó bemenni, jó élni, és jó dolgozni, ahol jó gyermeknek lenni.  

Nagyon fontosnak tartottam mindig az együttgondolkodást, a jó célokért való közös munkát, 

az egymás munkájának megbecsülését, tiszteletben tartását. Legfontosabbnak pedig azt, hogy 

a ránk bízott gyermekek olyan óvodában élhessenek, nevelkedjenek, tevékenykedjenek, ahol 

minden az ő érdeküket, épülésüket, fejlődésüket szolgálja! 

Az óvoda irányítása komoly kihívást, és nemes feladatot jelentett mindig számomra, amiben 

mindig erősen motiváló tényezőként volt jelen a kollégáim hozzáállása, erkölcsi támogatása, 

segítsége.  

 

A pályázat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Veszprémi 

Vadvirág Körzeti Óvoda vezetői állására készült, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény figyelembevételével, a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda dolgozóinak 

előzetes támogató véleménye alapján nyújtom be.  

 

 

Barcza Béla Károlyné  

pályázó 
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SZAKIRODALOM, JEGYZÉK 

 

 

 

- A Veszprémi Vadvirág Körzeti Pedagógiai Programja 

- A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Önértékelési programja 

- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Az óvoda Kollektív Szerződése 

Figyelembe vettem továbbá:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára – Az emberi erőforrás minisztere által 2016. 

január 25-én elfogadott tájékoztató anyag 

- A Köznevelési törvényt és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleteket 



34. 

MELLÉKLETEK 

Végzettséget igazoló okirat másolata 

 



35. 

Erkölcsi bizonyítvány 

  



36. 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Barcza Béla Károlyné pályázó nyilatkozom arról, hogy a vezetői kinevezésem 

esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

Nyilatkozom, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataim a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulok. 

 

Nyilatkozom továbbá arról, hogy a közgyűlésen zárt tárgyalást nem kérek. 

 

 

Veszprém, 2016. február 22. 

 

Barcza Béla Károlyné  

pályázó 

 


