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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

Előterjesztése 

 

a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére  

„A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízása” 

tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetőjének Ácsné Fehér Klárának a 164/2014. Kth. 

sz. határozattal adott magasabb vezetői megbízása 2019. július 31-én lejár. 

A Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésén a 10/2019. Kth. sz. határozatával pályázatot írt 

ki a Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. A pályázati 

felhívás megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, az Oktatási és 

Kulturális Közlönyben, valamint a helyi médiában, Kiskunhalas Város honlapján és a Halasi 

Tükörben. 

A pályázati felhívásra egy pályázó – Ácsné Fehér Klára nyújtott be pályázatot. 

A pályázati eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) 

Kormányrendelet, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet erre vonatkozó szabályozása szerint 

lefolytattuk. Ácsné Fehér Klára pályázó a fenti és a további vonatkozó jogszabályba foglalt 

feltételnek megfelel. 

A fentiek alapján a pályázatról véleményt nyilvánított az intézmény nevelőtestülete, 

alkalmazotti közössége, a szülői munkaközösség, az intézményben működő öt szakmai 

munkaközösség, valamint a Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, 

tekintettel arra, hogy az intézményben nemzetiségi óvodai nevelés is folyik. 

A véleményezési eljárás során az alábbi vélemények születtek: 

1. Nevelőtestület: 

A 2019. április 24-én megtartott rendkívüli nevelőtestületi értekezleten a 

nevelőtestület véleményt nyilvánított a pályázatokban leírt szakmai elképzelésekről. 

A nevelőtestület határozatképes – 100%, 23 fő jelen – volt. 

Ácsné Fehér Klára pályázatát 23 fő támogatta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

2. Alkalmazotti közösség: 

A 2019. április 24-én megtartott rendkívüli alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti 

közösség véleményt nyilvánított arról, hogy melyik pályázó megbízását támogatja.  

Az alkalmazotti közösség határozatképes volt, a 44 főből a szavazáskor jelen volt 41 

fő. 

Ácsné Fehér Klára óvodavezetői megbízását támogatta 41 fő. Ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt. 

3. Szülői munkaközösség: 



A szülői munkaközösség 2019. május 2-án tartott megbeszélést a pályázatról. A szülői 

munkaközösség támogatja Ácsné Fehér Klára intézményvezetői pályázatát. 

4. Szakmai munkaközösségek: 

- Mérés-értékelés munkaközösség: a 2019. április 25-én megtartott munkaközösségi 

értekezletén megtárgyalta a pályázatot, majd ezt követően azt a véleményt 

fogalmazta meg, hogy támogatja Ácsné Fehér Klára pályázatát. 

- Dokumentációkat felülvizsgáló munkaközösség a 2019. május 3-án megtartott 

munkaközösségi értekezletén megtárgyalta a pályázatot, majd ezt követően azt a 

véleményt fogalmazta meg, hogy 100 %-ban támogatja Ácsné Fehér Klára 

pályázatát. 

- Az Egészséges életmódra nevelés munkaközösség a 2019. április 25-én megtartott 

munkaközösségi értekezletén értékelte a pályázatot, majd ezt követően azt a 

véleményt fogalmazta meg, hogy Ácsné Fehér Klára pályázatát támogatja. 

- A Környezeti munkaközösség a 2019. április 23-án megtartott munkaközösségi 

értekezletén megtárgyalta a pályázatot, majd ezt követően azt a véleményt 

fogalmazta meg, hogy Ácsné Fehér Klára pályázatát támogatja. 

- A Differenciált egyéni fejlesztés munkaközösség a 2019. április 23-án megtartott 

munkaközösségi értekezletén megtárgyalta a pályázatot, záró konklúzió nélkül 

emel ki a pályázatból dicsérendő részeket, egy-két kiegészítéssel, további 

ajánlással.  

 

5. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata: 

A Nemzetiségi Önkormányzat 16/2019/Cnöh. sz. határozatával támogatja és 

jóváhagyja Ácsné Fehér Klára benyújtott pályázatát intézményvezetői pozícióra. 

 

Ácsné Fehér Klára szakmai életútja: 

 

Ácsné Fehér Klára 1980-ban szerzett óvónői szakképesítést, és egyben ettől az időponttól 

dolgozik óvónői munkakörben. 1985-ben felsőfokú óvónői végzettséget szerez. 1989-től 

tagóvoda-vezető az Ady Endre utcai Óvodában, 1994-ig. 1994-től intézményvezető. Az 

óvodavezetői szakvizsgát 1999-ben tette le, majd 2012-ben közoktatás-vezető szakvizsgát tett. 

Közben csecsemő-és kisgyermekgondozó képesítést is szerzett. Rendszeresen képzi magát, 

mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzésben. Jelenleg a Kiskunhalasi 

Napsugár Óvodák intézményvezetője, négy tagóvoda tartozik az irányítása alá. A városi 

óvodavezetői munkaközösség vezetője.  

 

A pályázat, a véleményezési eljárás kapcsán keletkezett iratok terjedelmi okok miatt nem 

csatolható az előterjesztéshez. Ezek a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán, továbbá az illetékes bizottsági 

üléseken és a képviselő-testületi ülésen megtekinthetők teljes terjedelmükben. 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza 2019. 

augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával. 

Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete szerinti 

pedagógus II. fokozat 14. kategóriájának megfelelő alapbér, 

 illetménypótlék, az illetményalap 40 %-ának megfelelő intézményvezetői pótlék. 

Kiskunhalas, 2019. május 15. 

 

 

 

  Fülöp Róbert s.k.  

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 

Határozatról értesülnek: 

- Ácsné Fehér Klára pályázó 

- Juhász Gábor közművelődési referens 

- Büki Rita személyügyi ügyintéző 
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egyhangrian, kdzfeltart6ssal, 23 igennel
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t6si Intdzet internetes oldaldn tov6bb6 zLz Oktat6si

I]tcai, a
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rlg elniike kcjszcint6tte Juh6sz G6bor int6zm6nyi

a tdrvdnyess6g betart6s6t ellen6rzi, valarnint Acsn6

Kl6ra pilydz6 pdlyazatSnak v6lem6ny'ez6se fog

v6lem6ny nyilvdnitiisara keriil sor, majd a
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ha a testtilet lidttrarmada jelen yan a2. 6r:ekezleten.

1 ap i to tta, ho g,y a nevel ote sttileL hatdr o zalkdpe s.

Hegyind Evbt ajegyz6konyv vezet6s6re, Kisp6tern6 S6ndor

a

Tiborn6t a

a hitelesit6k

a Kiskunhalasi OnkormSnyzat honlapj6n is



A piiyiuati felhiv6sra I fo piilritzott:

6ltal beadottpdlydzat 6rv6nyes. A
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teg,ye meg!
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Kovics Renr{ta ismertette, hogy
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jirlirrs 31. napjarr le fbg jdrni. Az intdzm6nyvezetoi

fenntart6nk pitlyiu;atot irt ki, mely a Nemzeti

tov6bbri az Oktatrisi 6s Kultur6lis K0zltinyben,

honlap.lirn is mr;gjelent.

Acsnd Feh6r Iildra. A pilytu6 6ltal beadc,tt pillyizat

szereznie a nevelStestrilet 6s az

mindenki megismerh ette. Az el6k6szit6 bizottsiry a

nr6ra 6tadta a piiyinat 1-1 p6ld6nydt. Az egyes

a be6rkezett piiy 6zatot, lrtekezlettkdn

nrLtart<inak be k,:ll



Jogszabrilyban meghatiirozott e

ismertet,ni kell a v6lem6nyez6sre j

Acsn6 }reh6r Kl6ra pillyazatar6l az

k<)zds o.kiratba foglalt vdlem6nyiiket:

o .lCskunhalasiNapsup;dr

o llg6szs6ges 6letm6dra nervelds

o l(drnyezeti nevel6s munl<

o Differenci6ltMunkakciztiss6g

o I'yl6r6s-6rt6kel6srnunkak

o .Dokument6ci6katfeltilv.izsgril6

Mind a hat kdzdss6g tiimogatta

piiyazatitt.

Tov6bbrir tdjekoztatta az al

szav azin{nak eredm6ny6r6l. A

kapcsolartban a nevel6testiilet a trtiiyaz6

0 tart6zkod6s mellett tiimogatta.

A mostani nevel6testiileti drtek::zleten

EMI4I ;rendelet 190.9 (3) e>loirja,

pily tizirl:. fx al kapc so Lato s dcintd s e l(i1 t i

kiv6rrnall - e ezzel a lehetosdggel?

Acsnr6 I eh6r KI{ra pdly'fi252

Sok szeretettel koszdntcjtte a megje

megtiszl.eltek azzal, eljdttek az

Ugy gondolja, csak kdzds tevr5keny

dolgozr5 munk6j6ra. Szdmitra a

6rezz,6k rnagukat 6vod6inkba.n. ds a

az is, hogy a dolgoz6k is el6gedettek

Onimmel dolgozzanak.

ktivetelm6ny, hogy az alkalmazotti llrizdssdggel

Itak pdly 6zatr6l alkotott v6lem6ny6t.

rr6lem6nyez,6sre jogosult k6z6ss6gek alalcitott6k ki

Sztiloi kdzriss6gr:

iurkakdzdssdg

unkakdzdss6g

Feh6r Klrira int6zm6nyvezetbi megbizfu:ira beadott

6rteki:zlet jelenlevoit, a nevel6testiileti drtekezlet

i drlekezle,ten Acsn6 Fehdr Kl6ra p;tlyir:atflal

szal,rmai prograLnjdr6l ddnt<jtt es azt23 igen,0 nem ds

van Acsn6 Feh6r Klara is. A 201201Z.(VIII.31)

a piiyinonalk lehetosdget kell biztosita.ri, hogy a

elk6pz:ell6seit. Kdrdezte a piiyi\zot, hogy dlni

megkdsz<inte, hogy elolvast6k a pftlyitzatfi es

Szdmira fontos valamennyi dolgoz6 r,6lem6nye.

lehet el6rni a kitiizott c6ljait, szitrrit minden

a legfontosabb, az hogy a gyerekek j6l

is elegedettr:k legyenek. Ugyanigy fbntosr szhmdra

, ok is nyugodt, kiegyensflyozott ldgkorben,



Kovdcs Rendta megkdrdezte, vian -e

Nem 6lt senki sem ahozzitsz6l6s lehe

Kov{cs Renrita ismertette, h,cgy a

kdztissdg sz,6m6ra lehet6sdget ad arra,

Vagyis, hogy a pdlyazl veze:t6

szeretne nek-e drinteni.

Kdrem, )kezfeltartissal j elezzdtek, ho gy

4l igen. 0 nem, 0 tart6zkodott.

Most perlig kerte jelezz6tek, hogy ki

4l igen, 0 nem, 0 tart6zkodott.

A szav azzatok alapj rin megrillapitotta,

d<intdtt.

Aradta a sz6t a szavazatszdmlill6 bizo

menet6t"

Fadcli -Pretra a szav azatszf rrrlirl,ii

Az alkalmazotti k<izdss6g tagjai most

szemelyi)t?

A p6[yii:rr;6k nem vehetnek rdszt itz al

amikor az illtala benytjtott programr6l

(4)bekezd6se szerint).

A nyilt :szavazisnak megfelel6en

piiydzattrill.

K6rte k6zfeltartrissal jelezzdtek,

int6zm6rryvezetbi megbizilsdt? 4l

K6rte ktlzfeltartiissal jd.ezzetek,

intdzmd:rryvezetoi megbizdsitt? 0 n,:m

ki az, aki nem t6mogatja Acsnd Fehdr Klara

irrek kdrd6se, <iszrel,6tele?

20ltL0l2.(y1l.31.) EMMI rendelet az alkalmazotti

, hrrgy mag;a hatdrozzameg mrikcidds6rLek rendj6t.

.),6rol nyilt szavazdssal vagy titkos :;zavaz6ssal

r az' aki a nyilt :;zavazds mellett dcjnt!

aki a titkos szavztzits mellett dritrt!

az alkalmaz.otti 6rtekezlet a nyilt szava:.zas mellett

elndk6nek 6s megkdrte, hogy ismertesse a szavazis

elniike a kcivetkezriket ismertette:

szavaznak, hogy trimogatjril,l - e apiiyttz6 vezetl

drtekez;let ddntds6nek meghozatal6biin akkor,

. A20|'.2012.(VIII.31) EMMI renctelet 190.g

tarl6ssal kell szavazni a pilyazb intdzmtlnyvezetoi

ki az, aki trimogatja ,Acsn6 Fetrdr Klira



Kr auz, arki tart6zrkodik? 0

A szavazatok 6sszesz6rnl6l6sa al

Klara irrt6zm6nyv ezetoi szavazati$ az

trimogalta.

Kor,6csi Renfl.a megkOszdnte a

meg;6llirpitotta, hogy az al\ialmtazcttti

vezetoi programj6t a nevel<itestiilet je

Me5;kerrdezte, hogy kivdn -+ r,allaki szrj

Juhfsz, Grlbor int6zm6nyi refe,rens:

Kdszont<itt valamennyi r6sztvevdt.

mindenrk6ppen irrlnyad6 a

v6le,m6nyei. Ortim szdmira, Jrog1, ;1

t6mogattja elkdpzel6seit. A k6pvi

Acsn6 lleh6r KLira pi./ryindz

Nagyon. megkdsz<inte valamemLyi dol

az elv 1srdsoknak, munk6j 6t maxiim6li

Koviigri Renfta elmondta, hc,gy ez

j ogl,:ord: be tarto:zik.

Befr:jez:,dsiil megkoszonte, hogy a

megtisztelte rendkivtili 6rtekezleteket !

r6szv6ttd6t is.

Az lrtel<ezl etet befej ezettnek ny'ilvrinf

Kiskunhalas, 2019. m6jus 9.

/,4d+-{,-J 1luil.ot, q'r"
Kispdtern6 Sfndor Agnes

j egy'261,: 6nyv hitelesrito

jeg;yzokdnywe:reto

jegyz6konyv hiteJ esito

meg6llapithat6,

.lkalmazotti 41

hogy a szavuzits soriin l.csnd Feh6r

igen, 0 nem, 6s 0 tart6zkod6s mellett

6 bizotts6g eln0kdnek tf$ek<>ztat6jrit 6s

nyilt szavaziisa alapjiin Acsn6 Irehdr Kkira

tagjainak I00 %o-at6mogada.

nr? (pily iu6, firnnt art6, neve I ote stillet tagj a i)

Ez ugyan csak v6lemdn5,nyilvanit6s volt, de

let fel6. Irontosak a munkakdz6ss6l5ek ert6kes

k0z6ss6g l}}Yo-ba Acsnd Fe,h6r Kl6ra mellett 611,

let mrijusi drtekezleten ddnt avezeto szenr6ly6r6l.

atftmop;atlttst, a jov6ben is igyekszik. rnegfelelni

eh'6gezni.

v6lem6nynyilv6nit6s volt., a ddntds a fenntart6

art6 k6pviselet6ben JuhSsz G6bor rir a ji:lenldtdvel

nte az alkalmazotti drtekezleten rnegjelentek

^u[ o\y),^o.; dtru
.'<

lne r.assal trva

n,^\
U4rrflgr. litDrrn..-,

Gdzdin Tiborn,S



Acsn6 Feh6r Kl5

Szaknr,f hitvall6sa ti.ikrozi azt itz rn

tapasztalatait a folyamatos

szem6llris6g6nek c6ltudatos
pdlyilzii elonye, hogy j6l ismeri az i
gyermekek szociokultur6lis jellemz6it

Fontos szdm6ra a szakmai kdzoss6g

Ugyanakkor elengedhetetlen a szi.il6k,

A piiy iruatj 61 6tgondolt, innovativ,
az inte:,:mdnyek szakmai adotts6gait,
fektet c6ljai megfogalmazdstban az al

bovitdsek6nt a tehets6ggon<1oz6s

kompetr:nci6inak, elorel6p6s6nek meg

A palyitz6 programj6b6l kitiinik
tapaszta.lattal, naprak6sz pedag6giai,

egy6nis,5ge. Tdrekszik ana, hogy az

l6gk6rb,:n v6gezhess6k munk6j ukat.
Hosszri, kdzep 6s rovid trivti
mtikdd6, munkakozossdgek,

sziiksdgles targyi 6s szem6lyi felt6tele

,,csa16dias" l6gkdr kialakit6s6t, len

Fentiek alapj6n a Sziil6i K0zriss6g

Kiskunhalas, 2019. m6jus 02.

A Szii Kiiziiss6g v6lem6nye
i n t6 z m6n y v ezet(ii p 6ly 5zat6r 6l

ativ szem6lyis6get, aki az 6vel< sor6n szerzet szakmai
b6vitette mdlyitette el. Itrlindezt a

, a mindennapi gyakorlati 61et haszndra

gyermekek

lbrditotta. A
csal6dok 6sy mrikciddsi felt6teleit, az lrintett

kolfl6g6kkal val6 szervezetlptlt6s, kozoss6gform6l6s.
nntart6k el6gedetts6g6nek val<i megfelel6ri.
mu.tat6 elk6pzeldseket fogalm az meg,figyt:lembe v6ve

ilod6s6nek lehet6s6geit. A piiyirz6 kiemelt hangsflyt
veto emberi 6rtdkek ifiadisitrtt, az 6voda arculat6nak

hangsrilyosabb6 vililsdra, ar dolgoz6l< szakmai
l6sit6sdra.

ntri, empatikus attitrirlje, elhivatott, sok6ves
ezetor, gazdiitkct d'6si i smeretellkel rende ll:e z6 v ezeto

tdzmdny dolgoz6i nyugodt, clenis, kiegyensrilyozott

pontos, c6lratriro, konkr6t, biztositja a:z 6voditbarr
mtikdd6si felt6teleit, a feladatok dv6,gzds6hez

valamint a sztilSi 6s gyermeki jogok 6rvr!nyesi.i16s6t,

Acsn6 Fehdr Kl6ra Int6zm6nyv ezetoi pilyiaatii.

Jtur, %',1t,
Kiskunhalasi Napsu;gdr Ovodak

Sziiloi liozoss6ge



A,r:sn6 Feh6r Kl6ra int6zmd

Helye : Kiskunhalasi Napsug6r 6voddk

6400 Kiskunhalas, Ady Endre U

Ideje: 2l:t19. aprilis 25.

Jelen var:mak: M6r6s, 6rt6kel6s mu

A vezettii pftlyinat megfelelSen

elmirlt dvek eredmdnyeit, levonva a

Munk6ja apr6l6kos, r6szletes. Az

Nagy hangsrilyt fektet az irr;rovdci

infrastrulktura fej leszt6s6re is. Pozitiv,

hat6s6va[, de a megoldds nem csak a mi

C6lja megval6sit6s6t az dsszehang

elkotelez:ett koll6gakkal.

Kiemelt jelent6s6gti a h6tranyokkal

Orvendetes, hogy programj6ban

alkalmazr6s6nak fontos shg6t.

Az int(izmeny meg magasabb

kapcsolr:rtok 6pol6sira, irj ak ki6pit6s6re

Figyeler:nmel kis6ri munkak

a jdv6be,n is fontosnak tartla, munk6j

A M6res, 6rt6ke16s munkakdzoss6g

pillyir:atilt.

Kiskurihalas, 2019. riPrilis 2li.

t6i p611y rl zat6nakv6l em 6nyez 6se

tagjai

rragy szakmai tudatoss6gr6l tanirskodik. Elemzi az

konzekvenci6kat, amelyekre 6pitette rij pblyinatii.

. alapvet6 szempontjait, 6rt6keit helyezi k6:z6ppontba.

tlnmaga 6s koll6g6i fejleszt6s6re, de up;yanigy az

gy foglalkozik a digit6lis vil6g gyerekekr<: gyakorolt

feladatunk.

t csapatmunk6ban l6tja szakmailag j6l kdpzett,

kiizd6 gyermekek

lveti pszichol6gus

elfogad6sa, integr5lt nevel6se.

szakember 6vodrinliban va16

mriktid6se erdek6ben t6rekszik a m6r megl6v5

j avaslataival se giti tev6kenys6 giinket, fe'ladatainkat

rr 6pit amilr megl6v6 eredm6nyekre.

ai t6mogatjak Acsn6 Feh6r Klara int6znrenyvezetoi

1r,.1-.,-^ -,',- z-(r-1,rr_ 
il' ,u

M6r6s; 6rt6ke16s munkakdzOss6g



Dokumentfici(ikat fel

Acsn6 Feh6r

Acsn6 lFeh6r Kl6ra 25 6ves

megsze:rzett tapasztalataira,

biztositia a magas szinvonahi
alatt rL6r megismerhettiik,
kapcso.lati tcik6vel rendelkezik, mind
sztilSk ir6ny6ban. Vezet<ii koncepci
rntil :od,li szer,,ezeti fel6pitersre.

alkalmazottakt'a es az 6r,oddt hasznii

A piiyiizat tartalmi 6s formai sze

tartalmas vezetoi munk6t mutat.
munkakorben m6r eltoltott 6vek

megfelerl a k<ivetelm6nyeknek,

r6szekb6l 6ll. Rdszletesen leirja 6s .

c6lkitriz6seit. Egyet6rttink a piiy iz6
ezek hatirozzitk meg a jovcinket. A
osszet6tel6t, reszletezi a szem6lyi 6s

eredm6nyeket. Vezet6i programj6ban
jobb ercdm6ny el6r6se 6rdek6ben tov'
tartja a pedag6gusok tov6bbk€pzeset,

fejleszti:s fontoss6g6t a ki.ilonboz6

tov6bbrritel 6t, az informatikai
erkdlcsri, 6rtelmi nevel6s6t, a felzdrk
minden gyermek fejl6d6si iiteme 6s

Szakmai munka fej leszt6s6ben 6piteni
munkij iinak megismer6s6re, megbecsii
l6gkorbr:n a munkat6rsak val6ban
kritikdval is 6lhetnek. Az 6voda
tdmogat6s6ra is nagy hangsirlyt kiv6n

Az int1i:mlny partnereivel j6 kapcsola
hogy rnunkat6rsai k6pess6geit, er6

munkalchet6s6g szerinti egyenletes

biztositiir.srlt, a gyermekek sz6m6ra

szem6ly,is6g fejleszt6s 6t az egyre hat1

Piiyizal"a el6remutat6, terveiben
hum6n, tirgyi erciforr6saink fejl
int6zm6rryv ezetlk v61l6n. Ezek megol h.oz sziiks6g,es eL szakmai rutin, a szakmai al|zat es

lvizsgil6 munkakiiziiss6g v6lem6nye

int6zm 6nyv ezetdi p i.try inatir 6l

rendelkezik, ebbSl kifoly6lag az eltzo 6vekben

re fuiti fel menedzserszellemti pily|zattt, mely
nka folytonoss6g6t. Vezet6i hitvallSs6t az elmirlt 6vek

, 6vodal:epdvel koll6g6i azonosulnall. Jelentos

fenntafi6, mincl a t6rsint6zm6nyek 6s lelgfbkeppen a

hiteles, 6pit az elmrilt 6vekben kialakitott 6s j6l
ikus, embers6ges vezet6si stilusa pozilivan hat az

(gyermek, sziiki) egyarfnt.

I preciz, alapos, mindenre kiterjedci. gondos 6s

i a pilyiz6 szakmai hozz66rt6sdt, az ebben a

latait. Stilus6t 6s alakisrlg6t tekintve a pilydzat
megfogalmazott, tematikailag egym6sra 6ptiki

jti a pdlyazo eddigi tev6kenys6g6t, elkcir,'etkezendcj

Ital megfogalmazott c6lokkal 6s feladatol&al, hiszen
i helyzetelemz6sben r6szletesen irja te ovod6ink

i felt6teleket, az inttzm6ny fel6pitEsdt, azt eddig el6rt
utatja az eddig m6r megval6sult, valamint a m6g

fejlesztcndo feladatokat. Tov6bbra is sziiks6gesnek

rij, korszeni pedag6giai m6dszerek megismer6s6t, a

petenciSk 6tad6s6ban, a hagyomiinyok 6po16s6t,

b6vit6s6t, fej1eszt6s6t. C6lj6nak tekinti a gyermekek
ist, a tehets6gek felkutat6s6t, szem elott r:artva, hogy
ke egyedi.

vfln a munkat6rsak kozotti bizalmi l6gkone, egymiis
6s6re. Ugy gondoljuk, hogy az ilyen,bizalrnon alapul6

hatnak v6lem6nyt, javaslatokat tehetnek, s6t 6pit6
pedagogusainak tovribbk6pz6s6re, a rnin6sit6sek

6po1, a mindennapi munk6ban pedig arra trirekszik,
geit megismerje, elismerje. Fontosnak tartja a

megoszt6s6t, a folyamatoss6g, a nyugodt l6gkor
ig a j6 6vodai l6gk<irt, a k6pess6g, a ko::dss6g 6s a

yabb telj esit6s r3rdek6ben.

van 6vod6nk folyamatos fejkid6se, szakmai,
Neh6z, sok teriiletre kiterjedo feladat volt -van az



nem u1ols6 sorban a feltetlen mu

tulaj dorrs6gokkal m.ind-mind

6ssze4t,z6s: A Dokumentd,oi6liat

p iiy ina.tb an megfo galmazott

folytatris6t. Minden c6l gyermek-cent

szakmai 6s pedag6giai felk6szti
hozz|illli.ra alkalmass6 teszi az:. in
terveiben biztositva van 6vod6ink fol
fejles;rt15se. Gazdhlkocl6sban

fejlesztrSs6re trirekszik . Az int6,zm6ny

van, s:;rem6lye biztositan6 az elk
int6zmirnyiinknek sziiks6ge van. A
egyet6r'tenek a piiyilzatban kozol
prograrnmal, igy Acsn6 Feh6r Kl6ra

Kiskunhalas, 2019. 05. 03.

tet. Ugy l6tjuk, tgy erezzik, hogy a pilyLz6 ezen

6s alkalmas apozicio betolt6s6re.

9616 munkakozriss6g teljesithet6nek it6li meg a

biztositottnak 15tja az elkezdett sikr:res munka
szeml6letet ttilaoz. Acsn6 Feh6r Klfu'a szem6lye,

probl6ma6rz6kenys6ge, vezetSi gyakorlata, emberi
ryvezetli feladatok ell6trisrlra. P Slyizata,:l6remutat6,

fej l6d6s e, szakmai, hum6n, tdr gy i e 16 forr6saink
intezmlnyi mrikddtet6sre, kiilsri er6forr6sok

nntarthat6s 6gix al, az any agi lehet6 s 6 gekkel tiszt6b an

ez6 5 6vben azt a folyamatossiigot, amire az

mentSci6kat feltilvizsg6l6 munkakciz,)ss{g tagjai
helyzetelemz6ssel, a vezetiSi e1k6pzel6sekkel, a

6nyv ezetfii p i.try dizatit I 0 0 7o -b a n tr{ m o g atj u k.

. -/e:4n 2"*t Yl

Kov6cs Ren6ta

Dokumentrici6kat feltilvizsglrl6

munkakdz<iss6g vezetdje



Acsnrli, Feher Kkira int6zrn6nr

Eg6szs(!ges 6let

Acsn6 Felrer Kl6ra inttzmlnyv ezeto

6s a gyrlrmekek irdnti szeretete.

Vsszatekintve sok6ves p6ly6j6ra o

feladatoknak mindig igyekezett meg

A ptiy'|zatbol kittinik hogy ti

probl6rn6k megold6s6hoz sziiks6ges

6ltala elismert pedag6gusok, valamin

megbecsiilve, veltik egytitt igyekszik

Tiszt6ban van az ovodai nevel6st 6r

igyekszik ezeknek a jovoben is rneg

ehhez sztiks6ges megirjul6si k6szse

kesribbiek sor6n meg is tudja valosi

elm6leti 6s gyakorlati felk6szi.ilts6g6t.

Piilyiuatitban kit6r a szakmai m

v6lern6nye szerint segitik a pedagd

kesribbi,ok sorSn is rbszt kiv6n ve

gener6crioj iinak nevel6s6ben elismeri

Megfog;'almazza ovod6ink helyzet6t

Ehhez kapcsolodva megemlitenenk

felszereltseg6t. Gondolunk itt arra pe

melyek segitenek az eg6szs6ges 6

tingyi fe,lt6telek megteremt6s6ben fon

mellett itt piiy inati lehetos6geknek,

A piilyit:zat szerkezetileg - 6s tartalmi

fontossig6ra.

Mindezek tekintet6ben az Egeszs6ges

Acsn6 Feh6r KlSra int6zm6nyv ezetoi

Kiskunh,alas, 2019. 04. 25.

v ezet(ii trt 6ly tzatLn ak v6lem 6n y'ez6s e

6dra nevel6s munkakiiztiss69

lyizatitbol kitfinik nagyfok[r elhivatotts6€;a, a szakma

, hogy a neh6zs6geknek 6s az ujabb- 6s ujabb

i, 6s a jovilben is kihiv6sk6nt 6li meg ez<:ket.

van 6vod6ink adotts6gaival, saj6tos protrlem6ival, a

ladatokkal. Ezek megold6s6ban tov6bbra is szamit az

a pedagogiai munkit segitok aktiv munk6j6ra, 6ket

szakmai szinvonalon ezeket rnegval6sitani.

nto ir.labb- 6s ir.labb kormlnyzati elkepzelesekr6l, 6s

lelni. Pozitivum, hogy ahogy a pdlydzatban leirja, az

I rendelkezik, szem6lyisdgebol adodoan ezeket a

. Ehhez tov6bbra is folyamatosan igyekszil.,:megujitani

:ozoss6gek munk6jdra. Elismeri munk6julcat, melyek

Lsok szakmai megtjul6's6t, szakmai fe.ikid6s6t. A

i ezek 6let6ben, segiten6 mrikod6siiket. A jov6

eg6szs6gtudatos l6t6smo d kialakit6s6nak fcrntoss6g6t.

h6tr6nyos helyzehi gyermekek ell6tdsa tekintet6ben.

hogy pozitivurnnak tekintliik ovod6ink t6rgyi

ul, hogy sok mozg6sfejleszto eszkozzel rendelkeziink,

alakit6s6b an, valamin t a hbtr lnykomp en::ici oban. A

szerepe van a sziil5i 6s onkorminyzati tamogat6sok

figyelemmel kis6res6t tov6bbra is fontosnak tartja.

is j6l fel6pitett, minden tenileten kit€r ai innov6ci6

6let.modra nevel6s munkakozoss6g tagjai t6mogatj6k

t6mogaduk ennek megval6sit6s,iban.yizatbt, es

qcnrcQ*n
Eg€szseges eletmodra neveles munkakozoss6g



Ac,sn6 Feh6r Kl:ira int;6znn6

Helye: 6400,

Ideje:20'19.

Kiskunhalas, Ady Endre

04.23.

Jelen vannak: k6rnyezet

A piiyttzirtj 6l fel6pftett, szakmailag

sikereit, esetleges hiSnyossdgait. Az i

6s onmaglira egyardnt.

Fontos sz,6mdra a nevelStesttilet vdl

munkahel'yi l6gkor megteremt6sdre,

sikereit, nregval6sit 6sdt az osszehangolt

A munkali:oz6ssdgiink munkdj 6ba

szitmira is fontos a kornvezettudatos

Nyitott a munkakozoss6g feladatainak

kapcsolatos fejleszt6si feladatain6l is

ovod6k m;indennapj aiban.

A kornyerzeti munkakdzriss6g

piiyizatii,

Kiskunhalas, 2019. 04. 23.

yv ezet6i p6ly 6z,atan a k y6lem 6 nyezrls e

Figyelembe veszi az elmrilt evek tapasztalatait,

5t szem elott tartja, irgy, mint a nevel(testtiletre

ye, bizlk a szakmai tud6sunkban, torekszik a j6

kituz;dtt cdljaio koordin6lo szerepet tdlt be. A

unkdban l6tja.

16dik, folyamatosan figyelemmel kisdri rzt, mivel

valosit6s6ra, t6mogada otleteinket. A r.evel6ssel

a kornyezettudatos nevelds megval6sitdsdra az

j6k Acsnd Feh6r Kl6ra intdzm6nyvezetoi

ILV .*rCt.,vLc,,t,

Kornyezet munkakozdss6g



Acsn6 Fehrir K[6ra in

Acsn6 F,ehdr Kllra int6zm6nyv ezeto pii
6rt6knek a gyermekek szeretetdt, ti
elsodlegesnek. A pdlyaz6 figyelembe
vonatko;r6 jogszab6lyi h6tteret, megem

Reflektiv szeml6lettel, adekv6tan so
elmrilt 5 6v fejlesztdseit, az 6nkorm6ny
k€,szitett p 61y lzatok 6s tobble tmunk6j u

Holisztikus Lit6sm6ddal, a jiivore
tdvir cdlok megval6sit6s6ig, melyben
lo gop6di rai elliltdsdt.

Re6lisan l6tja az 6vodapedag6gus l

megbecsiildsdnek sztiks6gess6g6t, a di

A pedag6gus p6lya ir6nti el
munkat6rsaira 6s rinmag6ra n6zve
eredm6nl,sk el6segit6s6re.

P67y6zata koherenci6j 6t gazdagitotta vol
van mesterpedag6gus, hiszen a k6s6bbi
j6l tagolt, a felhaszn6lt szakmai fon6sok

A kor kdvetelm6nyeit figyelembe veszi
cser6je, a programok b6vit6se elenged.
ell6tdsflt<t'2, aprezentdci6k 6s az ig6nyes

Kiskunhalias, 20 1 9. ilprilis 23.

ezetii v ezet6 i p, 6ly 6zatr{ n a k v 6 I em 6ny ezr ! s e

i hitvallisriban azritkeres6s mellett a legfontosabb
, a sz6mukra nyrijtand6 lrzelmi biztonsiigot tekinti
zi a legitimit6st, rdszletesen felsorolja az 6vodara

y bekdvetkez6s6nek tendenci6j6t, a perlag6gusok
-'nci 6l iis, az e gy enlo t erhel 6 s fonto s s tig 6t.

utal, hogy pdlydzatdban figyelmet
tetszet6s lfitszat helyett a hat6kony munka,

ti a GDPR adatv6delmi rendelet fontoss6gdt is.

a fbl mrik<iddsi 6s szakmai helyzetelemzlslben az
;at 6s a sztlSk trimogat6 szerep6t, a pedag6gusok riltal
eredm6ny6t.

trd)va mutatja be hosszri trlvri c6ljait eg6sz:en a rcjvid
yozza a saj6tos nevel6si igdnyri 1;yermekek

fordit -
a val6s

a, ha a felsorol6sban megemliti, hogy int6zm6ny6ben
ben utal a mesterprogram t6mo gat6s6ra. A pllyinata

lit6se er6sftette volna a komplexitrist.

tdrgyi felt6telek fejleszt6s6n6l, merr a szfunit6glpek
ltetlen a megnrivekedett adminisztr6ci6s feladatok

ly {natok elk6szit6s6hez.

Differenci6lt egy6ni fej leszt6s munkakdzriss6g

tr/ rru1.{-i v.o''}' r;-*'; ri-

$l"r^d-rut,F6j ;ddri6/"U - *l'r*ki:
t)


