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1. Pedagógiai folyamatok  

1.1. Tervezés  

1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, tovább-

képzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek 

elkészítése) 

1.1.1.1. 

Elvárás 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.  

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmé-

nyek értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szoci-

okulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek segítik 

az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését.  

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladat-

ra időben megtörténik.  

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  

Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatából, vala-

mint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó információk feldolgozása, értékelése, a tapasz-

talatok beépítése az önértékelést követő ötéves intézkedési tervbe.  

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. (For-
rás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 

2015/2016. 

nevelési 

évben az 

alábbiak 

szerint való-

sult meg 

A nevelőtestület 2016. februári ülésén fogadta el az óvoda Pedagógiai Programjának felül-

vizsgálatát és módosítását. Ennek a stratégiai dokumentumnak a felülvizsgálatát a követke-

zők indokolták: 

- A pedagógusokkal szembeni intézményi elvárások PP-be szerkesztése, az Önértéke-

lési Kézikönyv óvodák számára, az EMMI minisztere által 2015. október 05-én el-

fogadott tájékoztató anyag alapján. 

- Kt, végrehajtási rendeletei, és a 20/2012-es EMMI rendelet módosításai 

- Fogalomkorszerűsítések (szabad játék, folyamatosság, nevelés tervezése, időkeretei) 

- Az Intézményi Minőségirányítási Program tartalmazta a gyermekek 

nyomonkövetésének eljárásrendjét. Ez az eljárásrend aktualizálva belekerült a PP-

ba.  

- Belekerült a három év alatti gyermekek gondozására, nevelésére kialakított nevelő-

testületi álláspont. 

- Az új óvoda megépülése, a közlekedési tanpálya, az elért eredményeink új lehetősé-

geket teremtettek a tevékenységek szervezésében ezt volt szükséges módosítani a 

PP-ben  

Az óvodavezetői program (2013-2018) középtávú terveiben már érezhető volt, hogy óriási 

változásokkal néz szembe a köznevelés. Ebben megfogalmazásra került a változások 

nyomonkövetése, óvodai vonatkozásainak megvalósítása. Ez ebben a tanévben a követke-

zőkben realizálódott: 

- Elkészült a BECS éves terve, az Önértékelési kézikönyv óvodák számára, a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 145. §, az óvodai útmutatók alapján. 

- Megvalósult ezen belül részben a pedagógusok önértékelése 

(dokumentumelemzés, látogatás, interjúk) 

- Realizálódtak a tervezett minősítések  

Az életpályamodell folyamatos változásai, az útmutatók, kormányrendeletek, kézkönyvek 

folyamatos módosításai lassan lehetetlenné teszik azt, hogy a folyamat egyértelmű, minden 

szereplő számára világos legyen. Ez nagy feszültséget és bizonytalanságot okoz a pedagó-

gusok számára. 
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1.1.2. Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az opera-

tív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (PP, munkaterv, házirend) 

 
1.1.2.1.Elv

árás 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek.  

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 

követhető.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 

2015/2016

. nevelési 

évben az 

alábbiak 

szerint 

valósult 

meg 

PP-ben beillesztésre került: A pedagógusokkal szembeni intézményi elvárások PP-be szer-

kesztése, az Önértékelési Kézikönyv óvodák számára, az EMMI minisztere által 2015. októ-

ber 05-én elfogadott tájékoztató anyag alapján. Ezt külön betűtípussal és dőlve jelöltük, hogy 

változás esetén a módosítás egyszerű legyen.  

Illetve a Vezetői önértékelésének területei, mely szintén az Önértékelési Kézikönyv része 

beillesztésre kerültek az óvodavezető munkaköri leírásába. 

2016/2017

-tanévben 

szükséges 

megvaló-

sítani 

A 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 51§-a értelmében az óvodai igazolt, és igazolatlan hi-

ányzást pontosan meg kell határozni az óvoda SZMSZ-ében. 

1.2. Megvalósítás  

1.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók 

viszonya, egymásra épülésének gyakorlata  

 
1.2.1.1 

Elvárás 

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális 

elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális 

céljai, feladatai.)  

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai 

munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek bevonásá-

val történik.  

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.  

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevé-

kenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, 

gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 

2015/2016

. nevelési 

évben az 

alábbiak 

szerint 

valósult 

meg 

A stratégiai dokumentumokra épül az óvoda éves munkaterve, 

ehhez kapcsolódnak szorosan a munkaközösségi munkatervek, a BECS éves terve, a csopor-

tok nevelési tervei 

2016/2017

-tanévben 

szükséges 

megvaló-

sítani 

A tanévi eredmények, és azok alapján kialakított fejlesztendő területek, újabb elvárások meg-

fogalmazásra kerülnek a következő tanévi tervekben.  

A jogszabályi változások, joggyakorlatok  figyelembevételével.  
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1.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya  

 
1.2.2.1. Elvárás Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.  

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.  

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A munkatervben megfogalmazott rendszeresen ismétlődő feladatok megvalósultak. 

Új rendszeres feladat az óvodapedagógusok és az óvodatitkár számára a következő, 

amely még az éves tervben nem jelent meg: 

- A 328/2011. (XII.29.) 13§, 17§ Korm. rendelet értelmében az óvoda vezetőjé-

hez nyújtja be a szülő az ingyenes gyermekétkezés igénybevételéhez a nyilat-

kozatot.  Az óvoda a lehetőségekről az ellátás kezdetének igénybevételekor tá-

jékoztatta a szülőket. A nyilatkozatokat őrzi, rögzíti, és átadja Városi Konyha 

részére az ingyenesen és térítésesen étkező gyermekek névsorát. A tanév köz-

beni változásokat szintén rögzíti.  

- A 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX.tv. 2. sz. mell. 

Kieg. szabályok alapján a gyermekeket csoportba kell sorolni aszerint havonta 

átlagosan hány órát tartózkodnak az óvodában. Ez a normatív (feladatalapú) fi-

nanszírozásban megjelenik. Így az óvodapedagógusoknak vezetniük szükséges 

melyik gyermek napi mennyi órát tölt az óvodában. Melyet az óvodatitkár ha-

vonta gyermekenként és csoportonként átlagol 

A tanévi kiemelt feladatok megvalósulása:  

Programok:  Gulyásfesztivál – részvétel megvalósult 

                     HAJDU Zrt családi nap – részvétel megvalósult 

                      Május 1-je – részvétel megvalósult 

Pedagógiai kiemelt feladatok: 

- Szabad játék, szabadidős tev. havi egy laklommal, megvalósulás, és dokumen-

táció – megvalósult 

- Tehetségműhelyek munkáinak dokumentálása – megvalósult 

- Pedagógus életpályamodell tanévi feladatai, önértékelés – megvalósult 

- Gyermekek megfigyelési dokumentációjának vezetése, értékelése, összegzése, 

módosító javaslatok megfogalmazása – megvalósult  

- Kooperatív technikákkal való ismerkedés – megvalósult 

-  Pedagógusok egymás közötti hospitálása – megvalósult ennek tartalma válto-

zott. Nem a játék szempontjából, hanem az önértékeléshez kapcsolódóan ele-

mezték az egymás közötti látogatásokat a kollégák.  
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

- Az új rendszeres feladatokat rögzíteni a következő tanévi munkatervben. 

- Szabad játék, az ehhez kapcsolódó élmények eszközök, hely, idő biztosítása, 

mint hospitálási szempont. Ehhez kapcsolódóan előadás meghallgatása (Pálfi 

Sándor, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési, felnőttképzési kar, dékán-

helyettes) 

1.2.3. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása 
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1.2.3.1. Elvárás A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelennek a pedagógus tervező 

munkájában és annak ütemezésében.  

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.  

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyer-

meki produktumokban.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Új elemként jelentek meg az óvodai tervezésben (csoportnaplóban) 

Éves munkaterv: 

A pedagógus életpályamodellhez kapcsolódóan a portfólióba és a minősítéskor szük-

séges éves munkatervet készíteni. Ennek óvodai pedagógiai szempontjai vitatottak, a  

törvényi megfeleltség szempontjából azonban a tanévben kötelező volt az óvodape-

dagógusok számára a csoportnaplóba éves munkatervet készíteni. 

Tematikus terv: 

A tematikus terv egységesen egy feldolgozásra kerülő téma köré készül. Nevelési cél, 

feladatrendszer megjelenik. Hetente lebontva készítették a kollégák, így majdnem 

teljesen megegyezett a heti tervezéssel.  

Csoportnapló: 

A csoportnapló tartalmi szabályozása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek meg-

felelő. A PP-ben rögzítésre kerültek az ok a főszabályok, melyeknek érvényesülni kell 

a csoportnapló vezetése során.  

 
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Tematikus terv: Szükséges a tematikus tervezés óvodai szintű egységes átgondolása. 

Melyben a témához kapcsolódó cél és feladatrendszer, a képességfejlesztési feladatok 

mindenképpen meg kell, hogy jelenjenek. Viszont semmiképpen nem szükséges he-

tente a lebontás a megvalósul ó feladatoknak.  

1.3. Ellenőrzés  

1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen gyakoriság-

gal, milyen eszközökkel ellenőriz?) 
1.3.1.1 Elvárás Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeztünk 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az éves önértékelési tervnek megfelelően, mely a tanévi munkatervünk része, elvé-

geztük a pedagógusok ellenőrzését, ez négy egységből állt össze. 

1. Dokumentum elemzése (adatgyűjtés) 

2. Foglalkozás meglátogatása (megfigyelés) 

3. Pedagógus interjú 

4. vezetői interjú 

Ehhez a saját elvárások alapján elkészült adatgyűjtő íveket, megfigyelési szempontot 

és interjú kérdéseket használtuk.  

Az önértékelési rendszer országos labilitása, a tanfelügyelet változásai miatt döntött a 

BECS az önértékelésnek ezen, rövidített, de tervezett elvégzéséhez. 

A dokumentum elemzésben a, 

 - csoportnapló dokumentációjának ellenőrzése megtörtént (ebbe beletartozik az éves 

munkaterv, és a tematikus terv is).  

- a látogatás előtti vázlatok ellenőrzése, és értékelése is megtörtént.  
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2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

1.2.3-ban kifejtésre került a tematikus tervben meglévő anomáliák tisztázásának szük-

ségessége. 

A vázlatokat magas szakmai színvonalon készítik el a kollégák. Néhány a vázlatírás-

hoz szükséges dologban, mint nevelőtestületi egységes pedagógiai szemlélet meg kell 

egyezni. ezek a pontok a 1.3.1.3. elvárásban vannak megfogalmazva 
1.3.1.2 Elvárás Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel 

ellenőriz. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az ellenőrzés a tervek szerinti időkben, és személyekkel történt meg tanévi munka-

terv (Pedagógus Önértékelés folyamata) 7-9 oldal szerint. Az önértékelési folyamat 

értékelését a BECS tagjai beszámolójukban készítik el. 

2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

1.3.1.3 Elvárás Az intézményünk azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az önértékelés közben a következő megállapítások is születtek, melyek egy egységes 

pedagógiai állásfoglalás elkészítését kívánják meg. Ennek a közös pedagógiai gon-

dolkodásnak a kidolgozását a nyáron elvégzi a nevelőtestület. 

A következő pontokban:  

1.  A tervezésben (vázlatokban) a tevékenységi forma megnevezésnél a „komp-

lex” tevékenységet akkor értelmezzük, ha valóban ugyanolyan hangsúlyosan 

jelennek meg az egyes tevékenységi formák. Ekkor figyelni kell, mit jelení-

tünk meg a tevékenységi kapcsolatoknál is. 

2. A tervezésben (vázlatokban) a cél meghatározásánál: mit szeretnénk elérni, 

feladat meghatározásánál: hogyan szeretnénk elérni 

3. A tervezésben (vázlatokban) szervezeti forma: kötött vagy köteletlen, munka-

forma: frontális, egyéni, páros, mikrocsoportos stb.. 

4. A tematikus tervek és a heti tervek szinte teljesen egyformák. A tematikus terv 

valóban a téma céljáról, feladatáról, szóljon, a részletes kidolgozása a hétnek a 

csoportnapló heti tervében kell, hogy megtörténjen. 

5. A csoportnaplóban a differenciálást ott jelenítsük meg, ahol ennek pedagógiai 

használhatósága indokolja. A differenciálást életkorokban adjuk meg.  

6. Verselés –mesélés vázlathoz szimulációs játék vázlat nem szerencsés ha foly-

tatásként kapcsolódik. A szimulációs, vagy egyéb tervezett játékoknak külön 

játék vázlat készüljön. 

7. A zenei nevelés területén a pedagógusok számára gyakorlati (dalanyag megvá-

lasztás, képességfejlesztésekhez használható játékok, módszerek), módszerta-

ni megújítás szükséges. Következő tanévben belső továbbképzés formájában 

ezen a pedagógus kollégáknak részt kell venniük. A belső továbbképzésre kol-

légánkat Kiss-Dankó Katalint  zenepedagógust kérem fel.  
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1.3.1.4 Elvárás A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt vég-

re. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A gyermekek nyomonkövetésének dokumentációja az idei tanévben is elkészült.  

A csoportnaplókban a csoportok összehasonító mérési elemzése  

megtalálható. 

 Az összesített őszi és tavaszi mérési eredményeket, azok elemzését az 1. sz. mellék-

let tartalma. 
1.3.1.5 Elvárás Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az 1.3.1.3. elvárás és az 1.3.1.4. elvárás eredményeiből levont következtetések a kö-

vetkező tanévi célkitűzések és feladatok között szerepelnek. 

1.3.1.6 Elvárás Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításainak (erősségek, fejleszthető terüle-

tek) megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges feladatokat ütemezi és végrehajtja. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az önfejlesztési tervek nem készülnek el az informatikai felület és az állandóan vál-

tozó jogi szabályozások miatt. A pedagógusok az ön és vezetői értékelésekben azon-

ban megfogalmazták és jóváhagyták önfejlesztési szándékaikat. 

1.4. Értékelés  

1.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai 

munkájának értékelése.) 

 
1.4.1.1 Elvárás Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik.  

Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot szerveztünk.  

Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási tevékenységgel és a szer-

vezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket.  

Az önértékelési folyamatban felhasználják a munkatársak, szülők, és a külső partnerek (fenntartó és más 

partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit.  

Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli (ld. Eredmények terület).  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Intézményi értékelésre ebben a tanévben nem került sor. 

1.4.2.  A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban  
1.4.2.1 Elvárás Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésé-

re vonatkozó mérési rendszer működik.  

A gyermekek értékelése az intézmény szabályzó dokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján folyik.  

Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan követik, a gyermeki teljesítményeket doku-

mentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési 

tervet készítenek.  

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető.  

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és 

az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában gyermeknek. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentáció a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 63§-ának figyelembevételével készült el. Egységes értelmezésben, végzik a 

pedagógusok évente két alkalommal a második óvodai tanévtől egészen az óvodáskor 

végéig. 

A gyermekek megfigyelési dokumentációjából a következtetéseket az óvodapedagógu-

sok levonják. Szükséges esetben vagy fejlesztést, vagy tehetséggondozó programba 

való bekapcsolódást javasolnak. A szülőket évente két alkalommal tájékoztatják a mé-

rési eredményekről. 

A fejlesztőpedagógusok eredményeiket év végén beszámolóban összesítik. (2.sz. mel-

léklet) 

Óvodai szinten az óvodavezető a csoportok mérési eredményeit összesíti. Az OAP 

óvodáskor végére elérendő követelményszintjeiből kiindulva készül el az elemzés, az 

óvodai tanköteles korúak méréseinek összesített eredményei alapján. (1.sz. melléklet) 

1.5. Korrekció  

1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe  
1.5.1.1 Elvárás Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

PP felülvizsgálata megtörtént. (beszámoló 1.1.1.) A PP-ben megjelenő pedagógiai 

elvek, és tartalmak betartása az elfogadástól számítottan hatályos.  

Az önértékelés (1.3.1.3.)-ban feltárt pedagógiai javaslatok a következő tanévi doku-

mentumokban (vázlatok, tematikus tervek, csoportnapló) már meg kell, hogy jelenje-

nek a nevelőtestület által egységesen meghatározott formában és tartalommal.  

SZMSZ felülvizsgálatát a megváltozott jogszabályok, valamint különösen a 20/2012-

. (VIII.31.) EMMI rendelet51§-ának a gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos 

szabályok megváltozása, és annak gyakorlati megvalósulása indokolja. Az óvodai 

igazolatlan hiányzás, mint jogsértő magatartás a szülő részéről szankciókat von maga 

után. Ezért a házirendben egyértelműen szabályozni szükséges, a szülői, és az orvosi 

igazolások bemutatásának határidejét, valamint a szülői családi okok miatti igazolá-

sok mennyiségét. Hasonlóan az iskolai szabályozásokhoz.  

 
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

A fenti tanévi módosított dokumentumok a tanév kezdetétől hatályosak. 

1.5.2. A mérési, értékelési eredmények  (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagó-

gus- értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.) 
1.5.2.1 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 a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stra-

tégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására.  

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 

erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése 

és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

8-as adattáblában rögzítésre került a mérésbe bevont gyermekek száma 

BECS éves értékelésében az önértékelés elemzésére kerül sor. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

2.1. Személyiségfejlesztés  

2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok megvalósí-

tása  
2.1.1.1 Elvárás Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A pedagógusok egymás közötti hospitálása az önértékelési szempontok elemzései men-

tén valósult meg. A tevékenység látogatások összegzése tartalmazta pedagógus: 

- felkészültségét, 

- a foglalkozás vezetését, felépítését, 

- a foglalkozás célját és szervezettségét, időbeosztását, 

- az alkalmazott módszerek illeszkedését a foglalkozás céljához és tartalmához, 

- célkitűzését, 

- a gyermekek motivációját, 

- a használatos eszközök mennyiségét és minőségét, 

- a feldolgozott tartalomnak az életkori sajátosságokhoz illeszthetőségét, 

- az egyéni eltérések figyelembevételének alkalmazását, 

- a problémamegoldását,  

- az előadásmódját, kérdéskultúráját, egyéniségét, hangnemét, 

- azt, hogy építette –e a gyermekek előzetes ismereteire 

- az ellenőrzés, értékelés módját, lehetőségeinek kihasználását, 

- a szokásrendet a csoportban, 

- a látogatás idejében lévő hangulatot, légkört,  

- a foglalkozás pedagógiai eredményességét. 

A fenti szempontok a BECS éves munkatervében rögzített szempontok, azonban az 

óvodapedagógusok egymás közötti hospitálásának is ezek a szempontok adtak keretet.  

Az éves munkaterv 1.2.2.1. pontjában a hospitálás megadott szempontjai elmaradtak, 

így nem került kidolgozásra a játék megfigyelése, valamin a kezdeményezések megfi-

gyelése. A fenti szempontok ezt a két területet is lefedték, csak nem elég részletesen. 

 
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

A tanévben megfigyelési szempontot kell kidolgozni a kezdeményezés és a szabad játék 

megfigyelésére, illetve azt ezt megelőzendő dokumentációra. Fontos, hogy ez a megfi-

gyelés különüljön el a BECS megfigyeléseitől. Lehetőség szerint az önértékelési megfi-

gyelések és a hospitálások ne kerüljenek egy időpontban megvalósításra.  

2.1.2. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítása 
2.1.2.1 Elvárás Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban 

előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.  

A téma megjelenik a tervezésben és a tevékenységekben, nyomon követhető a gyermeki dokumentumok-

ban.  

Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata jelenik 

meg a PP-ban is (2.4.1.) 

Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, befolyásolják a kö-

zösségi programokat is. Így a tanévben az egészség és környezettudatos nevelésben 

(mely áthatja a teljes óvodai életet) külön kiemelten a következőket tettük: 

Fő célunk, hogy tiszta környezetben, egészséges, és biztonságos óvodai életben éljék a 

gyermekek mindennapjaikat. Ez hatja át célkitűzéseinket, ilyen mintát mutatunk a s 

gyermekek és a szülők számára. Minden olyan lehetőséget megragadunk, melyben az 

egészséges életmódot, mint életformát, és a környezettudatos szemléletet, mint kiemel-

ten fontos pedagógiai értéket tudjuk megfogalmazni. 

- Európai Mobilitás hétre programokat szerveztünk 2015. szeptemberben 

- EWWR hét programja A Zöld kör tagjainak bevonásával 

- „Mozdulj” egészségnevelési hét 2016. márciusban 

- papírgyűjtés, műanyag szelektív hulladékgyűjtés 

- Állatok világnapjának megünneplése 

- egészséges életmód hetében gyógyteákat főztünk 

 
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Az óvoda Zöld Óvoda címe 2017-ben lejár, ezt meg kell újítani. A következő alkalom-

mal már pályázhatunk az „örökös zöld óvoda” tagságra is.   

2.1.3. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerési gyakor-

lata. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztési gyakorlata. (Külö-

nös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.)  
2.1.3.1 Elvárás A vizsgálatra alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat használnak az intézményben erre a célra.  

A figyelem középpontjában a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése áll.  

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére.  

A pedagógusok megosztják egymással ez irányú módszertani tudásukat.  

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak 

végre  

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető  

Az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek). 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A szociális képességek fejlesztése megjelenik az óvodai nevelésben. Ebben a tanévben 

a módszertani munkaközösség vállalta fel, hogy segíti a pedagógusokat a kooperatív 

technikákkal való ismerkedésben. Ezt az óvodában az innovatív mesterpedagógus kol-

léganő Tóth Imréné által tartott előadással kezdték. Az előadás elméleti és gyakorlati 

szinten is bemutatta az óvodai kooperatív tanulás lehetőségeit. 

Ebben hangsúlyosan szerepelt a 4 alapelv megléte, amelytől kooperáció a kooperáció: 

1. építő egymásrautaltság 

2. egyéni felelősség 

3. párhuzamos interakció 

4. egyenlő részvétel 

Az óvodapedagógus blogja az óvónők számára elérhető, így az információk, ötletek 

folyamatosan rendelkezésükre állnak a számukra. 

(kooperativmuhelymunkak.blogspot.hu) 
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2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Mottó a következő tanévre is érvényesüljön: 

„Összejönni jó kezdés, együtt maradni-haladás, együtt is dolgozni – siker – Henry Ford-  

A kooperatív technikák alkalmazásának lehetőségei  

- saját feladat a csoporton belül, saját felelősség, 

- lehetőség a kevésbé ügyes gyerekek számára is a sikerélmény megélésére, 

- alkalmazkodási képesség fejlődése stb.. 

Ezeknek a kompetenciáknak a további fejlesztése a kooperatív játékok, és feladatok 

keretein belül újabb lehetőség számunkra.  

2.1.4. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének gyakorlata 
2.1.4.1 Elvárás A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő informáci-

ókkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.  

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális 

helyzetéről.  

Az intézmény támogató rendszert működtet:  

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  

Integrációs nevelési módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti.  

Nevelési programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket.  

Célzott programokat tár fel.  

Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A gyermekvédelmi munkáról a 3. sz. melléklet tartalmaz részletes beszámolót. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében (itt most a HH-s, HHH-s gyermeke-

ket értjük) rendelkeznek a kolléganők megfelelő információval. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok rendszeresen és kölcsö-

nösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosí-

tása, valamint az információk hitelessége szempontjából. Az idei tanévben különös 

jelentősége volt ennek, mert nőtt azon óvodáskorú gyermek száma, akiknek az ügyében 

kellet a családsegítő szolgálat munkatársaival közös megoldásokat keresni. 

Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes, sokoldalú anamnézist 

vesznek fel a gyermek otthonában (ahol a szülő erre engedélyt ad), így a szociális hely-

zetéről némi benyomást szereznek. ez azonban nem elegendő a 3-4 óvodai életre. Kü-

lönös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára, játé-

kára, étkezési szokásaira, vagy bármilyen változásra, amely az óvodai élet alatt a gyer-

mek életében szokatlan, kirívó. Ezt kötelességük jelezni a gyermekvédelmi felelős 

számára. ezt a fajta kötelezettséget munkaköri leírásuk is tartalmazza. 

Amennyiben védelembevételre, vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagó-

gusnak kötelessége véleményét írásba foglalni, vagy bíróság, rendőrség, gyámhatóság 

előtt felvállalni. Ez nem könnyű feladat a pedagógus életében.  

 
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

 Az óvodában helyi szinten lévő esetmegbeszéléseket legalább évente 3-4 alkalommal 

be kell tervezni és meg kell tartani.  
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2.1.5. A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a képességfejlesztés intézmé-

nyi gyakorlata 
2.1.5.1 Elvárás Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik 

a nevelési-tanulási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének megter-

vezése.  

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett 

figyelmet kapnak.  

Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban alkalmaznak korszerű 

nevelési-tanulási módszereket, eljárásokat, technikákat. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az óvodában a tanulási folyamat mindig tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján 

valósul meg. Ezért különös jelentősége van a tapasztalásoknak, a játéknak, a kezde-

ményezett tanulási tartalmaknak. Ebben a gyermek önkéntes jelenlétére építünk, ér-

deklődését, belső kíváncsiságát felhasználva, motiváló helyzeteket teremtve fejleszt-

jük azokat a készségeit, képességeit, melyek majd az iskolai tudatos tanulási folyama-

tot alapozzák meg. Különös jelentősége van a 3-7 éves életkorú gyerekek esetében 

életkori sajátosságaik maximális figyelembevételére (játék a legfőbb tevékenysége, 

utánzáson alapuló viselkedés, érzelmekkel átszőtt gondolkodásmód, rövid idejű tartós 

figyelem stb…) 

AP, mint az óvodai nevelés feladatai fejti ki többek között az értelmi fejlesztést, ahol 

az életkori sajátosságok figyelembevételét különösen hangsúlyozza. 

PP-ban, a 3.1.1. fejezetben mint a fejlesztés tartalma külön fejezetben is elemezzük a 

játék és tanulási tevékenységet.  

Az óvoda gyermekek nyomonkövetési rendszerében végez megfigyeléseket, mérése-

ket a játékról és a tanuláshoz szükséges képességekről (gondolkodás, emlékezet, kép-

zelet, figyelem stb…) 
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Szabad játék és kezdeményezések lehetőségei, megoldási módjai, több szinten való-

sulnak meg: 

1. Pálfi Sándor DE Gyermeknevelési Felnőttképzési Dékán-helyettes előadása a 

korszerű óvodapedagógiáról 

2. Hospitálások az óvodapedagógusok egymás között a témák elemzésével 

3. További kutatások, elemzések a kooperatív játékok és technikák óvodai al-

kalmazhatóságáról 

2.1.6. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok értékelése a 

gyakorlatban 
2.1.6.1 Elvárás Az intézményben a gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi előírások, a pedagógiai program-

ban megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú.  

Az intézmény vezetése – a pedagógiai programban meghatározottak szerint – számon kéri a gyermeki 

fejlődési ütemét, teljesítmények pontos ismeretét, feldolgozását és nyomon követését is. A fejlesztésben 

érintett gyermekek esetében az értékelést a szakvélemény előírásainak megfelelően végzik. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalmát a köznevelési törvény egyértelműen 

megfogalmazza (Kt.: 4§ 13. ) 

SNI-s gyermekek száma 2 fő 

Ebből  

1 fő kevert specifikus fejlődési zavar fejlesztése: gyógypedagógus, és DSZIT terápia 

1 fő mozgásszervi fogyatékos fejlesztése:  Gyógytornász (korai fejlesztő terápiában), 

és gyógytestnevelés az óvodában 

Egyéb fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztései az intézményben:  

Gyógytestnevelésre jár:                            13 fő 

DSZIT terápiára:                                        4 fő 

Fejlesztő pedagógiai foglalkozásra:         15 fő 

Logopédiára:                                             35 fő 

A 2015-2016-os tanévben diszprevenciós szűrést a tankerületi Szakértői Bizottság 

nem végzett, így a fejlesztések az előző tanévi szűrési eredmények, és óvónői megíté-

lések alapján történtek. 

Ebben a tanévben iskolaérettségi vizsgálatokat végeztek a tankerület szakemberei, 

helyben, az óvodában                               10 fő részére 

Tehetséggondozás: 

Zenei tehetségműhely:                              17 gyermek 

Pindur-Pandur közlekedési tehetségműhely: 10 gyermek 

Kézműves-kuckó tehetségműhely:            20 gyermek 
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

A tanévi diszprevenciós szűrésekhez szükséges 5 éves korú gyermekek névsorát már 

továbbítani kellett a tankerületi pedagógiai szakszolgálat részére. így a következő 

tanév kezdetén úgy tűnik, megtörténnek a vizsgálatok, melyek a következő évi fej-

lesztések alapjául szolgálnak.  

5 évesek augusztus 31-ig:                        43 gyermek 

5 évesek december 31-ig:                       16 gyermek 

4 évesek súlyos beszédhibásak:              19 gyermek 

Összesen:                                                78 gyermek   

 

2.2. Közösségfejlesztés  

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 
2.2.1.1 Elvárás A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja 

az intézmény.  

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel 

az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára.  

A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok közötti, gyermekek pedagógiai munkát segí-

tők közötti kapcsolatok jók. Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, vala-

mint a gyermekek közötti folyamatos információcseréről és együttműködésről. 

 (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Az AP, és a PP is tartalmazza a közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra, az érzelmi 

életre vonatkozó feladatokat. 

Az óvoda PP-ja 4 es feladatrendszerben foglalja össze a fejlesztés tartalmát, melynek 

egyik eleme a társas és közösségi tevékenység.  

Az óvodapedagógusok a csoportnaplóban nevelési tervet készítenek évente két alka-

lommal. a nevelési tervben meghatásozzák a fenti területre vonatkozó céljaikat, és az 

ennek megvalósításához szükséges feladatokat.  

A csoportnapló heti tervében a tevékenységek tervezésekor a PP 4-es feladatrendszere 

alapján terveznek. Itt jelenik meg konkrétan a társas és közösségi fejlesztési feladat. 

Majd a nevelés tanulás évi két alkalommal történő értékelésekor elemzik, értékelik az 

eredményeket e területen is.  

Az óvodai gyermeknyomonkövetési rendszer is végez erre irányuló megfigyeléseket, 11 

részterületet figyelünk meg a gyermekeknél az együttműködési, alkalmazkodási, elfo-

gadási képességükről.  
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

A még jobb együttműködés, elfogadás, közösségen belüli egyéni sikerek megélésében 

segít kooperatív játékok és technikák óvodai alkalmazhatóságáról szerzett minél széle-

sebb tudás, mely a tanév fontos célkitűzése. 

2.3. Személyiségfejlesztés  

2.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek  
2.3.1.1 Elvárás Az intézmény közösségi programokat szervez.  

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát 

fejlesztő intézkedések meghozatalába.  

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A szülők bevonásával, részvételével a következő programokat szerveztük óvodai szin-

ten:  

- állatsimogató az állatok világnapján 

- farsangi álarckészítő verseny a szülők részére, eredményhirdetéssel, 

- gyógynövényeinkből készítettek a csoportok teát, mellyel megkínálták délután a 

szülőket. 

- a tanévben 3 alkalommal volt ruha börze az óvoda területén. Itt gyermekruha 

csere-berét szervezett az óvoda 

A szülői szervezet nyitó, záró, és PP-t véleményező, 3 ülését tartottuk meg. 0. szülői 

értekezlet, és csoportonkénti évi két alkalommal szervezett szülői értekezlet a hagyo-

mányos pedagógus-szülő találkozási fórum.  

Az óvodai csoportok közös főzést, játszó napot, kirándulást szerveznek a szülők bevo-

násával. Működnek a közösségi oldalak zárt csoportjai, az óvodai csoportoknál. ezt jól 

használják a pedagógusok, és nagyon kedvelt a szülők körében (fotókat töltenek fel a 

gyermekekről, megosztanak információkat, vagy olyan oldalakat amely hasznos a szü-

lők számára) 

Az óvoda több olyan városi rendezvényen is részt vesz, amely alkalmakkor van lehető-

sége a pedagógusoknak az óvoda keretein túl, de mégis kötöttebb formában találkozni a 

szülőkkel. 

Új lehetőség a világháló, azon belül a közösségi oldalak. Néhány olyan pályázatba vett 

részt az óvoda ahol számítottunk a szülők szavazására, részvételére a közösségi oldalon. 

Aktívabb részvételre, jelenlétre számítottunk, így azok a pályázataink általában nem 

voltak sikeresek.  

Óvodavezetői fogadóórát egy szülő kért a tanévben. Itt a problémás kérdéseket meg 

tudtam beszélni a szülővel. 

Mivel a szülő kötelessége a gyermeke értelmi, érzelmi, testi, erkölcsi fejlődésének fel-

tételeiről való gondoskodás, és kötelessége együttműködni az intézménnyel, amelyben 

tölti a gyermek napjait, az óvodának, mint köznevelési intézménynek ehhez meg kell 

adnia a segítséget, egy részben, amikor a gyermek az intézményben van, másrészben, ha 

azt látja, hogy a szülő bizonytalan ezekben a szerepekben és segítségre van szüksége. 

Ezekhez a helyzetekhez is kiválóak azok az alkalmak, melyek a pedagógus-szülő talál-

kozások különböző módjai.  

Az óvoda ezért szervez különböző színtereken kapcsolódásokat a szülők számára. A 

pedagógus minta szerepének a hétköznapokon elengedhetetlen a jelentősége. Fontos 

óvodapedagógusaink, dajkáink rendezettsége, megfontolt, példamutató magatartása, 

hiszen csak akkor lehet hiteles személy a szülők életében.  

A szülők elfogadják és kérik  többségében a pedagógusok szakmai és anyai véleményét 

a nevelésben, testvér születéskor, esetleges lemaradásokhoz fejlesztésben.  
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Az óvoda nevelőközösségének a kitartása, munkabírása magas fokú. Ennek fenntartásá-

hoz szükségesek az elismerések, a lazító programok, a tanévi szünidőben a megfelelő 

pihenés biztosítása. Hiszen csak egészséges személyiségű felnőtt tud nevelni egészséges 

személyiségű gyermeket. Ehhez kell megtalálni a lehető legjobb opciókat a felnőttek 

számára.  
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3. Eredmények  

3.1. Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, pedagó-

gus, pedagógiai munkát segítők)  
3.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a nevelés eredményessége.  

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontos-

ságú sikertényezők azonosítása.  

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: helyben szokásos megfigyelésen, vagy más 

alapon megszervezett mérések eredményei 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmé-

rés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) neveltségi mutatók  

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Elégedettség mérésekre (partneri, nevelőtestületi) a tanév során nem került sor.  

Az óvoda partnereivel ápolta a szokásos kapcsolatait.  

2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Intézményértékelésre kerül sor, ahol az elégedettség mérések is megtörténnek.  

3.2. Az intézmény szervezeti eredményei   
3.2.1.Elvárás Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.  

Az intézmény nevelési célrendszeréhez kapcsolódó kiemelt eredményesség.  

Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul.  

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁ-

MÁRA) 
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A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézmény éves munkatervében kiemelt nevelési célt nem fogalmaz meg. Az AP-ban 

sincs megfogalmazva az óvodai nevelésben cél, csak alapelvek, és a nevelés feladatai. Az 

ebben megfogalmazottak, és a helyi értékeink között szereplő alapelveink, specialitásaink 

teszik a pedagógusok számára egyértelművé a céljaikat a nevelésben.  

A célok megfogalmazására a tematikus tervekben kerül sor.  

Az éves munkatervben meghatározott kiemelt feladatok megvalósulása:  

1.2.2.1.-ben megfogalmazásra került.  

A nevelési feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mutatják: 

- A csoportnaplókban megfogalmazott nevelési – tanulás értékelése címszó alatt 

megfogalmazott pedagógus értékelések 

- ehhez kapcsolódóan a gyermekek nyomonkövetési dokumentációjának eredmé-

nyei. 

Külső eredmények is kapcsolódnak a tanévhez:  

- Elkészült egy pályázata az intézménynek „kincses-kultúróvoda” címen. Nem sike-

rese pályázat, azonban összefoglalta kulturális értékeink, és pedagógiai feladatink 

közötti kapcsolatainkat. 

- Decathlon Sportmanó programban egészségmegőrző, sportágakkal ismerkedő 

program került kidolgozásra, mely a mozgás, mint a gyermek naponta ismétlődő, 

elmaradhatatlan tevékenysége. Ez nyertes pályázat volt 160.000 Ft értékben 

- Nemzeti Tehetségsegítő tanácshoz 4 db pályázatot nyújtottunk be. Ebből 1-et el-

utasítottak, 1-ben 1,9 MFt-ot nyertünk, 2 még elbírálás alatt van.  Pályázatainkban 

megfogalmazásra kerültek az óvodai nevelés feladataihoz, kapcsolódó tevékeny-

ségek amelyeket a pályázat során megvalósítottunk, és szeretnénk megvalósítani.  

A tehetséggondozó programok céljai: az interperszonális, tehetségterület jellemző 

jegyeinek fejlesztése, az anyanyelvi kifejezőkészség, verbalitás fejlesztése, anya-

nyelvünk szeretetére, ápolására nevelés. A mozgásfejlesztő program elemeinek 

(mozgásfoglalkozások, úszás, szabadidős tevékenységek) tudatos egymásra épülő 

felhasználásával a gyermekek testi adottságainak és képességeinek minél telje-

sebb kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, humán mozgáskultúra (játékban, 

feladatteljesítésben, együttes tevékenységben, segítésben, balest-megelőzésben 

nyújtott magatartás) alakítása, mozgásképességek fejlesztése.  

 

Komplexitásra törekedve segíteni a gyermekben rejlő kreativitás, bátor önkifeje-

zés kibontakoztatását drámajátékok, ritmusjátékok, mesék, versek alkalmazásával. 

A népi gyermekjátékokkal, népi hangszerekkel, népviseletekkel való ismerkedés, 

saját motívumok, tánc improvizáció és kreativitás fejlesztése. Ezek a tevékenysé-

gek örömet nyújtanak a gyermeknek, eközben felfedezik a dallam, a ritmus, a 

mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A kézműves tevékenységek megis-

mertetésével a hagyományos népi kultúra e területének átörökítése, a múlt értéke-

inek beépítése a mai tárgykultúrába.  

Az új tehetséggondozó programunk célja: A tehetségígéretek beazonosítása, ké-

pességeik megismerése, személyiségük komplex fejlesztése, formálása, megtá-

mogatása, lelki gondozása, közösségformálás, sikerélményhez juttatás, egészséges 

versenyszellem alakítása. A program megvalósulását segítik a változatos módsze-

rek alkalmazásai: együttműködés, buzdítás; motiváló módszerek: játék, változatos 

munkaformák, kooperatív módszerek, differenciált értékelés…. 
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- Közlekedési tehetségprogramunk már közel 8 éve különös odafigyeléssel tekin-

tünk a gyermekek közlekedésre nevelésére. Ezzel a programmal jelentkeztünk a 

Biztonságos Óvoda programra, melynek első fordulójában is megfeleltünk, és 

második fordulójában, mint jó gyakorlatot bemutató óvoda is jelentkeztünk, ahol 

programunk országos elismertsége a cél. Az évente megrendezendő országos Pin-

dur –Pandur vetélkedőn az idei évben 2. helyezést ért el csoportunk. A közleke-

désre nevelés tágan értelmezet folyamat, hiszen míg tapasztalatokat szerez a 

gyermek a közlekedésről, addig számtalan készség és képesség fejlődési folyama-

ta kezdődik el nála. 

-  Hátrányos helyzetű gyermeke számára íródott fejlesztő programot is eszközökkel 

értékelték számunkra. 

- A DM-től évente naptejeket és a napozás veszélyeire felhívó játékokat nyerünk. A 

szülők ma már tudják, hogy a naptej használatának hagyományai vannak óvo-

dánkban. Egészségtudatos, preventív munkánk ebben is kibontakozik. Mintát 

adunk nem csak a gyerekeknek, de a felnőttek számára is.   

- Zeneóvodai tehetségműhelyünkből alakult néptánccsoportunk megyei megméret-

tetésen, neves szakmai zsűri előtt ezüst fokozatot szerzett. A zenei kiváló képes-

ségek felfedezése, már óvodáskorban megmutatkozik. Ehhez adott célt a néptánc 

megyei vetélkedő, melyet a Hortobágyi Nemzeti Park szervezett. 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A következő tanév kiemelt nevelési feladatainak alaposan átgondolt előző évi eredmé-

nyekre, tapasztalatokra, következtetésekre épülő megfogalmazásai.  

Meglévő értékeink további fenntartása (Zöld óvoda cím újrapályázása, Kiváló akkreditá-

ció újraakkreditálása, kincses kultúróvoda cím újbóli megpályázása, néptánc minősítőn 

újabb próbálkozás az arany fokozat elérésére.  

3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata 
3.3.1.Elvárás Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról.  

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi 

feladat.  

A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza meg az intézmény erősségeit és fej-

leszthető területeit.  

A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az eredmények a tanévi beszámolóban kerülnek megfogalmazásra. 

A gyermekek nyomonkövetési rendszerének összegzését óvodai szinten az 1. sz. mellék-

let tartalmazza. 

A fejlesztő pedagógusok, munkaközösségek, BECS és egyéb beszámolók is az óvodai 

beszámoló mellékletei. 

A csoportok óvodapedagógusai, a nevelés-tanulás értékelését 2 alkalommal, a mérések 

elemzését egy alkalommal a csoportnaplóban teszik meg. 

 

3.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési gyakorlata 
3.4.1.Elvárás A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van.  

Az intézmény törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere fenntartására.  

A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. (Forrás: Önértékelési 

kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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nevelési évben 

az alábbiak 
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meg 

Óvoda – iskola átmenet: 

- szept: volt óvodásaink visszalátogatnak az óvodába 

- okt-nov: óvónénik látogatása az első osztályokba 

- márc: tanító nénik nyílt napon az oviban, leendő elsősökkel ismerkedés 

- márc: leendő elsőseink részt vesznek az iskolai báb kuckó műsorán az iskolában 

- máj-jún: osztályok látogatása az iskolában az osztálytermekben 

- aug: iskolára hangoló hét, ráhangolódás a közös csoportos munkára 

Ügyviteli feladatokban is segítjük egymást: 

 - előzetes egyeztetések a várható beiratkozott gyermekek számáról 

- 0. szülői értekezleten óvodapedagógus részvétel 

- amennyiben szükséges a két tanítási nyelvű osztályba soroláshoz pedagógiai se-

gítség 

- kapcsolattartás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esteében 

- egyéni konzultáció a tanítókkal gyermekekről 

- óvodai szakvélemények kiadása 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Továbbra is a kapcsolatok fenntartása, a programok működtetése. A változó jogszabályi 

környezethez való alkalmazkodás. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés  

4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik 
4.4.1.Elvárás Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, 

egy szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok).  

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.  

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.  

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában 

zajlik.  

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra.  

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, érté-

kelése. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Óvodánkban két munkaközösség működött az idei tanévben is: szabadidős, és a mód-

szertani munkaközösség. A munkaközösségeket egy –egy fő munkaközösség-vezető 

irányítja (feladataik, hatáskörük munkaköri leírásaikban tisztázottak) 

Szabadidős munkaközösség vezető: Gránicz Lajosné 

Módszertani munkaközösség vezető: Zimánné Marján Irén 

Kitűzött céljaik az éves munkatervükben, elért eredményeik beszámolóikban tükröződ-

nek. Céljaik kapcsolódnak az AP, és a PP-ban megfogalmazott feladatokhoz, valamint 

az éves munkatervben kiemelt feladatokhoz.  

Míg a módszertani munkaközösség egyik fő irányvonala a pedagógiai munka elemzé-

sei különböző aspektusokból, addig a szabadidős munkaközösség egyik fő irányvonala 

a társas és közösségi tevékenység, mint a fejlesztés tartalmához kapcsolódó feladat 

megvalósítása.  

 A szakmai munka fő irányvonalainak teljesültségét koordinálják a munkaközösségek. 

Tagjaik igen aktívan vesznek részt a munkában, ez köszönhető a sikeres munkaközös-

ség vezetői munkának. 

Szabadidős mk. beszámoló: 4. sz. melléklet,  

Módszertani mk. beszámoló: 5. sz. melléklet 

A munkaközösségeken túl spontán alakuló csoportok is működnek együtt. Az idei év-

ben több ilyen csoport is végzett közösen szakmai munkát: 

- kincses kultúróvoda pályázathoz szakmai csoport 

- tehetségpályázatokhoz csoportok 

- minősítés előtt álló kollégák csoportja (vázlatírásokban, tematikus tervek készí-

tésében közösen gondolkodtak.  

Az óvodánk csoportjai, és az egész nevelőtestület, sőt alkalmazotti közösség a csopor-

ton belüli munkára, ötletelésekre gyakran, napi rendszerességgel használja a közösségi 

oldal zárt csoportjait.  

Előnye: gyorsan, nagy mennyiségű adat és információ olvasható, továbbítható. 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A közösség erejében lévő további lehetőségek kihasználása, a kevésbé aktív kollégák 

bevonása a közösségi munkába (kevésbé jellemző) 

4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata 
4.2.1.Elvárás Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.  

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.  

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. (Forrás: Önér-

tékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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Továbbképzési terv szerint 

A CXC 2011. köznevelési törvény 62§ (2) bekezdése kötelezően előírja és rendelkezik 

a pedagógus továbbképzésről. Az elkészült a 2013-2018-as időszak továbbképzési ter-

ve alapján, illetve 2015-2016-os tanév beiskolázási terve alapján valósult meg az óvo-

dában a továbbképzés. 

A pedagógus szakvizsga hozzájárul intézményünkben: 

 az alapképzésben megszerezett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészí-

téséhez 

 a pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez, 

 a vezetői, szakértői, vizsgaelnöki, vezetőtanári tevékenységhez, 

 az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismeretek meg-

szerzéséhez. 

Egy fő óvodapedagógus aki Kaposvárott gyógypedagógiai főiskolán folytatta tanulmá-

nyait már második éve. A kolléganőt a munkaidejének rugalmas beosztásával, szabad-

ságának rugalmas kiadásával támogatja az intézmény 

Egy fő óvodapedagógus, aki a gyógytestnevelés felkészítésére alkalmas képesítést 

megszerezte, most intézményi támogatással szakvizsgázott pedagógus képesítést sze-

rez. Záróvizsgájára várhatóan 2016. júniusban kerül sor.   

2016. márciusában elfogadásra került a következő tanév beiskolázási terve is (2016-

2017-es tanévi). Itt fő szempont volt az Alapító Okiratban meghatározottaknak való 

megfelelés.  

Támogatott lett:  

- 60 órás továbbképzésben vizuális területen egy óvodapedagógus,  

- Szakvizsgát nyújtó differenciáló-fejlesztő képzésben egy óvodapedagógus 

Egyéb továbbképzések: 

- szaktanácsadás: 1 fő részére minősítés előkészítéséhez pedagógiai tanácsadás 

- Szakértői konferencia: 3 fő 

- módszertár képzés BECS tagok számára  

- TÁMOP keretén belül szakmai megújító képzés 30 órás: 20 fő 

- Önértékelési rendszer Bp: 3 fő 

- dadus nénik közül 5 fő dajkai továbbképzésen vett részt Budapesten 

Belső továbbképzés:  

- mesteri bemutató Tóth Imréné 

- Kooperációs technikák elmélete és óvodai alkalmazhatósága Tóth Imréné 
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2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

2016-2017-es továbbképzési terv szerinti továbbképzések megvalósulása. 

Lehetőség szerint olyan továbbképzéseken való részvétel, amelyek segítik az óvodai 

nevelőmunka egészét.  

Pálfi Sándor előadásának megszervezése a nevelőtestület számára 

4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata 
4.3.1.Elvárás Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.  

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció.  

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.  

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismere-

tekhez való hozzáférés.  

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.  

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan 

eljutnak a munkatársakhoz. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

IKT alkalmazása az intézményünkben a pedagógusok tekintetében 

Az IKT alkalmazásával mennyiségi és ezáltal minőségi bővülést értünk el, mely segíti 

a feladatok megvalósítását. A pedagógiai munka, a pedagógusok előmeneteli rendsze-

réhez való csatlakozás megkívánja, hogy a kollégák  IKT tudása fejlődjön, az óvoda 

innovációs lehetőségeinek, hatékonyságának megőrzése, fenntartása, fejlesztése érde-

kében. 

Elektronikus levelek, körüzenetek, az intézményen belül a belső hálózaton keresztül a 

csoportszobákban. Az új óvodába való beköltözés után (2010) a teljes óvodai épület-

egységben minden csoportban és irodában hálózati rendszer került kiépítésre, és mind a 

10 csoport komplett számítógéppel, internettel felszerelt. Nem csak a vezetői és a gaz-

dasági iroda, de a logopédia, a fejlesztő, szobák a helyettesi iroda is bekapcsolható a 

rendszerbe. Lassan elengedhetetlen a csoportszobákban lévő gépek cseréje. 

A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok rendszeresen használják a számítógépet, 

és a PP-ban meghatározottak szerint az óvodás gyermekeknek is van lehetőségük a 

játék és szabadidős tevékenységen belül használni a számítógépet és az internetet. Ez a 

tevékenység rendkívül kedvelt a gyermekek között, de a szabályok betartása mellett. 

A pályázatokban való részvétel, a portfólióírás, az oktatás.hu-n való böngészés nélkü-

lözhetetlenné teszi számunkra az internet használatát. Ezt nem csak a pedagógusok, de 

a pedagógiai munkát segítők (dadusok, karbantartó, óvodatitkár, ped.asszisztensek) 

számára is nélkülözhetetlen. A kollégák igyekeznek alkalmazkodni a modern kor meg-

változott körülményeihez, minden tudásukkal, akaratukkal szeretnének megfelelni az 

elvárásokhoz. ehhez intézményvezetőként a megfelelő tárgyi feltételeket biztosítom.  

A munkaterv szerinti alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek megtörténtek. Alka-

lomszerű nevelőtestületi értekezletek  megtartását is kezdeményeztem a tanévben több 

alkalommal. 

Dajka néniknek is szükséges szakmai megbeszélést tartani a látogatások során észlelt 

dajkai feladatokban lévő erőségek és fejlesztendő területek megfogalmazása miatt, még 

ennek a tanévnek a végén. 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A csoportszobákban lévő PC-k cseréjére megoldásokat kell keresni.  

Tovább segíteni a kollégák IKT ismereteinek bővülését. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei  
5.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partne-

rek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.  

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

PP-nk 4.-es pontjában kerültek azonosításra azok a közvetlen partnerek, akik az óvoda 

működését közvetlenül befolyásolják. A tanévben a szokásos módon alakult a partne-

rekkel való kapcsolattartás. Az önértékelési rendszerben több szerephez jut a szülő, 

mint partner, ezt mivel nem működött az online internetes felület és a változó szabá-

lyozókban nem történt végső egyetértés az idei tanévben mellőztük az önértékelésből.  

Az intézményértékelésben a következő tanévben szintén szerepe lesz a szülőknek, mint 

az óvoda közvetlen partnereinek.  

A lehetséges önértékelésben, és intézményértékelésben lévő feladataikról tájékoztattuk 

a szülőket, és következő évben is megtesszük az aktuális változásokkal együtt a tájé-

koztatást.  

5.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma 
5.2.1.Elvárás Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.  

Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel.  

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismeré-

se.  

Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény bevonja külső partnereit.  

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

I. Az intézmény külső kapcsolatai 

 Óvodánk napi kapcsolatban áll a Polgármesteri Hivatallal. A fenntartó és az intéz-

mény közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, az alapos 

és naprakész feladatmegoldásokkal, gyors és hiteles információáramlással érjük el. 

 Az általános iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érde-

kében komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk (3.3.1.) 

 A Városi Könyvtár és az óvoda közötti évek óta megszokott jó kapcsolat működik. 

A tanév során több alkalommal vesszük igénybe a mozi épületét. Óvodai zenés elő-

adások, évzárók színhelyéül is választjuk. Könyvtári rendhagyó foglalkozásokban is 

részt vesznek csoportjaink.  

 A Mikrotérségi Szociális Gondozási Központtal való folyamatos kapcsolatot nagyon 

fontosnak tartjuk. A gyermeket az idős korosztály tiszteletére, megbecsülésére csak 

úgy lehet nevelni, ha azt megmutatjuk nekik, ha valóban találkoznak az idős embe-

rekkel.  
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A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

 Az idei tanévben igazolatlan óvodai hiányzás miatt a Gyámhatósággal is kapcsolat-

ba kerültünk.  

 Lakásotthonokkal a nevelőszülői hálózattal kapcsolatban vagyunk a hozzánk járó 

átmeneti nevelésben lévő gyermekek kapcsán.  

 A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően végezte tisztasági vizsgá-

latait.  

 A gyermekorvossal kapcsolatunk nem rendszeres, egy esetben egy gyermek óvodai 

hiányzásának igazolása ügyében nem volt együttműködő. 

 A Családsegítő Szolgálat havonta esetmegbeszélő foglalkozásokat tart, ahol a 

gyermekvédelem érintett eseteit beszéljük meg. A szolgálat és az óvoda közötti 

kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül történik. Fontos fel-

adatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetettségére 

utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kap-

csolatunk jól működő. A szolgálat átszervezése a kapcsolatot nem érintette. 

 

 Egyházaink lelkipásztorai, papjai a hitoktatást az óvodában rendszeresen végzik. A 

hittanos foglalkozásokhoz (görög, római és a református) megfelelő helyszínt és 

időt is biztosítja az intézmény.  

 Nyitottak vagyunk a társintézményeink kezdeményezésire, és mi is keressük a kap-

csolatot a település intézményeivel és civil szervezeteivel. A Nyugatról-Keletre 

Egyesülettel egy leendő pályázat kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk.  

 Szakmai kapcsolatok 

Szakmai kapcsolatot leginkább a tehetséggondozó munkaközösségben dolgozó 

óvodákkal tartunk. (Hajdúhadház Református óvoda, Alsójózsa Kerekerdő Óvoda, 

Álmosdi Óvoda, Bocskaikerti Óvoda).   

Az óvodai tehetségnapra meghívtuk Hajdúhadház óvodavezetőjét, és kolléganőjét 

zsűrizésre. Így lehetőségünk volt bemutatni óvodánkat az újonnan megválasztott 

óvodavezetőnek.  

Az idei tanévben óvodánkban tettek szakmai látogatást Hajdúböszörményből, a 

Napsugár óvodából a dajka nénik. Itt kölcsönös szakmai megbeszélés, óvoda-

bemutató, hospitálás is színesítette a délelőttöt. A dajkai feladatokról Veresné  

Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-he4lyettes tartott előadást a dadusok számára. 

2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A partneri kapcsolatok további ápolása, óvodai kapcsolatok további alakítása.  

5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
5.3.1.Elvárás Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek.  

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, 

digitális vagy papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az óvodai munkaterveket, beszámolókat, azok nyilvánosságát, a pályázatokhoz szük-

séges nyilvánosságot az intézmény a kt-ban előírtaknak megfelelően végzi.  

Nyilvánossá tétel: www.teglas.hu-n 

 

5.4. Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei 

szint, országos szint)? 
5.4.1.Elvárás Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben.  

A pedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken.  

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a 

díjakra történő jelölésekkel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az óvoda közszerepléseit a következők határozzák meg:  

- Téglás Város Önkormányzatának közművelődési programja  

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3-ában a fenntartó véleményét szükséges ki-

kérni a munkaterv elkészítéséhez 

Az idei tanévben a következő közszerepléseket végeztük: 

- Gulyásfesztivál – műsor, kézműves kuckó 

- Idősek napi gálaműsor 

- HAJDÚ ZRT családi nap 

- Bek Pál kertbarátkör kopjafa avató 

- ezüstcsengő – ovi cuki, karácsonyfa –díszítés 

- Május 1-je – kézműves kuckó, fellépés 

- Városi Könyvtár LEGO kiállítás szereplés 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Óvodánk szívesen vállal fellépéseket a gyerekekkel, vagy a felnőttek közreműködésével. 

A vállalt feladatok bírható terhei, és az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figye-

lembevételével történjen a közfeladatok vállalása. 

6. A pedagógiai munka feltételei  

6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek  

6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak tükrében 
6.1.1.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figye-

lembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeink megfelelnek, kiválóak a 3-7 éves életkorú gyermekek fejlesztéséhez. 

Szobáink, kisegítő helyiségeink elegendőek ahhoz, hogy a csoportok életterein túl az 

egyéni megsegítések és egyéb programok is működhessenek.  

Egyéb közösségi rendezvények helyszíneként is szolgál az óvoda (Kertbarátkör kiállítás, 

Ízek fesztiválja) 

2015. évben az óvodai normatív támogatásból volt lehetőségünk beszerzéseket és fej-

lesztéseket megvalósítani: 

- guruló nagyméretű szekrények a tornaterem szertárában és a folyosón 

- 3 részes fehér öltözőszekrény 

- 2 db kazánt kellett cserélni az új óvodaépületben,  

- BOSH típusú főzőlap és sütő 

- a 2015 nyári kockázatelemzés részeként elkészült óvodánk nem biztonságos üvegfelü-

leteinek fóliával való borítása azokon a helyeken, ahol a gyerekek könnyen nekiszalad-

hatnak.  

Egyéb beszerzések pályázatból: fénymásoló Sharp típusú, kétoldalasan másoló, varrógép 

(Singer),  20 db néptáncos szoknya és kötény textíliája (dajka néni varrata meg), 1 db 

erősítő, hangfal, 4 db mikroport, 1 db magnó, a db hordozható kihangosítós lejátszó, 

korszerű indukciós edény szett, sütő szett az új tűzhelyhez, 3 db jó minőségű kerékpár,  

2 db vizuális fejlesztő tábla, textil hinták, árnyékoló vitorlavásznak. 

Az alapítvány számlájára befolyt adó 1%-ból, csúszdás mászókát, és kerti házikót vásá-

rolt az alapítvány 1,2 MFt értékben. 

 

2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Fenntartói elkészült, beadott pályázatok eredményeit várjuk. Nagy szükség lenne a régi, 

részben felújított óvodaépület teljes felújítására. Különös tekintettel a padozatra, hiszen a 

PVC-k helyenként elkezdtek elszakadni, így balesetveszélyt jelentenek a gyermekek és a 

felnőttek számára egyaránt. 

A dolgozók részére egy udvari kerékpártároló elhelyezését tervezzük a nyárra. 

Folyamatos az udvari játékok javítása, cserjéje amennyiben szükséges. 

Óvodai költségvetéstől függően a közös helyiségek festését el kell végezni, valamint a 

tornateremben a bordásfalak egymás mellé helyezését.  

6.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem szempontjainak érvé-

nyesítése (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.)  
6.1.2.1.Elvárás A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és szempontok szerint tervezi 

és valósítja meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását.  

A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrzi. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2014/2015. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Udvarunkat folyamatosan szépítjük, virágosítjuk, füvesítjük, fásítjuk. Benevezett intéz-

ményünk a legszebb konyhakertek elnevezésű országos verseny sorozatba. 

Ebben a tanévben már nagyobb hangsúllyal tudtunk az óvodaudvar szépítésére koncent-

rálni. Gyógynövényes kertet, mini balkonokat alakítottak ki az ügyes kezű kollégák. A 

dadus nénik az óvodások segítségével gondozzák és gyönyörűen ápolják a virágokat. A 

gyógynövényeket pedig az óvodás csoportok szüretelik és használják tea főzéshez, illato-

sításhoz. 

A vastagabb faágakra textil hintákat helyeztünk ki, a pihenni, elcsendesedni, ölelésre vá-

gyó gyermekek számára. 

Műanyag bújócskacső, árnyékoló vitorlasátrak, kőre festett ugróiskola nemcsak szebbé 

teszi udvarunkat, de  újabb játszó, és árnyékoló helyet is biztosít gyermekeink számára.  

Évente cseréljük a homokot a homokozókba, az idei évben még egy újabb homokozó 

készül el, valamint egy lábboltozat erősítő tanösvény elkészítését is tervezzük a kerítés 

vonalában.  

A játékok folyamatos újítása, karbantartása rengeteg pénzt, időt igényel. Ezt és a felújítá-

sokat is karbantartónk rendszeresen végzi. 

A szponzorok felkutatásában és a lehetőségek kiaknázásában az óvodai kollektíva egyre 

inkább leleményes. Igyekeznek nem csak a csoport, de az óvoda számára is az adódó 

lehetőségeket észrevenni és kihasználni. Az óvodai csoportok egy-egy szülőtől rengeteg 

segítséget kapnak, ezt tanév végén emléklappal jutalmazzuk. 

A tárgyi eszközök pótlása, beszerzése, felújítása elképzelhetetlen a leleményes dolgozói 

kezek, ötletek nélkül, hiszen az óvónői kreativitás, sokoldalúság látszik gyönyörű, ottho-

nos, biztonságot sugárzó csoportszobáinkon. 

A tárgyi eszközök vásárlása előtt mindig kérjük a szakemberek segítségét, tanácsát. 

Igyekszünk hasznosan, ügyesen „jó gazda módjára” bánni a ránk bízott anyagi forrással, 

megkeressük a legolcsóbb, de legjobb megoldásokat.  

A játékok és az eszközök vásárlásánál ugyanakkor fontos szempont az MSZN szabvány-

nak való megfeleltség, és a biztonság.  

Udvari játékaink biztonságossága érdekében és a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alap-

ján a folyamatosan elvégeztetjük a játszótéri eszközeink felülvizsgálatát. Karbantartónk-

nak végzettsége van a játszótéri eszközök biztonságának ellenőrzéséről, így nem csak az 

óvodában, hanem a város, az iskola játszóterein is figyeli, és dokumentálja a játékok biz-

tonságát. 

Az Udvari teamot Urbin Mihályné óvodapedagógus vezeti munkájukat a 10. sz. melléklet 

tartalmazza. 

Környezettudatos szemléletünket a 2017-ben újonnan beadandó Zöld Óvoda címmel kí-

vánjuk példázni. Környezettudatosságunk az egész óvodai életünket átszövi. 
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2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A játékok szabvány szerinti ellenőrzésének a 2016 nyarán meg kell történnie a 78/2003. 

(XI.27.) GKM rendelet. 

Az óvodai nagy szőnyegeket tisztítóba szükséges vinni, mert már nagyon poros, és szeny-

nyezett. 

A környezeti nevelés az egészséges környezet elengedhetetlen része a folyamatosan 

ápolt, gondozott udvar, a tiszta, egészséges, korszerű óvodaépület. 

6.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ne-

velésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, személyiségfejlesztésének tükrében 
6.1.3.1.Elvárás Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.  

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre 

állnak a megfelelő tárgyi eszközök. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az SNI-s gyermekek fejlesztése, és fejlődésükhöz szükséges személyi tárgyi feltétel 

biztosított az intézményben.  

Személyi feltételként a gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, DSZIT terá-

pia, gyógytestnevelés lehetőségén túl a pedagógiai munkát segítő munkakörben alkal-

mazott pedagógiai asszisztensek nagy segítségünkre vannak. 

6.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői 
6.1.4.1.Elvárás Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az eszközök kihasz-

náltsága, alkalmazásuk nyomon követhető. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

4.3.1-ben részletezve 

6.2. Szervezeti feltételek  

6.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai 
6.2.1.1.Elvárás Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak bevonásával, 

az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt.  

Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat. (Forrás: Önértékelési 

kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

4.2.1. pontban meghatározottak szerint történtek a továbbképzések az intéz-

ményben, a továbbiak a tanévi továbbképzési terv szerint zajlanak. 

6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket alkalmazása 
6.2.2.1.Elvárás Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és kultúra fejlesztésében.  

Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jel-

lemzik. Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak és partnereinek bevonásával törté-

nik.  

 Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 

hatékonyság jellemző.  

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és 

kívül.  

Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják egymással, belső továbbképzési 

konzultációs programokat szerveznek.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladat, ebben az intézmény vezetésének (Veze-

tő, helyettesek, munkaközösség vezetők) nagyobb szerep jut, de a többi szereplő aktív 

részvétele, fogadóképessége is szükséges.  

Az idei tanévben szervezetünk még jobb működése érdekében a következő programo-

kat szerveztük: 

 - évzáró ünnepség (hangulatos berendezéssel, egységes öltözékkel, fényképésszel, és 

házi főzőversennyel) 

- kirándultunk Ópusztaszer-Szarvas útvonalon.  

- tanévzáró főzést is szervezünk 

- a kerek évfordulós születésnaposokat tortával közösen köszöntjük 

Az óvoda az intézmény fő feladatiban teljesen egységesen gondolkodik. Ezek a követ-

kezők: 

- a gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosítása 

- szép, esztétikus környezetben nevelkedjenek a gyermekek és dolgozzanak a fel-

nőttek 

- egymás munkájának tiszteletben tartása, egymás szakmai útjának segítése (mi-

nősítések, tanfelügyelet, vizsgák, szakvizsgák, vázlatok, stb…) 

- nehéz helyzetben lévő kollégák és gyermekek, családok segítése.  

Az ezekhez a fő irányvonalakhoz vezető utakban vannak különbözőségek, kisebb cso-

portok többféleképpen keresnek megoldásokat. Ezt kell vezetőként úgy koordinálni, 

hogy az egyéni érdekek és az óvodai érdekek jól működjenek egymás mellett. A fel-

adatokat arányosan lehetőség szerint személyiséghez illeszkedve kell elosztani egymás 

között.  

Az egységben gondolkodásban példamutató a nevelőtestület, hiszen a téli hidegben az 

ovi cuki rendezvény bevételét egy háromgyermekes család (ahol édesanya meghalt) 

részére ajánlottuk fel.   
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartásán sokat kell dolgozni, folyamatosan szük-

séges olyan változatos (nem túl sok és megerőltető) programot szervezni, ahol lehető-

ség van lazításra, beszélgetésre, feltöltődésre. 

6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése  
6.2.3.1.Elvárás Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumai-

ban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő munka részét képezik.  

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 

nyitottak új hagyományok teremtésére. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Hagyományos óvodai programjainkat PP-unk tartalmazza. Az évi programokat az 

éves munkaterv és a munkaközösségi tervek alapján végezzük. 

A hagyományok őrzése, ápolása, megtartása fontos feladata az óvodai nevelőmunká-

nak, hiszen nem csak a gyermekeknek okoz örömet, de mintát ad a családok számára, 

és értéket közvetít a településen élő lakosságnak is.  
2016/2017-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Az óvoda 2017-ben ünnepli 60 évfordulóját  Bárczay Anna nevének felvételében a 

10. évfordulót. ezt méltóképpen megünnepeljük az óvodánkban.  
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6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A munkatár-

sak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és milyen témákban) 
6.2.4.1.Elvárás A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszere-

sen beszámolnak.  

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.  

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SzMSz) rögzítetteknek, és 

támogatják az adott feladat megvalósulását. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézményi struktúrát az óvoda SZMSZ-e tartalmazza.  A PP-ban is a helyzetelem-

zés részben tisztázottak a személyi feltétel kérdései.  

Törvényi szinten a Kt. 61§-ától rendelkezik a Pedagógusokról és alkalmazottakról. E 

tv. mellékletei határozzák meg a létszámot. 

Intézményünk az előírt létszámmal rendelkezik. a fenntartó biztosítja költségvetésében 

a létszámhoz tartozó bértömeget.  

A napjainkban jelen lévő óvodapedagógus munkaerő hiány a mi intézményünkre jelen 

tanévben sem volt jellemző. 2015-2016 tanévben egy óvodapedagógusi álláshelyünk 

üresedett meg, melyet sikerült betöltenünk helyi lakossal.  

A munkaköri leírások (főként óvodapedagógusok esetében) évente frissülnek az aktuá-

lis plusz feladatok ki és bekerülnek.  

A dajkai munkaköri leírások 2 évente kerülnek frissítésre. 

A ped. asszisztensek, óvodatitkár, karbantartó munkaköri feladatai is rögzítésre kerül-

nek a munkaköri leírásokban. 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

SZMSZ felülvizsgálata szükséges 

6.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése 
6.2.5.1.Elvárás Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesz-

tést.  

Az intézmény pozitívan viszonyul a felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét a fejlesztési 

folyamatokba.  

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozá-

sokra, fórumokra.  

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 

intézményvezetés.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézményben az innovatív lehetőségeket figyelembe véve dolgozunk. A pedagógu-

sok különös figyelemmel és érdeklődve kísérik a pedagógia változásait. 

A tanévben rendkívül sok figyelem övezte: 

- az oktatáspolitika alakulását (KLIK- ebben a szakértői Bizottságok érintenek 

minket) 

- a minősítési rendszer folyamatos változásait 

- BECS működése, hatásköre, online felületen való mozgási lehetőség 

- tanfelügyeleti rendszer változása (útmutató változott, kormány rendeletek vál-

toztak, önértékelési kézikönyv változott) 

- folyamatos a pedagógiai módszertan az óvodapedagógiai szemlélet változása:  

 szabad játék hangsúlyossága (nem irányított, nem direkt) 

 rugalmas napirend, játék, párhuzamos tevékenységek aránya 

 csak tapasztalatszerzés útján lévő tanulási folyamat és a gyermeki gondolkodás 

(szemléletes cselekvő) összefüggése 

 tematikus tervek, vázlatok tartalmi formai elemei, elemzések fontossága (munka-

forma, tevékenységforma, cél, feladat, alkalmazott módszerek) 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Tovább szükséges nyomon követni a pedagógiai és oktatáspolitikai változásokat. A 

minősítésekre lassanként letisztulnak az elvárások, mint a dokumentumok, mind a gya-

korlati megvalósítás terén. A letisztult folyamatok után az egységes pedagógiai állás-

pont kialakítása nélkülözhetetlen az óvodánk egységes pedagógiai szemléletének és 

érékeinek megőrzése céljából.  

7.3. Személyi feltételek 

6.3.1. 
6.3.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka hu-

mánerőforrás szükségletéről.  

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntar-

tó számára.  

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés 

kiemelt hangsúlyt kap. A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelőmunka feltételeinek, az 

intézmény deklarált céljainak.  

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A humánerőforrás megoldott az Intézményben.  

Logopédust heti 11 órában saját forrásból biztosítja a fenntartó. SNI-s gyermekek 

gyógypedagógus szükséglete megoldott volt. 

Óvodapedagógus és óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak létszáma, szakmai tu-

dása, alkalmazkodása az intézményi sajátosságaihoz rendben van. 
2016/2017-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A pedagógiai asszisztensek továbbképzését, feladatinak sokszínűségét kell kiemelni a 

tanévben. 

Az országos dajkai konferenciára azoknak a dadusoknak az eljuttatása szükséges, akik 

a tavalyi tanévben kimaradtak. 
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7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pe-

dagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

7.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban  
7.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programja összhangban áll az Óvodai nevelés országos alapprogrammal.  

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intéz-

mény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁ-

RA) 

A 2015/2016. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

PP.3.2. pont  

A fejlesztés kereteiben a komplex foglakozások rendszere és a konkrét gyakorlati meg-

valósulások  

módszer: egymás közti hospitálások            felelős: óvodavezető 

6.A Pedagógiai Program beválásának ellenőrzési szempontjai 

A HPP beválásnak ellenőrzési szempontjait éves lebontásban határozzuk meg. Az 

egyes évek konkrét ellenőrzési pontjait a mindenkori éves munkaterv belső ellenőrzési 

terve, illetve ezzel összefüggésben a feladatellátási terv határozza meg. 

    

7.2. A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása, intézmé-

nyi eredmények 
 
7.2.1.Elvárás Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.  

Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az 

éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.  

A tervek nyilvánossága biztosított.  

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai 

program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredmény-

mutatók.  

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.  

Az nevelést segítő eszközök és a nevelési módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagó-

giai prioritásokkal összhangban történik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2015/2016. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A tanév során megvalósultak a PP-ben foglaltak. Az óvodai nevelésünk az AP és a PP 

elveit megtartva és megvalósítva történt meg.  

8. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 

Alapító okirat szerint ellátott feladat  
8.1.adattábla 
adat 

óvodai neve-

lésben részt-

vevő összes fő 

ebből a többi gyer-

mekkel együtt ne-

velhető SNI gyer-

mekek óvodai neve-

lése fő 

Alapító okirat sze-

rinti maximálisan 

felvehető gyermek-

létszám 

Férőhely 

kihasz-

náltság 

% 

napi nyitva 

tartás tól-ig 

napi 

nyitva 

tartási 

óra 

Óvodai 

csopor-

tok szá-

ma 

2015. 

10.01. adat  

 228  2  250  91,2%  05.30-17.00  11,5  10 
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Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 
8.2 adattábla 
Óvodásgyermekek létszám mutatói 2015/2016. nevelési év 

 01.szept 01.okt 31. dec 31. máj 31. aug 

Óvodás gyermekek létszáma 226 228 231 239  

Óvodás gyermeke száma (akik után normatív ked-

vezményt igényeltünk) 

 228 229   

ingyenes óvodai étkezést igénylők, nyilatkozataik 

alapján 

 205  220  

térítéses óvodai étkezést igénylők, nyilatkozataik 

alapján 

 23  19  

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott 

csoport átlaglétszám fő/csoport 

22,6 22,8 22,9 23,9  

Étkező gyermekek létszáma 226 228 229 239  

A tényleges összlétszáma % 90,4% 91,2 92,4 95,6  

Hátrányos helyzetű gy. Létszáma: 28 28 30 30  

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű  21 23 23  

Az óvodai csoportok adatai 2016. május 31-én 
8.4 adattábla 
óvodai csoport neve a csoport típusa, 

heterogén 

május 31 Ebből isko-

lát kezd 

Ebből óvo-

dában ma-

rad 

SNI fő 

Százszorszép X 23 7 16 0 

Cica X 25 3 22 0 

Pillangó X 23 7 16 0 

Kisvakond X 24 9 15 0 

Csicsergő X 25 6 19 0 

Katica X 25 12 13 0 

Napocska X 25 8 16 0 

Margaréta X 24 8 16 0 

Szivárvány X 23 6 17 0 

Csibe X 22 0 22 1 fő 2-nek számít  

1 fő 3-nak számít 
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Felvételi adatok 
8.5. adattábla 
adat 

 

beiratkozott 

gyermekek 

létszáma 

 

elutasított  

gyermekek 

létszáma 

 

A felvételt 

nyert gyer-

mekek 

létszáma 

 

felvételt 

nyert: Nemek 

aránya 

Felvételt nyert:A gyermekek 

korösszetétele 

fiúk 

  

lányok 

  

2 

éves 

  

3 

éves 

  

4 

éves 

  

5 

éves 

  

6 

éves 

  

A.2016/2017. 

nevelési évre 

óvodai felvétel 

 63 0 63  35  28  10   46 7      

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 
8.6. adattábla 
Adat Engedélyezett álláshe-

lyek száma 

Óvodai cso-

portban fog-

lalkoztatott 

óvodapeda-

gógusok 

létszáma (fő) 

 

1 pedagó-

gusra jutó 

gyerme-

kek lét-

száma 

 

Óvodai csoportban 

foglalkoztatott felső-

fokú végzettségű óvo-

dapedagógusok lét-

száma (fő) 

Engedélye-

zett álláshe-

lyek száma 

pedagó-

gus 

 

pedagógi-

ai munkát 

közvetle-

nül segítő 

Nő 

 

Férfi 

 

technikai 

2015. 10.01. 

adat  

 21  14  20    20   1 

Intézményvezetés 
8.7. adattábla 
adat 

Óvodavezető Óvodavezető helyettes 

2015. 10. 01.  1 2  

Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai 
8.8. adattábla 
Adat nevelőmunkát közvetlenül 

segítő 

óvodapszi-

chológus 

óvoda-

titkár 

informati-

kus 

műszaki 

alkal-

mazott 

 

konyhás 

dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

 

2015. 10.01. adat 

álláshely 

 10  3  0  1 0 1  

2014. 10.01. adat 

álláshely 

 10  3  0  1 0 1  
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Továbbképzés és pedagógus életpálya 
8.9 adattábla 
Adat Vezetői 

szak-

vizsgá-

val 

rendel-

kező 

óvoda-

pedagó-

gusok 

létszáma 

Szak-

vizsgá-

val 

rendel-

kezők 

létszáma 

összesen 

…. pl 

Tanító 

vég-

zettség

gel 

ren-

delkez

ők 

lét-

száma 

Fejlesztő 

pedagógusi 

végzettség-

gel rendel-

kezők lét-

száma 

PED I 

sorolt 

pedagó-

gusok 

létszáma 

PED II 

sorolt 

pedagó-

gusok 

létszáma  

Mester-

pedagó-

gusok 

száma 

Gyakor-

nokok 

létszáma 

 

Mento-

rok 

létszáma 

2015. 10.01. adat 

álláshely (21 óvoda-

pedagógus) 

 4  9  4 11 7 2 1 1 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai 

8.10. adattábla 
adat Minősítő vizsga 

Érintettek neve A vizsga idő-

pontja 

A vizsga eredmé-

nye 

Elért fokozat 

2014/2015 

nevelési év 

Tátorjánné Török Tünde  

Gábor Sándorné 

Szabó Annamária  

Bodnár Katalin 

Kiss-Dankó Katalin 

 2014 

2015. 04. 23. 

2015. 04. 23. 

2015. 06. 04. 

2015. 06. 04. 

  

100 % 

100 % 

100 % 

100% 

 M 

PII 

PII 

PII 

PII 

 

8.11. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás idő-

pontja 

Eredménye Elért fokozat 

2015/2016 

nevelési év 

Veresné Hevesi Zsuzsánna 

Zimánné Marján Irén 

Nagy-Misinkó Ditta 

Szabó Mónika 

Tóth Imréné és közben 

Tóth Imréné 

 2015. 10. 06. 

2016. 03. 10. 

2015. 10. 16. 

2015. 10. 22. 

2015. 10. 13. 

2015.  

 100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 PII 

 PII 

 PI 

 PII 

 PII 

M 

 

8.12. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás 

időpontja 

Eredménye Elért kívántfokozat 

2016/2017 

nevelési év 

Nagyné Nagy Mária 

 

Urbin Mihályné 

Gerhardt Veronika 

Bacskóné Csobán Mónika 

Szabó Mónika 

   törölt eljárás  GY  

 

PII 

PII 

PII 

M 
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A vezetői feladatmegosztás 
8.12. adattábla 
adat Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ és az éves munka-

terv szerint 

Intézményvezető heti tanóráinak száma  

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

Az intézményvezető-helyettes, heti tanóráinak száma 

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

Óvodavezető Óvodavezető 

helyettesek 

 

2015/2016 tanévi 

adat 

 8  22 

 

Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 
8.13. adattábla 
adat 

A munkaközös-

ség tagjainak a 

létszáma 

munkaközösségi fog-

lalkozások száma 

keletkezett 

dokumentum 

megnevezése 

Beszámolójuk megtalálható 

Módszertani 

munkaközösség 

 12  3  jegyző-

könyvek 

5. sz. melléklet 

Szabadidős 

munkaközösség 

 11  3  jegyző-

könyvek 

4. sz. melléklet 

Tanköteles gyermekek ellátása 
8.14. adattábla 
Adat 08.31-ig a 6. 

életévét be-

töltők létszá-

ma 

 fő 

az óvodai szak-

vélemény alapján 

a gyermek elérte 

az iskolába lé-

péshez szükséges 

fejlettséget, 

 hatodik életévét 

augusztus 31-ig 

betöltő gyermek 

óvodai nevelés-

ben való további 

részvétele java-

solt 

összes gyer-

mek statiszti-

kai létszáma 

október 1-jén 

az összes gyermek 

számához viszonyított 

iskolát kezdők aránya  

2015/2016. 

nevelési év 

108 66 42 228 28,9 

2014/2015. 

nevelési év 

111 77 34 245 31,4% 

2013/2014. 

nevelési év 

127 83 44 271 30,6% 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma 
8.15. adattábla 
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Adat A nyolc na-

pon túl gyó-

gyuló sérü-

léssel járó 

gyermekbal-

eseteket szá-

ma 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

Súlyos 

gyermek-

baleset 

száma 

gyermekbal-

esetet köve-

tően meg tett 

szükséges 

intézkedés. 

 

 

szülői szerve-

zet, közösség 

képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbaleset 

kivizsgálásában 

lehetővé tette 

az óvoda 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

2015/2016. 

nevelési év 

 Gyermekbalesettel kapcsolatos intézkedésre nem került sor 

  

Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények 
8.16. adattábla 
adat 

A program megnevezése A program felelőse résztvevők száma A program érté-

kelése (megfelelő 

vagy fejlesztendő 

terület… 

2015. 08.31.   IKER program használata     

 

 előadás 

2015. 09. 11.  Bek Pál Kertbarátkör kopjafa 

avatás 

 ó.vez  5 gyermek   

2015. 09. 12.  Gulyásfesztivál  ó. vez., szabadidős 

mk.  

 36 felnőtt   

2015. 09.16-22  Mobilitás hét  szabadidős mk.   teljes óvoda   

2015. 09. 19.  HAJDU Zrt családi nap  szabadidős mk  17 felnőtt   

2015. 09. 24.  Tűzvédelmi oktatás  ó. vez.   36 felnőtt   

2015. 09. 29.   Szülői Szervezet nyitó ülése  Szülői szerv. ko-

ordinátor 

  Sz. sz. koordinátor, 

ó. vez. szülői szer-

vezeti tagok 

  

2015. 09. 30. Tűzriadó gyakorlás ó. vez.  teljes óvoda  

2015. 10. 02. Állatok világnapja - állatsimogató szabadidős mk teljes óvoda  

2015. 10. 06. Minősítés 

 

Szakértői konferencia H.szoboszló 

ó. vez 

 

ó. vez. 

 

Veresné H Zs és ó. 

vez. 

3 pedagógus 

 

2015. 10. 12. ANTSZ hallgatói látogatás ó. vez.   

2015. 10. 13. Minősítés ó.vez Tóth Imréné, ó.vez.  

2015. 10. 16. Minősítés ó.vez Nagy - MD, ó.vez. h.  

2015. 10. 19. Gyümölcsnap szabadidős mk teljes óvoda  

2015. 10. 22. Minősítés ó. vez Szabó M,   

2015. 10.26-28 TÁMOP 3.1.5 képzés ó. vez óvodapedagógusok pedagógus szak-

mai megújító 

2015. 11. 06.  dajkai gyűlés 

óvónői gyűlés 

ó. vez érintettek  

2015. 11. 09. Munkavédelmi oktatás ó. vez. munkavédelmi elő-

adó, alkalmazotti kör 

 

2015. 11. 14. Bp, képzés, tanfelügyelet ó. vez ó. vez és BECS 

tagok 

 

2015. 11. 18-20, 

25-26 

hallásvizsgálat ó. vez. védőnők, óvodások  



Bárczay Anna Városi Óvoda  

Téglás, Kossuth u. 72/a  

OM:030844  

 

 

Szerkesztette: Szabó Mónika 2016. június 10. 

 

 

39 

2015. 11. 25. Zöld kör EWWR héten belül Zöld óvoda vez. óvodai csoportok  

2015. 11. 27. Ruha-börze Dudásné VZs érdeklődő szülők  

2015. 12. 04. Mikulás-ház szabadidős mk, ó. 

vez. 

de.: óvodai csopor-

tok 

du.: érdeklődő szü-

lők 

 

2015. 12. 12. Ezüstcsengő – ovi cuki szabadidős mk, 5-6 óvodai alkalma-

zott 

 

2015. 12. 15. Alapítványi gyűlés Alapítvány elnök alapító tagok  

2016. 01. 18. mesteri portfólió bemutatása Tóth Imréné érdeklődő kollégák Belső tovább-

képzés  

2016. 01. 26. Színház -Ágacska ó. vez. óvodai csoportok  

2016. 02. 02. Tehetségnap módszertani mk. óvodások, pedagó-

gusok, szülők 

 

2016. 02. 09. PP elfogadás, és tehetségprogram 

módosítás 

ó. vez. pedagógusok nevelőtestületi 

értekezlet 

2016. 02. 15. PP véleményezés, és tehetségprog-

ram véleményezés 

Szülői szerv. koor-

dinátor, ó. vez. 

szülői szervezeti 

tagok 

Szülői szervezeti 

ülés 

2016. 02. 23. szülőknek gyógytea kínálás szabadidős mk. szülők, pedagógu-

sok, óvodások 

 

2016. 02. 26. Farsang, Szeredás együttes műsora szabadidős mk. óvodások, pedagó-

gusok 

 

2016. 03. 08. nagycsoportos – iskolai mérések a 

két tanítási nyelvű iskolához 

tanítók tanítók, óvodások, 

szülők 

 

2016. 03. 10.  Minősítés 

Iskolaérettségi vizsg. 

video készítés a néptáncról 

óv. vez 

ó.vez 

ó.vez 

Zimánné MI, ó. vez, 

Pszichológusok 

ó. vez 

 

2016. 03. 21. Iskolások bábjátéka ó. vez. tanítók, iskolába 

menő gy-k, óvónők 

 

2016. 03. 22. nevelőtestületi ért.  ó.vez pedagógusok  

2016. 03. 23.  szaktanácsadás ó. vez Bacskóné Cs M óv. 

ped 

Görögné Bocskai 

Éva szaktanácsadó 

 

2016. 03. 31. dajkai gyűlés ó. vez. dajkák  

2016. 04. 01.  nyitott ovi ó. vez. h.  leendő óvodások  

2016. 04. 04-06 nyílt nap ó. vez, és h.  szülők, partnerek  

2016. 04. 06. nevelőtestületi ért.  ó. vez. pedagógusok  

2016. 04.11-22 dajkai gyakorlat Horváth Lajosné 

dajka 

  

2016. 04. 12. kooperatív technikák módszertani km. Tóth Imréné, 

óvodaped. 

belső továbbkép-

zés 

2016. 04. 18. papírgyűjtés szabadidős mk. szülők, óvodai al-

kalmazottak 

 

2016. 04. 19. H.böszörmény dajkák látogatása ó. vez Két óvoda dajkái, ó. 

vez. h.  

továbbképzés 

2016. 04. 22. kirándulás Ópusztaszer ó. vez alkalmazotti közös-

ség 

nevelésmentes 

nap 

2016. 04. 25-27 óvodai beiratkozás ó. vez, óvodatitkár leendő szülők  

216. 04. 26. néptáncos verseny peedagógusok   

2016. 05. 01. Város napja  szabadidős mk, óv. 

ped. 

fellépés, játszóház  
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2016. 05. 20. szárnyalló játszóház, gyermeknap pályázati 

munakcsoport 

óvodások  

2016. 05. 25-26 H.böszörmény konferencia ó. vez   

2016. 05. 27. fogászati szűrés ó. vez.   

2016. 05. 28. Pindur-Pandur országos verseny  közl. tehets.műh. 

vez. 

4 óvodás, pedagógu-

sok 

 

2016. 06. 01. pedagógus nap ó. vez   

2016. 06. 06. Szülői szervezeti záró gyűlés szülői szervezet 

koordinátora 

szülői szervezet 

koordinátora, ó. vez., 

szülők 

 

2016. 06. 08. Zöld óvodák találkozója zöld óvoda vez.  pedagógusok  

2016. 06. 10.  ballagók séta szabadidős mk.    

216. 06. 14. Ártányi vendégek fogadása ó. vez.    
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A belső ellenőrzés a BECS éves munkaterve alapján megtörtént. Elemzése a BECS tanévi értékelésében található (6. sz. melléklet) 
8.17. adattábla 
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Pedagógiai – szakmai ellenőrzés, értékelés, törvényességi ellenőrzés 

 Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése megtörtént. A következő dokumentumok módosítá-

sára került sor a tanév elején: 

o óvodai csoportnapló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91§  

o felvételi és mulasztási napló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 90§  

o gyermek anamnézis és mérési dokumentációk 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 63§ (1) 

A módosítások miatt az ellenőrzés során fokozottan kellett figyelni a pontos dokumentumvezetésre. Az 

óvodai csoportnapló saját szerkesztésünkben lévő dokumentum, melyben az egyes fejezetekhez tartozó 

egységes tartalmakat a tanév elején az SZMSZ-ben is rögzítettük, illetve a Pedagógiai Program is tartal-

mazza. 

Az egyéb óvodatitkár által vezetett óvodai dokumentumok ellenőrzése is megtörtént (személyi anyag, eü. 

könyvek, létszámkartonok, KIR adatbázis). 

Eredményei: 

A pedagógusok és az óvodatitkár is körültekintően vezették az intézményben rá bízott dokumentumokat.  

A KIR-ben lévő pedagógus és intézményi adatok pontos rögzítése nélkül, és a változtatások folyamatos 

nyomon követése nélkül a portfólió feltöltési felület nem volt lehetséges. 

 Dajkai tisztasági ellenőrzés 

A dajkai tisztasági ellenőrzés is megtörtént. Ezt az ellenőrzési feladatot a vezető-helyettesek vég-

zik évente kétszer. A szükséges hiányokat, pótlásokat a dolgozókkal elvégeztetik. 
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Pályázati tevékenység  
8.18. adattábla 

2015/2016. nevelési év 

Pályázat kiírója 
megnevezése 

Megpá-

lyázott 

összeg 

Elnyert és elszá-

molt támogatás: 

Decathlon 
Sportmanó program 160.000 

160.000 értékű 

sporteszköz 

Generáli Biztonságos óvoda 200.000 - 

Nemzeti Tehetségprogram Ápolni-megőrizni- átadni, tarts 

velünk 
2 MFt 1,9 MFt 

Nemzeti Tehetségprogram Egészségre fel! 2 M Ft - 

Nemzeti Tehetségprogram Mozogni jó, lélekmozdító 2 MFt nincs döntés 

Nemzeti Tehetségprogram kincseink 1 M Ft nincs döntés 

Kincses Kultúróvoda Kulturális kapcsolataink, érté-

keink bemutatása 
cím 

országos cím el-

nyerése sikertelen 

NÍVEA  tehetségsegítő 2*50.000 sikeres  

DM nap gyermekei naptejek sikeres 

Let’S Color óvoda bemutatkozó festékek sikertelen 

Biztonságos óvoda  

2 fordulós 

1 forduló 

2 forduló várjuk az eredményt 
cím 1 forduló  - sikeres 

Hortobágyi Nemzeti Park 
néptánc 

arany 

fokozat 
ezüst fokozat 

Közlekedésbiztonsági 

Alapítvány Pindur-Pandur verseny 

országos 

legjobb 6 

helyezett 

2 helyezett 

XIXO természetes üdítők  250 doboz üdítő 

Az óvoda rajzos és egyéb pályázatainak részletes összefoglalója 7. sz. mellékletben 

 

A gyermeki fejlődés nyomon követése 
8.19. adattábla 
A gyermeki fejlődés 

nyomon követése az 

alábbi dokumentá-

ció szerint történt a 

2015/2016. nevelé-

si évben 

A dokumentáció tartalma Érintetek száma 

csoportnapló Egyéni fejlesztési programok Csoportonként 3-5 gyermekről 

készítenek az óvónők egyéni fej-

lesztési programot. 
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gyermekek 

egyéni fejlődési 

dokumentációja 

2011. 09. 01 – 2012. 08. 31-ig  

születettek: 

2010. 09. 01 – 2011. 08. 31-ig  

születettek:  

2008, 2009. 01. 01 – 2010. 08. 31-ig 

születettek: 

őszi mérés: 20 gyermek,  

tavaszi mérés: 21 gyermek 

őszi mérés: 55 gyermek,  

tavaszi mérés: 54 gyermek 

őszi mérés: 105 gyermek,  

tavaszi mérés: 107 gyermek 

Összesen mért gyerek száma: 

őszi mérés:      180 gyermek  

tavaszi mérés: 182 gyermek 

szülő tájékozta-

tó a gyermeki 

fejlődés 

nyomonkövető 

dokumentáció. 

alapján 

A gyermekek fejlődéséről a nyomonkövető dokumentáció alapján évente 

két alkalommal az óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket. A tájékoz-

tatás tényét a szülők aláírásukkal nyugtázzák. 

 

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás  
8.20. adattábla 
adat 

A kapcsolat-

tartás formája 

A program 

felelőse 

A progra-

mon részt-

vevők szü-

lő/ fő 

keletkezett dokumentum 

megnevezése, 

A program értékelé-

se (megfelelő vagy 

fejlesztendő terü-

let… 

2015. 08.  27.   szülői érte-

kezlet 

 óvodaveze-

tő 

 40 jegyzőkönyv  több szülő érdeklő-

désére számítunk 

2015. 08. 25. éves munka-

terv megkül-

dése véle-

mény nyilvá-

nításhoz 

 óvodaveze-

tő 

10 véleményt küldtek a 

szülők az éves munka-

terv feladatinak megha-

tározásához 

megfelelő 

2015. 09. 29.  Szülői Szer-

vezeti alakuló 

ülés 

 Szülői 

Szervezet 

koordináto-

ra 

 10  jegyzőkönyv  megfelelő, megala-

kult a Szülői Szerve-

zet, elnököt válasz-

tottak, véleményez-

ték a PP-t 

2016. 02. 15.  Szülői Szer-

vezeti ülés 

 Szülői 

Szervezet 

koordináto-

ra 

 10  jegyzőkönyv  megfelelő,  

PP véleményezés 

2016. 06. 06.  Szülői Szer-

vezeti záró 

ülés 

 Szülői 

Szervezet 

koordináto-

ra 

 10   jegyzőkönyv  beszámoló vélemé-

nyezése 

2016. február  verseny 

hirdetés 

 Szabadidős 

mk 

 30  alkotás  kiváló 

2016. március   tehetségnap-

ra meghívás 

 Módszer-

tani mk. 

 40  megnézték a szülők a 

tehetségnapon gyerme-

keiket 

 kiváló 

216. április gyűjtő munka szabadidős 

mk 

 papírgyűjtésre aktivizá-

lás 

kiváló (dupla meny-

nyiségű papírt gyűj-

töttek idén a szülők, 

mint megelőző év-

ben) 
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2015. október  közös kiállí-

tásra felhívás 

 szabadidős 

mk. 

 15  kisállatokat hoztak a 

szülők az óvodába 

 kiváló 

szülői értekezletek  tanévben két 

alkalommal 

 óvodaped.  csoportok 

szülei 

   több résztvevőre 

számítanak  

2016. március  betekintés  óvodavez.  leendő és 

óvodába 

járó gy. 

szülei 

 nyílt nap, nyitott óvoda  nagyobb aktivitásra 

számítunk 

2016. május, június  évzárók, 

ballagások 

 óvodaped.      megfelelő 

ősz, tavasz egyéni meg-

beszélések 

óvodaped. szülők gyermek 

nyomonkövetési doku-

mentáció megbeszélése 

megfelelő 

A csoportok egyéni kirándulásokat, munkadélutánokat is szerveznek a szülők részére. ezeken szívesen vesznek 

részt az anyukák, apukák, nagyszülők is.   

 

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok 
8.21. adattábla  
adat 

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

 

keletkezett 

dokumen-

tum, iktató-

száma 

Értékelés 

(megfelelő 

vagy fejlesz-

tendő terü-

let… 

Az óvodai nyári időszakról az adott időszak pedagógusai a csoportnaplójukban készítik el a nyári programok 

tervezését, és annak értékelését.  

9.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése.  
 

A vezetői pályázatot a nevelőtestület, az alkalmazottak köre és a fenntartó is véleményezi, és ennek alap-

ján kapja az intézményvezető a vezetői megbízását. 

 

Vezetői reflexió a vezetői pályázatban megfogalmazott célok érdekében végzett feladatok megvalósítá-

sához. 

1. A nevelési,- tanulási, -fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása  
  

Milyen módon biztosítja az intézményvezető a nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat eredményességét, a 

gyermekek fejlődését?  

A nevelési/tanulási folyamat célját, és feladatit az éves munkaterv szerint határozza meg. Az elért ered-

ményeket az év végi értékelésben teszi meg az óvodavezető. Így kerülnek megfogalmazásra a következő 

tanév célkitűzései. A célok, feladatok eredményességét az éves programok megvalósulásai, a látogatási 

értékelések, a minősítések eredményei, a mérési eredmények összesítései, a munkaközösségek megfigye-

lései, tapasztalatai alkotják. Kiemelkedő jelentősége van a legújabb pedagógiai kutatások, a pedagógus 

képzésekben dolgozó/kutató tanárok, pszichológusok, óvodai szakértők pedagógiai publikációinak, elő-

adásainak figyelembevételére, valamint az EMMI  és háttérintézményei útmutatóinak, kormányrendelete-

inek, törvényi és egyéb változásainak figyelemmel kísérésére. 
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Hogyan valósítja meg a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési, ismeretszerzési, tanulási-

tanítási folyamatba?  

A gyermekek nyomonkövetési dokumentációját évente két alkalommal végzik el a kollégák. 

Az évi kétszeri csoportonkénti dokumentációt csoportonként excel táblázatban az óvodavezető rögzíti. 

Ezt az óvodapedagógusok elektronikus formában megkapják Ugyanebben a táblázatban elkészíti az óvo-

davezető az össz. óvodai eredményeket. Így az óvodapedagógusok az évi két mérési eredményt (csopor-

tonkénti átlagok összehasonlítva az össz. óvodai átlagaggal) összehasonlítják, elemzik. 

Az óvodai összesített elemzés az éves munkaterv része. Az elemzés alapja az Alapprogram (VI. pontja, 

mely a fejlődés jellemzői óvodáskor végére) elérendő képességek összevetése az óvodásaink el-

ért/megfigyelt/mért képességszintjeihez. 

 

Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a visszajelzés, a reflektivitás a napi gyakorlatban?  

Fejlesztő célú értékelés a pedagógusok önértékelési rendszerén belül működik jelenleg, de ennek az óvo-

dában már sok-sok éves hagyománya van. Az önértékelési szempontok alapján történik a pedagógus ér-

tékelése, valamint vezetői értékelés is megtörténik. A korábbi pedagógus értékelési rendszerben egy né-

gyes pilléren álló, az összegzés után karriertervvel záruló értékelési folyamat volt az intézményben.  

Az önértékelési rendszer 2015-2016 tanévi bevezetése félig történt meg, az on-line felület nem működött 

a pedagógusok egyéni értékeléséhez (mivel nem volt nálunk tanfelügyelet) így a pedagógusok célkitűzé-

seiket önértékelési folyamatukban fogalmazták meg. A dokumentumelemzés, a pedagógus látogatás, a 

vezetői értékelés, és az önértékelés négyes rendszere nem ér össze egy egységes rendszerré. 

 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott és al-

kalmazott módszerek valamennyi gyermek igényének megfeleljenek, és hozzájáruljanak a fejlődésükhöz?  

A legújabb pedagógiai kutatások, publikációk folyamatos nyomon követésével, a saját pedagógiai folya-

mataink konkrét szempontok szerinti elemzésével. Amennyiben szükséges szaktanácsadók igénybevéte-

lével, valamint lehetőség szerint minden kolléga vegyen részt a minősítési eljárásban, amikor már lehet-

séges számára, hiszen a részvétel folyamata egy tudatosabb, strukturáltabb pedagógiai munkát eredmé-

nyez. 

Hogyan működik a differenciálás és az adaptivitás az intézmény nevelési, képességfejlesztési gyakorlatá-

ban?  

Az Alapprogram, és a PP érvényesülésével. Minden pedagógus számára kötelező –e két dokumentum 

pedagógiai elvei kitűzött céljai, feladati mentén felépíteni a pedagógiai munkát. Ezen megvalósulások, 

koherenciák vizsgálata, elemzése történik az önértékelésben, a minősítési folyamatban.  Ez pedig feltéte-

lezi a differenciált pedagógiai kultúrát, az adaptivitás / alkalmazkodás meglétét / a képességek kibonta-

koztatásának lehetőségét a tevékenységeken keresztül a tevékenységek által.  

 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe?  

Az intézmény innovációs törekvései többoldalúak. Az intézményvezető stratégiai céljaihoz illeszkedve a 

pedagógusoknak motiváltnak kell lennie az új befogadására.  

„A jövőképet meghatározza az ország oktatáspolitikája, a helyi, térségi oktatáspolitika. Ezt mindenkép-

pen jól kell ismernie a vezetőnek, és ezekben kell megtalálni az utat az intézmény számára. Nagyon fon-

tos lépés, hogy ez az út mindig középen haladjon, hiszen egy helyi óvodai nevelési stratégia nem lehet az 

aktuálpolitikának kitéve, ugyanakkor mégis ki van téve ennek, ha csak a pályázati lehetőségeket nézzük. 

Ez a koordináció az óvodavezető felelőssége és feladata.” …. 
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- „Egymás szakmai munkájának elősegítése, megbecsülése. Tiszteletben kell tartani a pedagógiai 

programunk feladatainak betartása mellett egymás pedagógiai nézeteit. 

- A nevelőszülőkkel való közös nevelési elvek, pedagógiai módszerek hiányoznak, különbözőek az 

értékrendek. A célok, feladatok kompetencia határok nem  tisztázottak. 

- Tovább kell folytatnunk óvodánk jó hírnevének öregbítését, szakmai munkánk elismerését szíve-

sen vesszük. Óvodavezetőként fontos feladat a kollektíva szakmaiságának elismerése, az elvég-

zett feladatok publikálása a szülők, az óvoda fenntartója és partnerei számára.” 

-Óvodavezetői pályázat 2013- 

Innovációs törekvések:  

- tehetségprogram további fenntartása, működtetése, új tehetségakkreditáció elindítása (mozgásfejlesztő 

program) 

- minősítési rendszer további folytatása, ebben egymás szakmai segítése 

- dajkai munka pedagógiai szakmai szempontok szerinti elemzése/bemutatása az óvodai dajkai munká-

nak. 

- közlekedési tehetségprogramunk jó gyakorlatként való felöltése 

- zöld óvodai cím további megtartása, a zöld óvodai programok biztosítása 

- tervező munkánk további magas színvonalának megtartása /pedagógiai / szakmódszertani közös állás-

pontok kialakítása, jó gyakorlataink továbbadása 

  

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
  

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása?  

„A jövőképet meghatározza az ország oktatáspolitikája, a helyi, térségi oktatáspolitika” - óvodavezetői 

pályázat 2013- Az alapprogram bevezetőjében megfogalmazottak örök érvényűek: 

„Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, 

nemzeti sajátosságaira, pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg 

elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nem-

zetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – meghatározza a magyarországi óvo-

dákban folyó pedagógiai munka alapelveit” OAP 

 

Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal?  

A vezetői pályázatban megfogalmazott jövőkép az intézményi jövőkép alapja, mely részekre lebontva az 

éves munkatervben fogalmazódik meg. Nem elrugaszkodottan a valóságtól, a helyi értékek és lehetősé-

gek figyelembevételével, a meglévő humán erőforrás értékeire és tárgyi ellátottságára figyelemmel ké-

szül el, és működik.  

 

Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös értékeken alapuló 

vezetői jövőképét, céljait?  

Közösek akkor lesznek az értékek, ha azok közösen kerülnek megfogalmazásra. Intézményvezetői mun-
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kám alapja a kollektíva véleményének megkérdezése. Közös álláspontok kialakítása, és ezek együttes 

betartása, majd az elemző munka után a korrekciók közös megtétele. Csak így érhető el színvonalas, egy-

ségesen magas szintű óvoda nevelés. 

 

Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitásokat? Hogyan 

képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

A képzési struktúra hosszú távon egyértelmű, az alaptézisek nem változnak.  Az innovációk, a társadalmi 

változások okozat célkitűzések az éves beiskolázási tervben változnak, illetve itt kerülnek kialakításra. 

Mivel az óvodapedagógusok jól ismerik az intézmény céljait, innovációit, feladatait, az elért eredménye-

ket együtt értékeljük, így számukra egyértelmű az  képzési célok megfogalmazásai. Abban indul minden 

kolléga képzésekre amiben erős, amit tovább kíván fejleszteni. Viszont az IKT területén a hiányrészeket 

is pótolják, hiszen az önértékelésekben leginkább ezek fogalmazódnak meg, mint fejlesztendő területek.  

A korszerű pedagógiai ismeretek mindenki számára szükségesek, így ezeket a képzéseket igyekszem a 

kollektíva nagyobb részére biztosítani. 

A dajkák, mint a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzése is fontos, ezért feladatként minden 

évbe megfogalmazásra kerül valamilyen formában képzésük.  

 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése érdekében?  

A célok megfogalmazásában fontos, hogy egyértelmű, jól értelmezhető, megvalósítható célokat tűzzön ki 

az óvodavezető. Bár az Alapprogram nem fogalmaz meg célokat, de a PP-ban vannak célok megfogal-

mazva. A kitűzött célokhoz meg kell találni a feladatokat, azokat el kell végezni, a végén pedig értékelni 

kell, és meg kell fogalmazni az újabb célokat. ezt a folyamatot az éves munkaterv konkrétan is tartalmaz-

za.  

 

Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szorul-

nak? Mi történik ezekkel?  

Az önértékelésekből /dokumentum elemzés, látogatás, önértékelések/ is láthatóak a fejlesztendő terüle-

tek, valamint a munkaközösségek, fejlesztő pedagógusok, egyéb teamok éves beszámolóiból. az azonosí-

tás, és a megfogalmazása a problémának döntő jelentőségű a stratégiák a további lépések kialakításához. 

Ez rendszerszemléletet, és objektivitást feltételez az óvodavezető részéről. 

 

Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában megjelenő változások értelmezésében, meg-

közelítésében?  

Ebben széleskörű tájékozottságra van szükség az óvodavezető részéről is. De nem lehet csak ez az óvo-

davezető feladata. Az óvodapedagógusok az évek során megtanultak elemezni, következtetéseket levon-

ni, figyelik az országos köznevelési változásokat. Különösen az óvodavezető-helyettesek, a mester peda-

gógusok, a Becs vezetők. Jellemző, az önálló gondolkodás, önálló megoldások keresése a pedagógusok 

körében. Önállóan viszont nem döntünk, konszenzust alakítunk ki, melyben több oldalról megvizsgálunk 

egy –egy helyzetet. 

 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?   

Nyitott óvodavezetői gondolkodásmód, a feladatok, felelősségek egyértelműsége, a hatáskörök tisztázása, 

a személyes példamutatás megteremti a feltételeit egy nyitott változásokra rugalmasan reagáló intéz-

ménynek.  

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  
Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és fejleszthető területe-
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inek meghatározása?  

A korábbi óvodai minősítési rendszer ebben egyértelmű lehetőségeket adott. Mind a kollégák, mind a 

fenntartó, mint az intézményvezető számára. A tanfelügyeleti rendszer négy évente ad lehetőséget az 

intézményértékelésre. Ebben a tanévben erre nem került sor. 

 

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban?  

- oktatáspolitikai kérdésekben, 

- törvényi, kormányrendeleti egyéb változások nyomonkövetésében, 

- óvodapedagógiai, módszertani, pszichológiai, kérdésekben 

Az internet folyamatos lehetőséget ad a tájékozódásra, értekezletek, fórumon, on-line előadások. Az 

óvodavezetőknél nagyon fontos, a lényeges kiszűrésének képessége a lényegtelentől. Ebbe a kollégá-

inak az észrevételeit, javaslatait, hírforrásait is bele kell érteni. Több oldalról kell megközelíteni egy-

egy kérdést, majd csak az után kell döntéseket meghozni, vagy oktatáspolitikai állásfoglalásokat ten-

ni. 

 

Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a szervezeti célok 

elérése érdekében?  

 Folyamatos önképzéssel, nyitott szemmel és füllel kell járnia a világban. Figyelni kell az apró részletek-

re, hiszen sokszor a részletekben van az igazság. A túl  sok és a túl kevés információ is veszélyes lehet. 

Nagyon fontos a gyerekekkel való idő  a kötelező órák betartása, hiszen azt a közeget akiért dolgozik a 

vezető ismernie kell, nem csak felületesen, hanem alaposan. 

 

Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja?  

Kommunikációs csatornák: 

Email, facebook zárt csoport, körlevél, honlap, tájékoztató, értekezletek. A hatékonyság, és eredményes-

ség záloga a kommunikációs csatornák használatának arányossága. A téma, a tartalom, amit kommunikál 

a vezető meghatásozza a módját a kommunikációnak. 

 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermekek, a nevelőtestület tagjai és önmaga képzése és fejlesz-

tése iránt?  

A képzések iránt elkötelezett, viszont ebben is fontos a helyes arány megtalálása. a képzések sokasága 

nem mehet az óvodai szakmai munka rovására. 

 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi indokolja az esetleges 

változásokat, átütemezéseket? 

Mivel a vezetői célképzés reális ezért a teljesülések teljesíthetőek. az utóbbi 2-3 év olyan nagymértékű 

változást hozott az oktatáspolitikában, hogy a 2013-as vezetői pályázat készítésekor még nem is lehetett 

sejteni mi következik (önértékelés, Becs, tanfelügyelet, minősítés stb…)  

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival, kollégáival?  

A munkaköri leírásban a tanévi feladatkörökben történt változások átvezetésre kerülnek. Az SZMSZ tar-

talmazza vezetők közötti feladatmegosztásokat.  

 

Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és értékelésében?  

Az önértékelés folyamatában az önellenőrzési tervben a látogatásban minden alkalommal, a dokumen-

tumelemzésben is, illetve a vezetői értékelés elkészítése egyértelműen a vezető feladata. 
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Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat és a 

gyermekeket?  

Személyes példamutatás (heti kötelező óra, pontos munkakezdés, naprakész felkészültség stb..) 

Meggyőzés, beszélgetés, mások eredményeinek kiemelése, saját erősségeinek további erősítése. 

 

Hogyan tudott kialakítani az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre épülő – 

együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között?  

Hatékony csapatmunka hatékony csapattagokból adódik össze. A kollégák folyamatos erősítése pedagó-

giai hitvallásukban, pedagógus önértékelésük reális kialakítása, erősségeik kiemelése, fejlesztendő terüle-

teik konkrét, egyértelmű megnevezése, abban való fejlődési lehetőség biztosítása. 

 

Hogyan koordinálja az együttműködést?  

A feladatok pontos felosztása, meghatározása. 

 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben?  

A tárgyi fejlesztésekről az ehhez kapcsolódó pénzügyi lehetőségekről fontos a kollégák tájékoztatása. Így 

a pedagógiai feladatok tükrében is terveződnek a tárgyi feltételek. 

 

Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai alap-

ján kollégái szakmai fejlődését?  

A szakmai fejlődés minden pedagógus egyéni érdeke. Fel kellett ismertetni a kollégákkal, hogy az élet-

hosszig tartó tanulás, a folyamatos naprakészség nem csak elméletben, hanem a valós életben is nagyon 

meghatározó, a hosszú távon is jól működő intézmény alapja. Mivel ebben már 13 év tapasztalata van 

mögöttünk, így a kollégák számára ezt ebben a megújuló köznevelési rendszerben már nem kellet magya-

rázni. A rövid távú célt kellett meghatározni, és annak a lehetőségét, hogy a minősítéssel csak a szakmai 

előmenetelük pozitív oldalait lássák. Az egyéb nem jól működő dolgok ebben pici akadályok, de a vég-

célja egyértelmű. 

 

Hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges változásokat 

(bővítés, leépítés, átszervezés)?  

A pedagógus hiányt még nem érezzük, de megüresedett álláshelyre már egyre nehezebb pedagógus kol-

légát felvenni. Akit felveszünk, minden segítséget megadunk neki, hogy elsajátítsa az intézményi értéke-

inket, felvegye a munkatempónkat, és akklimatizálódjon az új intézményi környezetben. ebben mentort is 

kijelölünk ha szükséges. 

 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat?  

Azokban a kérdésekben, melyek nevelőtestületi döntést kívánnak, melyek az intézmény stratégiai döntési 

folyamataiba tartoznak kikérem a  pedagógusok véleményét.  

A rövid távú terveket egy-egy munkaközösségen belül meghagyom munkaközösség vezetői döntési ha-

táskörben, az intézményi célokkal való összhangot mindig figyelembe kell venni. 

Az intézmény életében bekövetkező változások tekintetében a vezető-helyettesek nélkül döntést ritkán 

hozok.  

 

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése érdekében?  

Igyekszem a dolgozók jó munkakörülményeit fenntartani, lehetőség szerint olyan ösztönző lehetőségek 

után kutatok, melyek a további feladatok elvégzéséhez motiváló erővel hatnak.  

Egyéb programokkal is igyekszünk a klímát, a szervezeti kultúrát fejleszteni, fenntartani. Ebben az óvoda  
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