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„Nem ismerek érdemet, csak kötelességet, amelyet 

mindenki azon a ponton ahol működnie kell, 

képességeihez mérten teljesítsen!” 

/Herman Ottó/ 

 

 

Tisztelt Polgármester úr! 

 

Alulírott, Diósné Ambrus Erzsébet óvodapedagógus, szakvizsgázott közoktatási vezető 

megpályázom Dévaványa Város Önkormányzata által meghirdetett Dévaványai Általános 

Művelődési Központ igazgatói, magasabb vezetői állását. 

 

Alulírott, hozzájárulok, hogy a pályázatom véleményezésében és elbírálásában résztvevők a 

személyes adataimat megtekintsék. 

 

 

Az előző évben,2013-ban tett vagyonnyilatkozatom az Önkormányzat gazdasági irodájában 

megtalálható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel: Diósné Ambrus Erzsébet 

 

Dévaványa,2014. június 8. 
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Bevezetés 

32 éve dolgozom a köznevelésben, munkám során minden szakmai lépcsőfokot bejártam. A 

szakmai kihívásoknak kollégáimmal együttdolgozva igyekeztem megfelelni. Az 

intézményvezetői munka sokrétű, nehéz feladat, komoly szakmai és emberi erőpróba. 

Pedagógusi munkámban legfontosabb az ember, a gyermek tisztelete. Vezetői hitvallásomat is 

ez határozza meg. A bizalmat megalapozza a folyamatos, nyílt kommunikáció a 

munkatársakkal, a fenntartóval, valamint az intézmény partnereivel. Az elvárásokhoz, 

igényekhez igazodva kell az elképzeléseket megvalósítani, a jogszabályok maximális 

betartásával, azt is figyelembe véve, mit engednek meg a realitások. Nyitott vagyok az 

innovatív ötletekre, de igyekszem megőrzízni a meglévő értékeket is. A feladatok 

megoldásához összefogás, közös gondolkodás, határozott cselekvés szükséges. 

A pedagógus elhivatottság számomra azt jelenti, hogy valóban megtaláltam azt a hivatást, 

amit egy életen át szívvel- lélekkel tudok csinálni. 

Az elmúlt 3 évtizedben az óvoda számomra soha nem volt „csak egy munkahely”, hanem 

életem szerves része, ahol a kötelező feladatok elvégzésén túl, kiélhettem a gyermekek iránti 

szeretetemet, a nevelés terén bennem szunnyadó kreativitást is. 

A kollégáimmal, az óvoda és az intézmény valamennyi dolgozójával, a szülőkkel és a város 

más intézményeivel igyekeztem mindig jó, közvetlen és konstruktív kapcsolatot kialakítani. 

Úgy munkámban, mint magánéletemben az optimista hozzáállás és a kompromisszumkészség 

meghatározó szerepet tölt be.  

Szerencsés az az ember, aki hivatástudattal rendelkezve a pedagóguspálya gyönyörű, bár 

sokszor küzdelmes, rögös útján is a célt szem előtt tartva, tudatos tevékenységgel alkot. 

Ugyanakkor bátornak kell lenni, hogy az új kihívásokra igent mondjunk, új lendületet kapjunk 

és szemléletet váltsunk.  

Munkatársaimmal együtt sikeres éveket tudhatunk magunk mögött. Ismerem a nevelőtestület 

összetételét, munkamorálját. Együtt formáltuk a közösséget, az óvoda szokásrendszerét, 

nemcsak az írott, de az íratlan szabályokat is közösen alakítottuk. 

A nevelőtestülettel az eddig elért eredmények, sikerek, nehézségek után képesek vagyunk, 

hogy értékeinket megtartva a megkezdett úton folytassuk nevelőmunkánkat. 

A siker útját az emberi erőforrásokban látom. Stabil kollektíva, jól képzett, összeszokott, 

óvodapedagógusok színvonalas pedagógiai munkájával segítik a nevelőmunkát. A pedagógiai 

munkát segítő, szakképzett dajkák munkája fontos számomra a nevelési feladatok ellátásában.  
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Fontosnak tartom, hogy egy közösség szakmailag hiteles, felkészült, mások gondolatait 

megismerni akaró, tiszteletben tartó, véleménnyel rendelkező, minden helyzetet megoldó, 

elhivatott tagja, vezetője legyek. Olyan személy, aki a feladatra koncentrál, nem ismer lehetetlen 

helyzetet, és mindenre kitartó munkával megoldást keres. Ehhez szeretném segítségül hívni a 

nevelő és alkalmazotti közösség tagjait valamint, a DÁMK valamennyi dolgozóját. 

 

Vezetői programot meghatározó dokumentumok 

 Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény  

 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról) 

 Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

Intézmény dokumentumai  

 Az Intézmény Alapító Okirata  

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Házirend  

 „EGYÜTT-ÉRTÜK pedagógiai programja  

 Gólyahír bölcsőde szakmai programja 

 Pedagógiai-közművelődési program 

 Továbbképzési program 

 Beiskolázási terv  

 Minőségirányítási Program 

 Intézményi Éves munkaterv, Beszámoló  
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Szakmai önéletrajz 

Személyes adatok:Diósné Ambrus Erzsébet 

Születési hely és idő Dévaványa,1964.02.27. 

Anyja neve: Hajas Erzsébet 

Családi állapot: férjezett 

Gyermekeim: Diós Krisztián, 1989 

  Diós Kristóf,  1994 

Munkahely: Óvoda   1983 július 1 óta és jelenleg is. 

Cím: Dévaványa, Eötvös utca 2 

Tel: 06 30 304-9667 

Email cím:diosne964@gmail.com 

Nemzetiség:magyar 

Iskoláim: 

Általános iskola Dévaványa   1970-1978 

 Vajda Péter Gimnázium   1978-1982 

 Szarvasi óvónőképző Intézet   1987 

 Szegedi Tudományegyetem   Közoktatás vezetői szakvizsga 2012.  

Munkahely: 

1982-től napjainkig Óvoda Dévaványa 

  1999 tagóvoda vezető 

  2008-2013-ig Óvodai, Bölcsődei Intézményegység vezető 

  2013.08.01-tól a DÁMK megbízott igazgatója 

 

SZAKMAI ÉLETUTAM 

 

Már általános iskolás koromban határozottam megfogalmazódott bennem, hogy mivel 

szeretnénk foglalkozni. Mindig kerestem a kisebb gyermekek társaságát, élvezet volt velük 

lenni. A gyermeki állandó vidámság, kacaj, derű, hogy „mindig kerek a világ”, 

megfejthetetlen volt számomra. Volt bennem egy hiányérzet, amiért én nem jártam óvodába. 

Iskola előkészítőbe jártam csupán néhány hónapot. Erre az időre nagyon szívesen emlékszem, 

legfőképpen az óvónéni miatt, aki akkor végzős óvóképzős hallgató volt. Nagy örömömre 

később a kollégámnak tudhattam és még hosszú éveket dolgozhattunk együtt. A középiskolát 

is abban a városban terveztem, ahol volt óvónőképző intézet. Így esett a választás Szarvasra. 
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Érettségi után másképp alakult az életem, így nem tudtam jelentkezni a felsőoktatásba. Két 

héttel az érettségi után a szülőfalumba képesítés nélküliként helyezkedtem el, 1982. július 1-

én. Állandó délutános műszakba,40 fő feletti létszámmal kezdődött pályafutásom. Az itt 

eltöltött hetek, hónapok csak megerősítettek abban, hogy ez az a munka, amit szeretnénk 

csinálni és ez az, ami a hivatásommá tudna válni. Levelező tagozaton végeztem 1987-ben. Itt 

a szülőfalumban nagyszerű, csodálatos kollégáktól leshettem el a szakma és a nevelés 

fortélyait. Bár visszagondolva korántsem voltak olyan nyitottak a kezdők felé, mint ahogyan 

mi segítjük gyakornokainkat, pályakezdő kollégáinkat. Másodéves hallgató koromban úgy 

hozta az élet, hogy egyedül kellett megbirkóznom a nem könnyű feladattal. Csoportvezetői 

feladatot kaptam, mert nem volt elég szakképzett kolléga. Mélyvíz volt, de később 

visszagondolva nagyon hasznos, mert sokat tanultam. 

Azután szép lassan minden dévaványai telephelyi óvodában dolgoztam az elmúlt 32 év alatt, 

aminek a neve változott egy párszor. Így lett a Napközi otthonos óvodából - Dévaványai 

Általános Művelődési Központ. Csak a két fiam születése miatt voltam távol az óvodától. Egy 

intézménynél dolgozom több mint 3 évtizede. 

Többnyire osztott csoportokkal dolgoztunk és egy technikai személyzet volt a segítségünkre. 

Az utóbbi években a fogyó gyermeklétszám miatt, csoportbezárásokra került sor, így most 

már többnyire részben osztott csoportokban dolgozunk. 

Igyekeztem kivenni a részem a közösségi munkából is. Szakszervezeti városi titkári 

feladatokat is hosszú ideig láttam el. 

Közalkalmazotti tanács elnökeként is dolgozhattam munkatársaimért. 

Tevékenykedtem az egészséges életmód nevet viselő munkaközösségben is. 

Részt vettem az intézmény minőségirányítási program irányításában, működtetésében. 

Az óvoda-iskola átmenet csoport feladatit is elláttam, mert hiszem és vallom, hogy aki a 

pedagóguspályát választotta, mindent megtesz annak érdekében, hogy átsegítse a gyermeket 

ezen a nehéz szakaszon. Az iskolába lépés időszakát zökkenőmentessé kell tenni minden 

gyermek számára.  

Mérföldkőnek tekintem az életemben, hogy 2008- tól az óvodai intézményegység vezetője 

lettem, ami a megtiszteltetésen túl, nagy szakmai kihívást jelentett és jelent a mai napig is. 

Első feladatok között az anyás beszoktatást kezdeményeztem, mert úgy gondoltam, ez 

nagymértékben megkönnyíti a gyerekek beilleszkedését az új közösségbe. A kisgyermek 

számára is nagy pillanat, amikor az óvodába lép. Tőlem örömöt,biztatást kell, hogy kapjanak . 

Dévaványa kiváló pedagógusa címre 2010-ben javasolt a nevelőtestület, melyet a 

képviselőtestület is támogatott. Azért is volt e cím kedves a számomra, mert azok az emberek 
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javasoltak rá, akik a legjobban ismerik az én szakmai munkámat. Nagy hangsúlyt fektettem a 

csapatépítésbe. 

A vezetésem alatt sok új program, kezdeményezés is történt. A teljesség igénye nélkül 

néhány: 

Közösségi élet terén: 

Nyugdíjas találkozót szerveztem minden év karácsony tájékán, hogy a régi kedves 

munkatársakkal tölthessünk egy kis időt a szeretet ünnepén. 

Kirándulásokat szervezek minden nevelési év végén és egy kis túrázós csapat is kialakult évek 

alatt, akik a Bihari – helyek szerelmesei lettek. Évente keressük fel Erdély szép hegyeit.  

Már négy éve óvodapedagógus kollégáimmal megépítjük a nagyméretű városi adventi 

koszorút és megszervezzük a hozzá kapcsolódó műsorokat. Városi szintű óvodásoknak szóló 

programokat szervezünk. 

Szakmai munka terén: 

Részt vettem az Integrációs Pedagógiai Program (IPR) kidolgozásában. 

TÁMOP 3.1.4. pályázat már intézményegység vezetőként talált rám. Bevezetésre került a 

kompetencia alapú nevelés minden óvodai csoportban. Ennek a pályázatnak nagyon sok 

szakmai hozadéka lett. Minden innováció, projekt, témahét kidolgozásában aktív szerepem 

volt. Többek között megtörtént a 4 hetes projekt kidolgozása, megvalósítása „Adventtól-

vízkeresztig”. 6 hetes saját környezeti nevelési innováció kidolgozása is megtörtént. 

PEDAGÓGIAI KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓ címmel. Környezettudatos életmód 

kialakításához szükséges hosszú illetve középtávú program került kidolgozásra. 

Irodalmi anyagot gyűjtöttünk össze, amely szerves része az általunk készített innovációhoz.  

 „Hétpróbás határjárás”az innováció produktuma lett, melyet akadályversennyel egybekötve 

tartunk minden tavasszal Réhelybe a nagycsoportosok számára. 

Túzok telepi kirándulások rendszeressé váltak minden óvodai csoportban évente 2 

alkalommal. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az intézmény és a rezervátum között. 

Családi gyermeknapjaink évről-évre sikeresebbek és egyre több látogatót vonz. 

Pet palack, elem, papírgyűjtés is bevezetésre került. 

OVI-KUKK beindítása a leendő óvodások számára nyújt betekintést intézményünk falai közé. 

Madárbarát óvodává váltunk, elnyertük ezt a rangos elismerést, melyet büszkén visel óvodánk 

és igyekszik évről-évre megfelelni ennek a kihívásnak is. 

Az alapítványi munkából is igyekszem kivenni a részem. A „Hétszínvirág a dévaványai 

óvodásokért”minden év januárjában alapítványi estet rendez, melyre szerénytelenség nélkül 

mondhatjuk, hogy társadalmi eseménnyé nőtte ki magát a városban. 
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Saját erőből illetve pályázatból sószobát alakítottunk ki és 4 éve sikeresen működtetünk. Az 

óvodások által nem használt időben lehetőséget biztosítunk a város asztmás, allergiás 

lakóinak is. 

Az iskolák állami kézbe kerülésével a fenntartó úgy döntött, hogy még több típusú intézmény 

kíván összevonni. A Dévaványai Általános Művelődési Központ név alatt 3 szakmailag 

önálló intézményegység tartozik. 

Óvoda, bölcsőde.  

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. 

Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési ház. 

2013. augusztus 1. óta vagyok ennek az intézménynek az igazgatója és az óvodai 

intézményegységnek is a vezetője. Ez még nagyobb kihívást jelentett az életemben. A 

kollégáim és a fenntartó ösztönzésére vállaltam el. Megtiszteltetésen túl, nagyon komoly 

szakmai kihívást is jelent. A legnagyobb sikernek azt tartom, hogy hosszú évtizedek után 

végre a mi kis városunkba is méltó helyére került az óvodapedagógusok szakmaisága és 

minden csoportban a törvényben meghatározott létszám munkálkodhat nap, mint nap a jövő 

nemzedékéért. 

Továbbképzéseket minden 7 éves ciklusban sikerült teljesítenem. 

Igyekszem megválogatni, hogy melyik képzésen veszek részt. A továbbképzés számomra 

mindig is azt jelentette, hogy elsősorban magamért, a munkámért megyek tanulni, új dolgokat 

hallani. Nem azért, mert valaki kötelezővé teszi azt, hogy bármilyen képzésen ott legyek. Az 

ember mindig tanulhat, főleg, ha ösztönző a környezete. A kolléganőkkel való időtöltés, 

ötletcsere mindig feltölt. 

Az óvónői hivatás úgy gondolom egy összetett, sokoldalú és felelősségteljes munka. 

Nagyon szívesen veszek részt olyan jellegű képzéseken melyek a gyermeki lélekkel 

foglalkoznak. 

Pályakezdőként nagy hatással voltak rám Ranschburg tanár úr előadásai és ott elhangzott 

szavai. Sok mindent tanultam tőle, amit alkalmaztam, és beépítettem a mindennapi 

munkámba. Fontosnak tartom a szakmai munkán túl az egyéni feltöltődést, családi 

kiegyensúlyozott életet. Továbbra is szem előtt tartom, hogy a 3-6 éves kor olyan szenzitív 

időszak, amelynek fejlődési, fejlesztési időszakát nem használjuk ki, a későbbiekben ez már 

nem pótolható. 

Pedagógusként arra törekszem, hogy a kisgyermek az édesanyától távol töltött időben is 

megtalálja azt a szeretetteljes közeget, ahol nyugodtan játszhat, jól érezheti magát és játék 

közben észrevétlenül fejlődve, alkalmassá válik az iskolai életre. Visszahozhatatlanok a 
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gyermekkor napjai, hetei, hónapjai. Olyan téglák ezek, amelyekre felépül az életünk. Ha sok 

tégla hiányzik, összedőlhet az építmény. 

Hiszem, hogy a gyermek fejlődése nagymértékben függ attól a családtól, ahonnan érkezik, és 

amellyel állandó kapcsolatban van. 

Örökre megmarad bennem a szülők felém irányuló szeretete, a gyerekek ragyogó tekintete, a 

hozzám való ragaszkodásuk. A szülők segítőkészsége felejthetetlen. Szerencsére mindig 

voltak, akikre számíthattam, akik önzetlenül segítettek. Ma már az akkori „gyerekeim 

gyerekei „ az óvodásaim lettek. 

Ezek az érzések nagyon hiányoznak a mindennapjaimból, amióta vezetőként munkálkodom. 

Itt is jelen van a szeretet a tisztelet, de valahogyan másként. 

Meggyőződésem, hogy a gyermek első hét éve döntő időszak, valójában egy nagy pecsét az 

egész hátralevő életpályájára. Sokszor hallani neves elöljáróinktól, hogy az óvodában van ám 

csak az igazi élet. Igazuk van! Ez alatt persze sokan azt hiszik, hogy az oviban csak játszanak 

a gyerekek. De azt, hogy játékokon keresztül egy óvónő milyen értékeket képes fejleszteni a 

gyerekekben, már kevesebben tudják. 

Mindig szem előtt tartom, hogy soha nem lesz egy másik ilyen életszakasz a gyermek 

életében, amikor ilyen látványosan és ilyet sokat tud változni, fejlődni, mint 3 és 6 éves kor 

között. 

Soha nem szabad elfelejteni, hogy mi vagyunk a gyerekekért és nem ők vannak értünk. Ez 

mindennapi elvárásom az óvodában dolgozók felé és az is, hogy csak 

gyermekszerető,empatikus, toleráns felnőttek vegyék körül a gyerekeket minden nap. 

Szeretnék „örökifjú „maradni,mert azt mondják, akik gyerekek között élik az életüket azok 

maradnak. Így aztán jó lenne minél többet közöttük lenni. 

Hiszem, hogy óvónőnek születni kell! Ezt a hivatást nem lehet megtanítani, hiába az iskola… 

Az élet, az első, gyerekekkel töltött év megmutatja, hogy valaki óvónőnek való vagy sem. A 

gyermeki szemek csillogása, a mosolygásuk, amikor azt mondják „szép vagy”, hogy 

„szeretlek, esetleg amikor feléd fordul, megfogja a kezed és „tévedésből”azt mondja „anya”. 

Ezekért a kiejtett szavakért már megérte ezt a hivatást választani és óvónőnek lenni. 

 

„A gyermek utánzó lénynek születik, nagyjából azzá lesz, amit kisgyermekként kap. 

Simogatásra simogatással felel, jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel.” 

 

Mérei Ferenc 
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Mit jelent számomra az Óvoda és bölcsőde? 

 

Tudatosan készülök, hogy tovább vigyem azokat az értékeket, melyek kialakultak az 

intézményben. Az óvodában eltöltött évek alatt –számomra is érezhető módon - változtam. 

Kollegáim példaértékű összetartása, segítőkészsége, elkötelezettsége meghatározó lett 

életemben. Munkahelyből az évek alatt „AZ ÓVODA” lett a második otthonom.  

Szakmaiságomban megerősödtem, tudatosabb lettem. A nehézségek erősítettek, megmutatták 

nincs lehetetlen. Azokért az élményekért melyek itt értek mindig hálás leszek. Kollégáim 

nagy többségére tudom, hogy számíthatok. Ez olyan láthatatlan kötelék, mely mindig 

megmarad, bármerre is visz utunk.  

Tudom, nem várhatom –és nem is várom el, - másoktól, hogy így érezzenek, de szeretnék 

példát mutatni.  

Milyen vezető szeretnék lenni? Szeretném megszerzett tapasztalatom,tudásom, 

elhivatottságom a gyerekek, szülők, dolgozók, fenntartó szolgálatába állítani. A csoportban  

eltöltött évek alatt is arra törekedtem, hogy a gyerekek önfeledten tevékenykedjenek, 

ismereteik gazdagodjanak, biztonságba érezzék magukat. A szülők nyugodtan induljanak 

dolgozni, annak tudatában, hogy gyermekük jó helyen van. Ugyanerre fogok törekedni 

megválasztásom esetén,vezetői munkásságom során is. 

 

Helyzetelemzés 

Pályázatom elkészítésekor nagy előnyt jelentett számomra intézményünk ismerete.  

Rendelkezem:  

 hely  

 személy: alkalmazotti-, szülői- és gyermekközösségünk ismeretével  

 dokumentum ismerettel is.  

 

Dévaványa Város Önkormányzata 2013.augusztus 1-től döntött köznevelési és közművelődési 

intézményei átszervezéséről. A bölcsődei, óvodai nevelési feladatokat ellátó intézmény 

valamint a József Attila Művelődési Ház a Ladányi Mihály Könyvtár és a Bereczki Imre 

helytörténeti gyűjtemény összevonásával megalakította a Dévaványai Általános Művelődési 

Központot. Intézményünknek a köznevelési törvény szerint a korábbi programok jogfolytonos 

megvalósítása mellett el kellett készítenie valamennyi egység szakmai programját magában 

foglaló pedagógiai-művelődési programját. 
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A program megalkotása során figyelemmel kellett lenni a fenntartó által elfogadott alapító 

okirat tartalmára.  

Az új intézmény az alapító okirat szerint többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, 

melynek három szakmailag önálló egysége van. 

Óvoda, bölcsőde 

Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési ház 

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

Fenntartónk Dévaványa város Önkormányzata. 

Gazdaságilag önálló intézmény vagyunk.  

Az iskolák állami fenntartásba kerülésekor a képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskolák 

működtetését is ellátja,ezért az iskola takarítónők az karbantartók és az iskolai étkezés ellátása 

is a DÁMK feladata. Az alábbi diagram az intézmény jelenlegi szervezeti felépítését mutatja. 
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A Dévaványai Általános Művelődési Központ szervezeti ábrája 
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Szervezeti felépítésünk  
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Az alapító okiratunk szerint a következő feladatokat látjuk el. 

096010  óvodai intézményi étkeztetés 

096020 iskolai intézményi étkeztetés 

091110  óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092120  köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

091250 alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

098022 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

104030 gyermekek napközbeni ellátása 

082091 közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

082093 közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

082094 közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 könyvtári szolgáltatások 

013360 más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

082061  múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082063  múzeumi kiállítási tevékenység 

 

Humán erőforrások az intézményben 

 

Az intézményben 67 fő dolgozik, többnyire közalkalmazotti jogviszonyban. Foglalkoztatunk 

munka törvénykönyves dolgozókat is.1 fő 4 órás és 1 fő rendszeres megbízási szerződéssel. 

van alkalmazásban. A többi dolgozó főállású,közalkalmazotti jogviszonyban álló 

munkavállaló. 

 

Személyi feltételek az óvodában 

A gyermekek nevelését, gondozását 16 óvodapedagógus, 8 szakképzett dajka néni, 1 

óvodatitkár és 1 fő magasabb vezető látja el. Az óvoda a lelkes dolgozóknak köszönhetően 

mára modern, a kor igényeit, elvárásait és az oktatási-nevelési módszerek korszerű 

alkalmazását megvalósító intézmény lett. . A gyermekcsoportokban dolgozó kollégáim jól 

felkészült, tapasztalt, többségük hosszú évek óta ezen a nehéz, küzdelmekkel és örömökkel 
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teli pedagóguspályán tevékenykedik. Jellemző rájuk az egyéni, szakmai ismereteik bővítésére 

való törekvés, a gyermekszeretet.  

Az intézményünkben dolgozók tudatosan, szakszerűen és magas színvonalon látják el 

munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben 

tartása, a tenni akarás a jellemző. Ezért munkaidejükön túl,- minden ellenszolgáltatás nélkül-, 

sokat áldoznak szabadidejükből is, hogy a gyermekek személyiségfejlesztése minél teljesebb 

legyen (mozi, színházlátogatások, kirándulások, közös programok szervezése szülőkkel, 

gyerekekkel, családi gyermeknapok,stb., vagy csak éppen azért, mert a csoport tervezett 

feladatai ezt megkívánják). A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársaim gondos, 

körültekintő az óvodapedagógusokkal jól összehangolt munkára képes, szintén nagy rutinnal 

valamint lelkesedéssel teli kollégákból áll. A technikai dolgozók mindegyike rendelkezik 

dajkai végzettséggel. 

Intézményünk munkáját külső szakemberek is segítik több éve. Gyermekeink fejlesztését heti 

rendszerességgel szülői beleegyezés mellett végzik: gyógytestnevelő, logopédus, 

fejlesztőpedagógus, pszichopedagógus. A sajátos nevelési igényű gyermekeink kapcsán utazó 

gyógypedagógus, logopédust alkalmazunk megbízási szerződéssel. Ő is folyamatosan segíti 

munkánkat.  

 

Bölcsőde 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, az intézmény engedélyezett létszámát az alábbiakban határozta meg.  

A feladat ellátásához szükséges felnőtt létszám: 

- Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő 

- A két gondozási egységre 1 fő technikai dolgozó.  

A bölcsődében 4 kisgyermeknevelő,1 technikai személyzet látja el a 24 férőhelyes 

intézményegységet. 

Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 

A Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési házban 5 szakember és 2 technikai személyzet 

végzi a napi munkálatokat. Az intézményegység vezető főiskolai diplomával rendelkezik, 

informatikus, könyvtáros. A gyermek könyvtáros magyar szakos tanár,könyvtáros. Az 

olvasószolgálatos kolléga is informatikus, könyvtáros végzettségű. A feldolgozó könyvtáros is 

rendelkezik szakirányú képesítéssel. A művelődésszervező kolléga is diplomás. 

Helytörténeti gyűjtemény 
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A Bereczki Imre helytörténeti gyűjteménynél két fő szakalkalmazott dolgozik. Fazekas, népi 

kismesterség oktató, népi játszóház vezető, egyetemi végzettségű restaurátor; magyar tanár, 

könyvtáros, etnográfus. Jelenleg tanító végzettségű múzeum pedagógus helyettesíti a gyesen 

lévő kollégát. 

Ügyviteli alkalmazott 1 fő , aki adminisztrátor, gazdasági ügyintéző, raktárkezelői feladatokat 

lát el. Technikai alkalmazott , takarító 1 dolgozó van a múzeumban. 

Dévaványai Múzeumbarátok Köre, közhasznú szervezet is segíti az itt folyó munkát és 

színesíti a programokat. Tagjai többnyire külsős szakemberek (pedagógusok, történészek, 

zenészek, néptánc pedagógus, mesteremberek, kézművesek. Nagyon népszerűek a nyári 

múzeumi táborok, melyre a határon túlról is érkeznek résztvevők. 

Gazdasági Iroda 

1 gazdaságvezető,1 könyvelő és 1 személyzetis, pénztáros munkatárs látja el a nem kevés 

adminisztratív feladatokat. A gazdaságvezető közgazdász diplomával a többi dolgozó 

szakirányú végzettséggel rendelkezik. 

Karbantartók 

A DÁMK karbantartási feladatait 8 karbantartó látja el. Végzettségünk szerint van közöttük 

festő, asztalos,lakatos,kertész. Igyekeztünk úgy gazdálkodni a humán erőforrásainkkal, hogy 

minél több feladatot tudjunk saját hatáskörben ellátni. Télen fűtői,nyáron kertészeti 

feladatokat is ellátnak. 

Takarítók 

Minden telephelyen biztosítva van az előírt létszám a napi feladatok ellátásához. Minden 

telephelyen osztott műszakban dolgoznak a gyerekek igényeit maximálisan figyelembe véve. 

 

Tárgyi feltételek megléte az óvodában 

 

Tárgyi feltételek biztosítása terén minden egységben a minőségre törekszünk, és ez a 

későbbiekben is feladat kell, hogy legyen. 

Az óvodák külső felújítása egy sikeres pályázat következtében megvalósulhatott. 

Megtörténtek a nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és a homlokzati hőszigetelés minden 

telephelyen.  

A csoportszobák praktikusan, esztétikusan berendezettek, a bútorok, a felszerelés a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelnek Az eszközök beszerzésében jelentős szerepe 

van a pályázatokon elért eredményeknek. A csoportszobákban elhelyezett levegőtisztítók a 

téli időszakban megfelelő páratartalmat és tiszta levegőt biztosítanak a gyermekek számára. A 
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fenntartó a működéshez szükséges alapvető feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az 

eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a célra felhasználható részén kívül 

pályázati forrásokat is igyekszünk felkutatni és felhasználni. Az óvoda alapítványa is 

rendszeres segítséget nyújt a tárgyi eszközök bővítéséhez. 

Beszerzéseinkhez (játék, eszköz, tisztítószer) próbáljuk a legkedvezőbb forrásokat 

megkeresni- akciókat, kedvezményeket kihasználni. Néhány esetben gazdaságosabb 

vásárlásokat tudunk lebonyolítani. Az intézmény a tárgyi feltételek biztosítása során a 

gyermekekhez is közelálló természetes anyagok használatát részesíti előnyben. 

A tárgyi feltételek biztosításánál figyelembe vesszük az óvodára vonatkozó egészségügyi 

kötelezettségeket is, így: az ÁNTSZ általi illetve a tűz- és munkavédelmi előírás szempontjait 

is.  

Az udvari játékaink nem felelnek meg az európai uniós elvárásoknak, nem minősítettek. A 

legutóbbi udvari játékok felülvizsgálata során feltárt baleseti veszélyeket elhárítottuk, 

kijavítottuk. De sajnos minősített játékok vásárlására nem látok reális esélyt a nagyon magas 

ár miatt. Mindenképpen keresni kell a pályázati lehetőségeket. 

A tálaló konyháink megfelelnek a HACCP minőségi rendszernek és e szerint működnek. 

A legjobban egy fejlesztő és tornaszoba hiányzik minden óvodai egységből. Az épületek 

adottságai nem teszik lehetővé még átalakítást követően sem. 

Bölcsőde 

Bölcsődei csoportunk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését - gondozását, 

megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak. Csoportszobákban a 

gyermekek életkorának megfelelő méretű bútorok, kisebb puha szőnyegek, párnák, 

gyermekfektetők vannak. Az elmúlt évben teljesen megújult a bölcsőde belső berendezése. 

Minden igényt kielégítő, modern csoportszobák várják a 3 éven aluli gyermekeket. 

Játék tárgyi feltételei: a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök és a 

csoportlétszámnak, összetételnek megfelelő mennyiségű játék minden tevékenységformához 

rendelkezésre áll  

Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési ház 

 

A könyvtár épülete is a pályázatnak köszönhetően felújításra került és szépen megújult. Külső 

hőszigetelés, nyílászáró csere megtörtént. Az elmúlt évben lecseréltük az elhasználódott, régi 

számítógépeket is, melyeket a könyvtárhasználók vesznek igénybe 
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Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

 

A múzeum belső felújítása szintén egy sikeres pályázat keretében jelenleg van felújítás alatt. 

Ablakszigetelés, padlócsere folyamatban van. Az intézmény informatika állománya a mai kor 

követelményeinek megfelelő. Megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre állnak a különböző 

tárlatok,kiállítások megszervezéséhez. 

 

Karbantartók, technikai személyzet 

 

A munkavégzésükhöz szükséges tárgyi feltételek rendelkezésükre állnak és adottak a 

minőségi munkavégzéshez. 

Közművelődés feladatai  

 

A közművelődés jelenlegi legnagyobb és talán legnehezebb feladata, a helyi lakosság 

megszólítása, illetve minél nagyobb számban való bevonása a közösségi életbe. A DÁMK 

keretén belül működő egységek célja, illetve feladata, hogy széleskörű kapcsolatot teremtsen 

az intézmény és a városrész lakossága között. Jelenleg a közművelődés leginkább az 

iskolásokra és a szülői körre épít, ennek megfelelően alakítja programjait. 

 

Művelődési ház 

A Művelődési Ház olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség 

számára nyújt kikapcsolódási, művelődési lehetőséget.  

Közreműködik a helyi lakosság művelődési igényeinek felkeltésében és azok kielégítésében, 

továbbá a helyi, kulturális értékek közvetítésében és azok elsajátításában.  

Szabad terem- és intézményi kapacitását bevétel orientált szolgáltatásokra fordítja: terem- és 

kapcsolódó helyiségek, berendezések, eszközök bérbeadása. 

Szórakoztató rendezvények szervezése. Színházi előadások, előadói estek, táncos 

rendezvények. 

Helyi jellegű témákban kiállítások szervezése, a helyi kulturális élet lehetőségeinek 

propagálása.  

A város lakosságának, civil szervezeteinek kulturális programok biztosítása, közösségi 

igényeinek fokozott segítése. Különös figyelmet fordítva a társintézmények programjaira, 

annak segítésére. 
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Az intézmény segíti egyesületek, szervezetek, közcélú csoportosulások, intézmények tervezett 

művelődési és sportakcióit, valamint kulturális megmozdulásait, azok tartalmasabbá tételében, 

helyet ad lebonyolításhoz. 

Különös figyelmet fordít az éves városi rendezvénytervben rögzített kulturális, helyi/állami 

ünnepek vagy egyéb események megszervezésére és lebonyolítására.  

Egyéni kezdeményezésre megfelelő létszám esetén különböző csoportok indítása, 

működésének segítése; pl. nyelvtanfolyamok, szakmai tovább/átképzések, klubok. 

Lakossági igényekhez kapcsolódó vásárok, termékbemutatók szervezése, lebonyolítása. 

 

Könyvtár 

A könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és gondozza. 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

Az intézmény dolgozói keresik a pályázati lehetőségeket, hogy a könyvek létszámát 

szaporítani tudják. 

 

Helytörténeti gyűjtemény 

 

A helytörténeti intézményegység feladata a Dévaványán élők számára a magyar kultúra 

értékeinek terjesztése. 

A múzeum a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a gyűjteménybe kerülő 

kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, nyilvántartásba vétele, rendezése, 

gondozása, raktári megőrzése, megelőző állagvédelme, restaurálása, állandó és időszakos 

kiállítások szervezése. 

 

Óvodai nevelő-oktató munkánk 

 

A pedagógiai munkánkat az Együtt - Értük Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján 

végezzük, amely magában foglalja a nevelőtestületünk gyakorlati tapasztalatait is. Célunk az 

itt megfogalmazott feladatok végrehajtása, megvalósítása. 

Óvodánk nevelési feladatai:  

 Egészséges életmód alakítása  
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 Érzelmi és erkölcsi nevelés biztosítása  

 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés  

A programunk tevékenységi formái: 

 tevékenységekben megvalósuló tanulás:  

 játék  

 ének, zene, énekes játék, tánc  

 vers, mese  

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,  

 mozgás  

 a külső világ tevékeny megismerése munka jellegű tevékenysége 

 

Pedagógiai hitvallásom 

 

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell 

elbocsájtani." /Rudolf Steiner/ 

Vallom, hogy az óvodai élet során fontos a gyermeki személyiség tiszteletben tartása. 

A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése; fejlődésük és fejlesztésük során az egyéni 

és életkori sajátosságaik, másságuk, fejlődési ütemük figyelembe vétele.  

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, s a mi feladatunk, hogy kiteljesedéséhez az 

alapokat lerakjuk; a boldog, sikeres és alkotó élethez szükséges kompetenciákat megerősítsük. 

Vezetői munkám során szem előtt tartom, hogy e tevékenység csak a nevelőtestülettel, 

valamint a pedagógiai munkát segítők teljes körével együttműködésével valósítható meg. 

Ennek feltétele a kiegyensúlyozott, együttműködésre alkalmas légkör, a szakmai fejlődés 

igénye, az egyének helyének megtalálása a felnőtt-közösségben. 

Alapvető közös nevező az óvoda dolgozói körében a gyermekek, mindenek felett álló 

érdekének és jogaiknak tiszteletben tartása, a feltétel nélküli gyermekszeretet. 

Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, eredményeket csak közös szemlélettel, 

közös célok megfogalmazásával, szorosan együttműködve érünk el.  

Szakmai tudásunkat érvényre juttatva támogatjuk a családi nevelést. Hitelességünk, 

pedagógiai hozzáértésünk a biztosítéka a gyermeki személyiségfejlődés megsegítésének. 

Vallom, hogy csakis az az intézmény lehet sikeres, ahol a dolgozók jól érzik magukat, alap 

szükségleteik feltételei megtalálhatóak.Erőfeszítéseiket, munkájukat elismerik. 
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Intézményi értékek, melyre lehet alapozni: 

 a gyermekek szeretete, tisztelete  

 egyéni képességfejlesztés 

 innovációra való törekvés 

 etikus magatartás az intézmény valamennyi dolgozóra részéről, 

 lelkiismeretes munka, egyenlő munkamegosztás 

 a szülőkkel, látogatókkal folyamatos, jó kapcsolat, konstruktív együttműködés 

Munkánk alapja a jó munkahelyi légkör megteremtése, melynek feltételei: 

 tiszta, világos, jól kialakított feladatok és pontosan meghatározott munkakörök, 

 reális, megvalósítható célok, 

 a munkára való motiváltság, 

 egészséges szakmai versenyszellem, 

 a vezetők a nevelőtestület a dolgozók, szakmai igényessége, 

 az ellenőrzést követő reális, építő értékelés, 

 egymás iránti odafigyelés, segítő szándék. 

 őszinteség 

 

Vezetői célok, alapelvek 

 

Számomra a legfontosabb dolog ezen a pályán a gyermekszeretet megléte, érvényesülése. 

továbbra is, minden döntésem meghozatalában a gyerekek és az ők érdekeik az elsők. 

A szeretet motiválhatja legerősebben azon törekvésünket, hogy a gyermekek személyiségének 

fejlesztésében eredményeket érjünk el, hogy odafigyelésünk, empatikus készségünk belülről 

fakadjon. 

Valóban fontos legyen a boldog gyermekkor.  

Szeretnék az óvoda dolgozóival közösen kialakított értékrend, az általuk is elfogadott és 

jóváhagyott dokumentumok alapján olyan közösséget vezetni, akik tudják, mit akarnak, és 

tudják, hogyan. 

Közös erővel és közös felelősséggel dolgozni, hogy mindenki úgy gondolja a gyermek a 

legfontosabb az itt dolgozók számára. 

Számítok a dajka nénik nevelést segítő munkájára, a technikai személyzet igényes 

munkavégzésére. 
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Gyermekek és felnőttek egyaránt tapasztaljanak az óvodában odafigyelő, őszinte emberi 

érzéseket, érezzék, hogy elképzeléseik, gondolataik érzéseik, véleményük fontosak. 

Az óvoda alkalmazotti közössége különböző egyéniségekből áll. Minden óvodapedagógusnak 

vannak szakmailag erős területei, ezek kamatoztatása a testület munkáját erősíti. 

A különböző továbbképzéseken, tanfolyamokon elsajátított ismereteket fontos, hogy minden 

kolléga hasznosítsa gyakorlati tevékenységében.  

Célom fenntartani, elérni, hogy mindenki a saját képességeinek, tudásának maximumát vesse 

latba ahhoz, hogy az Óvoda, az intézmény jó hírnevét még erősebben megalapozza. 

Szem előtt tartom, hogy a siker, az elismerés a felnőttek számára is motiváló tényező.  

Kiemelten fontos,hogy az intézménybe járó, valamely területen tehetséges gyermekek 

felfedezésére, fejlesztésük minőségére. 

 

Pedagógiai vezetői Program 

 

"Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a 

munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a 

nagy, végtelen tenger iránt. " 

Antoine de Saint-Exupéry 

  

Nevelőmunkánk tervezése során figyelembe kell venni a körülöttünk lévő világ változásait, 

kihívásait. El kell gondolkoznunk azon, hogy mi építhető be az óvodai életbe, mi segíti a 

gyermekek fejlődését, mivel tehetjük hatékonyabbá munkánkat. 

A nyugodt, bizalommal teli légkört elengedhetetlennek tartom a kiemelkedő nevelőmunka 

eléréséhez. 

Mindenkinek pontosan ismerni, tudni kell, hogy mit akarunk, s hinni abban, hogy amit 

csinálunk, jó és eredményes lesz. 

A meglévő erőforrásokat hatékonyabban szeretném felhasználni, hasznosítani kollégáink 

tehetségét. 

Támogatom a fejlesztő javaslatokat, irányítom a megoldás közös keresését, az új ötletek 

bevezetését, megvalósítását.  

Pályázatok elnyerésével bővíteni kívánom az anyagi erőforrásokat  

Személyre szabott feladatadásra törekszem.  

Tiszteletben tartom a dolgozók méltóságát. 

A vezetői munka nem egyszemélyes tevékenység. A csapatmunka, a közös munka 

összehangoltságára számítok a munkatársak aktív segítségével.  
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Hatékonyan használjuk fel személyes erőforrásainkat. 

A technikai dolgozókat egyenrangúnak, az eredményes munkát hatékonyan elősegítő társnak 

tekintem. Fontos számomra, hogy szeretettel bánjanak a gyerekekkel, igényük legyen a 

tisztaságra, példamutató viselkedéssel, munkával tevékenyen vegyenek részt az óvoda 

életében.  

Türelem, tárgyilagosság, őszinteség, diszkréció. 

Vallom hogy valamennyi munkatársam tisztelete, megbecsülése – végzettségtől, beosztástól, 

életkortól függetlenül – fontos számomra.  

 

Vezetői feladataim 

 

A köznevelési törvénynek való megfelelés 

A fenntartó koncepciójával, elvárásaival összhangban hatékony konstruktív együttműködés 

A pedagógus életpálya bevezetésévek kapcsolatos feladatok 

Szakmai feladatok 

 

A helyi nevelési program, a vezetői program következetes végrehajtása 

Szakmai feladatok irányítása 

Alkotó együttműködés kialakítása az óvodapedagógusokkal 

A szakmai munka ellenőrzése, értékelése 

A szervezeti kultúra fejlesztése 

A gyermekvédelmi munka koordinálása 

Esélyegyenlőség biztosítása 

A szülőknek a harmonikus kapcsolat feltételeinek biztosítása, az együttműködés koordinálása 

Társintézményekkel az együttműködési kapcsolat bővítése

Csapatépítés, magasan kvalifikált, innovatív, szakmailag jól képzett nevelőtestület 

,alkalmazotti dolgozók koordinálása. 

Az intézmény menedzselése a szülők, városi illetve városon kívüli óvodák körében 

Innovációs tevékenységek, új keresés támogatása, irányítása 

Az intézmény önálló intézményi arculatának megerősítése 

 

Tanügyi feladatok 

 

A törvényesség betartása, betartatása 

Naprakész dokumentáció vezetése 
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Tanügy igazgatási feladatok ellátása 

 

Gazdasági feladatok 

 

Az óvoda napi ügyvitele és üzemeltetési feltételrendszerének biztosítása 

Önálló gazdálkodás hatékony működtetése 

A költségvetés tervezése, betartása 

Hatékony gazdálkodásra törekvés, pénzügyi, technikai, szellemi erőforrás bővítése 

Takarékosságra ösztönzés (víz, villany) 

 

Munkáltatói feladataim: 

A DÁMK dolgozóinak munkáltatói feladatainak törvényes ellátása 

 

Fenntartói elvárások  

 Az alapító okiratban foglaltak szerint járjon el a vezető.  

 Az intézmény szakmai, gazdálkodási, tanügy-igazgatási irányítása, vezetése.  

 Az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatának ellátása.  

 Legyen költséghatékony,  

 Jogszerű az intézmény és vezetőjének tevékenysége.  

 Partnerközpontú és gyermekközpontú a szemlélete,  

 A fenntartó határozatait maradéktalanul hajtsa végre,  

 Hatékony legyen a pályázatírásban,  

 Az eddig megteremtett értékek továbbvitelét,  

 Az intézmény működésének zavartalanságát alapozza meg.  

 Megfelelő módon képviselje az intézményét.  

Hiszem, hogy az összes olyan elvárásnak, melyet a fenntartó az intézményvezető felé közvetít  

jómagam és munkatársaim is maradéktalanul eleget tudunk tenni. Törekszem továbbra is a 

kialakult jó kapcsolat megtartására, további ápolására. 

 

Az intézményegységekben –múzeum,könyvtár és művelődési ház- 

feladataim - rövid távon. 

A többi intézményegység szakmaiságához nincs kompetenciám bármilyen rövid 

illetve hosszú távú célokat megfogalmazni. 

Az ő esetükben a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény menedzselése,a 

munkaszervezéssel,irányítással kapcsolatos teendők ellátása  a működési feltételek 
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biztosítása és segítése a feladatom. 

A könyvtár és a múzeum szakmai tevékenységével kapcsolatos kérdésekben továbbra 

is az intézményegység vezetők maximális odaadó munkájára számítok. Nem kívánok 

és fogok beleszólni a szakmai munkába , mint ahogyan eddig sem tettem. 

A még jobb,hatékonyabb munkavégzés megoldása érdekében betegség,szabadság 

idején egymás munkájának segítése 

 A művelődési ház egy épületben való elhelyezése a Művészeti iskolával átgondolt, 

napi szintű egyeztetéssel, megbeszéléssel és kellő kompromisszummal 

megvalósítható. Erre kell törekedni az ott dolgozóknak. Ezen a téren még nagyon sok 

a tennivaló és sokat kell fejlődni. 

 a művelődési ház programjainak népszerűsítése,az ott folyó munka segítése,közös 

feladatunk legyen 

 Kommunikáció javítása, intézményi információáramlás jobbá tétele 

 igazságosabb munkamegosztás a karbantartók körében 

 a művelődési házban dolgozók önállóbb munkavégzése az egészséges munkahelyi 

klíma megteremtése, mely a minőségi munka elengedhetetlen része 

 egy olyan minőségi értékelési rendszer bevezetése ahol visszajelzést kaphatnak 

munkájukról az ott dolgozók: olvasóktól, látogatóktól,partnerektől. 

 igény a rendszeres megbeszélésekre 

 tárgyi felszereltség bővítése 

 őszinte, nyílt , építő jellegű megbeszélések 

 

 

Rövid távú megoldásra váró feladataim szakmai munka téren:  

 az intézményi információáramlás valamint kommunikáció erősítése.  

 az életpálya bevezetése és az új minősítési rendszer bevezetésével kapcsolatos 

feladatok segítése. 

 Gyakornokok mentorálása, segítése 

 Portfólióval kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok átadása a kollégáknak 

 Céljaim között szerepel a tehetséggondozás méltó helyére való kerülése. Ne csak az 

alapprogram része legyen, hanem megvalósuljon az óvodákban. 

  Sokat munkálkodom, hogy a korai fejlesztés is minél hatékonyabb legyen. Ebben 

óriási szerepe van a védőnő, gyermekorvos, a családsegítésnek, jelzőrendszerben 

résztvevő szakembereknek. 
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 Szeretnék egy jól működő szülői klubbot létrehozni, ahol neveléssel kapcsolatos 

segítséget kaphatnának azok a szülők akiknek, erre tényleg szükségük van, mert a 

szülői minta nem volt jelen az életükben. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülő 

örülni tudjon annak, hogy gyermeke már ilyen sokat fejlődött, erre meg erre képes, és 

nap, mint nap megkérdezze Tőle, minek örült az óvodában, mi történt vele. 

 a szervezet fejlesztése, alakítása - egységesség kialakítása 

 a pedagógus módszertani és egyéni, szabadsága mellett; jó munkatársi kapcsolatok 

ápolása, kialakítása.  

 az új pedagógiai módszerek elsajátítási lehetőségének biztosítása (továbbképzés, 

önképzés).  

 a pályázatokon való részvétel, azok lebonyolítása minden intézményegységben.  

 a gyermekjátékok, eszközök,könyvtári állományunk folyamatos fejlesztése, bővítése.  

 a szülői házzal, családokkal való kapcsolat ápolása, a már hagyománnyá vált közös 

programok szervezése, lebonyolítása  

 biztosítsam a kollégáim számára a szakmai autonómiát 

 támogassam őket az új ismeretek megszerzésében:  

o ezért szorgalmazom a továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételüket. 

Bízom benne, tudunk olyan forrásokat találni, előadót meghívni, ami mindenki 

szakmai fejlődését segíti.  

o A pedagógus szakvizsgás képzéseket maximálisan támogatom,ha erre 

megfelelő keretet tudunk találni,vagy pályázati forrásokat felkutatni. 

 mindig világos, jól meghatározott, reális és elérhető célok kijelölése  

 A közoktatás rendszerében várható változások után az intézmény működésének ,szakmai 

dokumentációinak felülvizsgálata 

 a gyerekek fejlesztése érdekében ésszerű megoldások keresése,ha a pedagógiai 

szakszolgálat már nem látja el az óvodásaink fejlesztését. 

 Az intézmény információs rendszerének felülvizsgálata, fejlesztése 

 Az intézmény kapcsolatrendszerének bővítése és minőségi javítása 

 A honlap megfelelő működtetése 

 Munkahelyi klíma javítása 

 Füvesítés mielőbbi pótlása az adott telephelyeken 

 Mosdófelújítás két óvodai telephelyen 

 konfliktusokat kezelni kell és szeretném ha tudnák a hozzám bizalommal 

fordulók,hogy a békés megbeszélésre, problémák feltárására, és a lehető legjobb 
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megoldásra törekszem. Ezekre a konfliktusokra fel vagyok készülve, hiszen nincs 

olyan közösség ahol ez ne lenne. Jó lenne, ha mindannyian éreznék, hogy bizony van 

építő konfliktus is, a szakmai vitákra mindig úgy kell tekinteni, ami hatékonyabbá és 

jobbá teszik nevelőmunkánkat  

 A jelenleg futó pályázataink , többek között a TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1128-as 

számú minél hatékonyabb megvalósítása. 

 a marketing munka végzése az intézmény még sikeresen működése érdekében 

 

Középtávú feladataim lesznek:  

 a csoportszobák szekrényeinek, öltözőszekrényeinek cseréje 

 udvari játékok tárolásának megoldása.  

 a kapcsolatrendszer ápolása, esetleges bővítése. 

Hosszú távú elképzeléseim: 

 A rendelkezésre álló erőforrások hatékony és ésszerű felhasználása 

 Költséghatékonyan működő intézmény 

 Sikeres karrierek a dolgozók körében 

 Elégedett partneri együttműködés 

 Kellemes munkahelyi klíma 

 Állandó innovatív légkör kialakulása 

  Pedagógiai programunk sokszínűségének fejlesztése. 

  intézményünk nyitottabbá tétele  

 az udvari játékeszközök bővítése  

  az óvoda udvarának szépítése  

  az udvarok burkolatainak és kerítésének felújítása  

  a bölcsődében tereptanár kiképzése, hogy továbbra is tudjuk  fogadni a hozzánk jövő 

leendő munkatársakat. Szeretném a fiatalokat ezzel a lehetőséggel is az 

intézményünkbe vonzani.  

 

Záró gondolatok 

Azt gondolom, hogy ma egy jól működő intézménynek professzionális vezetőre van szüksége. 

Az igényes vezető az igényes alkalmazottak között állandóan megerősít, biztat, 

követelményeket állít, újabb célokat tűz ki, motivál, aktivizál. Fontos, hogy a vezetői 

funkciók állandóan érvényesüljenek.  
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Az intézményvezető egyszemélyi felelőssége nem mond ellent a vezetői munkában 

érvényesíthető demokratizmusnak. Stratégiában kell gondolkodni, közösen kell terveket 

alkotni és megvalósítani, mert csak így várható el, hogy mindenki ereje és tehetsége szerint 

dolgozzon. A kitűzött célokat csak közös erővel, tenni akarással, bizalommal, közös 

erőfeszítéssel tudjuk elérni. A program megvalósításában számítok az alkalmazotti közösség, 

a szülők, a fenntartó támogatására, hiszen az intézmény jövője mindannyiunk közös érdeke.  

Elképzelésem szerint, akkor tudunk eredményesen együtt dolgozni, ha mindenki képességei 

szerint hozzájárul a sikerek eléréséhez és személyes felelősséggel tartozik vállalt és kapott 

feladatainak teljesítéséért. Ennek során biztos vagyok abban, hogy építeni lehet munkatársaim 

pozitív értékeire, melyek érvényesülésekor a szándék elsődlegesen fontos, a tettek, pedig 

magukért beszélnek. Bízom abban, hogy elkötelezve a közös célok iránt, tiszteletben tartva 

egymás véleményét, kölcsönösen törekszünk a folyamatos megújulásra, a fejlődésre. Az 

intézményvezetés a mai világban nem könnyű dolog, szerteágazó, sokszínű és napról napra 

változó feladatok elé állítja az embert. E felelősség teljes feladatot legjobb tudásom szerint 

igyekeztem eddig is ellátni. 

3 évtizede dolgozom a közoktatásban,köznevelésben, munkám során több szakmai színtéren 

változatos tevékenységet folytattam. 

Azt gondolom a vezető hozzáállása, szorgalma, kitartása,elhivatottsága ösztönzően hat a 

kollektíva munkájára. Csak együtt, közösen leszünk képesek céljaink megvalósítására 

Vezetői munkában a kollégáimra támaszkodom, ugyanazt várom el tőlük, mint önmagamtól:  

Meggyőződésem, hogy a csapatformálás akkor sikerül, ha szem előtt tartom Maslow  

felismerését:  

„ Az ember számára az a legfontosabb, hogy tudja, érezze, szükség van rá.” 

 

„ Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. ’’ 

Pályázatomat ezért a „soknak” ajánlom:  

A gyerekeknek - akikért történik minden.  

A szülőknek - akik tudják, hogy gyermekeiket szeretjük, elfogadjuk, és hogy jó 

kezekben vannak.  

Az alkalmazottaknak - akik szívvel-lélekkel dolgoznak a DÁMK 

intézményeiben 

 

Köszönöm, hogy időt szánt pályázatom megismerésére 

 



Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. 

 „EGYÜTT-ÉRTÜK”   29 

 



Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. 

 „EGYÜTT-ÉRTÜK”   30 

 


