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Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői összegző dokumentuma – 2018. 06. 24. 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

1.1.1. 

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

Az SZMSZ szabályozza, hogy az óvoda dokumentumai a pedagógiai programmal koherens módon készüljenek 

el. A Pedagógiai Program célrendszere megfigyelhető a munkatervekben, és ennek megvalósulását alátámasztják 

a beszámolók. PP 81. o, 87.o. SZMSZ-13-15. o. 

1.1.2. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények 

értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések 

adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi 

és jövőbeni helyzetének megítélését. 

A dokumentumok készítése során figyelembe veszik a partnerek visszajelzéseit, melyek segítik az intézmény 

jelenlegi és jövőbeni helyzetének alakulását. (szülői és vezetői interjú) A stratégiai dokumentumokat a legfrissebb 

felmérések adatai alapján készítik el. A pedagógiai program felülvizsgálata, valamint a nevelőmunka tervezése 

során figyelembe veszik a mérési-értékelési eredmények adatait. (vezetői interjú PP 6. o. PP 81.o) 

1.1.3. 

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

időben megtörténik. 

A munkaközösség vezetők egyeztetnek a munkaközösség tagjaival, és együtt határozzák meg a közös célokat, 

feladatokat. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a munkaközösségek. (Beszámolók, Ped. 

interjú) A munkaközösség vezetők nagyon aktívan kapcsolódnak be a mindennapi munkába, a vezető bármiben 

számíthat rájuk, csapatként működnek együtt (vezetői interjú ) B 2015/16 4.o B2015/16-7.o A munkatervet - a 

nevelőtestület jóváhagyásával- az intézményvezető készíti el. MT 16/17-3.o 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

A fenntartóval a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek együtt. (vezetői interjú) A pedagógiai 

programban és az SZMSZ-ben szabályozzák a kapcsolattartás formáját, módját és rendszerességét. SZMSZ -61-

62. o. PP -93. o, B. 2015/16- 15.o 

1.1.5. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak 

összehangolása megtörténik. 

A dokumentumok nyomon követik a köznevelésben zajló folyamatokat, ezekhez igazodó programot dolgoznak 

ki. (PP, Munkaterv, beszámolók) A munkaterv elkészítésekor figyelembe veszik az előző nevelési évben végzett 

szakmai ellenőrzés és értékelés eredményeit. MT 16/17-3.o 

1.1.6. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 

A munkatervek, beszámolók összhangban állnak a stratégiai dokumentumokkal. Az intézményben tervszerűen és 

hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek, meghatározott feladatok szerint. Az év eleji tervezésnél a 

munkaközösségek terveire épül az éves munkaterv a stratégiai dokumentumokkal összhangban A munkaközösségi 

tervek a PP célkitűzéseinek figyelembe vételével készülnek. (MT 2017/18. – 42. o., MT 2016/17 -3.o ) 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív 

tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

1.2.7. 

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

Figyelembe veszik a jogszabályi változásokat. Az óvoda kitűzött céljai összhangban vannak az országosan 

megfogalmazott célokkal. A Pedagógiai Programban megjelenik az oktatáspolitika jelenlegi célrendszere. Ennek 
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megfelelően a Munkatervek is tartalmazzák a célok megvalósításának ütemezését (Munkatervek, vezetői és 

nevelőtestületi Interjúk, Önértékelések, B 2016/17- 24.o) 

1.2.8. 

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

követhető. 

Az operatív tervezés hatékony megvalósulását szolgálják a dokumentumok. A stratégiai tervekben 

megfogalmazott céloknak és feladatoknak megfelelően állítják össze operatív dokumentumaikat. A tervekben a 

PP kiemelt céljait bontották le részcélokra. (PP, B2015/16 -24.o) (PP, beszámolók, munkatervek interjú) 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. 

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.) 

A stratégiai célokat lebontva állítja össze a vezető, erre ösztönzi a nevelőtestületet is. (B 15/16 24.o) A pedagógiai 

program alapelvei, cél- és feladatrendszere képezi az alapját a vezetői pályázatnak és a továbbképzési programnak. 

Mivel intézményükben 2018-ban zajlott első ízben intézményi önértékelés, ezért ötéves intézkedési tervvel még 

nem rendelkeznek. A vezetői pályázat stratégiai tervei megjelennek a Pedagógiai Programban, amelyek 

összhangban megfigyelhetőek a további tervezési dokumentumokkal. A továbbképzési tervben felsorolt 

továbbképzések konkrétan bizonyítják, hogy az intézmény stratégiai céljainak megfelelő képzésekben vesznek 

részt a pedagógusok ( ped. interjú, vezetői interjú, dokumentumelemzés, továbbképzési terv) 

1.3.10. 

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

tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok és a munkaközösségek bevonásával 

történik. 

Az éves munkaterv előkészítésében a vezetőhelyettesek és a jeles nap felelősök vesznek részt. Az éves 

munkatervet az óvodavezető, a gyermekvédelmi tervet és a munkaközösségi terveket a gyermekvédelmi felelősök 

és a munkaközösség-vezetők készítik el minden évben az augusztusi nyitó értekezletet megelőzően. (vezetői 

interjú) Az SZMSZ rögzíti a feladat megosztást arra vonatkozóan, hogy a tervezési dokumentumok elkészítésének 

során kinek mi a feladata. A tervezési munka az intézményben a munkaközösségek bevonásával történik, mely a 

beszámolóban is nyomon követhető. (B 15/16 24.o) 

1.3.11. 

Az intézmény nevelési/tanítási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. 

A PP-ban megfogalmazott alapelvek, cél- és feladatrendszer képezik az alapját a nevelőmunkának. Az intézményi 

dokumentumokban részletes meghatározzák, szabályozzák az intézmény nevelési-oktatási céljait, az értékelés 

módját, gyakoriságát. (pedagógiai program) A helyszínen áttekintett dokumentumok (pedagógus tervezési 

dokumentumai) alapján megállapítható, hogy összhangban vannak az intézményi célrendszerrel. 

1.3.12. 

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

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

gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

A pedagógiai folyamatok során céljuk az óvodások harmonikus fejlesztése, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása elősegítése, a hátrányok csökkentése, valamint az egyéni és életkori sajátosságok és a fejlődési 

ütem figyelembevétele. (pedagógiai program - 9. o) A pedagógiai folyamatok egymásra épülnek. A szülők interjúja 

alátámasztotta azt, hogy az óvoda nagyon fontos területnek tartja a személyiség és közösségfejlesztést. (B 2016/17 

3.o) 

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

A beszámolókat az óvodavezető az éves munkatervben szereplő célok és feladatok mentén, valamint a fenntartó 

által összeállított szempontsor alapján készíti el. Az éves tervek és beszámolók gazdag információt tartalmaznak. 

(Munkatervek, beszámolók) 
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1.4.14. 

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

A beszámolók konklúziói nevelési feladatként jelennek meg a következő év nevelési dokumentumaiban. Az előző 

évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok megjelennek a munkatervekben. 

(interjúk, MT2017/18. 42. o.) 

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

Az intézményi elvárásrendszer szempontjai többsége megjelenik a dokumentumokban, ezek mentén készül el az 

év végi beszámoló. Az óvodavezető beszámolói szervesen illeszkednek az önértékelési rendszerhez: az intézményi 

önértékelés hét területét értékelik. (beszámolók) 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya? 

1.5.16. 

Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tartalmi 

és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait. 

A szükséges intézményi ellenőrzési dokumentumok egységesek. A csoportnaplókban közös a csoportprofil és a 

fejlesztési tervek jól illeszkednek a pedagógiai elvárásokhoz. (Ellenőrzési naplók, Egyéni fejlesztési lapok) (PP 

79.o.) 

1.5.17. 

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

Az éves tervezés a munkatervekben jól áttekinthető. (munkatervek, beszámolók) B 2016/17 -24.o A PP-ban leírt 

folyamatok, kiemelt feladatok követhetőek a helyszínen megtekintett csoportnaplókban, éves tervekben. A 

helyszíni bejárás során családias légkörű, kiegyensúlyozott nevelési környezetet mutató csoportszobákban jártunk. 

A csoportra szabott tervezés változatos módszer és eszközhasználat, játékos tanulás jellemzi a megtekintett 

dokumentumokat. 

1.5.18. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki 

produktumokban. 

Az SZMSZ 55.o. tartalmazza a belső ellenőrzés szabályait. A MT 2015/2016, 31.oldala ill. a MT2017/2018. 

13.oldala megemlíti a belső ellenőrzés folyamatát. A belső ellenőrzésnek kialakult rendje van, amit napi szinten 

végeznek (interjú a vezetővel, SZMSZ) 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza a célokat, területeket és szempontokat, az ellenőrzés helyét és idejét, menetét, 

módszereit és eszközeit. (MT 2015/16 29.o, SZMSZ -56.o) 

1.6.20. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza a célokat, területeket és szempontokat, az ellenőrzés helyét és idejét, menetét, 

módszereit és eszközeit. (MT 2015/16 29.o, SZMSZ -56.o) 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez 

szükséges mutatókat. 

A tervszerű és spontán ellenőrzések során azonosítják az egyes feladatok eredményességét és hatékonyságát. A 

beszámolókban összegezzük az értékelést, és szükség esetén a következő nevelési évben tervezzük meg az 

ellenőrzések során feltárt hiányosságok javítását szolgáló célokat és feladatokat. (SZMSZ -57.o MT 2017/18 -

44.o) 

1.6.22. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben, és a pedagógusok önértékelése során is. 
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Az önértékelés folyamatát az Önértékelési kézikönyv előírásai szerint szervezik és hajtják végre. Az eredményeket 

az önértékelés jegyzőkönyvében összegzik. Az önfejlesztési tervben rendeljük hozzá a fejleszthető területekhez a 

módszereket, a sikerkritériumokat, a felelősöket és a határidőket. (interjúk, intézményi önértékelési jegyzőkönyv, 

MT 17/18 42.) 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

1.7.23. 

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési 

rendszer jelenti. 

Az értékelés egyrészt az ellenőrzések, másrészt az önértékelések során feltárt eredmények alapján történik. 

(interjú, beszámolók, SZMSZ 15.o MT 2016/17 38.o) 

1.7.24. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

A vezető irányításával indították el az önértékelési folyamatokat 2015-ben. Az első években a BECS tagjai 

végezték az önértékeléssel kapcsolatos feladatokat. A 2017/18. nevelési évben a nevelőtestület tagjait bevonták a 

folyamatba. (interjú, MT 2016/17- 39.o) 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban? 

1.8.25. 

Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére 

vonatkozó megfigyelési/mérési rendszer működik. 

A 2015/16. nevelési évtől felmenő rendszerben vezették be a mérési rendszert, mely koherens pedagógiai 

programukkal. Mutatószámmal jelölik a gyermek fejlődési ívét. A gyermekek megfigyelése meghatározott 

rendszerességgel történik, ezt folyamatosan dokumentálják, a szülők számára rendszeresen visszajeleznek. 

Szükség esetén szakember bekapcsolódását is igénybe veszik a gyermekek optimális fejlődésének biztosítása 

érdekében. (pedagógiai program, vezetői interjú, ped. interjú SZMSZ 82.o, MT 2016/17 -45.o , MT 17/18 , B 

2016/17- 5.o PP 122-129. o.) 

1.8.26. 

A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmények 

(értékelési rendszer) alapján történik. 

A pedagógiai program tartalmazza a gyermeki értékelési rendszer folyamatát és dokumentációját. A 

dokumentumokban kiemelt szerepet kap, a gondoskodó, családias, mindenre odafigyelő légkör biztosítása, az 

egyénre épülő, bátorító, képességek kibontakoztatására törekvő nevelés. (SZMSZ -101.o , MT 2016/17 -101.o, 

MT 2016/17- 5.o, PP 114-136. o) 

1.8.27. 

Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az 

egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

A fejlődés nyomon követésének eredményeit a fejlődésnaplóban rögzítik az óvodapedagógusok. Az óvodavezető 

a beszámolóban értékeli ki a mérési eredményeket. Fejleszthető terület, hogy a pedagógusok a nevelési, a 

tevékenységi és az egyéni fejlesztési tervekbe építsék be a mérési eredményeket. (interjú, csoportnaplók MT 

2016/17 77.o, MT 2016/17 5.o) 

1.8.28. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek. 

A gyermekek eredményeiről, fejlődésről, fejlesztő céllal, a szülők folyamatos visszajelzést kapnak az 

óvodapedagógusoktól. Minden nevelési évben két alkalommal tartanak fogadóórát a szülőknek, ahol beszámolunk 

gyermekük fejlődéséről. (pedagógus, szülői, vezetői interjú, dokumentumelemzés, MT 20 16/17 -25.o) 

1.9. Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 

1.9.29. 
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Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések 

során feltárt információk felhasználása. 

Folyamatosan nyomon követik az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat, és azok megvalósítása, pótlása 

érdekében módosítjuk stratégiai és operatív dokumentumainkat. Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a 

fejlesztés alapjául használják fel. (interjúk, beszámolók , munkaközösségi beszámolók B 2016/17- 3.o). 

1.9.30. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési 

eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a 

mérési/értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez. 

Az intézményi önértékelés évente értékelendő elvárásait elemezték. A hiányos területeket beépítettük a következő 

nevelési év cél- és feladatrendszerébe A megfigyelések, mérési eredmények elemzése, a ráépülő fejlesztések 

megvalósulása a fejlődési lapokban megtalálható. A tanulságok levonása dokumentáltan csoportszinten jelenik 

meg, egyéni fejlődésmenet összesítése/változása is nyomon követhető. (intézményi önértékelés jegyzőkönyve, B 

2016/17 4-5..o, 13.o) 

1.9.31. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és 

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

Az ellenőrzések során feltárt eredmények és hiányok alapján módosították pedagógiai programjukat. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek fejlesztése a Gyógypedagógiai Hálózat munkatársai segítségével széleskörűen, a 

szakértői bizottsági szakvéleményben előírtaknak megfelelően valósul meg. A tehetséggondozó műhelyek segítik 

a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztését. (interjú , B 16/17 24.o) 

1.9.32. 

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. 

A tudásmegosztás jó gyakorlatként működik intézményben. Intézmény valamennyi munkatársa egyre nyitottabb 

a megújulásra, eszköztáruk bővítésére, módszertani kultúrájuk fejlesztésére. Minden pedagógus 3 

mozgástervezetet készített, ezeket összefűzve gyűjteményt készítettek belőle. (interjúk, B. 2016/17- 5.o) 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A fejlesztőprogram beépítése az egyéni fejlesztési tervbe és a mindennapi gyakorlatba. A mérési-értékelési 

rendszer eredményeinek beépítése a nevelési-tanulási tervező munkába. 

Kiemelkedő területek: 
A stratégiai dokumentumokat folyamatosan felülvizsgálják és az oktatáspolitikai céloknak megfeleltetik. A 

beszámolóban megfogalmazott feladatok beépülnek a következő nevelési év munkatervébe, melyekhez célokat, 

feladatokat és elvárt eredményeket rendelnek hozzá. A gyermekekkel kapcsolatos mérési rendszer koherens 

pedagógiai programunkkal, mutatószámmal jelölik a fejlődés eredményét. Az eredményességről a reflexiókban 

számolnak be a pedagógusok. Az operatív tervezés és a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja a 

dokumentumok nyomon követhetősége. Ezek megjelennek munkatervekben, beszámolókban, egyéni fejlesztési 

tervekben és a vezetői interjúban. A fenntartói elvárásokat elhivatottan közvetíti az intézmény dolgozói és partnerei 

felé. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? 

2.1.1. 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (például egyéni fejlesztés). 

Pedagógiai programjuk egyik alappillére, hogy a gyermekeket az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével 

fejlesztik, azaz a differenciálás és az egyéni bánásmód elvét alkalmazzák. A vezetői beszámolók és interjúk, a 

gyermekekkel kapcsolatos mérési eredményeket összegzik. A vezető új mérési eszközt dolgozott ki, amely során 

egységesítő törekvés is megfigyelhető. (B 2015/16 8.o, B 2016/17. – 9-13. o.) A segítő szakemberek integrálást 

segítő módszereit az óvodapedagógusok ismerik, folyamatosan tájékozódnak, belső intézményi konzultáció 

keretében. Érvényesül a humán erőforrás hatékony kihasználása. 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 

A személyiségfejlődést támogató szervezeti kultúrát alakítottak ki a nevelési év során. B 2016/17 6.o A 

tehetséggondozás továbbra is csak a Monoki utcai épületükben valósult meg műhelymunkában. B 2016/17 6.o A 

felzárkóztatás érdekében két óvódapedagógus elvégezte az alapozó terápiás képzést, erről belső továbbképzést is 

tartottak. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, a differenciálás megjelenik. A tanulási 

kudarcnak kitett gyermekek felzárkózását segítő pedagógia kiemelten jelen van az intézményben. B 2016/17 6.o 

2.1.3. 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat 

alkalmaznak az óvodapedagógusok az intézményben. 

B 2016/17 6.o A gyermekek személyes és szociális képességeinek felméréséhez illeszkedő módszereket 

alkalmaztak a pedagógusok. A gyermekek egyéni képességeit, szociális készségeit a befogadás pillanatától 

nyomon követik. A gyermeki személyiséget elfogadó szervezeti kultúra jellemzi az alkalmazotti közösséget. A 

pedagógusok ismerik és alkalmazzák a megismerésre szolgáló módszereket, technikákat. A személyes 

kapcsolattartás, a családias, közvetlen hangulat sokat segít a megismerésben. Interjú. Szülői interjúban kapott 

válaszok alátámasztják, valamint a pedagógus interjú válaszok is megerősítik. 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekre)? 

2.2.4. 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek 

fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

A személyes és szociális képességeket a befogadástól kezdve családlátogatással, anamnesztikus lapok vezetésével 

és megfigyeléssel kísérik figyelemmel a pedagógusok. Törekszenek a személyre szabott nevelés-oktatás 

feladatainak ellátására. Esetmegbeszéléseken célirányos tudásmegosztás történik. Pszichológus, Gyógypedagógiai 

Hálózat segítségének bevonása megtörténik vezetői, pedagógus Interjúk, PP. tanév végi beszámolók) Az 

óvódapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, 

és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. Szülős csoport programok, illetve intézményi szintű 

programok szervezése. (interjúk, MT-ek, beszámolók) 

2.2.5. 

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

A gyermekek személyes és szociális képességeire irányuló módszerek átadása jó gyakorlatként működik a 

nevelőtestületben. A Gyógypedagógiai Hálózat tagjai – nevelőtestületük részeként – maximális segítséget 

nyújtanak a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez. A gyermekek egyéni képességeit, szociális 

készségeit a befogadás pillanatától nyomon követik. . B 2016/17. 6. o. 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (óvodai 

és óvodán kívüli tevékenységek). 

A pedagógusok a tervezés során tudatosan vegyék figyelembe a gyermekek képességeit, megfigyeléseiket, továbbá 

folyamatosan kövessék nyomon a mérési eredményeket, és azokat tudatosan építsék be a nevelési és tanulási 
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tervekbe és a reflexiókba. Intézményi szinten szükségessé vált a fejlődési lapok –naplók egységesítése 

módszertanilag és tartalmilag és átdolgozása, ami meg is történt (interjúk, vezetői önértékelés eredményei). 

2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő 

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Gyógypedagógiai Hálózat pedagógusaival (a nevelőtestület 

tagjaival) konzultálnak az óvódapedagógusok a fejlesztés menetéről és a fejlődés eredményeiről. A 

tehetséggondozó műhelyt vezető óvódapedagógusokkal egyeztetnek a kiemelkedő képességű gyermekek 

tekintetében. (vezetői és ped.interjú) Segítő szakemberek szerepe az intézményben meghatározó, illetve megfelelő 

a szakember ellátottság (logopédus, fejlesztőpedagógus, szakirányban képzett óvódapedagógusok) akik, szakmai 

megbeszélések, nevelői értekezletek előadói (munkatervek, pedagógus, vezető interjú).”Tehetségígéretes” 

gyermekek szüleivel felveszik a kapcsolatot, fórumot tartanak, ahol megvalósul az együttműködés (pl. ajánlások). 

B 2015/16 7.o 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális 

helyzetéről. 

A gyermekek szociális helyzetének feltérképezéséhez családlátogatásokat alkalmaznak, melynek megfigyelési 

szempontjai a PP.-ban jól nyomon követhető. Családlátogatás lehetőségével élnek, (pedagógus interjú, 

csoportnapló). 

2.3.9. 

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs 

nevelési/tanítási- módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, nevelési, képzési, tanítási programokat, modelleket 

dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai 

támogató hálózattal. 

A személyiségfejlesztés teljes körű megvalósítása érdekében céljuk a pedagógiai programban található 

Fejlesztőprogram bevezetése, a pedagógiai programjukat támogató Alap Pedagógiai Központ továbbképzéseit 

végzik el óvodapedagógusaik. A Nemzeti Pedagógus Kar küldöttgyűlésének tagja az óvódavezető és a vezető 

helyettesek. A gyógypedagógusok, a pszichológus, fejlesztő pedagógus munkájának koordinálása, a pedagógiai 

szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás megvalósul.(SZMSZ. PP, beszámolók, 

munkatervek, interjú a pedagógussal, vezetővel A kialakított jó szakmai kapcsolatok a gyermekek hatékony 

fejlesztését szolgálják. MT 2015/16 3.o Óvodájuk 1999. szeptember 1-je óta Porkolábné dr. Balogh Katalin: 

Komplex prevenciós óvodai programja alapján végzi nevelőmunkáját. 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

2.4.10. 

Az önálló, cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban 

történik a nevelési/tanítási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének 

megtervezése. 

A munkatervekben a differenciálás, a kooperatív csoportmunka, projekt munka, fejlesztési célok, feladatok 

megtalálhatóak. Az alkalmazott módszerek, eljárások kiválasztása a gyermekek egyéni szükségleteihez mérten, a 

pedagógiai programmal összhangban történik. (pedagógiai program, interjúk) Az önálló, cselekvéshez kötött 

tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési-tanítási 

módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. A vezető tudatosan 

tervszerűen ellenőriz és értékel. (ellenőrzés dokumentumai) 

2.4.11. 

A nevelhetőségi, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet 

kapnak. 

A Gyógypedagógiai Hálózat tagjai közül konduktor, autizmus spektrum, tanulásban akadályozottak szakos 

gyógypedagógus és logopédus látja el a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. A sajátos nevelési igényű 

gyermekre külön fejlesztési tervek készülnek. Differenciált oktatással/neveléssel segítik - team munka keretében- 

fejlődésüket. Egyéni fejlesztésük intézményi keretek között valósul meg. (pedagógus interjú, beszámolók, egyéni 

fejlődési napló) 
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2.4.12. 

Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. játékhoz) szakszerű útmutatást és 

megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a nevelés-tanítás-tanulás módszertanát. 

Fejlődési naplóban és fejlesztési tervekben, mérési adatok elemzésekor nyomon követhető. Az önálló 

ismeretszerzésre való alkalmasság kialakítása, a teljesítményképes tudás kialakítására törekednek. Ezek során az 

IKT eszközök használatát tekintik az egyik lehetőségnek. B 2016/17. 22.o Az IKT s-eszközöket rendszeresen 

alkalmazzák munkájuk során, most már a napló illetve egyéb feljegyzések is informatikai jellegűek. (ld. 

óvódapedagógusok interjú és vezetői interjú a nevelőmunkában kritikus módon, az ismeretszerzés bővítése 

érdekében zajlik. 

2.5. Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

2.5.13. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak 

szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 

Szakmai programokon, tovább képzéseken való részvétellel, belső tudás megosztással, illetve szakmai 

értekezleteken való esetmegbeszélésekkel növelik tudásbázisukat. (vezetői, ped. interjú) 

2.5.14. 

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

kötötten alkalmazzák a téma elemeit. 

Jeles napjaik között szerepel Az állatok világnapja, a Madarak és fák napja, Margaréta napon, Magyar Családi 

gazdaság, Budakeszi Állatparkba látogatás stb.. A víz világnapja és A Föld napja, melyek a környezettudatos 

életmódra nevelést szolgálják. Az egészséges életmódra nevelés érdekében a pedagógiai programban szereplő 

célok és feladatok megvalósítása mellett a NÉBIH is tartott előadást a gyermekek számára az 

élelmiszerbiztonságról Tiszta kézzel, program címmel. (vezetői interjú) 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

2.6.15. 

Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg 

a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. 

Kihasználják az óvoda környezetében található természeti értékek adta lehetőségeket, ahol a közvetlen 

megfigyelést és a tapasztalatszerzést tudják biztosítani.(Pl interjú kapcsán piac, Csömöri tó, Patakpart stb..) B. 

2016/17 8.o Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés területén paradigmaváltást szeretnének. Több 

sétát és a természetes környezetet megismerő kirándulást terveztek. Azt szeretnék, hogy a gyermekek (rajtuk 

keresztül a családok) szemléletmódja mellet a családok szemlélete is pozitív irányban alakuljon A 

közösségfejlesztést tudatosan, tervszerűen végzik a pedagógusok és a dolgozók.(szülői és óvódapedagógusok 

interjú) 

2.6.16. 

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

intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

A beszámolók tartalmazzák a közösségfejlesztéssel kapcsolatos eredményeket, így a hagyományőrző programok 

értékelését. Intézményi hagyományőrző programok is erősítették az összetartozás érzését. Az intézmény bevonja 

a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába kiemelkedő (szülői interjúk, pedagógus 

interjú). 

2.6.17. 

Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek 

közötti folyamatos információcserét és együttműködést. 

Kiemelt hangsúlyt fektetnek a folyamatos kommunikációra a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt és felnőtt-felnőtt 

kapcsolatokban, amely a folyamatos információáramlást biztosítják. B 16/17 15.o. Az információáramlás minél 

zökkenő mentesebbé tételéhez a szóbeli, a papíralapú és leggyakrabban az infokommunikációs eszközeit hívják 

segítségül. Az okos telefonok használata megkönnyíti a digitális információcserét, és pillanatok alatt eljut a 

címzetthez az üzenet. A Gyógypedagógiai Hálózat megalakulását követő 1-2 napon belül pl. zárt csoportot hoztak 

létre, ahol nemcsak az információk gyors átadását, de a szakmai dokumentumok cseréjét is könnyedén meg tudták 

oldani. Az óvodai csoportokban szoros együttműködés a pedagógusok, pedagógus munkát segítő dajkák, 

pedagógiai asszisztens között (vezetői interjú, pedagógus interjú). 
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2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 

2.7.18. 

Az intézmény közösségi programokat szervez. 

A nevelési év során mind a hagyományőrző programok, mind a külső előadók bevonásával szervezett programok, 

mind a kerületi programokban való részvétel biztosítja a közösségfejlesztést. Az intézményen belüli 

információáramlás több irányú, a testület tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. 

Szóban, faliújságon és mailben is működik az információ csere. (pedagógus interjú, vezetői interjú) A 

közösségformálás elősegítésére törekszik a vezető, a két feladat-ellátási hely munkavállalóinak szervezett közös 

értekezleteken és az alkalmazotti kiránduláson is. 2015/16 B 10. o. A közösségépítés e keretei a munkatervben 

részletezve találhatóak meg. (pl. hagyományok, ünnepek, kézműves délutánok, szülőkkel közös rendezvények)-

(interjúk) A Margaréta-napon hagyományként a Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola alsó 

tagozatos igazgatóhelyettese, testnevelő tanára és nyolcadik osztályos diákok tartanak mozgásos vetélkedőt az 

óvodásoknak. B 2017/18 8.o. 

2.7.19. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

A Szülői Szervezetet évente két alkalommal értekezlet keretében tájékoztatják az óvodában folyó 

közösségfejlesztésről, emellett a nyílt napokra és a munkatervben meghatározott rendezvényekre meghívják a 

szülőket is (pl Margaréta-nap, Óvodaváró Családi Nap, ünnepségek). Fontosak a hagyományok ápolása körébe 

tartozó nemzeti ünnepek, amit kiegészítenek az aktuális kulturális versenyek, sport versenyek. (PP, SZMSZ, 

beszámolók, munkatervek, pedagógus és vezetői interjú). Ezen kívül számtalan közösségi programot (pl Patakpart, 

Margaréta nap) szerveznek. Farsangkor pogácsát készítenek. A szülői közösséget is várják több rendezvényre 

(interjú a szülőkkel). B. 2016/17 -7.o. A szülők a közösségfejlesztés keretében a szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, nyílt napokon és évzáró kerti mulatságokon is részt vettek. 

2.7.20. 

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

intézkedések meghozatalába. 

A legitimációs eljárásrendet a törvényi előírásoknak megfelelően bonyolítják le a stratégiai dokumentumok 

elfogadtatása során, így a Szülői Szervezet is él a véleménynyilvánítás jogával. Az intézmény bevonja a szülőket 

a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába, óvodai foglalkozásokba. Kirándulások, nyílt napok, 

stb.(szülői interjú) Tervezik a Beszélgető körök formájában, vitaindító probléma felvetésére, nevelési problémák 

megoldásában történő tanácsok adását a szülők támogatására.(szakmai igény felmérése) 

2.7.21. 

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

A szülők elégedettségüket fejezték ki az alkalmazotti közösség munkájával kapcsolatban, azonban hiányolják az 

udvar élhetőbbé tételét (poros-még több fű) a tornaterem hiányát) egy szülő a folyadékpótlás további fokozását a 

nyári hónapokban. Az interjú során a szülőket képviselő közösség megerősítette az elvárás teljesülését. A 

gyermekek szüleivel való kapcsolattartás formái pozitívan valósulnak meg, hatékonyan biztosítják a szülők 

számára az információátadást. A szülők jó szívvel ajánlják az óvodát, mert gyermekszerető családias, 

emberközpontú, és a vezetés irányítása miatt is. Kiemelten empatikus, toleráns a vezető és a beosztottak egyaránt. 

Szerető szívvel beszéltek az óvodáról. Magas az elégedettség. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A fejlesztő program beépítése az egyéni fejlesztési tervbe és a gyakorlatba. 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény részeként működő Gyógypedagógiai Hálózat tagjai maximális segítséget nyújtanak a sajátos 

nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez (autizmus spektrum zavar, beszéd-, mozgás fogyatékos). A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat nevelő, fejlesztő munkájukban. Kiemelten kezelik a folyamatos kommunikációt a napi 

gyakorlatban az érintett partnerekkel, ezzel biztosítva a folyamatos információáramlást. Intézményen belüli 

tudásmegosztásnak hagyománya van. (külső előadók meghívása, intézményvezetői előadás, munkaközösség 
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vezetői tájékoztatás) Kiemelkedő a hagyományápolás és közösségfejlesztés. Hagyományőrző programokat 

szerveznek óvodán belül, külső előadók bevonásával. Kerületi programokon való részvétellel biztosítják a 

közösségfejlesztést. Egy jeles nap felelős van mindkét épületben. Tanév végén értékelik a megvalósult feladatokat, 

programokat és az azzal járó teendőket, ha szükséges, korrigálnak. Az SNI gyermekek esetében különös figyelmet 

fordítanak a szülők érzékenyítésére (óvódapedagógusok jógyakorlata – nevelőtestületi interjú). Támogató 

szervezeti kultúra, az óvoda - szülők együttműködését erősítő programok, ünnepek biztosítása. Partneri kapcsolat 

vezető-pedagógus, vezető-szülő, pedagógus-szülő, pedagógus-gyermek között. 
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3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 

A pedagógiai program az iskolai tanulási kudarcok megelőzését tartják az egyik legfontosabb feladatnak, ehhez 

pedagógiai programunk a megoldás, melynek alcíme: Kudarc nélkül az iskolában. Emellett a játékba és 

cselekvésbe épített, tapasztalatokon alapuló tanulást tekintik prioritásnak. (PP-24.o B. 16/17 13.o) 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú 

sikertényezők azonosítása. 

A dokumentumokból kiderült, hogy az jogszabályban előírt módon az intézmény együttműködik a partnerekkel, 

tervezéskor figyelembe veszik a partnerek változó elvárásait. (SZMSZ, interjúk) A partnerek tájékoztatása 

folyamatos és a véleményezési, javaslattételi lehetőségeinek biztosítása megvalósul (munkatervek, beszámolók , 

interjúk , SZMSZ, PP) Az önértékelési folyamatokban a szülők és a nevelőtestület körében végeztek kérdőíves 

felmérést. Az általános iskola minden évben kérdőíves formában visszajelez a beiskolázásra került gyermekek 

teljesítményéről. A kérdőív a pedagógiai programukkal koherens. 

3.1.3. 

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

megszervezett mérések eredményei, esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, 

települési szint elismerések, 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, 

óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők), neveltségi mutatók, stb. 

Az intézmény a mérési eredmények rögzítését 2015 szeptember 1-jétől kezdte meg. Nyilvántartják és elemezik a 

gyermekek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési eredményeket. A mérési-értékelési rendszerben a szociális 

érettség, szociális fejlettség és a tanulási tevékenység jellemzői területek eredményei alapján mérik a neveltségi 

mutatót. Az önértékelés során keletkezett elégedettségmérési eredmények mutatóit beépítik az önfejlesztési 

tervekbe. (B 16-17 9.o, munkatervek, vezetői interjú) 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézményben? 

3.2.4. 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. 

A mérési-értékelési eredmények alapján a gyermekek fejlődése minden területen növekvő tendenciát mutat. (B 

2016/17- 9.o ) 

3.2.5. 

Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt eredmények dokumentálhatóak, és 

dokumentáltak pl. a beszámolókban. Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége 

hozzájárul. 

A beszámolókban a gyermekek fejlődését nyomon követő mérési eredményeket rögzítik és elemezik. Az 

eredmények elérése team munkában történik: az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus, pszichológus és a 

pedagógiai munkát segítők egyaránt részt vesznek a munkában.(vezetői interjú, ped.interjú, B 2016/17- 9.o) A 

sikeres oktató- nevelő munkához a munkaközösségek meghatározó szerepe emelhetők ki. (koordinálás, tervezés, 

összehangolás, együttműködés, eredményes továbbképzések)...( munkatervek, beszámolók, interjú) 

3.2.6. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

2007-ben és 2011-ben a színvonalas előkészítő és végrehajtó munka eredményeképpen óvodájuk az OKAIM-

Védjegyet elnyerte, és a Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény címet használhatta. (PP.6.o, vezetői interjú) 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.7. 

Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső 

nyilvánosságáról. 
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Az értekezleteken a nevelőmunka eredményességét elemezik, az esetleges hiányosságok pótlása érdekében külső 

előadót hívnak meg, valamint a vezetőség készül fel szakmai előadással.. (vezetői interjú, pedagógus interjú, PP 

85.o ) 

3.3.8. 

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

A kollégák megosztják a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzik, 

és levonják a szükséges szakmai tanulságokat. (PP 85.o) A munkatervben tudatosan tervezik meg az egyes nevelési 

évek kiemelt feladatait. A munkaközösség által feldolgozott kiemelt témakör a következő nevelési év ellenőrzési 

területe. Ezzel módszertani segítséget nyújtanak a pedagógusok számára. (vezetői interjú, ped. interjú) 

3.3.9. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 

Minden évben rögzítik a mérési eredmények elemzését a vezetői beszámolóban, illetve a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása. (PP 87.o) Az elégedettségmérő kérdőívek és interjúk eredményeit beépítik az 

intézkedési tervbe. 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját? 

3.4.10. 

A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követését a pedagógiai program szabályozza. (PP 87.o) A környező/körzetes 

iskolával a kapcsolattartás folyamatos. (vezető interjú) 

3.4.11. 

A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

A gyermekek egyéni eredményeit csoportszinten is értékelik. Céljuk, hogy mind a nevelési, mind a tevékenységi 

tervekbe beépítsék az egyéni és a csoportos eredményeket a pedagógusok. (vezető interjú) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
nincs 

Kiemelkedő területek: 
Kérdőíves felmérésekkel történik meg a sikertényezők azonosítása. Az intézmény egyik sikertényezője a 

folyamatos napirend és a folyamatos reggelizés bevezetése az intézményben. Az eredmények eléréséhez a 

nevelőtestület és az alkalmazotti kör együttműködése jelenik meg. A munkatervben tudatosan tervezik a nevelési 

év kiemelt feladatait, a csoportnaplók formai és tartalmi metodikájának összhangját. A munkaközösség 

módszertani segítséget nyújt a kiemelt feladat feldolgozásával az óvodapedagógusok részére. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? 

4.1.1. 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy 

szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). 

Munkaközösség és BECS működik. /Interjúk, Beszámolók/ 

4.1.2. 

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

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

A BECS előre meghatározott terv alapján végzi a munkáját. A munkaközösség vezető önállóan készít munkatervet, 

mely a vezetői munkatervvel harmonizáló, az intézményi célokat figyelembe vevő. / Munkatervek, Beszámoló/ 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

Az SZMSZ konkrétan szabályozza a felelősségi és jogköröket. /SZMSZ/ 

4.1.4. 

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

A munkaközösség, a BECS, valamint a Gyógypedagógusok közössége megosztják szakmai tudásukat a 

nevelőtestülettel. Szakmai ötlettárt hoztak létre a Külső világ tevékeny megismerése témakörben. /Pedagógusokkal 

interjú/ 

4.1.5. 

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

elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

Folyamatos innovációra és szakmai együttműködésre ösztönzi a nevelőtestületet az Intézményvezető. /Beszámoló/ 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 

A pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése a szakmai munkaközösség bevonásával nem gyakorlat. Az 

önértékelési folyamatoknál a BECS és a nevelőtestület más tagjai is bekapcsolódnak. /Beszámoló/ 

4.1.7. 

A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően 

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 

Az óvódapedagógusok a gyermekek nevelése/tanítása érdekében kezdeményezően együttműködnek egymással, 

mind a segítő szakemberekkel. Esetmegbeszélések. /Pedagógusokkal interjú/ 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 

Együttműködés, jó munkahelyi légkör jellemző, szakmai műhelymunka hatékonyabb megvalósítására törekednek. 

/ Vezetői interjú, Beszámoló/ 

4.2.9. 

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

A belső továbbképzések megszervezése rendszeres, a vezető az ellenőrzés során látott jó gyakorlatokról felvételt 

készít, értekezleten megosztja a nevelőtestülettel. Szakmaiság továbbadása a vezetőtől, külső előadók meghívása. 

/Vezetői interjú/ 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 
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A szakmai munkaközösség a kiemelt témakörben módszertani segédanyagot állít össze, melyet megoszt a 

nevelőtestülettel. /Vezetői interjú/ 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 

Nagy hangsúlyt fektetnek az információáramlására. Google naptárat alkalmaznak, melyhez minden pedagógus 

számára hozzáférést biztosítanak. 

4.3.12. 

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

A vezető a következő nevelési év munkatervét összeállítja augusztus utolsó hetére, melyet közzétesz a Google 

naptárban. /Pedagógusokkal interjú/ 

4.3.13. 

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

Az intézmény az információátadás szóbeli, papíralapú és infokommunikációs eszközök lehetőségeit alkalmazza. 

/Beszámolók, Vezetői interjú/ 

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. 

Biztosított minden munkatárs számára a munkájukhoz szükséges ismeretek és információkhoz való hozzáférés, 

ennek érdekében a vezető Google naptárban, szóban, e-mailben, vagy telekommunikációs csatornákon keresztül 

étesíti a nevelőtestületet. /Vezetői interjú/ 

4.3.15. 

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

Az értekezletek célszerűségi alapon, az éves kiemelt feladatok és aktualitások figyelembe vételével történik. 

/Munkatervek, Beszámolók/ 

4.3.16. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a 

munkatársakhoz. 

Az ellenőrzések során szóban és írásban is megtörténik a visszacsatolás. /Vezetői interjú/ 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Digitális információ szélesebb körű kihasználása. 

Kiemelkedő területek: 
A szakmai munkaközösség, a Belső Önértékelési Csoport tagjai a szakmai fejlődést segítik elő (A 

Gyógypedagógiai Hálózat tagjaival is szoros együttműködés). Megosztják szakmai tudásukat az 

óvódapedagógusok számára. A nevelőtestület tagjaira a jó gyakorlatok átadása, a folyamatos szakmai egyeztetés 

és a problémás esetek megbeszélése jellemző. Az óvodának Google-naptára van, amelyet az óvódavezető állít 

össze az adott nevelési év programtervéről. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

5.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 

azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 

A külső partnerek azonosítása a Pedagógiai Programmal összefüggésben történik. Kulcsfontosságú partnerek 

azonosítása, kijelölése megtörténik. 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

A külső partnerek köre ismert, a munkatársak számára, melyet a munkatervekből azonosíthatnak be. 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. 

Az azonosított partnerekkel való kapcsolat tartalma a gyermekek érdekeit szolgálja, mely az SZMSZ-ben és a 

munkatervekben is megtalálhatók. 

5.2.4. 

Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. 

Az intézményi tervek elkészítése előtt egyeztetés zajlik a külső partnerekkel. /Vezetői interjú/ 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 

A kulcsfontosságú partnerek elégedettségének mérése rendszeres. /Beszámoló/ 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

A panaszkezelés a házirendben szerepel, folyamatát a Kapcsolattartás, az együttműködés lehetőségei a nevelőkkel 

című fejezetben dolgozták ki. 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 

Az óvoda honlapján közzétételre kerültek az intézményi dokumentumok a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

5.3.8. 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú). 

Az intézmény tájékoztatja külső partnereit egyrészt az óvoda honlapján, vagy e-mailben, szóban, vagy digitális 

formában. /Munkaterv, Beszámolók/ 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 

A partnerek tájékoztatásának kontrollálása a vezetőség részéről folyamatos. /Pedagógusokkal interjú/ 

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, 

országos szint)? 

5.4.10. 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 

A vezető és a helyettesek a Nemzeti Pedagóguskar tagjai, a vezető az Országos Etikai Bizottság tagja, 

konferenciákon előadásokat tart, felnőttképzésben tutor. /Beszámolók, Vezetői interjú/ 

5.4.11. 
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Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 

Az óvodapedagógusok kerületi szinten nyitottak, a kerületben szervezett programokon folyamatosan és aktívan 

részt vesznek a gyermekekkel. (Zeneiskolai hangszerbemutató, Mikulás-kupa) /Pedagógusokkal interjú/ 

5.4.12. 

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

történő jelölésekkel. 

2015-ben Év pedagógusa kerületi díjat megkapta 1 óvodapedagógus. /Vezetői interjú/ 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
nincs 

Kiemelkedő területek: 
A külső partnerek azonosítása a PP-al összefüggésben történik. Az azonosított partnerekkel való kapcsolat tartalma 

a gyermekek érdekeit szolgálja, melyek az SZMSZ-ben és Munkatervekben találhatóak. A külső partnerekkel a 

munkaterv elkészítése előtt egyeztetik a közös programok időpontjainak tekintetében. A panaszkezelés 

kidolgozott, követhető a házirendben megtalálható. A partnerek tájékoztatásának kontrollálása a vezetőség 

részéről folyamatos. Szakmai közéleti szerep: az intézményvezető a Nemzeti Pedagógus Kar tagja, Országos 

Etikai bizottság tagja, szakmai konferenciákon előadó, felnőtt képzésben résztvevő, neveléstudomány szakos 

bölcsész, pedagógiai minősítési és tanfelügyeleti szakértő, óvoda ADMIN program szerző. A kerületben szervezett 

programokon az óvoda képviselteti magát. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, 

jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

A vezető a beszámolóban értékeli és jelzi, továbbá a munkatervben tervezi és jelzi az infrastruktúra hiányosságait. 

(vezetői interjú, B 2016/17-21.o) 

6.1.2. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi 

az intézmény nevelési/tanítási struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terveiket és eredményeiket a munkatervben és a beszámolókban rögzítik. 

Az intézményi önértékelés intézkedési tervébe beépítik a hiányokat. (interjú) 

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelésének, tanításának? 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

Az intézmény nem rendelkezik igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

6.2.4. 

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

megfelelő tárgyi eszközök. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítják a személyi és tárgyi feltételeket. Egyik feladat-ellátási 

helyen sem rendelkeznek tornaszobával, ezért a PP-ban alapelvként szereplő mozgásfejlesztéshez nem állnak teljes 

körűen rendelkezésükre az infrastrukturális feltételek. (interjúk, beszámolók) 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

alkalmazásuk nyomon követhető. 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

alkalmazásuk nyomon követhető. (interjúk, B 2016/17 22.o, 15.o) 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

6.4.6. 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás-

szükségletéről. 

A vezető a beszámolóban értékeli és a munkatervben tervezi a humánerőforrás-szükségletet. Folyamatos 

óvodapedagógus-hiánnyal küzdenek. Az óvodáról portfóliót állítottak össze a tartósan távollévők helyének 

betöltése érdekében. (vezetői interjú B 2016/17 22.o) 

6.4.7. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

A fenntartó nyilvántartja a kerületi óvodánkban jelentkező óvodapedagógus-hiányt. A megoldás érdekében két 

álláshelyet hozott létre a képviselő-testület annak érdekében, hogy a tartósan távollévők helyettesítését megoldja, 

azonban jelentkezők hiányában nem töltötték be az álláshelyeket. (vezetői interjú) 

6.4.8. 

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

hangsúlyt kap. 
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A reszortfeladatokat a munkatervben rögzítik. Az egyenletes terhelés érdekében felmérik az egyéni képességeket. 

(B 2016/17 -22.o, vezetői interjú) 

6.4.9. 

Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő munka feltételeinek, az intézmény deklarált 

céljainak. 

Az óvodapedagógusok a törvényben előírt végzettségekkel rendelkeznek. (B 2016/17- 22.o, vezetői interjú) . 

6.4.10. 

Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya 

figyelembe vételével alakították ki. 

A továbbképzési programot a pedagógiai program cél- és feladatrendszerének megfelelően és az egyéni célokat 

figyelembe véve állították össze. A beiskolázási terv a nevelőtestület elfogadásával történik. (vezetői, ped.interjú, 

B 2016/17 -22.o ) 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

A vezető maximálisan felkészült a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. Az óvodavezető 

17 éves intézményvezetői gyakorlattal rendelkezik. Tapasztalatait és a szakértői tevékenysége során szerzett 

ismereteket beépíti a pedagógiai munka irányításába és az ellenőrzési feladatok megvalósításába. ( B 2016/17 

22.o) 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 

alkalmaz? 

6.5.12. 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 

A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében a vezető folyamatosan nyomon követi az azonos csoportban dolgozó 

kollégák együttműködését, a kollégák kapcsolatrendszerét. A munkahelyi légkörre a gyermekszeretet, a humor, 

egymás segítése és megbecsülése a jellemző. (interjúk, B 2016/17 22.o) 

6.5.13. 

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

jellemzik. 

A stratégiai dokumentumokban megfogalmazott szabályokat az alkalmazotti közösség elfogadja és betartja. 

(interjúk, B 2016/17- 22.o ) 

6.5.14. 

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

hatékonyság jellemző. 

Az alkalmazotti közösséget az együttműködés jellemzi. A pedagógusok törekszenek a magas szintű belső 

igényesség és hatékonyság kialakítására. (B 2016/17 -22.o ) 

6.5.15. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 

intézményen belül és kívül. 

A jó gyakorlatok intézményen belüli megosztása működik. A külső jó gyakorlatok megismerése a 2015/16. 

nevelési évben kezdődött el. Mozgástervezeteikből gyűjteményt készítettek. Rendszeresen vesznek részt szakmai 

továbbképzéseken, és az ott tanultakat megosztják kollégáikkal. (Alapozó terápia) (interjúk, B 2016/17- 22.o) 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten 

érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 

A hagyományőrző programokat a pedagógiai programban és a munkatervben rögzítettek, és azokat terveknek 

megfelelően valósítják meg. (B 2016/17 22.o, interjúk ) 

6.6.17. 
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Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új 

hagyományok teremtésére. 

A hagyományőrző programokat az óvoda honlapján az eseménynaptárban hozzák nyilvánosságra. A megvalósult 

eseményeket elemzik, szükség esetén újításokat vezetnek be. Az óvodai hagyományőrző programjai mellett nagy 

hangsúlyt fektetnek.a csoportszintű szokások, hagyományok kialakítására is. Hagyományaikat, megismertetik a 

szülőkkel is. (B 2016/17- 8o. interjúk) 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 

6.7.18. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen 

beszámolnak. 

A felelősség és hatáskört az SZMSZ tartalmazza. A vezetőségi tagok minden év május 31-ig számolnak be 

tevékenységükről. A beszámolót a nevelőtestület fogadja el. (B 2016/17 22.o, vezetői interjú ) 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

A feladatmegosztás során történtek változások (pl. a munkaközösség-vezető személyében) annak érdekében, hogy 

a szakmailag és kollegiális tekintetben elfogadott személyek töltsék be az egyes pozíciókat. (pl. Egy jeles nap 

felelős lett) A feladatok kiosztása a szakmai felkészültség, hozzáértés, megbízhatóság a munkaköri leírásban 

megjelölt feladatok és az egyéni kompetenciák figyelembe vételével történik. (vezetői interjú, B 2016/17 22.o) 

6.7.20. 

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

az adott feladat megvalósulását. 

Az SZMSZ-ben szabályozott módon zajlik a felelősség és a hatáskörök betartása. (SZMSZ, B 2016/17 22.o) 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a 

fejlesztésekbe? 

6.8.21. 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása - képességük, 

szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

A döntés-előkészítés a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A vezető bevonja a döntésekbe a 

munkatársakat és adott esetben a partnereket is. ( vezetői interjú, B 16/17 20.o, 24.o) 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

A stratégiai és operatív dokumentumok tartalmazzák a legitimációs eljárásrend betartását igazoló nyilatkozatokat. 

A munkaközösségek szerepe meghatározott. (vezetői interjú) 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 

A demokratikus döntéshozás része a munkatársak véleménynyilvánításának lehetősége. Gyógypedagógiai Hálózat 

munkatársai az óvodapedagógusok munkáját segítik tudásuk megosztásával. Az intézményvezető tanfolyam 

keretében adta át informatikai tudását a kollégáknak. (vezetői, ped. interjú) 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, 

fórumokra. 

Tehetséggondozás megvalósulása a Monoki utcai épületben „Dalos pacsirták” nevű tehetséggondozó műhely 

formájában valósul meg . Nevelőtestületi értekezleteken bemutatják a jó gyakorlatokat. (interjúk, B 2016/17 -6.o, 

15.) 

6.9.25. 

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

intézményvezetés. 
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Óvodapedagógus kérésére előadás keretében ismertette meg egy édesanya SNI gyermekének sajátosságait szülői 

fórumon, amit a kollégák, mint jó gyakorlat alkalmazzák. (interjúk) 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nem rendelkeznek tornaszobával. Az óvodai udvar élhetőbbé tétele. Füves területtel, térkövezéssel, a por 

megszüntetése érdekében. 

Kiemelkedő területek: 
A pedagógusok végzettsége megfelelő az intézmény deklarált céljainak eléréséhez. Az óvodapedagógusi 

végzettség mellett számos más területen szerzett diplomával rendelkezik a nevelőtestület néhány tagja (pl. 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus). A mozgásfejlesztéshez a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak 

különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. A pedagógusok rendszeresen alkalmazzák az IKT-

eszközöket tervezőmunkájukban, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás során (pl. a gyógypedagógiai 

informatikai felület működtetésével, szülői értekezleten Power Point bemutatókkal. ) Az óvodavezető 17 éves 

intézményvezetői gyakorlattal rendelkezik. Tapasztalatait és a szakértői tevékenysége során szerzett ismereteket 

beépíti a pedagógiai munka irányításába és az ellenőrzési feladatok megvalósításába. A szervezeti kultúra 

fejlesztése érdekében folyamatosan nyomon követik az azonos csoportban dolgozó kollégák együttműködését, a 

kollégák kapcsolatrendszerét. A munkahelyi légkörre a gyermekszeretet, a humor, egymás segítése és 

megbecsülése a jellemző. A döntés-előkészítés a törvényi előírásoknak megfelelően történik. Az intézmény 

rendszeresen felméri a PP megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét és jelezi a hiányokat a fenntartó 

felé. 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos 

alapprogram céljai a pedagógiai programban? 

7.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai 

nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. 

A pedagógiai program koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos 

alapprogramjában foglaltakkal. (pedagógiai program, B 2016/17 24.o) 

7.1.2. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos 

nevelési/tanulási feladatait, céljait. 

A pedagógiai program megfelel a jogszabályi és tartalmi elvárásoknak, aminek átdolgozása 2016-ban történt meg. 

(pedagógiai program B 16/17 - 24.o MT 2016/17- 3.o) 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, 

megvalósítása? 

7.2.3. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 

Az intézmény dokumentumai a pedagógiai program alapján szerves egységben vannak egymással, egymásra 

épülnek. A munkatervek a pedagógiai program célrendszerére épülve tervezik meg az éves munkát, a beszámolók 

pedig a munkatervek megvalósulását mutatják be. Megállapítható, hogy a pedagógiai program megvalósulása 

kontrollált, a dokumentumok egymásra épülnek (munkatervek) 

7.2.4. 

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

munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

Az éves munkatervet a vezető az augusztusi nyitóértekezlet előtt készíti el A tervekben a pedagógiai program 

kiemelt céljait és feladatait részcélokra és részfeladatokra bontják le. A pedagógusok már a nyár folyamán 

elkészítik az első félévre szóló nevelési tervet és az éves tevékenységi tervet. (B 16/17 24.o , MT 16-17.o) 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

A tervek nyilvánossága a törvényi előírásoknak megfelelően biztosított. 

7.2.6. 

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

kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 

A tervekben a felelősök és az eredménymutatók követhetők. A továbbképzési tervben elvi alapokat fektet le, 

prioritásokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy milyen feltételrendszer szerint történhet a pedagógus 

továbbképzése A tervekben jól nyomon követhető a kiemelt feladatok megvalósításnak mérföldkövei. 

(munkatervek) 

7.2.7. 

A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak 

érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak. 

A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek az intézmény jelenlegi és jövőbeni igényeivel összhangban 

készülnek. A továbbképzési tervek a Pedagógiai Program célrendszerével koherensek. Az intézmény nyitott a 

pedagógusok továbbtanulása terén, a prioritásokat szakmai indokok alapján állítják fel. (továbbképzési program, 

beiskolázási terv, vezetői interjú, B 2016/17-6.o, 24.o) 



22 

7.2.8. 

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a SNI gyermekek megkülönböztetett figyelembe részesülnek. A 

nevelést, tanítást segítő eszközök, módszerek kiválasztása, alkalmazása a gyermekek egyéni szükségleteinek 

figyelembe vételével történik. (B 2016/17 -24. o) 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
nincs 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény PP-ja koherens a kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONOAP-ban foglaltakkal. 

PP a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési és oktatási 

feladatait, céljait. Folyamatosan megtörténik a felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

érdekében. A továbbképzési program és a beiskolázási terv a pedagógiai programmal harmonizál. 


