Határozati javaslat 1. számú melléklete
1./ Nagyné Ambrus Györgyi - a Sipos Utcai Óvoda vezetője - szakmai beszámolójának
véleményezése
A vezetői program az elért eredményekre alapozva az eddigi értékek továbbfejlesztését és a
partnerközpontú intézményi működtetést tekinti feladatának. A kitűzött célok a felmért és
számba vett változásokra, az intézményt használók igényeire és a jogszabályi környezet, elvárás
felé történő megfelelés szerint lett meghatározva. Vezetői feladatait így az
intézményműködtetés, a szolgáltatás gyakorlása, az ezzel kapcsolatos tárgyi és humán feltételek
fejlesztése megvalósításában tűzte ki. Ezen a téren bőséges, pontos listába szedte a fejlesztésre
váró, elvégzendő feladatokat és megfelelési, igazodási keretfeltételeket. Ezen a ponton is
látszik elméleti és gyakorlati felkészültsége, magas szintű szakmai hozzáértése és
tapasztalatokból visszaigazolt tudása. Számba vette a nevelési szereplők és az azt segítők
feladatait, a velük való vezetői együttműködés formáit. A helyzetelemzésnél a pedagógiai
folyamatok tervezését, megvalósítását, értékelését, a szükséges korrekciókat, a személyiség és
közösségfejlesztés kitűzött céljainak megvalósítását, a pedagógiai munka feltételeit – tárgyi,
személyi és szervezeti téren- egyaránt felméri és figyelembe veszi. A szakmai helyzetelemzésre
építi fejlesztési elképzeléseit. Mindezt rendezett, átgondolt, jól strukturált módon teszi, úgy,
hogy annak egyes elemei egymásra épülve, kölcsönhatásban segítsék a kitűzött célok elérését.
A program építkező, rugalmas megfelelési szándék jellemzi. A vezető vezetni akar, pontos
elképzelése van az elérendő célokról s az oda vezető útról. Bátor, de felelősen, reálisan tervező
szemlélet jellemzi. Együttműködő és nyitott gondolkodású, kollegiális és rendszerben
gondolkodó, de nem felejti el az egyént, s különösen végig szem előtt tartja a gyermekek
érdekeit. Elvárja, igényli a közös munkát, az önfejlesztést s mindezeket támogatni is kívánja. A
közös tervezés, megvalósítás mellett megmarad vezetőnek, az ellenőrzés, a feladatok kiosztása
és célzott számonkérése terén, vállalja egyéni elszámoltatást és felelősséget. Az elmélet, a
program kiváló- a megvalósítás, a gyakorlat lesz, lehet a visszaigazoló. A tapasztalatok és
eredmények ezen a téren optimizmusra adnak okot.
A pályázatot elfogadásra, a pályázót támogatásra ajánlott.

