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Előterjesztés 
a Humánszolgáltatási Bizottság részére 

J.si ·. számú előterjesztés

Bizalmas az előterjesztés 4-9. melléklete! 

a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 
beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló

Az intézményvezetők a vezetői ciklusuk negyedik évében önértékelést készítenek a fenntartó 
részére. Az önértékelés célja a vezetők teljesítményének értékelése, a Képviselő-testület 
fenntartói döntéseinek előkészítése, megalapozása. 

A beszámolókat (az előterjesztés 4., 5. és 6. melléklete) az érintett intézményvezetők a 
fenntartó által megadott beszámolási szempontsor figyelembevételével állították össze. A 
konkrét adatokra és felmérésekre támaszkodó összegzés átfogó képet nyújt az 
intézményvezető és az intézményben dolgozók tevékenységéről. A szakmai értékelést az 
óvodavezetők a 2015-ben benyújtott vezetői pályázatukhoz viszonyítva készítették el. 
Felhasználásra kerültek továbbá az intézmény alapdokumentumai és a nevelési év végi 
beszámolók. 

A 2019. évben Gyéressy Éva, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetője, Surányi Tünde, a 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetője és Bernáthné Balogh Ildikó, a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda vezetője nyújtotta be az önértékelését. 

A vezetői programhoz kapcsolódva az alábbi területek vizsgálatát tartalmazza a fenntartó által 
megadott szempontsor: 

a) a megvalósított célok, változások a vezetői programhoz képest,
b) a szervezeti, döntési struktúra és hierarchia,
e) szakmai kérdések,
d) az emberi viszonyok az intézményekben,
e) problémák és kihívások,
j) egyéb, a vezető által fontosnak tartott téma.

Az eltelt négy év vezetői munkájáról készült beszámolók az alábbi megállapításokkal 
jellemezhetők. 

1. Gyéressy Éva 2015. szeptember l-jétől tölti be az intézményvezetői pozíciót a
Kőbányai Aprók Háza Óvodában. Ez az első vezetői megbízatása. Beszámolója
tartalmazza a kötelező területek bemutatását és az intézmény rövid, közép, hosszú távú
terveit az önértékelés szempontsorának megfelelően. A megállapításokat
kimutatásokkal támasztja alá. Az óvodavezető a vezetői pályázatában kitűzött célokat
megvalósította. A bemutatott eredmények céltudatos, szakszerű vezetői munkát
tükröznek.
Gyéressy Éva óvodavezető vezetői feladatának alaptétele a következő: generációváltás
zajlik az óvodai közösségben, mellyel számolni kell a stratégiai célok, tervek,
feladatok meghatározásakor. Az „X" és „Y" generáció mellett megjelentek a „Z"
generációba tartozó kollégák. Másképp gondolkodnak, mások a prioritásaik,



személyiségük minden területére sokkal erőteljesebben hat a digitális kultúra. 
Magabiztosabban mozognak a digitális világban. Óvodás gyermekeink pedig már az 
Alfa generációhoz tartoznak, teljes mértékben „digitális őslakosok". Igényeikhez, 
sajátosságaikhoz alkalmazkodnunk kell az óvodai nevelés során. Világunkban 
hihetetlenül gyors a változás az élet minden területén. A „bizonytalan" pedig 
félelmekkel jár. Ezért a változások megfelelő és rugalmas kezelését alapvetően fontos 
feladatának tartja. 

2. Surányi Tünde 2016. január l-jétől tölti be az intézményvezetői pozíciót a Kőbányai 
Hárslevelű Óvodában, ez az első vezetői ciklusa. 
A vezetői megbízása első négy évében a vezetői pályázatában kitűzött célokat nagy 
részben megvalósította. A beszámoló tartalmazza a kötelező területek bemutatását és 
az intézmény rövid, közép, hosszú távú terveit az önértékelés szempontsorának 
megfelelően. Vezetői munkája egyik legfontosabb feladatának tekinti a stabil 
nevelőtestület kialakítását és annak a pedagógiai munkának a folytatását, amely eddig 
jellemezte a közösségét. Arra ösztönzi a kollégáit, hogy képezzék magukat, legyenek 
nyitottak az új iránt. Minden megszerzett új ismeretet igyekezzenek alkotó módon 
felhasználni a mindennapok során. 

3. Bernáthné Balogh Ildikó 2015. augusztus l-jétől tölti be az intézményvezetői pozíciót 
a Kőbányai Mocorgó Óvodában, ez az első vezetői ciklusa. A vezetői megbízása első 
négy évében a vezetői pályázatában kitűzött célokat megvalósította. A beszámoló 
tartalmazza a kötelező területek bemutatását és az intézmény rövid, közép, hosszú távú 
terveit az önértékelés szempontsorának megfelelően. A megállapításokat 
kimutatásokkal támasztja alá. A bemutatott eredmények az óvodavezető 

környezetalakító innovatív szemléletét tükrözik. Vezérgondolata, hogy a munkahelyre 
dolgozni járunk, ahol kötelességeink mellett jól is érezhetjük magunkat, és ha jól 
érezzük magunkat, akkor motiváltak, kreatívok és eredményesek vagyunk a 
hivatásunkban. 

A vezetői munka értékeléséről kérdőíves felmérés készült. A kérdőívet az adott óvoda 
nevelőtestületéből álló értékelési csoport, az óvodavezető és a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal feladatkörében érintett osztályainak vezetői töltötték ki. 
A kérdőív egy-egy témakörre vonatkozó összesített adatait grafikonok szemléltetik (7., 8. és 
9. melléklet). 

A beszámoló elfogadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre. 

Az előterjesztés 7., 8. és 9. melléklete személyes adatot tartalmaz, ezért nem tehető közzé a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése 
alapján figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésére is. 
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II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros 

Humánszolgáltatási 
határozatokat. 

X. kerület Kőbányai 

Bizottsága meghozza az 

Budapest, 2019. május „l · " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
előterjesztés 1-3. melléklete szerinti 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2019. (V. 14.) határozata 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága Gyéressy Éva óvodavezető négyéves beszámolóját 
elfogadja. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2019. (V. 14.) határozata 
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Humánszolgáltatási Bizottsága Surányi Tünde óvodavezető 

elfogadja. 

Képviselő-testületének 

négyéves beszámolóját 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2019. (V. 14.) határozata 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Humánszolgáltatási Bizottsága Bernáthné Balogh Ildikó 
beszámolóját elfogadja. 

Képviselő-testületének 

óvodavezető négyéves 
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