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Az értékelés törvényi háttere:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
A nevelőtestület által is elfogadott vezetői megítélés: A terület eredményei: 3 kiemelkedő, 2

megfelelő, 1 fejleszthető
Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési
program,
Továbbképzési/beiskolázási
terv,
Munkaterv

1. Pedagógiai folyamatok

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az
óvoda kulcsfolyamatai

Vezető megítélése (1-3):
….
Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény stratégiai
és operatív terveit (pedagógiai, nevelési program). A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai
program, amely rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi pedagógiai folyamatot.
A terület értékelése során elsősorban tehát a pedagógiai programban vagy más stratégiai
dokumentumban megtalálható, a célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok
tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az eredményeknek
megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát, fejlesztő jellegét kell vizsgálni.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, tanulási-tanítási
folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermeki alapkészségek
és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál.
 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek
elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és bevonja az intézmény
külső és belső partnereit.
 A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok
megvalósítását szolgálja.
 Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok tanítási gyakorlata szabályozott és
tervezett legyen.
 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának
eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható.
 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézményi fejlesztések
egyik alapját képezi.

Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a Elvárás: Az éves munkaterv összhangban
stratégiai és operatív tervezés?
van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
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A nevelési évben az óvodai stratégiai dokumentumokban változás nem történt, a
dokumentumok egymásra épültek és az adott időszak oktatáspolitikai elvárásoknak
figyelembe vételével történt a feladatok meghatározása.
2017/2018 éves munkaterv elkészítése a nevelőtestület bevonásával, javaslataival készült el.
A stratégiai célok feladat ellátási helyenként lettek megfogalmazva, figyelembe véve a helyi
adottságokat, lehetőségeket. Az éves tervek tartalmazzák a konkrét feladatokat felelősökkel,
határidőkkel együtt.
Az éves munkatervek elkészítésének része a munkaközösségek és az intézmény éves
beszámolójában megfogalmazott eredmények, feladatok beépítése. Az óvodai munkaterv
figyelembe vételével készültek el a munkaközösségek éves munkatervei. A tervezés és
megvalósítás során aktívan részt vállalt a feladatokból a nevelőtestület minden tagja,
valamint a pedagógiai munkát segítő kollégák is. A kiválasztott értékeket együttműködve,
egymást segítve, egymástól tanulva igyekeztek elérni.
A partneri elégedettségmérésekkel, önértékeléssel, gyermeki mérésekkel, megfigyelésekkel,
a kapott eredményeket elemezzük, a DDCA-SDCA logikát követve, mely biztosítja a
folyamatos fejlődést, ezáltal az elégedettség növelését, az elvárásoknak való megfelelést. A
visszamérések eredményei alapján az intézményi pedagógiai folyamatok fejlődést mutatnak.
A szülői elégedettségmérés eredményei alapján határozzuk meg az erősségeinket,
fejlesztendő területeket. Az egyes területeken intézkedési tervet dolgozunk ki a szülői
elégedettség további növelése érdekében (pl. a tervezőmunka, a szakmai fejlesztési feladatok,
a nevelési év kiemelt feladatai az év végi beszámolók megállapításainak figyelembe vételével
kerültek meghatározásra.
Az óvodapedagógusok tervező munkájuk során figyelembe vették az intézményi belső
elvárásokat, sajátosságokat, a gyermekek és csoportok fejlettségét.
Az éves tervek figyelembevételével végzik a pedagógusok a mindennapi teendőiket. Az
eltérések a projektekben, nevelési tervekben mutatkoznak. A pedagógusok rugalmasan
alkalmazkodnak a spontán kialakult helyzetekhez, a gyermeki igényekhez, lehetőségekhez,
aktualitásokhoz (pl. élményszerző séták, óvodán kívüli programok). A tervezési
dokumentumok (csoportnapló, nevelési terv, projektek, tevékenységi tervek, egyéni
fejlesztés) RENDSZERBE FOGLALJÁK A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK EGÉSZÉT.
Jó alapot adnak az adott csoport és az egyes gyermekek szükségleteinek, fejlettségi szintjének
figyelembe vevő pedagógiai munkának. Folyamatosan keresik a legoptimálisabb
tervezőmunka módját.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének, fejlesztésének lehetőségei megjelennek
a tervező munkában, a három szintű tervezésben is. A tervezőmunka és a gyermeki
produktumok hűen tükrözik a csoportokban folyó nevelő. fejlesztő tevékenységet.
A belső ellenőrzési rendszerünk jól működik (látogatások, hospitálások, dokumentumok
ellenőrzése). A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó tevékenység
hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és szükséges
erősíteni a pedagógus, a vezető, az intézmény munkáját. „Az ellenőrzés nem ellened, hanem
érted van!” Az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, lebonyolítását az
önértékelési csoport végzi, melybe minden telephelyről delegáltak a helyettesek, a minőségi
team vezetője és az intézményvezető.
A munkatervek részletesen tartalmazzák a tervet. Jól kidolgozott az évek alatt jól bevált,
átlátható, konkrét ütemezett és mindenki számára ismert.
A fenntartóval való kapcsolattartásunk jó, kölcsönös együttműködés jellemzi. Lehetőség
szerint kapunk támogatást a minőségi munkavégzéshez. A fenntartó felé beszámolási,
tájékoztatási kötelezettségünknek eleget teszünk.

3

Erősségek
Fejlesztendő területek
Fejlesztési javaslatok
Jól
kidolgozott
dokumentációs rendszer. Jól
dokumentált
ellenőrzési
rendszer.
Eredményes vezetői szintű
intézményképviselet.
Partneri
igények,
elégedettségek
mérése,
eredmények beépítése a
fejlesztendő folyamatokban.
Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás
Szempont: 1.2. Milyen az intézmény Elvárás: A nevelési év végi beszámoló
működését irányító éves tervek és a megállapításai
alapján
történik
a
beszámolók viszonya, hogyan épülnek következő nevelési év tervezése.
egymásra?

A célok és feladatok megvalósulásának bemutatása:
Óvodánk Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és feladatok összhangban vannak
az „Óvodai nevelés Országos Alapprogramjával”. Az alapprogram keret jellegű szabályozó,
így általánosságban fogalmazza meg az óvodai nevelőmunka pedagógiaim alapelveit, céljait,
célkitűzéseit. A helyi tervezés óvodánk nevelőtestületének a feladata. A gyermeki
személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzések, a rendelkezésre álló eszközök a
biztonságos, a szeretetteljes környezet megteremtésére törekszünk a gyermekek egyéni érési
ütemének figyelembe vételével.
Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó szeretetteljes légkört, az
együttnevelést. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésénél törekszünk a különleges
gondozás érvényesítésére pedagógiai asszisztens bevonásával. Szakember biztosításával
valósul meg a habilitációs és rehabilitációs ellátás. Az óvodai nevelés alapja a játékszabadjáték.
A pedagógusok a játéktevékenységre alapozzák az ismeretelsajátítást, képességfejlesztést,
játékba való tanulást. Nagy hangsúlyt fektetünk a szocializáció a közösségi nevelés, érzelmi
nevelés. valamint az integráció komplex megvalósítására. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek játékos feladatok közben, szinte észrevétlenül fejlődjenek, sajátítsanak el új
ismereteket. Ehhez élményeket, tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk (pl. sütődébe
való látogatás, Lego látogatás, ásványvíz palackozó üzem, almaszedés stb.). A gyermekek
figyelmét vonzza az újdonság. A pedagógusok törekszenek az érdeklődés felkeltésére,
fenntartására, a motivációra.
A spontán és tudatosan szerzett felfedezések elindítják a gyermekek fantáziáját, önálló alkotó
gondolkodásukat, erősítik a kreativitást. A mi feladatunk, hogy olyan problémahelyzeteket
teremtsünk, amely konstruktivitásra készteti őket.
„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti.
Amit lát is, már inkább megjegyzi.
De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz,
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”
(Kodály Zoltán)
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Kiemelt célok és feladatok
Elsődleges cél:
 A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi
telephelyünkön a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása
 Törvényes és színvonalas intézményműködés
 A Pedagógiai Programban megfogalmazott céljaink elérése a közösen meghatározott
feladatok szem előtt tartásával, a gyermeki személyiség komplex fejlesztése
További cél:
 Az óvoda szabályzó dokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend,
Önértékelés Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása
 A szervezet szakmai színvonalának, a szervezeti kultúrának további erősítése
 Az óvoda elsődleges partnere a család. A szülőket megnyerni. A jól működő partneri
viszony megteremtése és fenntartása.
A célok elérését támogató kiemelt feladatok
 A tanfelügyeleti és minősítési eljáráshoz kapcsolódó feladatok
 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, megvalósítása
 Reflexiók, visszacsatolás
 Nyílt, autentikus kommunikáció, konstruktív visszajelzés
 Szakmai kapcsolatok erősítése
 Gyermeki kompetenciák fejlesztése a szabadjáték során
 Cselekvő, felfedező tevékenységek biztosítása
 Hagyományok, Jeles napok, gazdag programok megvalósítása, közösségépítés
 Pályázati lehetőségek biztosítása
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. Az év végén készített beszámolók,
értékelések az alapja a következő nevelési év munkatervének. A kiemelt feladatok, célok
konkrétak, jól nyomon követhetők, illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.
Vannak évente ismétlődő feladatok, napi feladatok.
A csoportnapló tartalmi elemei a 20/2012.(VI.31.) EMMI rendeletnek megfelelően történik.
Az intézményi pedagógiai folyamatok (nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett, egymásra
épülő tevékenységek).
Tudatosan, tervszerűen, logikusan, minden körülményt figyelembe véve felépített
nevelőmunka biztosítja munkánk hatékonyságát, sikerességét.
A tervező munkába beépül a kompetenciaalapú nevelés.
Projektekben tervezünk, ami lehet több hetes is. Építünk a gyermekek érdeklődésére,
kíváncsiságára. Minden telephely június végéig elkészíti a beszámolóját (csoportok,
munkaközösségek, gyermekvédelem, helyettesek, szülői vélemények. Adatok, vélemények,
eredmények, fejlesztési területek megjelölése, információt biztosít az intézményi beszámoló
elkészítéséhez.
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Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
Szempont: 1.3. Hogyan működik az Elvárás:
Az
intézményi
stratégiai
ellenőrzés az intézményben?
alapdokumentumok
alapján
az
intézményben belső ellenőrzést végeznek.
A köznevelési törvény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86 §-a
rendelkezik.
Jól kidolgozott, átlátható ellenőrzési rendszert működtetünk. Konkrét, részletes, minden szükséges
adatot (az ellenőrzés tartalma, típusa, hogyan, ellenőrzött személye, ki, milyen módszerrel,
határidővel, ellenőrzést végző személy megjelölésével) tartalmazó ellenőrzési terv alapján történik az
éves ellenőrzés.
Az ellenőrzés célja a fejlődés elősegítése, hiányosságok őszinte feltárása, mely változtatásra, a
hiányosságok kijavítására késztet. A célok, feladatok teljesítésére ösztönöz. Az ellenőrzés történhet
spontán megfigyelés útján (pl. nyári udvari élet, befogadás, szülői értekezlet tartása, a szülők
tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről, jeles napok stb.)
Tervezett megfigyelés célja a kiemelt feladatok megvalósulásának ellenőrzése (óvodapedagógusok,
dajkák, pedagógiai asszisztensek, helyettesek, csoportok)
Dokumentum ellenőrzés. Tervezés, reflexió, határidők betartása, naprakész dokumentálás.
Az óvodapedagógusok pontosan, naprakészen vezetik a dokumentumokat. Jól tükrözi a pedagógiai
munkát a komplexitást. A tervező munkában megjelenik az esélyteremtés, tehetségekre való
odafigyelés, az SNI-s gyermekek fejlesztése.
Az egyéni fejlődési naplóban konkrét feladatokkal határozzák meg a mutatókat.
A dajkák folyamatosan vezetik a HACCP dokumentációját.
Az óvodatitkár naprakészen vezeti a KIR dokumentációs rendszert (pedagógusok, pedagógiai munkát
segítők adatai – felvétel- távozás) Az októberi statisztikát pontosan előkészíti, adminisztrációját
elvégzi, megküldi a fenntartónak és a Statisztikai Hivatalnak.
Az öt éves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása a 2017/2018-as nevelési évre
vonatkozó önértékelési terv szerint történt.
Az Oktatási Minisztérium az alábbi Pedagógiai Szakmai Ellenőrzéseket határozta meg
intézményünkben.
Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés
Leleszné Sveda Klára
2017. október 23.
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés: 2017. március 8.
Időpont módosítás következtében a 2018/2019-es nevelési évre tolódott a Csillagvár Óvoda
Hajdúvidi Tagintézmény vezető Fodor Istvánné ellenőrzése és a tagintézmény ellenőrzése.
Minősítő vizsgára jelentkezett és bekerült a Minősítési rendszerbe Zolnai Aladárné Ped I-ből Ped IIbe. 2017. februárban.
Mesterpedagógusi minősítésre 2 fő jelentkezett, akik megfeleltek a kihívásnak.
Félegyháziné Kathi Ildikó intézményvezető helyettes. Mesterprogramjának az innovációt választotta.
Leleszné Sveda Klára intézményvezető, aki a mesterprogramjában a Vezetői programot dolgozta ki.
Mindhárom pedagógus sikeres minősítést kapott.
Zolnai Aladárné óvodapedagógus megerősítést kapott abban, amit jól csinál és megkapta a segítséget
azokon a területeken, ahol fejlesztésre szorul, elkészítette a fejlesztési tervét.
A vezető és a helyettes 2018 januárjától mesterfokozatba lépett. Évente el kell készíteni a beszámolót
az adott időszakra tervezett célok, feladatok megvalósulásáról.
Vezetői értékelés eredményei
Intézményi önértékelés eredményei
Az önértékelést a kézikönyv szabályainak figyelembe vételével végeztük: adatgyűjtés, foglalkozás
látogatás, megfigyelés, pedagógus interjú, vezetői interjú, dokumentum elemzés.
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A pedagógus önértékelést a 2017/2018-as nevelési év végére ..% pedagógussal elvégeztük.
Pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése még nem került sor intézményünkben.
A 2017 október 23-i vezetői tanfelügyelet megtörtént a vezetői önértékelés időben feltöltésre kerültek
a dokumentumok.
Elkészült az 5 éves intézkedési terv.
2018. március 8-án megtörtént az intézményi tanfelügyelet ellenőrzése. Az értékelés után elkészült
az intézkedési terv.

Pedagógiai folyamatok – Értékelés
Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai Elvárás: A pedagógiai programnak és az
programban meghatározott gyermeki egyéni fejlesztési terveknek megfelelően
értékelés működése a gyakorlatban?
történik az egyénre szabott értékelés,
amely
a
fejlődési
naplóban
(feljegyzésekben) nyomon követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő
céllal
folyamatosan
visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének
és
az
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő
formában gyermeknek.
Az értékelés tények és adatok alapjáén történik az intézményi önértékelési rendszer szerint.
Az értékelés tervezetten, megadott szempontok alapján történik. A különböző mérések
(gyermeki, partneri elégedettségi) során kapott eredmények alapozzák meg a fejlesztendő
területeket. A gyermeki, partneri elégedettségmérés és annak elemzése, megállapítása a
beszámoló mellékletét képezik.
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz.
Az önértékelési rendszert az önértékelési csoport koordinálja. A kollégák felkészítése az
önértékelésre naprakész a mindenkori törvényi változásoknak megfelelően. Az
intézményben az 1 fő szakértő is segíti, tanácsokkal látja el a minősítésre jelentkezőket.
Ebben a nevelési évben sor került a vezetői és az intézményi értékelésre. Mindkét esetben a
szakértők pozitív értékelést adtak az intézményben folyó vezetői és pedagógiai munkáról. Az
ellenőrzés során megerősítést kaptunk abban, amit jól csinálunk, fejlesztendő területnek az
egyenlőbb tehermegosztást, napi kapcsolattartás a telephelyek dolgozóival, IKT ismeretek
további bővítését javasolták.
Pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésre, értékelésre még nem került sor.
Elkészült a Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési szabályzat 2017 szeptember 1-vel,
amit a nevelőtestület, alkalmazotti közösség elfogadott. Hatályba lépés időpontja 2018.
09.01. napjától. A személyi hatálya kiterjed a Csillagvár Óvoda és tagóvoda,
óvodapedagógusaira, nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottakra (dajka, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár)
Az elkészítésért és működtetésért az intézményvezető a felelős.
Az értékelés célja, hogy hozzájáruljon az óvodai munka színvonalának emeléséhez, és
motiváló erővel bírjon.
Értékelés eszköze –Értékelő lap. 0-3-ig terjedő skálával.
Kiemelkedő – 3 pont - 90 – 100%
Jó – 2 pont – 60 – 89%
Megfelelő – 1 pont – 30-59%
Nem megfelelő – 0 pont – 0-29%
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A kapott pontszámokból százalékos eredmény kerül kiszámításra. Az értékelést végző
eredményét a maximálisan elérhető és a vezető által adott, ténylegesen elért pontszámhoz
viszonyított arány adja meg. Differenciált béremelésben azok részesülhetnek, akik elérik,
vagy meghaladják a 85%-ot. Az értékelést nevelési évenként kell meghatározni, minden év
augusztus 30-ig. A NOKS-s munkatársakra vonatkozóan 2017. január 1-től
326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 32/A § (2) bekezdése szerint az éves költségvetési
törvény 10 %-os illetményemelésre biztosít fedezetet. A 3 %-os emelés, fejenkénti
illetményemelés munkáltatói mérlegelés alapján, differenciáltan osztható fel.
A 2017/2018-as nevelési évben nem éltünk a differenciálás lehetőségével.
A gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentáció 0 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet
63.§-ának figyelembe vételével készül el. A méréshez a DIFER mérőeszközt használják a
pedagógusok, ahol bizonytalan a pedagógus a gyermekek fejlettségében a Pedagógiai
Szakszolgálat szakembereit kérik segítségül, illetve a gyermekek vizsgálatát, ez főleg
iskolába lépés előtt.
A megfigyelések, mérések eredményei a gyermekek fejlődését nyomon követő naplóban
történik.
A gyermekek önmagukhoz mért fejlődése áll a középpontban. A szülők tájékoztatása
félévente, a jogszabálynak megfelelően történik, illetve szükség esetén többször is fogadóóra
keretében részletes tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlettségéről.
Az értékelés során a fejlődési ütem megállapítása, a konkrét fejlettségi szint meghatározása,
a következő fejlesztési szint, terület meghatározása történik. Ha szükséges fejlesztési terv
készül.
A DIFER mérés csoportonkénti összehasonlítása a beszámoló 2.sz. mellékletében található.
Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés
eredményeivel?

Elvárás: Az intézmény stratégiai és
operatív dokumentumainak elkészítése,
módosítása
során
megtörténik
az
ellenőrzések során feltárt információk
felhasználása.

Szempont: 1.6. Mi történik a mérési,
értékelési eredményekkel?
(Elégedettségmérés, intézményi
önértékelés, pedagógus-értékelés,
gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)

Elvárás:
Évente
megtörténik
az
önértékelés keretében a helyben szokások
formában rögzített mérési eredmények
elemzése,
a
tanulságok
levonása,
fejlesztések meghatározása. Ezt követően
az
intézmény
a
mérési-értékelési
eredmények függvényében szükség esetén
korrekciót végez.

Az intézmény stratégiai dokumentumaiban 2016-ban került sor módosításra, az
önellenőrzések során feltárt információk felhasználásával. (PP, Házirend, SZMSZ). Az
átdolgozásban részt vettek a pedagógusok, helyettesek, és a minőségi team vezetője. A PPben való módosítást a törvényi változások indokolták. Pedagógiai, módszertani szempontból
is indokolt a PP átdolgozása, erre a jövőben sort kell kerítenünk.
Az ellenőrzések, mérések eredményeit dokumentáljuk, összesítjük csoportonként,
telephelyenként. Ez alapján határozzuk meg a fejlesztendő területeket, amit beépítünk a
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tervezőmunkába, a munkaterv éves cél és feladat meghatározásában. Ezt követően az
értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciókat végzünk.
A fejlesztőpedagógus team Fazekasné Julika vezetésével végzi minden évben az
összeméréseket. Az információkat a csoport óvónői biztosítják. A team kimutatható
eredmények alapján meghatározza a fejlesztendő területeket.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai ellátására nagy hangsúlyt fektetünk, szinte
minden csoportban vannak. Maximálisan törekedve az egyéni bánásmód, az egyéni haladási
ütem biztosítására, a hátránykompenzációra. A tehetség csírák fejlesztésére kiemelt
figyelmet fordítunk. A differenciálás a gyermekek fejlettségét, érését figyelembe véve
történik, hangsúlyos szerepet kap a nevelési, tanulást támogató folyamatokban.
Forrás: PP, Vezetési
program, Munkaterv

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Adatszolgáltatás:
2017. októberi statisztikai
és aktuális adatok
Vezető megítélése (1-3)
….
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a személyiségés közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lennie a személyre szabott nevelésoktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek
fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). A közösségfejlesztő tevékenység az
intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban
történik meg.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kulcskompetenciák
fejlesztése.
 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes gyermekek személyes és
szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vételével kerülnek kialakításra.
 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése és
működtetése, például a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.
 Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a különböző
szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését tanulását szolgálják.
 Az intézményben a tanulói közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik,
alkalmanként megtörténik a külső partnerek bevonása is.

Személyiségfejlesztés
Szempont: 2.1. Hogyan történik a Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek
szociális
hátrányainak gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a
enyhítése?
pedagógusok megfelelő információkkal, és
alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és
oktató munkájukban.
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Az intézmény vezetése és érintett
pedagógusa információkkal rendelkezik
minden gyermek szociális helyzetéről.
Kiemelt jelentőségű feladatunk az érzelmi nevelés és a szocializáció. A fejlődés
szempontjából fontos, hogy jó családi légkör, támogató szülői magatartás, a tágabb környezet
elfogadó attitűd, a kortársközösség pozitív hatását figyelembe vegyük.
A velünk született adottságok, hajlamok, a családi szokások, kultúra, normák, szabályok a
gyermekekkel szemben támasztott elvárások ezektől a körülményektől, hatásoktól függ,
hogy milyen személyiséggé formálódnak.
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. Az évek alatt kipróbált, jól bevált
eszközöket és módszereket alkalmazzuk a gyermekek megismerése céljából. (anamnézis,
családlátogatás, nyílt napok, megfigyelések, stb.) A pedagógusok felkészültek, módszertani
kultúrája kiterjed a gyermek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, módszertani
tudásukat megosztják egymással. Sajnos az SNI-s, kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel
való bánásmódra velük való foglalkozásra nincsenek felkészülve az óvodapedagógusok sem
a több éves gyakorlattal rendelkező, sem a friss diplomások. Ez a terület fejlesztésre szorul.
A szociális képességek fejlesztésére, a heterogén csoportszervezési forma nagy segítséget,
előnyt jelent, valamint az integráció adta lehetőségek. Az integráció véleményünk és
tapasztalataink alapján jó példa a gyermekek és szülők számára a „másság” elfogadására. A
gyermekek toleránsak, segítőkészek a csoportokban. Nevelésünkben fontos helyet foglal el
az egyéni bánásmód, az egyéni jellemzők elfogadása, a konfliktuskezelés, a
kompromisszumok kötésére való hajlandóság elérése. Eredményesebb munkák elérése
érdekében bevonjuk, jó kapcsolatot alakítunk ki a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel,
a családsegítővel, esetenként pszichológus segítségét is igénybe vesszük.
Az óvodapedagógus által szervezett élményszerző séták, kirándulások, programok
alkalmával szerzett tapasztalatok, ismeretek alapjául szolgálnak a tanulási tevékenységeknek
és a játék tartalmának bővítéséhez.
A baráti kapcsolatok jönnek létre, mélyednek, erősödnek, amihez a szülők is hozzájárulnak,
mert hétvégéken, de akár hét közben is vendégeskednek, meghívják magukhoz a
gyermekeket, játszanak egymásnál.
Alapfeltétel, hogy a gyermekek elfogadják a pedagógus személyét, hajlandóak legyenek
együttműködni velük. Ezért nagyon fontos a pedagógus pozitív attitűdje (segítő, türelmes,
elfogadó stb.).
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében információt szolgáltat és segítséget nyújt a
szakértői bizottság, a szülő, a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus. Az
információkat beépítjük a fejlesztő munkába. Az óvónők munkáját segíti a telephelyenként
egy pedagógiai asszisztens. Hátránykompenzáció tevékenységét irányítja, koordinálja, segíti
a gyermekvédelmi felelős.
Az IPR program folytatásaként részt veszünk az EFOP-3.1.1. Kisgyermekkori nevelés
támogatása, valamint az EFOP 3.1.3 Esélyteremtő Óvodai programban.
További feladatunk a tehetség támogatása minden egyes nevelési területen, a gyermekek
kulcskompetenciáinak fejlesztése, személyiségük sokoldalú kibontakoztatása.
A gyermekek fejlődésének biztosításához motiváló, inger gazdag, esztétikus környezetet
alakítunk ki, gazdag változatos eszköztár biztosításával. A személyiség kibontakoztatásához
óvodáskorban, a legalapvetőbb tevékenység a szabad játék, a felfedezés.
A szociális hátrányok enyhítésére pályázati forrásból biztosítunk a fakultatív programokra
(kirándulásokra, bábszínházi látogatásra) való anyagi támogatást.
Társas tevékenységekbe, játékba bevonjuk őket, gazdag tevékenységet biztosítunk
számunkra. Segítjük őket szókincsük gazdagításában anyanyelvi játékokkal. Erősítjük,
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ösztönözzük a társas kapcsolatok, baráti kapcsolatok kialakulását. Ebben a korban az a fontos
ki mennyire jó játszótárs!
Közösségfejlesztés
Szempont: 2.2. Az intézmény
közösségépítő tevékenységei hogyan,
milyen keretek között valósulnak meg?

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken
belül
részt
vesznek
a
közösségfejlesztésben.

Az óvoda, mint közösség fontos szerepet játszik a gyermek fejlődésében. Fontos, hogy jó
közösség legyen, a jól kialakított normarendszer, értékrend pozitív erővel bír. Ezért nagy
hangsúlyt fektetünk a csoportok szabály és norma, valamint közös értékeinek kialakítására
már az óvodába kerülés pillanatától. Itt tapasztalják meg a közös játék örömét, az
együttműködést, az elfogadást.
Célunk, hogy érezzék jól magukat egész nap a gyermekek, legyenek élményeik!
Számtalan tartalmas, színvonalas programot szerveznek az óvónők. Kiemelten kezeljük a
szülők bevonását egy rendezvény, program szervezésére, aktív részvételére (pl. a telephelyek
hagyományainak szervezésébe, kirándulások, ünnepek, gyárlátogatás, lehalászás stb.).
A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, fenntartására törekszünk. Nyitottságunkat
hagyományok teremtésével, közös programok, családi nap, ünnepek szervezésével
igyekszünk növelni. Az együtt szervezett programok közelebb hozzák a szülőket és
gyermekeket egymáshoz és erősítik velünk, a pedagógusokkal való viszonyt.
Rendezvények: slambucfőző verseny, pogácsasütő verseny, családi sportvetélkedő, szüreti
nap stb. Városi rendezvények, Családok éve.
Az intézménynek erős a közösségformáló tevékenysége, szervezeti kultúrája. Gazdag
programkínálatot biztosít a mindennapi nevelőmunkában és a szabadidőben egyaránt.
A pedagógusok és a nevelőmunkát segítők is mindent megtesznek a jó közösség érdekében.
Forrás: PP, ÖP, Munkaterv
Adatszolgáltatás: Csoport és
intézményi szinten
nyilvántartott adatok
Vezető megítélése (1-3):
…..

3. Eredmények

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a
pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az
intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad
információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai
folyamatokban, a szervezet működésében.
Kulcsjellemzők:
 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan
gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény.
 Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik,
dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják.
 Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség - különös
tekintettel a gyermekek lassú átmenetét az iskolai oktatásba továbbhaladására és az erre való
felkészítésre, a gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a gyermekek értékelésére, az
egyéni tanulási és fejlesztési lehetőségekre, a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű
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gyermekek támogatására és a nevelés-oktatás általános színvonalára felhasználásra kerül a
fejlesztési tervek elkészítése során.

Szempont: 3.1. Milyen eredményességi Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az
mutatókat
tartanak
nyilván
az intézményi eredményeket:
intézményben?
 helyben szokásos megfigyelésen, vagy
más alapon megszervezett mérések
eredményei
 esetleges
sport,
más
versenyeredmények
 elismerések
 6 éves kor után óvodában maradó
mutatók,
elégedettségmérés
eredményei (szülő, óvodapedagógus,
pedagógiai munkát segítők)
 neveltségi mutatók
 stb.
Munkánk akkor eredményes, ha iskolaérett személyiségeket adhatunk át 3-4 év után az
iskoláknak.
Eredményes, ha felébresztjük, és ébren tartjuk, motiválni tudjuk a gyermekek
tevékenységigényét.
Hatékony, ha élményeket, tapasztalatszerzési lehetőségeket, feltételeket teremtünk ahhoz,
hogy önmagukhoz képest fejlődjenek, esetleges képességbeli hiányokat megelőzzük, illetve
fejlesszük.
A megfigyelések, mérések eredményeit elemezzük és felhasználjuk a további feladatok
meghatározására. A dokumentálás követhető, a visszacsatolás folyamatos, ha szükséges
intézkedési tervet készítünk.
A pedagógusok ellenőrzésének eredményeit is összesítjük és megjelöljük a kiemelkedő és
fejlesztendő, fejleszthető területeket. A pedagógiai munkát segítők is készítenek önértékelést
a saját és a vezetői eredmények összevetése után szintén kijelölésre kerülnek az erősségek,
gyengeségek. A dajkák is elhivatottak munkájukat illetően, lehetőségükhöz mérten segítenek
az óvónőnek a csoportban, a gyermekek gondozására nagy hangsúlyt fektetnek.
Kommunikációjuk megfelelő. Szeretettel fordulnak a gyermekek felé.
A belső és külső mérési eredményeket a minőségi team elemzi, sor kerül az eredmények
összevetésére, telephelyek összehasonlítására. Megtörténik a tanulságok levonása, a
visszacsatolás. A pedagógusok a fejlesztendő területekre fejlesztési tervet készítenek. Az
adatok a nevelőtestület számára nyilvánosak.
A 2017/2018-as nevelési évben 3 fő pedagógus minősítésére került sor.
Zolnai Aladárné P. I-ből P.II-be lépett
Eredménye: Megfelelt
Félegyháziné Kathi Ildikó : Mesterpedagógus
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Leleszné Sveda Klára Mesterpedagógus
Eredmények:


EFOP 3.1.1. Kisgyermekkori nevelés támogatása (ingyenes továbbképzés)

15 fő pedagógus vett részt.












Célja: Az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes
megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő
óvodapedagógusi kompetenciák fejlesztése. Új ismeretek, új készségek elsajátítása,
képességek fejlesztése.
EFOP 3.1.3 Esélyteremtő Óvoda című pályázat. Hozzájárul a gyermek egyéni
fejlesztéséhez. A módszertani fejlesztés 30 hónapon át történik. A programot
követően lehetőség nyílik módszertani központtá vagy felsőoktatási intézmény
gyakorlóhelyévé válni.
Intézményünkből 4 fő pedagógus vett részt a képzésben a Dobó István utcai
telephelyről 2 fő és a Hét vezér utcai telephelyről is 2 fő.
Biztonságos Óvoda cím elnyerése
Dobó István utcai telephely
Kölcsey székhely
Fenntartható fejlődés
A Föld napja alkalmából rendezett konferencia
Cél: a környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés. Ökológiai gondolkodásmóddal
végző nevelő tevékenység, amely természeti és kulturális értékeink, örökségünk
cselekvő megóvása (megyei szintű konferencia)
Családok éve 2018 – Családi nap
Cél: A család nagy és fontos értéke.
Egész napot átható vidámság, melynek középpontjában a gyermeki örömök, a
szülőkkel, nagyszülőkkel közösen töltött nap) (Városi szintű rendezvény
Zöld Óvodák hálózati találkozója
Szakmai előadás, jó gyakorlatok átadása, tapasztalatok kicserélése, szemléletváltás
Korreferátum

A gyermekek eredményeinek nyomon követése
Több iskolával tartjuk a kapcsolatot, mert az óvoda elhelyezkedése indokolja.
Kapcsolatunk hatékony, eredményes.
Rendszeresen találkozunk, ahol megbeszéljük, egyeztetjük szakmai véleményünket. Célunk
a gyermekek eredményes iskolakezdésének támogatása.
Kapcsolattartás módja:



kölcsönös hospitálások, tapasztalatok megbeszélése
egymás látogatása, információszerzés a gyermekekről
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szakmai beszélgetés, egy-egy problematikus területre fókuszálás
szakmai előadások, együtt gondolkodás
Közös programok (sportvetélkedő, Mikulás nap, Karácsonyi készülődés)
A gyermekek fejlődésének nyomon követése, utókövetés megvalósítása

A nevelőtestület kialakította, működteti a szakmai ellenőrzések, a gyermeki értékelések,
szülői elégedettségi mérések, önértékelések közös alapelveit, az ellenőrzés módját és
eszközeit.
Az eredményeket beépítjük a nevelőmunka fejlesztésébe, a pedagógiai kultúrába. A mérési
adatok eredményeit felhasználjuk a további feladatok meghatározásába. A tanulás
támogatásakor a legkorszerűbb módszertani eljárásokat alkalmazzuk pl. adaptív nevelés,
kooperatív technikák, drámapedagógiai, kompetencia alapú nevelés, projektmódszer.
Nevelőmunkánk egyik prioritása a nevelés eredményessége, a tanulás támogatása.
Az intézmény által elért eredmények a 2017-2018nevelési évben

Eredmények

Ssz.

1.

2.

3.

Rövid, s

Adatok

97 Fő
%
Beiskolázási adatok:
Tanköteles korú gyermekek száma
%
Közülük várhatóan a 2018-2019. tanévben az iskolai 44 Fő
tanulmányaikat elkezdők száma, aránya
%
Várhatóan a 2018-2019. tanévben óvodában maradó 53 Fő
tanköteles korúak száma, aránya
Intézmény / program specifikus eredmények: Amire Felsorolás:
büszkék vagyunk, amit fontosnak tartunk!
 Zöld Óvoda találkozó
 Fenntartható fejlődés megyei konferencia
 Családok Éve 2018. Városi szintű rendezvény
 Zenei fesztivál
 Vénkerti Nap
 Szüreti mulatság, Kakaó party
 Őszbúcsúztató
 Advent
 Sikeres záróvizsgázó óvodapedagógus hallgatók
DIFER - Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában: Résztvevők száma, eredmény

Írásmozgás-koordináció

102Fő

%

Beszédhanghallás

102 Fő

%

Relációszókincs

102 Fő

%

Elemi számolási készség

102 Fő

%

Tapasztalati következtetés

102 Fő

%

Tapasztalati összefüggés

102 Fő

%
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Szocialitás - társas kapcsolatok kezelése

4.

5.
6.

102 Fő

%

Neveltségi szintmérés átlag eredményei (ha vannak erre vonatkozó mérési adatok!):
0 Fő
%
Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony
(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési
normák)
0 Fő
%
Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermekgyermek, gyermek-közösség kapcsolata)
0 Fő
%
Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt,
kötelező jellegű, közösségért végzett)
Rajzelemzés
Egyéb gyermekmegismeréssel kapcsolatos mérés:
Partneri igények és elégedettségük
130
Pedagógusok elégedettsége

10

%
26
46

Az önértékelésben érintett pedagógusokkal való
elégedettség
7. Pedagógus szerint az önértékelések tükrében
Intézményi klímával az intézményi önértékelés tükrében
Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések tükrében

%

Pedagógusok önértékelése
Vezetői értékelés az önértékelés során
Intézményértékelés
%
Iskolák elégedettségi mutatói (ha vannak erre vonatkozó
mérési adatok!):
Beszédkészség
Nagymozgás (testnevelés, sport)
Kismozgás, finommozgás (kézügyesség, ábrázolás)
8.
Problémák felismerése és megoldása
Matematikai készségek
Játéktevékenység
Környezet megismerése
Stb.
Kerületünkben, kerületen kívül óvoda szintű „versenyeken” részt vett gyermekek:
Sportverseny
9. Rajzverseny / pályázat
Egyéb verseny

30 Fő

Díjazott
%

50 Fő

Díjazott
%

20 Fő

Díjazott
%

Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: (Nem a szülői igényekre alapozo
10. tehetséggondozó műhelyekben, tehetség pontokon, st. ellátott gyermekekről van itt szó!)
14 Fő
Nyelvi
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Zenei

25 Fő

-

Matematika-logika

0 Fő

-

Vizuális - téri

40 Fő

-

Testi – mozgásos

30 Fő

-

Szociális – személyek közötti

0 Fő

-

Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
Logopédiai fejlesztés

31 Fő

%

Gyógytestnevelés

3 Fő

%

51 Fő

%

Gyógypedagógiai fejlesztés

6 Fő

%

Óvodapszichológus foglalkozik vele

2 Fő

%

Egyéb

0 Fő

%

11. Fejlesztő pedagógia

Speciális (PP) fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek száma/aránya a beírt gyer

12.

Nemzetiségi nevelés

0 Fő

%

Zöld óvodai program

66 Fő

%

Madárbarát óvoda

0 Fő

%

Dohányzást megelőző óvodai projekt

0 Fő

%

Szív kincsesláda projekt

0 Fő

%

112 Fő

%

………………………………….érzékenyítő program

0 Fő

%

Zenei fejlesztő program

0 Fő

%

Stb.

0 Fő

%

10
Alkalom
26
Alkalom
130
Alkalom

Fő

Biztonságos közlekedés program

Gyermekrendezvények és programok száma:
Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások
13.

Színházlátogatások, műsoros rendezvények
Élményszerző kirándulások
Fluktuáció – Gyermek
Más csoportba átvitt gyermekek száma

0 Fő:
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Fő
Fő

Más tagóvodába / telephelyre átvitt gyermekek száma

4 Fő:

Más óvodába átvitt gyermekek száma

16 Fő:

Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma

12 Fő:

Panasz esetek

5.

Panasz esetek száma

Száma. 1

Eredményesen kezelt panaszok

6.

Száma

Aránya %

Száma:
0

Elismerések, kitüntetések:

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Forrás: PP, SZMSZ,
Vezetési program,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: Vezető megítélése (1-3):

….
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely
a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-oktató munka egyik
alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek
alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli információáramlás hatékonyan kialakított
rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a
munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei.
 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka
módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban.
 Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert alakított
ki.

Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai Elvárás:
A
pedagógusok
szakmai
közösségek működnek az intézményben, csoportjai maguk alakítják ki működési
melyek a fő tevékenységeik?
körüket, önálló munkaterv szerint
dolgoznak.
A
munkatervüket
az
intézményi célok figyelembe vételével
határozzák meg.

Szempont: 4.2. Hogyan történik
információátadás az intézményben?

az Elvárás: Az intézmény munkatársai
számára biztosított a munkájukhoz
szükséges információkhoz és ismeretekhez
való hozzáférés.
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Az intézményünkben különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző.
(munkaközösségek 5 munkaközösség működik) Tagjai minden telephelyről szerveződnek. Szakmai
munkájuk szabályozott, önálló munkaterv szerint dolgoznak.
Munkaterületüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. A nevelő-oktató munka
érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra és szakmai segítségnyújtásra képes,
innovatív munkaközösségek működnek. Munkájukat az innováció és a fejlesztendő területek
kidolgozása a pedagógusok segítése jellemzi. Segítenek a vezetőnek az ellenőrzésekben, az
értékelésekhez információkat biztosítanak.
Cél: az óvodapedagógusok módszertani és gyakorlati ismereteinek felelevenítése, bővítése és
szakmai megújulás, a gyermekek személyiségének optimális fejlesztésének segítése, tanácsadás. A
szakmai megbeszélések havi rendszerességgel zajlanak, melyről feljegyzés, emlékeztető készül. A
munkaközösség vezetők az óvoda vezetőségéhez tartoznak, irányítják a munkaközösség
tevékenységét. Felelősök a szakmai munkáért, ha szükséges értekezletet hív össze, bemutató
foglalkozásokat szervez (belső hospitálás). Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját,
hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.
Az intézményen belül, telephelyek között az együttműködésben pozitív előrelépés valósult meg.
Segítik, támogatják egymás munkáját az intézmény céljainak elérése érdekében. .Prioritásunk közé
tartozik az együttműködés, teamek létrehozása, az eredményes óvoda működtetése érdekében.
Amikor olyan versenyhelyzet van, hogy harcolunk a gyermekekért, nagy szükség van az
összefogásra, közös gondolkodásra, egymás segítésére, a szervezeti kultúra erősítésére.
Nyílt napokat biztosítunk a szülők részére, hogy megkönnyítsük az óvodaválasztást, hogy
menedzseljük magunkat.
Forma: amin az idén változtattunk
 Lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak az óvodával, a környezettel, az
óvodapedagógusokkal való ismerkedésre a közös játékok alkalmával.
 Máskor csak a szülők számára adunk tájékoztatást a Pedagógiai programról,
specialitásainkról, hagyományainkról, értékeinkről. Az óvodapedagógusok rövid
bemutatkozásával, kommunikációjával segítjük a személyes szimpátia kialakítását.
A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai tevékenységeken túl a pedagógusok
kezdeményezően együttműködnek egymással, a pedagógiai munkát segítő dolgozókkal a közös
nevelés érdekében, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő probléma megoldásában.
Az együttműködések tudatosak a nevelőmunka hatékonysága érdekében, a problémák sikeres
megoldásának érdekében.
A munkaközösségek aktív munkájának segítségével sikerült megvalósítani több olyan programot,
ahol a gyermekek és családjaik közösen játszottak, tevékenykedhettek, élményeket szervezhettek.(pl.
Nyíregyházi Vadasparkban való kirándulás).
Kommunikációs rendszer működtetése
Az intézményben a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek között
folyamatos információról, információcseréről, együttműködésről gondoskodunk. Ez nemcsak a
vezető feladata, hanem mindenkié, hogy időben és pontosan jusson el az információ mindenkihez.
Cél a kétirányú információáramlás, kommunikációs rendszer működtetés.
Az intézményben az információáramlás csatornái a megbeszélések (rendszeresen ütemezett,
rendkívüli) telefonos kommunikáció, e-mail, One - Drive, szükség esetén, papír alapon. Az óvodai
csoportnapló vezetése, tervezések és az értékelések digitális alapon történnek.
Az intézménymunkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információhoz és
ismeretekhez való hozzáférés. Minden telephely rendelkezik internet eléréssel. Számítógépek és
notebook-ok minden csoportban vannak.
A neveléshez kapcsolódó információt az éves munkaterv, tanévzáró, tanévnyitó értekezlet, szakmai
napok nyújtják.
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban és írásban folyamatosan
eljutnak a munkatársakhoz, a közösség által kialakított és elfogadott szakmai elvárás szerint.
A konfliktusok megelőzésére helyezem a hangsúlyt. A közös feladatok adásával erősítem a
csapatmunkát, a hatékony együttműködést. Fontos a jó együttműködés. A döntés előkészítésében
számít a kollégák véleménye, ötleteik.
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Jó kapcsolatot ápolunk a fenntartóval (pl. működést érintő konstruktív megoldások, közös
rendezvények, kiállítások szervezése)
Egyéni kihívást jelentő feladatokra is sor kerül, figyelembe véve a pedagógusok érdeklődési területét,
erősségét, igényeit, karrier terveit.
A hatékony együttműködés érdekében kiemelt feladat a személyes kapcsolatok ápolása, odafigyelés
a dolgozókra.
Tudásátadás formája intézményünkben
 Fórum
 Beszámoló szóban, írásban (One-drive felület)
 Egy-egy konferencia, továbbképzés tapasztalatainak, eredményeinek átadása
 Szakmai, módszertani cikk, könyv, tanulmány megosztása a munkatársakkal
 Konferencia szervezés
 Továbbképzés szervezése helyben
 Kutatási eredmények megismerése
Cél: a kölcsönös figyelem a másikra, önértékelés erősítése, jó gyakorlatok átvétele, különböző
tudások, tapasztalatok megosztása. Nyitottabbá vállnak más véleménye iránt. Látásmód alakítása.
„Ahol olyanok élnek együtt, akik szeretik az elméleti alapokat is megtalálni a gyakorlati
megvalósításhoz, ott tudományos igényességű leírást kaphatunk arról, hogy is működhet a
tudásmegosztás”
(HR portál)
„Félre kell tenni magunkban a birtoklás vágyát, az önzést, a szűklátókörűséget, saját tudásunk alul –
vagy túlértékelését.”
(Bodnár Zsuzsanna)
A belső tudásmegosztást akár hívhatjuk új típusú pedagógus – továbbképzésnek is.
Eredmények:
 folyamatos szakmai fejlődés
 hasznosítás, beépülés – reflektív pedagógus
 intézményen belüli tudásmegosztás
 pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása
Kritikus magatartással szerzik meg azt a tudást, készséget és azt az érzelmi intelligenciát, amelyek a
gyermekekkel, fiatalokkal és kollégákkal való közös gondolkodás, tervezés és munkálkodás
alapfeltétel a pedagógus pálya minden szakaszában.”
(DAY 1999.)
A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen kialakított, folyamatos megújulásra és szakmai
segítségnyújtásra képes, innovatív munkaközösségek működnek, kiemelt szerepük és felelősségük
hangsúlyos.
Intézményünkben rendszeres a szervezett belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismerete, átvétele,
kidolgozása.
A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP,
vezetési
program,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: -

5. Az intézmény külső kapcsolatai
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Vezető megítélése (1-3):
…..
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt
megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri
a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja
azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és feladatvállalásaival
megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony
kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.
 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi
folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.
 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség

támogatásában, továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik
a társadalmi szerepvállalás is.
Szempont:
5.1.
Hogyan
kapnak Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos
tájékoztatást a partnerek az intézmény módon tájékoztatja külső partereit (az
eredményeiről?
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú).
A
partnerek
tájékoztatását
és
véleményezési lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan
felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik.
A külső partnerek köre ismert az intézmény dolgozói számára. Partnereinkkel továbbra is fontosnak
tartjuk a folyamatos kapcsolattartást, a jó együttműködést. Tartalmas kapcsolatot ápolunk a szakmai
partnerekkel és a civil szervezetekkel, a kulturális és közművelődési intézményekkel, művészeti
csoporttal. védőnő, gyermekorvos.
Az együttműködés révén hozzájárulnak az intézményi célok, feladatok megvalósításában, a gyermeki
személyiség fejlesztéséhez.
Lehetőség szerint igyekszünk új kapcsolatokat keresni, kiépíteni. Így ebben az évben a Helyi
Vadásztársasággal kötöttünk együttműködési megállapodást. ez által lehetőségünk lesz megfigyelni
a magas lesről a környezet, táj szépségeit, változásait, megfigyelni az erdei állatokat (pl. vaddisznó,
őz, fácán, nyúl)
A kapcsolatok módját befolyásolja az intézmény társadalmi megítélése, ezért megteszünk mindent,
hogy ismerjenek, elismerjék munkánkat, az intézményben folyó nevelő munkát.
Legmeghatározóbb és legfontosabb partner a fenntartó után a szülők.
Ők azok, akik nap, mint nap látják munkánkat, annak eredményét, a nehézségeket. Hogy milyen
kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel meghatározó a pedagógus kommunikációja, hitelessége. A
családok többsége jó partnerként segíti munkánkat, partner az együttnevelésben. Problémáikkal,
gondjaikkal, bizalommal fordulhatnak a pedagógushoz, vezetőkhöz. Kapcsolattartás módjai: (szülői
értekezletek, fogadóóra, eseti megbeszélések, rétegszülői értekezletek pl. dac, hiperaktivitás, másság
elfogadása, magatartászavar, szobatisztaság stb.)
A szülői értekezleten a szülők nagy számban vesznek részt (anyukák, apukák). Ezek az értekezletek
jó hangulatúak, innovatívak, sokszor még az idő sem számít, érdeklődőek.
Ahhoz, hogy jó kapcsolat alakuljon, ki a partnerek között a következőkre nagyon odafigyelünk:


kulturált, tiszteletteljes kommunikáció,
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változatos kommunikáció alkalmazása (figyelembe vesszük, hogy kivel, mikor, milyen
formában tudunk kommunikálni,
 folyamatos tájékoztatás munkánkról, a gyermekekről, fejlettségükről, napi tevékenységükről.
 véleményezési lehetőség (tanévzáró értekezlet, kérdőíves felmérés az elégedettségről,
interjú)
 az eredmények tükrében lehetőséget biztosítunk a visszacsatolásra, szóban, írásban
A szülői együttműködés aktív az intézményben.
Időközönként maguk is kezdeményeznek megbeszéléseket (pl. hogyan segíthetnek a tárgyi feltételek
javításában, az épület állagának megóvásában).
Intézményi szerepvállalás
Az óvoda közszolgálati feladatokat lát el. Az intézmények sikerességét, eredményességét sokféle
tényező befolyásolhatja, a legmeghatározóbb a szülők elvárásai!
Különböző elvárásokat fogalmaznak meg pl. jól felkészült pedagógus, tárgyi felszereltség, családias
óvoda, szép környezet, udvar, jól érezze magát a gyermek, az óvónő személyiségéhez való
ragaszkodás. Kinek-kinek mi a fontos. Minden elvárásnak szinte lehetetlen megfelelni, de a
tapasztalatunk az, hogy nem elsősorban a szakmai tudás a fontos, hanem a külsőségek. A szülők
nagyon befolyásolják egymást az óvodaválasztás alkalmával. Sokszor nem kellő ismeret alapján
kerülnek……helyzetbe.
Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan részt vegyünk a közéletben, ismerjenek bennünket. Győzzük
meg partnereinket, hogy miért érdemes hozzánk hozni gyermekeinket.
Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi, regionális rendezvényeken.
(Családi nap, Kemencés nap, Autómentes nap, Karácsonyi ünnepség, Pedagógusok köszöntése,
Idősek köszöntése, Márton napi ludasságok, Tájház, Kiállítások szervezése gyermekmunkákból stb.)
Elfogadott tény, hogy a családoknak más-más a prioritása, mások az igényei.
Óvodánk olyan minőségi munkavégzésre törekszik, ahol kiemelt jelentőségű a gyermekek sokoldalú
fejlesztése, a gyermekek szükségleteinek kielégítése, a nyugodt, biztonságos, szerető, elfogadó légkör
megteremtése, pozitív pedagógus attitűd jelenléte.

Forrás: PP, MIP, SZMSZ,
Vezetési
program,
Továbbképzési / beiskolázási
terv, Munkaterv
Adatszolgáltatás: -

6. A pedagógiai munka feltételei

Vezető megítélése (1-3):

….
Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és
humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak számbavétele, hogy az
intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az intézmény a nevelés, tanulásitanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Az intézményi
szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és
alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos.
 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka optimális
feltételeinek megteremtése érdekében.

21

 Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések
előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra
került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a feladatok elvégzésére.
 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási
lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az
infrastruktúra az intézmény képzési
struktúrájának, pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen
felméri
a
pedagógiai
program
megvalósításához
szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat
a fenntartó felé.

Az intézmény vezetősége rendszeresen felméri év végén programunk megvalósításához
szükséges infrastruktúra meglétét. A csoportban dolgozó óvónők jelzik a hiányosságokat.
Kialakult szokás, hogy szeptemberben és januárban 10.000,-Ft-ot kapnak a csoportok az
apróbb dolgok beszerzésére (fűzős mappa, ami a csoportnaplókhoz szükséges,
fénymásolópapír, ragasztó, festékek, színes papír stb.).
A dajka nénik év közben jelzik, amire szükségük van, vagy elfogyott (pl. tányér, pohár, a
tisztítószereket negyedévente vásároljuk). A felújítási munkálatokat, amiket szeretnénk
elvégeztetni azt, októberben kell leadni, árajánlatokkal együtt az építési osztálynak. A
beérkezett kérelmek nagysága és fontossága alapján dönt az önkormányzat, hogy mely
intézményben milyen munkálatokat lehet, kell elvégezni.
Udvari játékaink biztonsága érdekében a 78/2003. (ÍXI.27.) GKM rendelet alapján a
2017/2018-as nevelési évben először került sor a játszótéri eszközök felülvizsgálatára.
Ezt megelőzte a fogyasztóvédelmi felügyelőség ellenőrzése, több balesetveszélyre hívta fel
a figyelmünket, s mivel a kontroll ellenőrzés alkalmával sem volt változás, így büntetést
kaptunk. Az ellenőrzést egy budapesti cég végezte, három árajánlatot kértünk és ő volt a
kedvezőbb. A vizsgálatot novemberben végezték, nagyon igényes, pontos jegyzőkönyvet
kaptunk, amiben fényképesen is megjelölték a hibákat. Minden telephelyen az udvari játék
nagy részét balesetveszélyesnek. (az akácfa szét van nyílva, csavarok nem súlyozottan
kerültek a játékokba, a csúszda nem lyukas, de el van vékonyodva az üvegszál) minősítették.
Sok játékot ki is kell szedni. Természetesen több milliós tételről van szó, ennyi pénz nem áll
rendelkezésre a fenntartónak és nem biztosítanak, hogy tudnánk ebben szépíteni. Készült egy
intézkedési terv, hogy milyen ütemben történhet meg az óvodák udvarain lévő játékok
cseréje, javítása.
Sajnos attól félünk, hogy a gazdag mozgáslehetőséget biztosító játékok helyett üres
játszóudvaraink lesznek.
Minden telephely szép, füves, fás, bokros. Egynyári növények biztosítanak esztétikai
szépséget. Minden évben benevezünk a „Tiszta, Virágos Intézmény” pályázatra. Többször
voltunk már első helyezettek és kaptunk különdíjat is.
Az Országos Óvodafejlesztési programba a mi intézményünk is bekerült, ha kis lépésben is,
de elindult a középkerti telephelyen lévő óvodánk korszerűsítése, bővítése.
A munkálatokat 2017. november végén kezdték el.
100 m2-rel bővült intézményünk (egy nagyméretű csoportszobával, fedett terasszal,
öltözővel, mosdóval és felnőtt öltözővel).
A pályázat tartalmazta az épület költségeit és egy kezdő tárgyi, fejlesztő játékok vásárlását.
Közel 40 milliós költségvetésből az eszközökre 4 millió forint volt költhető. 2018. májusában
megtörtént a műszaki átadása. A gyermekek és a felnőttek szeptembertől vehetik birtokukba.
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Egy nagyon szép, igényes, modern épületrésszel fejlődtünk. Köszönetünket fejezzük ki az
önkormányzatnak a támogatásért.
A pedagógiai munkánk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk.
A gyermekek fejlesztésére, minden telephelyen van fejlesztő szoba, méretük elég kicsi, de a
foglalkozások megtarthatók benne.
Tornaszobánk nincs, ha az időjárás kedvező az udvaron történik a nagymozgás fejlesztése.
2017/2018 nevelési év beruházásai, felújítási munkálatai
Kölcsey székhely
 előkészítő konyha festése,
 folyosó festése,
 villámhárító kiépítése,
 porszívó vásárlás,
 nagyméretű trambulin vásárlás,
 fészekhinta cseréje,
 tányérok, poharak, evőeszközök vásárlása,
 az irodába székek, asztal cseréje
Hét vezér telephely
 Nyuszi csoport PVC cseréje, mert rosszul lett letéve,
 az első bejárat, előszoba festése, burkolása, ajtó festése,
 a régi és az új épület közötti átjáró festése, burkolása,
 a tálaló konyha előtti járólap cseréje,
 fejlesztő szoba, iroda festése,
 300 m2-es udvarrész kialakítása, füvesítése,
 bejárati járda készítése, lábazat javítása, festése,
 használt autógumik (60 db) kiszedése, elszállítása
Dobó István utcai telephely
 tipróka készítése
Hajdúvidi Tagintézmény
 villámhárító kiépítése,
 mosógép vásárlás
Kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosság, környezeti és az egészséges életmódra
nevelésre. Ehhez folyamatosan ápolt, gondozott, tiszta épületet, udvart biztosítunk az
idejárók részére.
Az egészséges életmódra nevelésbe bevonjuk a szülőket is.
Közösen készített egészséges ételek, italok fogyasztásának ismerete, elkészítése, az anyagok
beszerzésénél. Egymásnak receptek adása, cseréje, előadások szervezése, pl. ételallergiás
gyermekek megfelelő étkeztetését (tej, liszt érzékenység)
IKT eszközök alkalmazása
Az IKT eszközöket már mindenki rendszeresen alkalmazza nevelőmunkájában. A digitális
technika kihasználása eredményesen segíti a szakmai munkacsoportok feladatainak
minőségét. Egyes csoportoknak külön facebook oldaluk van, ahol információhoz jutnak,
elmondják véleményüket, segítséget kérnek az óvónőktől. Ennek folyamatos nyomon
követése időigényes, de a mai technika, internet világában szükség van erre is.
Az IKT eszközök kihasználtsága nyomon követhető a csoportnaplóban, a foglalkozásokhoz
való alkalmazása által, beszámolók, One - drive felület alkalmazásakor.
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek neveléséhez szükséges eszközök
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Megfelelő eszközrendszerrel rendelkezünk. A fejlesztőpedagógusoknak, logopédusoknak
saját készletük van, amit a fejlesztő szobában tartanak.
Személyi feltételek tekintetében szerencsések vagyunk, a Pedagógiai Szakszolgálat
szakemberei heti 1 órában tartanak foglalkozásokat.
A gyógypedagógusokat megbízási szerződéssel alkalmazzuk, heti 1-3 órában látják el
feladataikat.
Sajnos van egy speciális terület, ahol szurdo pedagógusra lenne szükség, sem helyben, sem
más városból nem tudunk biztosítani a gyermek számára.
Személyi feltételek
Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán
erőforrás
az
intézmény
képzési
struktúrájának, pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen
felméri a szükségleteket, reális képpel
rendelkezik a nevelő-oktató munka
humánerőforrás szükségletéről.

A
humánerőforrás
szükségletben
bekövetkező
hiányt,
a
felmerült
problémákat idejében jelzi a fenntartó
számára.
A humánerőforrás fejlesztés biztosított a stratégiai célkitűzések megvalósításában.
A szakképzett állások betöltése egyre nagyobb probléma az óvodában. A jó szakemberekből
hiány van. A 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonuló kollégák helye fenntartói engedéllyel
tölthetők csak be.
Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő munka feltételeinek, az
intézmény deklarált céljainak.
Az alkalmazott létszámunk a törvényi előírásoknak megfelelő. Gyakornokunk nem volt.
P.I-ben – 15 fő óvodapedagógus
P.I-ben 2 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens)
P.II-ben 10 fő
Mesterpedagógus 2 fő
Mesterpedagógus szakértő 1 fő
Ebben a nevelési évben januártól 1 fő óvodapedagógussal, márciustól szintén 1 fő
óvodapedagógussal kevesebben dolgoztunk.
Helyettesítésüket belső erőforrásból biztosítottuk. Sokat segítettek a pedagógiai
asszisztensek, és a kollégák is. Megértő, segítő hozzáállásukkal zökkenőmentesen zártuk az
évet. A szülők is elfogadták munkaszervezésünket.
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka - irányító, ellenőrzési feladatira. Az
információkat időben és pontosan eljuttatták a vezető számára.
Minden évben vállalunk végzős óvodapedagógusok mentorálását. Telephelyenként 1-2
csoportban. Ebben az évben jól felkészült hallgatókat kaptunk, így öröm volt velük dolgozni.
A továbbképzési terv és beiskolázási terv alapján valósult meg óvodánkban a
továbbképzés. A 2017/2018-as nevelési évben bővült a képzésben részt vevők száma. a
beiskolázási tervtől eltérően, mert részt vettünk az EFOP 3.1.3. és az EFOP 3.1.1. képzéseken
is.
2018-ra azoknak a pedagógusoknak is megvan a 120 órás továbbképzése, akik kötelezettek
voltak rá, Több pedagógusnak meghaladja a 120 órás képzés teljesítését.
A 2017/2018-as nevelési évben továbbképzésben részt vettek számát a beszámoló 3. sz.
melléklete tartalmazza részletesen.
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A továbbképzési programot az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya
figyelembe vételével valósítottuk meg.
A pedagógusokban megvan az önképzés, továbbképzés igénye, amire vezetőként is pozitív
példát mutatok. Van a testületben erő, motiváció az új módszerek bevezetésére, elsajátítására.
Szervezeti feltételek
Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája
van az intézménynek, milyen
szervezetfejlesztési eljárásokat,
módszereket alkalmaz?

Elvárás: Az intézmény munkatársai
gyűjtik
és
megosztják
a
jó
tanulásszervezési
és
pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és
kívül.
Az
intézmények
munkatársai
a
továbbképzések
tapasztalatait
megosztják
egymással,
belső
továbbképzési konzultációs programokat
szerveznek.

Az intézmény szervezeti kultúrája a közösen megfogalmazott és elfogadott, hagyománnyá
vált értékeken alapszik. A szervezeti és tanulási kultúra fejlesztése érdekében változatos
szervezetfejlesztési eljárásokat alkalmazunk:
 munkamegosztás biztosítása,
 problémamegoldás és döntés előkészítése,
 konfliktuskezelés.
 színvonalas intézményi rendezvények bonyolítása,
 hagyományőrzés, ápolás fejlesztése,
 innováció,
 társas kapcsolati igények kielégítése
 önértékelés, visszacsatolás stb.
Kultúránkat erősítik (karácsonyi ünnepség, színházlátogatás, Debrecen, Budapest, koncert,
családi nap, csapatépítő tréning, névnapok, születésnapok megtartása stb.)
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére, magas szintű belső
igényesség, hatékonyság jellemző.
Fontosak számunkra a hagyományok, amik a nevelő-oktató munka részét, az együttműködést
képezik.
Partnereink ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új
hagyományok teremtésére (piknik év végén - az óvoda udvarán, családi nap, közös játék,
szórakozás: tervezett új hagyomány szülőkkel való kirándulás gyermekek nélkül,
színházlátogatás, mozi látogatás, fáklyás party – ismerkedés az új szülőkkel)
Intézményvezetőként aktívan részt veszek ezek szervezésében, lebonyolításában.
A belső tudásmegosztásra nagy igény van. A továbbképzéseken, konferenciákon szerzett
tudást, tapasztalatokat megosztják egymással, megbeszéljük az eredményeket, a használatát
bevonjuk nevelőmunkánkba.
Tudásmegosztás formái: nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi megbeszélések, Onedrive, felkért előadások tartása, bemutató foglalkozások, szakkönyv, szakcikk ismertetése.
Saját intézményi jó gyakorlatunkat jól működtetjük, a két átvett jó gyakorlat szintén jelen
van a nevelésben. A jövő tanévben tervezzük egy új jó gyakorlat kidolgozását, középpontban
az anyanyelvi nevelés lehetőségei.
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Vannak nagyon jó projektjeink, melyek konferencián bemutatásra, publikációra is alkalmas
lenne. Ebben még erősíteni kell a pedagógusokat.
Klíma vizsgálatokat 2018-2019-es nevelési évre tervezzük. A személyi változások, feladatok
változása, belső átszervezés, új vezetői ciklus indokolják.
Az intézményben történő feladatmegosztás, felelősség – és hatáskörök
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az
eredményekről, a felmerülő problémákról beszámolnak, tájékoztatnak szóban és írásban.
A feladatmegosztás szakértelem, speciális érdeklődési terület és az egyenletes terhelés
alapján igyekszünk megvalósítani, a gyakorlatban, a mindennapokban nehezen valósítható
meg. A munkaköri leírások személyre szabottak. Vannak állandó feladatok és vannak
időszakosan, megjelenő feladatok (mentorálás, rendezvényszervezés, szakmai nap
megszervezése, előadás tartása meghatározott témában, az intézmény képviselete az egyetem
konferenciáján stb.).
Vannak bátortalanabbak, akiket kellő motiválással jó, sikeres feladat elvégzésére lehet
bevonni. Versenyhelyzetet, húzóerőt jelent egymás között.
Döntés előkészítés
Folyamatosan történik a vezetők, a munkatársak bevonása a döntés előkészítésbe. Építek
szakértelmükre, információjukra, tudásukra.
Az előterjesztést a vezetőségi tagokkal megismertetem és véleményeztetem.
Innováció
Cél: nevelési-oktatási folyamat jobbá tétele, optimalizálására irányuló változtatási folyamat,
minőségi változtatás.
Vezetőként támogatom, ösztönzöm az innovatív, kreatív gondolkodást. A munkaközösségek
koordinálják az új ötletek, javaslatok beépülését az intézmény fejlődése érdekében.
Az intézmény minden dolgozója pozitívan viszonyul az új ötletekhez, javaslataikkal segítik
a fejlesztést.
Az alkalmazotti közösséget együttműködés, a minőségi munkavégzésre törekvés jellemzi.
Az intézmény számára fontos az innovatív fejlesztés feltételeinek megteremtése, az értékek,
hagyományok megőrzése. Kidolgozott, jó gyakorlatunkat szívesen megosztjuk az érdeklődő
óvodák, kollégák számára, nyitottak vagyunk mi is az átvételre.
Továbbá is fontosnak tartjuk a jó szervezeti kultúránk szinten tartását, olyan programok
szervezését, ahol feltöltődésre, beszélgetésre egymás értékeinek megismerésére van
lehetőség.
Vezetőként feladatom
 segíteni a szervezetet céljai elérésében,
 hatékonyan alkalmazni a dolgozók szaktudását és képességeit,
 jól képzett, jól motivált, elhivatott alkalmazottakat biztosítani,
 biztosítani az alkalmazottak elégedettségét, önmegvalósítását,
 menedzselés,
 egyéni karriertervek,
 kapcsolatok gazdagítása,
 a szükségletek kielégítése (gyermek, pedagógus, szülő)

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban Forrás: PP, Vezetési program,
megfogalmazott

elvárásoknak

és

a

pedagógiai Munkaterv, Továbbképzési terv
Adatszolgáltatás: -
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programban megfogalmazott intézményi céloknak Vezető megítélése (1-3):
való megfelelés
…….
Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli,
és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi eredmények ismeretében
felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. A fenti
folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal
(jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban fogalmazza
meg.
 Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés
szintjén.
 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi
gyakorlat része.

Szempont: Hogyan történik a pedagógiai Elvárás: A tervekben (éves munkaterv,
programban szereplő kiemelt stratégiai továbbképzési terv, ötéves intézkedési
célok operacionalizálása, megvalósítása?
terv) jól követhetők a pedagógiai
program kiemelt céljaira vonatkozó
részcélok,
feladatok,
felelősök,
a
megvalósulást jelző eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és fejlesztési
tervek elkészítése az eredmények
ismeretében, azokra épülve, annak
érdekében történik, hogy a munkatársak
szakmai tudása megfeleljen az intézmény
jelenlegi
és
jövőbeli
igényeinek,
elvárásainak.
A nevelést, tanítást segítő eszközök és a
nevelés tanítási módszerek kiválasztása és
alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.
Az intézmény pedagógiai programja koherens a kormány és az oktatásért felelős miniszter
által kiadott óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal, ezt tükrözi a felépítése,
a célok megfogalmazása és a fogalomhasználat. A sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelési, fejlesztési feladatai, céljai a jogszabályi elvárásoknak megfelelnek.
Folyamatosan nyomon követjük a pedagógiai programban foglaltak megvalósulását.
A stratégiai célok, feladatok megvalósulásának elemzése, értékelése, valamint az
eredmények visszacsatolása megtörténik, ezt szolgálják a következő céljaink
megvalósulását.
A megvalósult célokat, ütemezett feladatokat a munkatervek és a beszámolók tartalmazzák.
A célok megfogalmazásánál figyelembe vesszük az intézmény lehetőségeit, a helyi
adottságokat.
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A humán erőforrás tervezése az intézmény szükségleteinek megvalósítását szolgálják.
Változatos eszközrendszer, széles körű pedagógiai módszerek alkalmazása segíti a
pedagógiai programunkban megfogalmazott célok megvalósulását.
Vezető megítélése (1-3):
…….
TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK,
JAVASLATOK

8. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ

A klíma vizsgálatra minden vezetői ciklusban sor került. 2018/2019-es nevelési évre van
betervezve a klímavizsgálat, annak eredményeinek összehasonlítása az előzővel.
Szakmai élmények:
 Mesterpedagógusi pályázatok védése
 Fenntartható fejlődés jegyében megtartott megyei konferencia
 Családi nap szervezése városi szinten
 Az elkövetkező 5 évre szóló vezetői megbízás
 Főiskolai Karon óraadói tevékenység
 Záróvizsgázó hallgatók kitűnő eredményei
Munkánkkal kapcsolatos kívánságok:
 Továbbra is kedvelt óvoda legyünk a szülőknek, gyermekeknek, tudjuk kielégíteni
elvárásukat
 Legyen központi forrás az udvari játék cseréjéhez
 Kitüntető, városi cím elnyerése nevelési-tanítási eredmények értékelése kapcsán
 Gyakorlóhellyé válás.
Kelt:
……………………………………
óvodavezető aláírása

Ph.
Melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai
Csatolni szükséges:
 Jegyzőkönyv: Nevelőtestületi legitimáció
 Jegyzőkönyv: Szülői legitimáció
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Feladatellátást jellemző adatok
Október 15.

Május 31.

255

291

28

28

Halmozottan
hátrányos 12
helyzetű gyermekek

29

Védelembe vett gyermekek

11

11

Étkező gyermekek létszáma

25

291

Ételallergiás gyermekek száma

2

4

Óvodás gyermekek létszáma
SNI-vel felszorzott létszám
Hátrányos helyzetű gyermekek

Ingyenesen étkező gyermekek 249
száma

285

Térítési díjat fizető gyermekek 6
száma

6

A gyermekek adatai

adat

2017. 10.01. adat

Nem magyar
Nemek aránya
állampolgárság
lányok
ú gy létszáma fiúk

A gyermekek korösszetétele
3 éves 4 éves 5 éves 6
éves

7 éves

0

64

3

130

125

72

65

51

Az óvodai csoportok adatai
óvodai csoport
neve

a csoport
típusa
(azonos
életkorú,
vegyes)

október 1 május 31
létszám

SNI fő

HH-s
gyermekek

HHH-s
gyermekek

Maci csoport

Vegyes

23

24

1

1

0

Napocska csop.

Vegyes

21

23

0

0

0

Pillangó csoport

vegyes

20

26

0

2

0

Telephely

Kölcsey

29

Hét vezér

Pillangó csoport

Nagycsoport

17

30

2

1

4

Méhecske csop

Vegyes

15

22

0

7

4

27

28

1

3

2

Középső

Katica csop.

Kiscsoport

Nyuszi csoport

Dobó

Hajdúvid

29

29

0

2

1

Maci csoport

Középsőnagy csoport

25

25

2

3

2

Cica csoport

Vegyes

14

17

0

3

3

Nyuszi csoport

Vegyes

12

12

0

0

5

Maci csoport

Vegyes

14

17

1

0

3

Katica csoport

Vegyes

20

21

0

7

0

Micimackó cs.

vegyes

18

17

0

0

2

Felvételi adatok
adat

A.2017/2018.
nevelési évre

Beiratkozot Elutasított
t
gyermekek
gyermekek létszáma
létszáma

78

0

A felvételt
nyert
gyermekek
létszáma

78

felvételt
Felvételt nyert: A gyermekek
nyert: Nemek korösszetétele
aránya
fiúk

lányok 3
4
5
6
7
éves éves éves éves éves

40

38

75

2

0

1

0

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel
Adat

2017. 10.01.
adat

Engedélyezett
álláshelyek száma

Pedagógus

Pedagógiai
munkát
közvetlen
ül segítő

28

18,5

Óvodai
csoportban
foglalkoztatott
óvodapedagó
gusok
létszáma (fő)

26

30

1
pedagógu
sra jutó
gyermekek
létszáma

Óvodai csoportban
foglalkoztatott
felsőfokú végzettségű
óvodapedagógusok
létszáma (fő)

Engedélyez
ett
álláshelyek
száma

Nő

Férfi

technikai

26

0

18,5

Szülői elégedettségi kérdőívek értékelése:

Kölcsey Ferenc utcai székhely
Erősségek:


Mennyire elégedett gyermeke óvodai életébe való befogadásról, beszoktatásával?
100 %



Személyes törődést kap gyermekem az óvodapedagógustól. 100%



Személyes törődést kap a gyermekem a dajka nénitől. 100%
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Gyermekem jól érzi magát az óvodában 100%



Az óvoda tiszta, barátságos. 100 %



Mennyire elégedett az óvodapedagógusok munkájával? 100%



Az óvoda jó hírnevének alapja a jól képzett pedagógusok 100%



Gyermekemet az óvodában reálisan és objektíven értékelik 100%

Gyengeségek:


Mennyire tartja fontosnak a szülői értekezletet, és annak témáit? 94%



Az óvoda játékai sokféle tevékenységet tesznek lehetővé 96 %



A gyermekek életkorának megfelelő hagyományőrző programok, tevékenységek
színesítik az óvodai életet. 98%

A Kölcsey Ferenc utcai székhelyen a szülői elégedettségi kérdőívek értékelésének eredményei
alapján a szülők általános nagy elégedettsége figyelhető meg. Elfogadják, tisztelik és elismerik
az óvodában dolgozók munkáját. A húsz kérdésből nyolcnál a 100%-os értékek mutatkoztak
meg, a leggyengébb érték is 96 %. Pozitív tendencia, hogy a gyengeségként jelentkező
területekre adott értékek is emelkedést mutatnak a tavalyi évhez képest 15 kérdésnél. Az
értékelés során két kérdés esetén tapasztalható a tavalyi évhez képest némi visszaesés, bár %os értékük magas, mégis meg kell vizsgálni mi okozhatta ezt.
(A gyermekek életkorának megfelelő hagyományőrző programok, tevékenységek színesítik az
óvodai életet. 98% és Az óvoda játékai sokféle tevékenységet tesznek lehetővé. 96%)
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Dobó István utcai telephely
Erősségek:


Az óvoda jó hírnevének alapja a jól képzett pedagógusok 96%



Az óvoda tiszta, barátságos. 98,6%



Gyermekemet az óvodában reálisan, és objektíven értékelik. 96%

Gyengeségek:


Mennyire elégedett gyermeke óvodai fejlődésével? 89,3%



Személyes törődést kap a gyermekem a dajka nénitől 91,3%



Mennyire tartja fontosnak a szülői értekezletet és annak témáit? 87,3 %



Mennyire elégedett az óvodai tájékoztatás formáival 92,6%



Az óvoda játékai sokféle tevékenységet tesznek lehetővé gyermekem számára. 92,5%



A gyermekek életkorának megfelelő hagyományőrző programok, tevékenységek
színesítik az óvodai életet. 92,6 %



Gyermekem jól érzi magát az óvodában. 92,6%

A Dobó István utcai telephelyen hét kérdés esetében javuló tendencia mutatkozott. (Mennyire
elégedett az óvodai élet szervezésével 2% javulás tapasztalható). A szülői elégedettségi
kérdőívek értékelésének %-os eredményei a szülők általános elégedettsége több esetben
romlott, hiszen két esetben 90 % alatti átlagos értékek születtek. Gyengeségként jelentkezett
(Mennyire

tartja fontosnak a szülői értekezletet és annak témáit? és Mennyire elégedett
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gyermeke óvodai fejlődésével? ), mely a tavalyi évben is gyengeség volt, viszont ebben az
évben a tavalyitól is gyengébb értéket kapott. Meg kell jegyezni, hogy a kérdésre adott %-os
értékek évről-évre romlanak, ezért oda kell figyelni problémára.

Hét vezér utcai telephely
Erősségek:


Személyes törődést kap a gyermekem az óvodapedagógustól 95,2%



Mennyire elégedett gyermeke óvodai életébe való befogadásról, beszoktatásával?
95,6%



Az óvoda jó hírnevének alapja a jól képzett pedagógusok. 94,4 %



A gyermekemet az óvodában reálisan és objektíven értékelik. 94,4 %

Gyengeségek:


Mennyire elégedett az óvodai élet szervezésével? 89,2%



Az óvoda játékai sokféle tevékenységet tesznek lehetővé. 90,4%



Ön szerint mennyire veszi figyelembe az óvoda gyermeke egyéni képességeit? 90,4%



Mennyire elégedett a gyermeke óvodai fejlődésével? 90,2%



Az óvoda játékai sokféle tevékenységet tesznek lehetővé. 90,4%



Mennyire elégedett az óvodai tájékoztatás formáival? 89,6%
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Mennyire elégedett a kapcsolattartás formáival? 90,8%

A Hét vezér utcai telephelyen a szülői elégedettségi kérdőívek értékelésének %-os eredményei
a többi telephelyhez képest gyengébb eredményt takar. Említésre méltó, hogy javulás
tapasztalható két kérdésnél (Mennyire elégedett az óvodai élet szervezésével? és Az óvoda tiszta,
barátságos.), az értékek tovább javultak, 6 % ponttal növekedett az elégedettség az előző évhez
képest. Gyengeségként jelentkezett ezen a telephelyen is (Az óvodában tükröződik, hogy az
intézményvezető jól végzi a munkáját?),

mely a tavalyitól gyengébb értéket kapott 4 %-kal. A tavalyi

évhez képest gyengeségként mutatkozott a (Gyermekek életkorának megfelelő hagyományőrző
programok, tevékenységek színesítik az óvodai életet.)

A telephely eredményeit vizsgálva

megállapítható, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján a legmagasabb % eredmény 95,6 %
lett, a leggyengébb pedig 89,2 %, ami hasonló eredmény az előző évhez képest.

Hajdúvidi Tagintézmény
Erősségek:


Mennyire elégedett gyermeke óvodai életébe való befogadásról, beszoktatásával?
100%



Mennyire elégedett az óvodapedagógusok munkájával? 100%



Menyire elégedett gyermeke óvodai fejlődésével? 100%



Az óvoda jó hírnevének alapja a jól képzett pedagógusok magas szakmai
színvonalon végzett munkája. 100%
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Az óvoda tiszta, barátságos. 100%



Az óvodában tükröződik, hogy az intézményvezető jól végzi a munkáját. 100%



Mennyire elégedett problémáinak kezelésével? 100%

Gyengeségek:


A gyermekek tapasztalatokat szerezhetnek, élményekkel gazdagodhatnak. 89%



Mennyire elégedett az óvodai élet szervezésével? 96%



Mennyire tartja fontosnak a szülői értekezletet és annak témáit? 96%



Mennyire elégedett a gyermekéről kapott információval? 96%



Mennyire elégedett az óvodai tájékoztatás formáival? 96%

A Hajdúvidi Tagintézmény szülői elégedettségi kérdőívek értékelésének %-os eredményei a
szülők elégedettségét jelzik az óvoda felé. Több kérdés (7) 100 %-os értéket kapott és az előző
évek eredményeihez képest is tovább javult a kérdésekre adott válaszok %-os kimutatási értéke.
Külön kiemelendő, hogy a Mennyire tartja fontosnak a szülői értekezletet és annak témáit
kérdésnél a tavalyi évhez képest a 60 %-os eredmény 96 %-ra javult, ami 36 %-os javulási
érték. Gyengébb eredmény született két esetben a tavalyi évhez képest. A gyermekek
tapasztalatokat szerezhetnek, élményekkel gazdagodhatnak kérdésnél 3 %-kal, míg a
Gyermekem jól érzi magát az óvodában kérdésnél 1 % csökkenés tapasztalható. E két kérdésnél
a szülők kisebb elégedetlenségüket jelezték az értékelés során, mely problémára mindenképpen
megoldást kell keresni, hogy elégedettségük emelkedjen.

CSILLAGVÁR ÓVODA ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYE
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Az összesített eredmények alapján
Erősségek:


Mennyire elégedett gyermeke óvodai életébe való befogadásról, beszoktatásával? 97.7%



Gyermekem jól érzi magát az óvodában. 96,4%



Mennyire elégedett az óvodapedagógusok munkájával? 97%



Az óvoda jó hírnevének alapja a jól képzett pedagógusok magas szakmai színvonalon
végzett munkája. 97,6%



Az óvoda tiszta, barátságos. 97,9 %

Gyengeségek:


Mennyire tartja fontosnak a szülői értekezletet, és annak témáit? 92,7%



A gyermekek tapasztalatokat szerezhetnek, élményekkel gazdagíthatják ismereteiket?
93,7%



Az óvoda játékai sokféle tevékenységet tesznek lehetővé gyermekem számára. 94,4%



Mennyire elégedett az óvodai élet szervezésével? 94,3%



Mennyire elégedett az óvodai tájékoztatás formáival? 94,3%

A Csillagvár Óvoda összesített szülői elégedettségi kérdőíveinek eredményei alapján
megállapítható, hogy a szülők elégedettek az óvoda szakmai munkájával és a dolgozók szakmai
hozzáértésével. A szülőkkel kialakított kapcsolatunk évek óta folyamatosan fejlődik, a családok
többsége jó partnerként segíti az óvodánkban folyó nevelőmunkát, jó véleménnyel vannak
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intézményünkről. A szülők óvodánkról alkotott képe pozitívnak mondható, melyet a kérdőívek
eredménye is alátámaszt. Fontosnak tartjuk a partnerkapcsolataink fejlesztését, hiszen az óvoda
csakis akkor működik igazán hatékonyan és eredményesen, ha sikerül a szülőkkel kölcsönösen
előnyös, a bizalom, a tudás megosztásán alapuló kapcsolatot kiépíteni és fenntartani. A
kölcsönös együttműködés érdekében folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és megtartó
kapcsolatot igyekszünk kiépíteni a családokkal. A %-os értékek magasak az egyes kérdésekre
adott pontok alapján. Igyekszünk mégis kiemelni telephelyenként és összesítve is az
erősségeket, gyengeségeket. Így látjuk, mely területeken szükséges fejlődni, hol vannak még
problémák. Ezeket figyelembe véve készítünk a jövőre intézkedési tervet, eredményeink
további javítása céljából. A gyengeségek terén a Menyire tartja fontosnak a szülői értekezletet, és
annak témáit? kérdés minden telephelyen gyengeségként mutatkozott,

így érdemes kiemelt

feladatként kezelni a jövőben. További gyengeséget és romlást tapasztaltunk A gyermekek
tapasztalatokat szerezhetnek, élményekkel gazdagíthatják ismereteiket? kérdésnél, ami véleményünk
szerint a telephelyek helyi adottságaiból, lehetőségeiből, szülők szociális helyzetből adódhat. (Az
óvodai átlag értéke 93,7, de a Kölcsey székhelyen ez az érték közel 100%.)
Továbbá kiolvasható a kérdőívek % értékeiből, hogy nagy értékkülönbségek tapasztalhatóak a
telephelyek között. (A Hét vezér telephely legjobb eredménye azonos a Kölcsey székhely legrosszabb
eredményével), mely a telephelyek különbözőségéből, a szülői összetételéből és a csoportok számából
is adódhat.)

Teljesítményértékelés eredménye
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24 óvodapedagógus eredménye:
KIEMELKEDŐ (3 pont) – 5 fő
JÓ (2 pont) – 18 fő
MEGFELELŐ (1 pont) – 1 fő

4 pedagógiai asszisztens eredménye:
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KIEMELKEDŐ (3 pont) – 0 fő
JÓ (2 pont) – 4 fő
MEGFELELŐ (1 pont) – 0 fő

13 óvodai dajka eredménye:
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KIEMELKEDŐ (3 pont) – 0 fő
JÓ (2 pont) – 13 fő
MEGFELELŐ (1 pont) – 0 fő

3 vezető helyettes eredménye:
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KIEMELKEDŐ (3 pont) – 3 fő
JÓ (2 pont) – 0 fő
MEGFELELŐ (1 pont) – 0 fő

2017-18-as nevelési év DIFER mérésének összesítése
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1,A mérésben résztvevő gyerekek létszáma: 102 fő.
Iskolát kezd: 46 fő
Óvodába marad: 56 fő.
2,Eredmények szintenként:
Előkészítő: 13 fő.
Kezdő: 35 fő
Haladó: 18 fő
Befejező: 21 fő
Optimum: 13 fő.

Eredmények ábrázolása

Előkészítő
Kezdő
Haladó
Befejező
Optimum

3,Lemaradást mutató gyerekek száma:
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Írásmozgás: 44 fő
Beszédhanghallás: 25 fő
Relációs szókincs: 17 fő
Elemi számolási készség: 32 fő
Következtetés: 37 fő
Összefüggések megértése: 28 fő
Szocialitás: 23 fő.
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Felmért gyerekek száma

20

Lemaradást mutató gyerekek
száma

0

4, Az eredmények elemzése:
A, Írásmozgás-koordináció esetében a legnagyobb azoknak a gyerekeknek a száma, akiknél azt
látjuk, hogy a készség elsajátítása nehézséget jelent. A fejlődés segítése érdekében olyan
tevékenységeket biztosítunk- szabadjátékban és tervezett tevékenységekben-, amelyek
biztosítják e készségek erősödését. A fejlesztésre szoruló gyerekek közül 2 fő BTM-es, 1 fő
pedig SNI-s.
B, Beszédhanghallás eseté a probléma forrása lehet a gyerekeket érintő zaj és a kezeletlen
betegségek. Ennek érdekében a szülők részére felvilágosító megbeszéléseket tartunk és a
logopédusok felé is jelzéssel élünk. Olyan környezetet próbálunk biztosítani, amely
megnyugtató lehet számukra. A fejlesztésre szoruló gyerekek közül 2 fő BTM-es.
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C, Relációs szókincs esetén az irányokkal illetve a testsémával kapcsolatos kifejezések
jelentették elsősorban a gondot. Ennek kompenzálása érdekében a nagymozgások illetve a
testen való tájékozódás fejlesztését tarjuk fontosnak. A fejlesztésre szoruló gyerekek közül 3 fő
BTM-es.
D, Elemi számolási készség fejlődését tapasztalataink szerint az összetevők változatos
gyakorlásával, a halmazok összehasonlításával és a mennyiségek összemérésével tudjuk
hatékonyan segíteni. Nehézséget jelent a gyerekek számára 20 felett, a számkörök átlépése.
Ennek segítése érdekében kihasználjuk az élethelyzetekből adódó lehetőségeket. A fejlesztésre
szoruló gyerekek közül 2 fő BTM-es.
E, Mivel az óvodás korú gyerekek gondolkodása cselekvő-képszerű, ezért a gyerekek
viszonylag nagy létszámának a következtetés feladata nehézséget okoz. E készség fejlesztése
érdekében a mindennapokban lehetőséget biztosítunk az emlékezet, a logikus gondolkodás és
a megfigyelés fejlesztésére. A fejlesztésre szoruló gyerekek közül 3 fő BTM-es, 1 fő SNI-s.
F, Az összefüggés megértési készség fejlődése spontán folyamat. A környezetben, a szociális
közegben, a mesékben előforduló összegfüggések hatására alakul ki. Így a szándékos fejlesztés
leghatékonyabb eszközei a mesék, az elbeszélések illetve a játékos tapasztalatszerzés
lehetőségei. A fejlesztésre szoruló gyerekek közül 3 fő BTM-es, 1 fő SNI-s.
G, A szocialitás területén azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek erkölcsi érzéke nagyrészt helyesen
működik, de a mindennapokban a cselekedeteikben nem nyilvánul meg. Mindez
visszavezethető a családi nevelés következetlenségeire. A pedagógus pozitív példaadása, a
szabályok, szokások betarttatása illetve a jól megválasztott drámajékok megerősítik a közösségi
együttélés szabályait. A fejlesztésre szoruló gyerekek közül 2 fő BTM-es.
A felmérés eredményéből kiderül, hogy három területen nagy lemaradást tapasztalható.(
írásmozgás, következtetés és az elemi számolási készség) Feladatunk, hogy a szabadjátékban
és a tervezett tevékenységekben e hiányosságokat kompenzáljuk.
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AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI

Melléklet

Értékelés: 5 = Teljes mértékben, 0 = Egyáltalán nem
Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket:
Ssz.

Kulcsterület

Jól tervezett

Írásban
szabályozott

Mindenki
betartja

Ellenőrzése
folyamatos

Fejlesztése
folyamatos

1.

Stratégiai és operatív tervezés; belső
szabályozó dokumentumok

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

2.

Munkaközösségek működése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

3.

Intézményi önértékelés (P, V, I.)

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

4.

Külső szakmai ellenőrzés, minősítés

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5.

Munkatársak képzése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

6.

Gyermekek fejlettségállapotának
nyomon követése, értékelése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7.

Partneriek igény és elégedettség mérése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

8.

Infrastruktúra működtetése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9.

Dolgozók felvételének és
elbocsátásának követelményei, eljárása

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

10.

Tehetséggondozás

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

11.

Felzárkóztatás

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

12.

Szülői igényekre alapozott
szolgáltatások

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

13.

Szabadidős tevékenységek, óvodai
rendezvények

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

Átlag %
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Átlag %

