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A Team legitimációja:  

A Team tagjai számára Hierholczné Faragó Tünde intézményvezető ad 

megbízást, mely egy nevelési évre szól. 

Feladatellátásukért havi pótlékot kapnak. 

 

Team működtetésének célja: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda új szerkezeti struktúrájának, szakmai munkájának támogatása. 

Intézkedések, döntések beválásának kontrollja, a módosítási javaslatok 

megfogalmazása, visszajelzés. 

 

Team általános feladatai: 

A feladatokat az intézményvezető iránymutatása szerint 

feladatmegosztásban végzik. 

Az intézményvezetővel vagy az általa delegált helyettesével rendszeres 

kapcsolatot tartanak. Tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak. 

Az Intézményvezetés munkájának támogatása, az igazgatóság és a 

tagóvodák közötti kapocsként. 

Munkacsoportok létrehozása adott feladat ellátására, mellyel az 

intézményvezető vagy az arra illetékes személy a team-et, vagy a team bármely 

tagját megbízza. 

Alulról jövő kezdeményezések, javaslatok kidolgozásában való részvétel. 

Ezek továbbítása a megfelelő személyhez, a folyamatok nyomon követése. 

Tagóvoda vezetői munkaközösség előtt, az aktuálisan felmerülő kérdések 

összegyűjtése, továbbítás az intézményvezetés felé a team-en belüli 

feladatmegosztás szerint. 

Részvétel az alapdokumentumok módosításának kidolgozásában, a 

módosítások támogatásában. 
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Team tagok 2015-2016-os nevelési évben: 

Kovácsné Balogh Zsuzsanna Napsugár Tagóvoda vezető 

Péhl Zsuzsanna,   Tündérkert Tagóvoda vezető 

   Szántó Tiborné    Repkény Tagóvoda vezető 

 

Team működése: 

A munkacsoport a feladatok koordinálása és az aktuális feladatok megbeszélése 

érdekében, minden hónap első hétfőjén az igazgatóság épületében tartja 

megbeszéléseit 13 órától. 

Ha az aktuális feladatok elvégzése szükségessé teszi, előre egyeztetett 

időpontban végzik munkájukat. 

A team tagok az adott nevelési évben a feladatok egyenlő megosztása 

érdekében a következő feladatmegosztással végzik támogatói munkájukat. 

 

   Kovácsné Balogh Zsuzsanna Szervezés, koordinálás 

   Péhl Zsuzsanna   SNI ellátás 

   Szántó Tiborné   Szakmai feladatkör 

 

A feladatok megosztásának célja: 

A tagóvoda vezetők első körben a felmerülő kérdésekkel, halasztást tűrő 

problémákkal, észrevételekkel a megfelelő team taggal vegyék fel a 

kapcsolatot. 
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Szervezési, koordinálási feladatokat támogató team tag feladatai: 

 Felveszi a kapcsolatot, majd szorosan együtt működik Hermann-né 

Laboncz Etelkával. 

 Irányítja, koordinálja a kerületi szinten szervezett programokat, a 

szervezésben aktívan részt vesz. 

 Kapcsolatokat épít és ápol az általa gondozott terület kerületi 

képviselőivel. (Városkép, Városgazda, Szakszolgálat….) 

 Tagóvoda vezetői munkaközösség értekezletei előtt a területével 

kapcsolatban felmerült kérdéseket összegyűjti, mérlegeléssel 

megfogalmazza, továbbítja az általános vezető helyettes felé. 

 

SNI ellátást támogató team tag feladatai: 

 Felveszi a kapcsolatot, majd szorosan együtt működik Hadházi-Borsos 

Réka Kingával. 

 Az SNI ellátó intézmények vezetőivel munkakapcsolat kialakítása.  

 A tagóvoda vezetői munkaközösségi értekezlet előtt, az esetlegesen 

felmerülő problémák begyűjtése, mérlegelése, közvetítése az 

általános vezető helyettes felé. 

 Adott problémák megoldására megoldások keresése. 

 Az SNI ellátással kapcsolatos kerületi megbeszéléseken, 

értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel. 

 

A szakmai munkát támogató team tag feladatai: 

 Felveszi a kapcsolatot és együttműködik Barnáné Likovszky Mártával. 

 Ha szükséges képviseli az általa gondozott területet igazgatósági 

fenntartói szinten. 

 Az alapdokumentumok elkészítésének, módosításának segítése, 

támogatása. 

 Továbbképzési igények felmérése javaslatok készítése. 

 Zöld Óvodák működésének, koordinálása, támogatása, segítség nyújtás 

pályázatok elkészítésében. 
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 A tagóvoda vezetői munkaközösségi értekezletek előtt a felmerülő 

kérdések összegyűjtése, mérlegelése, közvetítése az általános helyettes 

felé. 

 

 

Budapest 2016.01.15 

 
 
 
 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
     Hierholczné Faragó Tünde        Szántó Tiborné 
          intézményvezető          Repkény Tagóvoda vezető 
 
 
 
 
………………………………………………..  ……………………………………………….. 
              Péhl Zsuzsanna         Kovácsné Balogh Zsuzsanna 
   Tündérkert Tagóvoda vezető        Napsugár Tagóvoda vezető 


