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Önfejlesztési terv 

 
Intézményvezető neve:  

 

Herczeg Beatrix 

Intézményvezető oktatási azonosítója: 

 

76079596479 

Fejlesztési terv neve/azonosítója: 

 

SCXQTGACWEQH5RG4 

Fejlesztési terv kezdő dátuma: 

 

2018. 12. 08. 

Fejlesztési terv befejező dátuma: 

 

2023.12.07. 

 
A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai a dokumentum ellenőrzés az interjúk, a kérdőívek 

összesítése alapján a vezetői munkámban az alábbi eredmények kiemelkedő területek fedezhetők fel. 

A kiemelkedő területeteket az elkövetkezendő öt évben még magasabb szintre szeretném emelni, 

fejleszteni. 

Kiemelkedő területek: 

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Együttműködik munkatársaival, és példát 

mutat annak érdekében, hogy az intézmény 

elérje a nevelési/tanulási eredményekre 

vonatkozó deklarált céljait. 

A gyermekek fejlettségnek nyomon 

követését szolgáló dokumentáció. 

Kiválóan irányítja a differenciáló, az egyéni 

nevelési/tanulási utak kialakítását célzó 

nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a 

hatékony gyermeki egyéni fejlesztést. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A pedagógia programban és a vezetői 

pályázatban meghatározott jövőkép a fő 

feladatok és a pedagógiai elvek és 

értékrendek alapja.  

A szükséges döntésekbe bevonja kollégáit, 

épít a nevelőtestület véleményére.  

Figyelemmel kíséri a külső és belső 

változásokat és konstruktívan reagál rájuk, 

ismeri a változtatások szükségességének az 

okait. Innovátorként támogatja az új 

törekvéseket, fejlesztéseket. 
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

Reális önismerettel rendelkezik, melyben 

fontos számára az objektivitás, a folyamatos 

önkontroll, a környezet jelzéseinek a 

figyelembevétele. 

Erős hivatástudattal rendelkezik, pozitív 

személyisége, stílusa, kisugárzása példaként 

szolgál kollégái számára.  

Figyelembe veszi a partnerek véleményét és 

beépíti azokat a vezetői munkájába.  

Az óvodapedagógia és az óvodavezetés 

területén keresi az új szakmai információkat, 

és alkalmazza azokat. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

Az óvodapedagógusok értékelésében a 

vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az 

egyének erősségeire fókuszál. 

Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak 

személyes szakmai céljaik megvalósítására, 

támogatja munkatársait terveik és feladataik 

teljesítésében. Szorgalmazza a belső 

tudásmegosztás különböző formáit. 

Az intézményi folyamatok megvalósítása 

során megjelenő döntésekbe, döntések 

előkészítésébe bevonja az intézmény 

munkatársait és partnereit.  

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a 

kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Az érintettek tájékoztatására többféle 

kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 

nyomtatott, elektronikus, közösségi média 

stb.) működtet.  

Hatékony idő- és emberi erőforrás 

felhasználást valósít meg .  

Az intézmény vezetése hatáskörének 

megfelelően hatékonyan együttműködik a 

fenntartóval . 
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A tanfelügyeleti ellenőrzés az alábbi fejlesztendő területeket tűzte ki. az elkövetkezendő öt évben 

szeretném javítani a fejlesztendő területeket. 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejlesztési feladat célja, indokoltsága: A stratégia dokumentumok elkészítése során 

a mérési eredmények figyelembevétele. Az 

operatív tervekbe a mérési eredmények 

konkrét megjelenítése. Gyermekek fejlesztési 

tervének naprakész vezetése. Javasolt a 

felelősök és határidők megjelölése a 

munkatervben, valamint a dokumentáció 

naprakészségének javítása. 

 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

Rövidtávú: Az intézményben kialakítjuk a 
gyermekek értékelésének közös alapelveit, 

melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő 

jelleg. Az intézményünkben a fejlesztő célú visz-
szajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. 

Középtávú: Beszámolót kérek a gyermek 

megfigyelésén, és a helyben szokásos méréseken 

alapuló egyéni fejlődés változásáról és elvárom, 
hogy a tapasztalatokat felhasználják a gyermek 

fejlesztése érdekében. 

Hosszú távú: Irányítom a differenciáló, az egyéni 
nevelési/tanulási utak kialakítását célzó 

nevelés/tanulástámogató el-járásokat, a hatékony 

gyermeki egyéni fejlesztést. 
 

 

 

 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejlesztési feladat célja, indokoltsága: Stratégiai dokumentumok közül a vezetői 

pályázatban a célok megfogalmazása majd ezek 
operatív programokban történő lebontása 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Rövid távú: eredményekben jelenjen meg 

Középtávú: Beszámolókban értékelem 

Hosszú távú:éves munkatervben egymásra 
épüljön 

 

 

 



5 
 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejlesztési feladat célja, indokoltsága: Dokumentumok naprakész vezetése 
 

 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Rövid távú: nevelőtestülettel a dokumentumok 

naprakész vezetését ismertetem 
Középtávú: dokumentumok vezetésének 

eljárásrendjének kidolgozása 

Hosszú távú: folyamatos vezetői ellenőrzés 
 

 

 

Budapest, 2018. december 07. 

 

         Herczeg Beatrix 

          Óvodavezető 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlési értekezletén. 

Helye: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. székhelyén  

  

Ideje: 2018. december 7. 1500 

Jelen vannak:  Delfino Óvoda óvodavezetője, óvodapedagógusa 

                         DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. tagjai/ a mellékelt jelenléti ív alapján  

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető:  

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

1. Delfino Óvoda óvdoavezetője ismertette 

 INTÉZMÉNYVEZETŐ     ÖNFEJLESZTSÉI TERVÉT  

2. A Kft. Közgyűlése megismerte az 

                           INTÉZMÉNYVEZETŐ ÖNFEJLESZTSÉI TERVÉT 

Nyílt szavazás:   

   Igen: 3 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

 

A Delfino Óvoda fenntartója az DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlése az 

INTÉZMÉNYVEZETŐ ÖNFEJLESZTSÉI TERVÉVEL egyet ért. 

 

  

HATÁROZAT 

A DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. a   /2018.sz határozatával INTÉZMÉNYVEZETŐ 

ÖNFEJLESZTSÉI TERVÉVEL egyet ért. 

DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője megköszöni a részvételt, bezárja az 

értekezletet.     

Budapest, 2018.  december 7. 

 

Jegyzőkönyvvezető:............................. 

Hitelesítő:………………………….. ... 

 

Jelenléti ív: ……………………………  ………………………………….. 

       ……………………………..             ...................................................... 
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