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A Rákospalotai Hetedhét Óvoda - Bocskai utcai óvodájának alkalmazotti véleménye a
vezetői pályázattal kapcsolatban

Balla Béláné vezetői pályázata
A pályázat benyújtásának motivációja: a vezetői hitvallásban megfogalmazottak alapján a
gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartja szem előtt. Olyan értékeket
szeretne teremteni illetve tovább vinni, ahol az igényesség, tolerancia, egymás elfogadása és
tiszteletben tartása alapvető emberi magatartás.
A dokumentum korrekt, adatokra épülő helyzetképet tartalmaz, a pályázó komplex elemzést
készített a tervezett összevont óvodákról, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
-

működési, szakmai helyzetelemzés

-

az intézmények személyi feltételei

-

egyes óvodák sajátos arculata

-

szakmai munkaközösségek

-

intézményi ellenőrzések, értékelések terén.

A vezetői koncepció a célokhoz illeszkedő általános, illetve rövid és középtávú feladat
rendszert tartalmaz. A pályázó által felállított célok alapja a törvényesség és a szakmai
színvonal biztosítása, a XV. kerületi Önkormányzat köznevelési koncepciójának szem előtt
tartásával 6 óvoda átfogó intézményi kultúrájának kialakítására törekvő.
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Kérdések-kérések
1. Nem világos számunkra az intézmény tervezett-szervezeti felépítésének ábrája. Az ábra
alapján a Klapka óvoda, Bocskai óvoda, és a Mozdonyvezető óvoda az intézményvezető
helyettes II. számú személy alá van sorolva. A vezetői team feladatmegosztásánál a
függetlenített intézményvezető helyettes I illetve II-nek azonban más-más feladat kerül
felsorolásra.
2. Tudhatjuk-e ki lesz óvodánknak a közvetlen irányítója, vezetője?
Szeretnénk, ha továbbra is az ez idáig jól bevált szervezeti felépítésünk, a kialakított jól
működő módszerünk folytatódna, ami szerint az eddigi intézményvezetőnkön keresztül,
annak segítségével, korrektül működött az óvoda.
3. Fejlesztésre szoruló területek meghatározásánál: miután a Bocskai óvoda nem
rendelkezik tornaszobával, és kiemelt nevelési feladata a mozgásfejlesztés, ezért
tervezi-e az ehhez szükséges eszközök bővítését?
4. Információáradás, kapcsolattartás, közvetlen megoldását hogyan tervezi (sürgős
levelek, papírok)? Hivatalos dokumentációk kézbesítése-átvétele hogyan fog történni?
5. Észrevétel:
6. – Pályázatában sokszor úgy érezzük, hogy a megvalósítás lépései nem igazán
körvonalazódtak. Javasoljuk, a jól működő alaprendszerek megtartását, s ezek
figyelembe vételével az egységesítést.
A közös munka reményében sok sikert kívánunk!
2017. április 21.
a Bocskai óvoda kollektívája
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