
Bekesné Porczió Margit Óvodavezetői pályázatának véleményezése a Szülői Szervezet részéről
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda

A pályázati eljárásban meghatározottaknak megfelelően a szülői szervezet elolvasta a pályázatot.
Bekesné Porczió Margit által benyújtott vezetői pályázatot teljes mértékben támogatjuk, a kitűzött célokkal
egyetértünk, a feladatokat a gyakorlatban megvalósíthatónak tartjuk, ezáltal gyermekeink gondozása, nevelése
maximálisan biztosított.

A pályázó neve egybeolvadt a Festetics Karolina Központi Óvoda nevével, mindenki tudja – gyermek és felnőtt
egyaránt-, kiről van szó, ha azt mondjuk „Gréti néni”.
27 éves vezetői múlttal rendelkezik, ebből kifolyólag az előző években megszerzett tapasztalataira, ismereteire
építi fel menedzserszellemű pályázatát, mely biztosítja a magas színvonalú nevelőmunka folytonosságát.
Jelentős kapcsolati tőkével rendelkezik, mind a fenntartó, mind a társintézmények és legfőképpen a szülők
irányában. Minden óvodába járó gyermeket személyesen ismer, ismeri tevékenységüket, családi hátterüket, így a
gyermekek fejlődését, biztonságát érintő kérdésekben átfogó ismeretekkel bír.
Az intézmény fenntarthatóságával, az anyagi lehetőségekkel tisztában van, személye biztosítaná az elkövetkező
5 évben azt a folyamatosságot, amire az óvodának szüksége van.

Céljának tekinti a gyermekek erkölcsi, értelmi nevelését, a felzárkóztatást, a tehetségek felkutatását, szem előtt
tartva, hogy minden gyermek fejlődési üteme és mértéke egyedi.
Kiemelten foglalkozik a hagyományok ápolásával, egyfelől a már meglévő programok továbbvitelével, valamint
új hagyományok megteremtésével kívánja ezt megvalósítani.
Az óvoda pedagógusainak továbbképzésére nagy hangsúlyt kíván fektetni.

A szülők számára talán a legfontosabb, hogy gyermekeiket nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben, jól felkészült
(képzett) pedagógusok gondozzák, fejlesszék egyéni képességeiknek megfelelően.
A jelen gazdasági helyzetben az ehhez szükséges tárgyi, eszközi feltételeket biztosítani nehéz feladat a vezető
számára. A pályázati lehetőségeket kihasználva, az ebből befolyt összegekből az óvodában szinte folyamatosan
zajlanak felújítási munkák, fejlesztik a csoportok felszereltségét.
A tárgyi feltételek megléténél azonban jóval hangsúlyosabb az a közösség, melybe a gyermekek kerülnek. A
csoportokban az érzelmi biztonság megteremtése, a környezet alakítása az itt dolgozó pedagógusok feladata.
Szimpatikus, hogy az óvodavezető támogatja az egyes tagóvodákban kialakított szokásrendszert, a hagyományok
ápolását évről-évre, így minden kis közösségnek kialakult a saját arculata, melyek mégis egy közös norma- és
szabályrendszerre épülve egy egységes szervezetként működik.
A tagóvodánknak is biztosítva látjuk az óvoda – az anyagi feltételek megteremtése mellett – saját arculatának
megőrzését, fejlődését.
A megfelelő, értékes hagyományok megőrzésével a vezető biztosíthatja az óvodákban a nevelőmunka
folytonosságát, biztos támpontokat nyújtva a szülőknek (és a pedagógusoknak).
Emellett fontos, hogy támogatja az újító törekvéseket, kezdeményezéseket is, melyek színesebbé teszik a
csoportok életét, s új célokkal, feladatokkal, a fejlőség lehetőségét is megadja. Ilyen vezetői szemlélet mellett a
szülők biztosítva látják a „Tehetségpont” gyakorlati megvalósulásával a gyermekek képességeinek, készségeinek
fejlesztését, mely megteremti az iskolába lépés feltételeit az értelmi, a szociális, és a mentális képességek
területén egyaránt. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése szinté folyamatos. A kitűnő pedagógusoknak
köszönhetően befogadásuk zökkenőmentesen zajlott, mind a szülők, mind a gyermekek toleranciát mutattak,
ezen téren is. A szakmai munka eredményességét emelte és emeli a pedagógusok részére szervezett
továbbképzések, és a nyertes pályázatok. Látjuk, hogy a pedagógusok folyamatosan részt vesznek
továbbképzéseken és az ott szerzett ismeretek beépítésével, mennyi fejlődik az óvoda,, bizonyítja ezt az is, hogy
a szülők és a gyermekek egyaránt meg vannak elégedve az óvodában folyó munkával.
Úgy gondoljuk, hogy a vezetési programban foglaltak garanciát jelentenek arra, hogy a következő öt év is
tartalmasan, megújulásokkal fog eltelni.

Megújulni nehéz, de szükséges.
Több éve járunk ebbe az óvodába és minden ében újra, és újra tapasztalhattuk a megújulást. A thetségfejlesztés
nagy munka, az óvodában folyó tehetségműhelyek fantasztikusak.
A személyi és tárgyi feltételek, valamint az új tágas és jól felszerelt csoportszoba biztosítja a gyermekek
fejlődését, aminek minden szülő nagyon örül.



Az elmúlt években megújultak a vizesblokkok, a tornaszoba, az iroda, a csoportszobák, a játszóudvar, játékok
telepítése történt melyek szintén a gyermekek értékeit szolgálják.
Kívánjuk minden szülő nevében, hogy ez a fejlődés tovább folytatódjon és ehhez nagyon sok sikert kívánunk.
Az elmúlt években is sikerült minden célkitűzést megvalósítani, hisz az óvodavezetőnek is köszönhetően olyan
pedagógus testült áll mögötte, akik maximálisan végzik feladataikat, akár a szabadidejüket is feláldozva azért,
hogy megvalósítsák a kitűzött célokat.
A tudatos munka eredményeként pedig egy felkészült pályázatíró csapat segíti munkáját.

Nem vagyunk pedagógusok, de egyértelműen állíthatjuk, hogy a napirend folyamatossága, és a változatos
tevékenységek lekötik a gyermekeket, szinte még rosszalkodni sincs idejük. Mindig történik velük valami,
mindig történik körülöttük valami érdekes.
Az óvodai csoportok keretein belül történő fejlesztő foglalkozások, valamint a szabadon választható
tehetséggondozó szakkörök tökéletesen felkészítik gyermekeinket az iskolai élet megkezdésére.

Az óvoda kapcsolata a szülői házzal nyitott, együttműködő. Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen, bármikor
betekinthetünk az óvoda életébe, mindennapjaiba.
Az ünnepek, rendezvények, közös programok segítik a kapcsolattartást, együttműködést. A rendszeres csládi
részvételt igénylő események szervezése, valamint a pedagógusok gyermekeinkhez való közvetlen és
szeretetteljes hozzáállása egy különleges családias légkör megteremtését teszi lehetővé az óvoda keretein belül.
Többek között ennek köszönhető, hogy gyermekeink szívesen járnak óvodába, és boldogan emlékeznek vissza
az itt töltött évekre.

Bekesné Porczió Margit által benyújtott pályázat szerves folytatása az általa megkezdett sikeres munkának. A
pályázati anyag magas színvonalú, hűen tükrözi a vezetőasszony által a gyakorlatban megvalósított
szellemiséget. A pályázat pozitív elbírálása biztosítja ennek a szellemiségnek a továbbélését, és azt, hogy a
Festetics Karolina Központi Óvoda továbbra is kiemelkedjen az állami óvodák közül.

Mindezek figyelembevételével feltétlenül támogatjuk Bekesné Porczió Margit benyújtott pályázatát, és
mindezek véghezviteléhez – a fent ismertetettek értelmében – őt tartjuk a legalkalmasabbnak a vezetői tisztségre.
Kinevezését a Szülői Szervezet egyöntetűen támogatja.

Kaposvár, 2014. április 18.

Tisztelettel:

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda
Szülői Szervezet
Kreka Balázsné



VÉLEMÉNY BEKESNÉ PORCZIÓ MARGIT
INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATÁHOZ

DAMJANICH UTCAI TAGÓVODA

Bekesné Porczió Margit által 2014. áprilisában megírt és benyújtott intézményvezetői pályázat
rendkívül igényes módon elkészített, az óvodai nevelő munka minden területére kiterjedő dokumentum.
Nagy öröm volt számunkra összességében látni az intézmény egész működésére: személyi feltételekre,
szakképzettségekre, tárgyi feltételekre, a szervezet fejlődésére vonatkozó értékeléseket, hiszen mi,
akiknek a gyermekei a tagóvodákba járnak, nem látjuk egészében az intézmény sokoldalú munkáját.

Mi, a Damjanich utcai óvoda szülői szervezete úgy gondoljuk, hogy ez az elmúlt 5 év, az integráció
csak fejlődést, fejlesztést, innovációt eredményezett. A vezetőnek egy olyan integrációs egységet
sikerült kialakítania, amely mind emberileg, mind szakmailag magasan felülmúlja a városi óvodákat, s
büszkék vagyunk arra, hogy gyermekeink ennek az integrációnak az egyik tagóvodájába járhatnak.

A 2012/13-as nevelési évben óvodavezető váltásra került sor óvodánkban. Ez a váltás
zökkenőmentesen és sikeresen zajlott le. Az intézményvezető nagyon jó szakmai, emberi döntést
hozott, hiszen az elmúlt 1 évben az óvodánk szellemiségében, szakmaiságában teljesen megújult,
programok sokaság, tevékenységek sokszínűsége teszti a gyermekeink napjai örömtelivé és boldoggá.
Az óvónők szakmai tudása, innovációja, rugalmassága során a művészeti program specifikumai
kiteljesedtek, az óvoda új arculatot kapott, a csoportszobákban művészeti terek kaptak helyet,
beindultak a tehetséggondozó műhelyek. A rengeteg új reform mellett sikerült megtartani az óvoda
egyéni arculatát, sajátosságai, az óvoda-család közötti jó együttműködést. Nap mint nap olyan emberek
várják gyermekeinket az óvodába, akik mosolyognak, vidámak, lelkesek és szeretik a munkájukat, amit
elhivatottan és hitelesen képviselnek. Gyermekeink imádnak óvodába járni, érzelmi biztonságban
nevelődnek, ami egy szülő számára a legnagyobb megnyugvást jelenti.

Gratulálunk a pályázónak az elmúlt 5 év sikereihez, szakmai döntéseihez, - ami olykor nem is lehetett
olyan könnyű feladat -, s az elkövetkező 5 évre kívánjuk, hogy ugyanolyan hittel, erővel, kitartással,
elkötelezettséggel, gyermekközpontúsággal dolgozzon a céljai elérésének érdekében, mint ahogyan azt
eddig is tette.

A Damjanich óvoda Szülői Szervezete maximálisan támogatja az intézményvezetői pályázat
elfogadását és Bekesné Porczió Margit intézményvezetői kinevezését az elkövetkező 5 évre.

Kaposvár, 2014. április 22.

Balogh Nádja
Damjanich utcai tagóvoda

Szülői Szervezetének elnöke



A Tallián Gyula utcai Óvoda Szülői Szervezete a következő nyilatkozatot teszi Bekesné Porczió
Margit 2014-ben a Kaposvár Báros Önkormányzata által meghirdetett óvodavezetői pozícióra
benyújtott Vezetői Pályázatára:

A Pályázat felépítése, tartalma tükrözi a pályázó szakmai hozzáértését, az ebben a munkakörben már
eltöltött évek tapasztalatait. Stílusát és alakiságát tekintve a pályázat megfelel a követelményeknek,
szépen megfogalmazott, tematikailag egymásra épülő részekből áll. A leírtakkal egyetértünk a benne
foglalt megállapítások megállják a helyüket. Személyes tapasztalataink alapján úgy érezzük, az
integráció nagyon sok pozitív hatással volt óvodánk mindennapjaira. Gondolunk itt a napi, a
gyermekeink életével kapcsolatos újdonságok bevezetésétől –az óvodapedagógusok szakmai
továbbképzésén át – a pályázati aktivitásra. Mi szülők szeretnénk, ha gyermekeinkből
kiegyensúlyozott, boldog felnőttek válnának és úgy látjuk, óvodapedagógusaink ebben maximálisan
támogatnak bennünket. Itt említenénk meg a tehetségműhelyek kialakítását, amely szintén az integráció
eredménye és amelynek folyamatos „fejlődése” gyermekeink életét teszi gazdagabbá, élményekkel
telibbé.

Nehéz, sok területre kiterjedő feladat volt –van az óvodavezető vállán. Ezek megoldásához szükséges a
szakmai rutin, a szakmai alázat és nem utolsó sorban a feltétlen munkaszeretet. Úgy látjuk, úgy
érezzük, hogy a pályázó ezen tulajdonságokkal mind-mind rendelkezik és alkalmas a pozíció
betöltésére.

Ezúton is gratulálunk a pályázó - Bekesné Porczió Margitnak – az eddig elért eredményeihez,
sikereihez és kívánjuk, hogy még hosszú-hosszú évtizedekig tevékenykedjen a gyereknevelés területén.

Kaposvár, 2014.04.22.

……………………………
Fürj Erzsébet

Tallián Gyula Utcai Tagóvoda
Szülői Szervezet Elnöke



A Festetics Karolina Központi Óvoda Temesvár Utcai Tagóvoda szülő munkaközösségének
véleménye Bekesné Porczió Margit vezetői pályázatáról

Bekesné Porczió Margit vezetői pályázata színvonalas, szerkezeti tartalma jól felépített, és az előző
években elért eredményeket mélyre hatóan ismerteti. Az elmúlt évek alapján a szülői munkaközösség
nevében elmondhatjuk, hogy szakmai tudásával, tapasztalatával tanúbizonyságot tett arról, hogy mind
az óvoda, mind a nevelőtestület, a gyermekek és a szülők igényeit tartja szem előtt és azokhoz a
lehetőségei szerint biztosítani a nevelés anyagi feltételeit. Óvodavezetői stílusára a következetesség,
segítőkészség jellemző, problémák megoldását magas fokon kezeli. Kapcsolatteremtő képessége
kiemelkedő, személyes kapcsolat kialakítására törekszik mind a kollegáival, mind a szülőkkel,
gyermekekkel egyaránt. Igyekszik megismerni a szokásaikat, hobbijukat, részt venni életükben, hogy
egy esetlegesen felmerülő probléma megoldásában kölcsönös bizalommal fordulhassanak egymás felé.

Az óvodavezető személyében, a Temesvár Utcai Tagóvoda óvodásainak szülei, egy olyan munkája
iránt elhivatott, „vezetőt” ismerhettek meg, akinek 36 éves pedagógiai munkássága, tapasztalat,
szakmai tudása és az óvodáért tett erőfeszítéseinek következményeként gyermekeink jól felkészült
óvodapedagógusok által egy nyugodt környezetben, a mindennapos tehetségfejlesztő szakmai
programok révén nagyon széles, korosztályuknak megfelelő ismeretekre tehetnek szert. Szociális
érzékenyégéből fakadóan igyekszik a hátrányos és sérült gyermekek magas fokon segítséget nyújtani
oly módon, hogy a speciális nevelést igénylő gyermekek fejlesztését az óvodában délutáni
foglalkozások keretében elősegítette. A tanulási problémákkal birkózó gyermekek nevelésében az
óvodában fejlesztőpedagógus segédkezik. A Temesvár Utcai Tagóvoda vegyes csoportjaira való
tekintettel az óvodavezető fontosnak tartja és támogatja a csoportokban az érzelmi biztonság, az
egészséges környezet kialakítását, megteremtését és megóvását. Óvodákban működő mind a négy
tehetségműhely maximális támogatottságot, szereplések által publicitást évez a vezetőnő által.

A Temesvár Utcai Tagóvoda nevelőtestületet által benyújtott pályázatokat, a gyermekek fejlődése,
környezetük szépülése, egészségük és szellemi fejlődésük szem előtt tartásával minden esetben
támogatta. Az elnyert pályázatok alapján folyó munkálatok minden mozzanatát, figyelemmel kísérte,
azokról naprakész információval rendelkezett. Az óvoda rendezvényeinek megtartásához az anyagi és
egyéb támogatások összegyűjtésében kiemelkedő szerepet vállal.

A Temesvár Utcai Tagóvoda szülői munkaközösségének véleménye alapján Óvodavezetőnk egyik
fontos feladatának tartja, és mindent meg is tesz azért, hogy gyermekeink gondtalan, tartalmas és
örömteli gyermekkor részeként éljék meg az óvodában eltöltött éveket. Ehhez egy jó csapat kell, hiszen
anélkül nem lehetne a Temesvár Utcai Tagóvoda a város egyik olyan legkeresettebb óvodája, ahol a
nevelőtestület, Bekesné Porczió Margit támogatásával egy olyan mesevilágot tudott a gyermekek
számőára megteremteni – amitől igaz 3-4 év után búcsúzni fognak – amely alapján felnőtt korukban is
emlékezni fognak arra, hogy az oviban mi volt a jelük, az ebédnél hol volt a helyük, az óvónénik,
dadusok nevét, mosolyát és nem utolsó sorban a széputcát.

Kaposvár, 2014. április 22.

Csorba Gabriella
Temesvár Utcai Tagóvoda szülői szervezetének elnöke


