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Jogszabályi háttér: 

 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 Kiegészítés 35/2014 (IV.30) EMMI rendelet 

 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

Egyéb szabályozási háttér 

 

 Oktatási Hivatal Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 Országos Tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

 Dombóvári Szivárvány Óvoda szabályozó dokumentumai: 

           Napsugár Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, munkaköri leírások,  

           intézményi munkaterv, Etikai kódex 

 Előző évi mérések, értékelések 

 Munkaközösség munkaterve, előző beszámolói 

 Nevelőtestületi és egyéb partneri tapasztalatok, visszajelzések  

 Vezetői program 
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Intézmény adatai: 

 

Név Dombóvári Szivárvány Óvoda  

Zöld Liget Tagóvodája 

Cím 7200 Dombóvár Bezerédj u. 33. 

Elérhetőség szivarvanyovi.zoldliget@dombovar.hu 

06/74-465-342 

Alapítvány Gyöngyszem Alapítvány 

 

 

Nevelési év rendje: 

 

 Az óvoda szeptember 1-től augusztus 31-ig biztosítja a gyermekek óvodai nevelését az 

állami, nemzeti ünnepekhez igazodva. 

 Az óvoda nyitva tartása hétköznapokon 6:30 órától-17:30 óráig biztosított. 6.30-7:00 és 

16:30-17:30 között ügyeleti beosztás szerint összevont csoportban fogadjuk a 

gyerekeket. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. 

 Foglalkozások ideje: szeptember 01-június 15. 

 Nyári életrend: június 15-augusztus 31. 

 nyári zárva tartás: A fenntartóval való egyeztetést követően 5 hét. Az intézményvezető 

február 15.-ig közzé teszi a zárva tartás pontos időpontját. A zárás alatt a gyermekeket a 

társ tagóvoda fogadja beosztás szerint 

 Új gyermekek beíratása: A fenntartó által meghatározott időben, általában április utolsó 

hete 

 Új gyermekek befogadása: szeptember 02.-től folyamatosan 

 

Intézmény céljai, feladatai 

 

Általános célunk: 

 

 az óvodával jogviszonyban álló gyermekek jogainak érvényesítése a személyiségük 

teljes kibontakoztatása, képességeik fejlesztése, hátrányaik csökkentése területén,  

 a szabad játékban rejlő komplex tanulási, fejlesztési lehetőségek kiaknázása, 

 A pedagógiai programban foglalt célok megvalósítása 

 az óvoda szakmai színvonalának további erősítése, 

 a törvényes működés biztosítása 
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Kiemelt célunk: 

 

 Környezettudatos attitűd formálása, felelős környezethasználóvá nevelés a fenntartható 

fejlődés biztosításával 

 Nemzeti identitás erősítése 

 Egyéni bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása 

 Egészséges életmód kialakítása, fenntartása 

 Családdal és nevelést támogató szervezetekkel, szakemberekkel való gyermekek 

érdekét szolgáló hatékony kapcsolatépítés, fenntartás 

 Tehetséggondozás 

 

Rövid távú, éves pedagógiai célok, feladatok 

 

Az óvoda pedagógiai programja és az ONAP által meghatározott stratégiai célok, feladatok, 

valamint a helyi igények, fejlesztési területek és lehetőségek alapján kerültek meghatározásra 

az óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó operatív céljai, feladatai. 

 

Célok Feladatok Várható eredmény 

   

Az önértékelési rendszer 

további működtetése, 

kiszélesítése, a jogszabályok 

által előírt elvárásoknak való 

megfeleltetése. 

 

Pedagógiai szakmai 

ellenőrzésre való felkészülés 

 

Pedagógus önértékelési  

folyamat támogatása 

 

Gyakornok kolléga támogatása 

 

Pedagógus életpályamodell 

támogatása 

Jogszabályfigyelés 

A pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező 

minősítési rendszer 

működtetése. 

Felkészülés a tanfelügyeleti 

pedagógus-szakmai 

ellenőrzésekre.  

Pedagógus minősítő eljárás 

lefolytatása, támogatása 

A pedagógus önértékelésbe 

bevontak körének kiszélesítése. 

 

Gyakornok mentorálása 

Önértékelés/minősítéssel 

kapcsolatos jogi változások 

nyomon követése, sz.e 

dokumentumok aktualizálása 

A belső és külső szakmai 

ellenőrzés során reális képet 

kapunk a pedagógiai 

gyakorlatban megjelenő 

erősségekről és fejlesztési 

területekről.  

 

Átfogó képet kapunk a 

vezető/intézmény szakmai 

ellenőrzés során a fejlesztési 

irányokról, fenntartható 

területekről. 

Örökös Zöld Óvoda cím 

elvárásainak való folyamatos 

megfelelés.  

A fenntartható fejlődés 

szemléletének és nevelési 

gyakorlatának fejlesztése.  

Önálló intézményi innováció 

további fejlesztése az előző év 

tapasztalatai alapján. 

Közlekedésbiztonsági oktatási 

Fenntarthatóság elvéhez 

igazodó szakmai tartalmak 

megerősítése a pedagógiai 

gyakorlatba.  

A környezetvédelmi szemlélet 

hatékony megalapozása, 

megszilárdítása, társadalmi 

nyitottság biztosításával, 

szakmai partnerhálózat 

szélesítése. 

Fejlődik a pedagógusok, óvodai 

dolgozók környezeti 

elköteleződése, módszertani 

tudása.  

Erősödik a „Zöld Liget” arculat, 

közösségi tudat 

A partneri kör szélesítése révén 

hatékonyabbá válik a környezeti 

nevelés, LLL szemlélet 

„Zöld Keréken a Zöld 
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segédanyag kidolgozása 

 

Környezetvédelmi 

programjaink, hagyományaink 

továbbfejlesztése, tudástár 

megosztása- disszemináció 

biztosítása 

Natúrparki területek/értékek 

bevonása a pedagógiai 

gyakorlatba. 

Ligetben” közlekedésbiztonsági 

foglalkozástervek, oktatási 

segédanyag kidolgozása 

 

EFOP 3.9.2-16 Humán 

kapacitások fejlesztése a 

dombóvári járásban-Komplex 

óvodai szolgáltatásfejlesztés 

fenntarthatóságának biztosítása 

Szülői szemléletformáló 

workshopok, családi délutánok, 

nyitott programok szervezésével 

a családok ismereteinek 

bővítése a tudatos 

gyermeknevelés, szocializáció 

támogatása érdekében. 

Bővülnek a szülők-családok 

pedagógiai-pszichológiai 

ismeretei, önismerete 

Tudatosabbá válik a 

gyermeknevelés a különböző 

oldalról jelentkező igények és 

elvárások mentén 

Erősödik a szülő-pedagógus-

gyermek kapcsolat, 

kommunikáció, együttműködés 

Tehetségprogram szakmai 

fejlesztése az előző év 

tapasztalatai alapján 

Zenei képességek 

kibontakoztatásának támogatása 

a tehetség ígéretes gyerekek 

fejlesztésével intézményi 

tematika alapján  

 

Veronika-zeneprojekt komplex 

területen történő alkalmazása 

 

Nemzeti identitás erősítése  

A tehetséges gyermekek 

személyiségének komplex 

módon a ,képességeikhez 

igazodóan fejlődése 

 

Pedagógusok módszertani 

tudásának megújulása, 

tudásmegosztás 

 

Magyarságtudat, nemzeti 

hovatartozás erősítése 
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Célok szerint intézkedési terv lebontva 

 

 Tevékenység Időpont Módszer  Felelős Résztvevők Erdmény 

/dokumentum 

1 Az önértékelési rendszer 

további működtetése, 

kiszélesítése, a 

jogszabályok által előírt 

elvárásoknak való 

megfelelés. 

 

- 1 fő pedagógus minősítő 

eljárásának támogatása 

 

- Vezetői tanfelügyeleti 

ellenőrzés lefolytatása 

 

-Intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés lefolytatása 

 

 

-Gyakornok mentorálása 

Becs 

munkaterv 

alapján. 

 

 

 

 

Önértékelési 

terv alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornoki 

szabályzat 

szerint 

Tevékenység látogatás 

 

Dokumentumelemzés 

 

Interjúkészítés 

 

Kérdőívezés 

 

Jegyzőkönyvkészítés 

 

Szakmai konzultáció 

 

Intézkedési terv 

készítés 

 

Vajdics 

Hajnalka 

 

Kissné 

Megyeri 

Csilla 

 

becs mk 

tagok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kissné 

Megyeri Csilla 

 

Vajdics 

Hajnalka 

 

 

Ács  

Zsuzsanna 

 

Pandur Edina 

 

Keppel Szilvia 

 

Apáti Klaudia 

Pedagógus 

önértékelés 

felületi feltöltése 

 

Vezetői/ 

intézményi 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

dokumentumai 

 

Átfogó kép az 

intézmény 

működéséről, 

fejlődési 

irányvonalról 

 

Gyakornok 

felkészítése a 

minősítő vizsgára 

Gyakornoki napló 

Az egyes lépéseket, felelősöket, módszereket, határidőket a 2019/2020-as önértékelési terv tartalmazza. 

2 Örökös Zöld Óvoda cím 

elvárásainak való 

folyamatos megfelelés. 

Szakmai tartalmak 

megújítása, kapcsolati tőke 

fejlesztése.  

A fenntartható fejlődés 

nevelési 

évben 

folyamatosan 

 

 

 

 

Zöld keréken a Zöld 

Ligetben ovi-jogsi 

program saját 

innováció folytatása 

 

Külső/belső 

visszajelzések 

Vajdics 

Hajnalka 

 

Pandur 

Edina 

 

Tóth Sára 

Nevelőtestület  

 

Alkalmazotti 

közösség 

 

Kapcsolódó  

szervezetek 

környezetvédelmi 

szervezetekkel 

való hatékony 

együttműködés 

megszilárdítás, 

partneri kör 

bővítése. 
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szemléletének biztosítása 

komplex tevékenységeken 

keresztül  

Széleskörű (családi), 

intézményen kívüli 

szemléletformálás 

A környezet és egészség 

kapcsolatának 

megvilágítása, 

ismeretbővítés a 

környezeti attitűdformálás 

érdekében 

 

 

 

 

 

 

Madárvárta-Ovi program 

kiépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyeztetett 

programterv 

alapján 

 

hatékony elemzése 

 

Külső kapcsolatok 

további fejlesztése, 

partneri hálózat 

bővítése 

 

Jeles napok 

tevékenységei 

Óvodai mindennapok 

környezetvédelmi 

gyakorlata 

Oktatási segédanyag 

kidolgozása, tudástár 

Nyitott programok 

szervezése, 

médiamegjelenés 

 

terepgyakorlat 

előadások 

 

 

Pedagógusok 

módszertani 

tudása, innovatív 

szemlélete 

megerősödik. 

 

Emisszió 

csökkentés, 

társadalmi 

szemléletformálás 

a fenntarthatóság 

érdekében 

 

 

 

 

 

Élővilággal való 

tudományos 

ismereteken 

alapuló békés 

együttélés 

alapjainak 

megteremtése 

Ismeretnyújtás a 

madárvilággal 

(fajok, élőhelyek, 

életformák…) 

kapcsolatban 

3 A Komplex óvodai 

szolgáltatásfejlesztés 

EFOP projekt fenntartható 

elemeinek további 

-nevelési 

évben 

folyamatosan 

az óvodai 

Szülői 

szemléletformáló 

workshop 

Családi délután 

Vajdics 

Hajnalka 

 

Keppel 

Ács Zsuzsanna 

 

Pandur Edina 

 

Óvodai 

szolgáltatások 

bővítése 

Pedagógiai-
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működtetése nyitott 

programok szervezésével a 

családok ismereteinek 

bővítése a tudatos 

gyermeknevelés, 

szocializáció támogatása 

érdekében. 

programtervh

ez igazodva 

  

 

Információs anyagok 

szerkesztése 

konzultációk 

Szilvia Kissné M. 

Csilla 

Varga 

Lászlóné 

Apáti Klaudia 

pszichológiai 

ismeretek 

széleskörű 

terjesztése 

Szocializáció 

támogatása 

Család-intézmény 

kapcsolatának 

fejlődése 

Programtár 

készítése 

4 Tehetség ígéretes 

gyermekek felismerése 

Egyéni képességi szinthez 

igazított fejlesztés 

biztosítása.  

Induló év tapasztalatainak 

beépítése a gyakorlatba 

Komplex 

személyiségfejlesztés 

munkaterv 

szerint 

Megfigyelés 

 

Tematikus 

foglalkozásokon való 

részvétel biztosítása 

Egyéni bánásmód 

 

Kreatív önkifejezés 

támogatása, 

személyiség komplex 

fejlesztése a 

művészetek által 

Ács 

Zsuzsanna 

Tóth Sára 

Pandur Edina 

Keppel Szilvia 

Kissné M. 

Csilla 

Vajdics 

Hajnalka 

Tehetséggondozó 

csoport alakulása 

Zenei 

tehetségprogram 

fejlesztése 

Ismerkedés a 

népzene és 

klasszikus zene 

világával 

Pedagógiai 

módszertani 

tudásmegosztás 
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További céljaink: 

 

 EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése a dombóvári járásban/komplex óvodai 

szolgáltatásfejlesztés pályázati megvalósítás tapasztalatainak beépítése a tervező 

tevékenységbe 

 Humán erőforrás feltérképezése, toborzás 

 Módszertani nyitottság fenntartása 

 Partneri hálózat bővítése, kölcsönösen előnyös kapcsolati rendszer felépítése 

  „Zöld Ligetes” közösségépítés, image fejlesztése 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése 

 Személyi feltételek, változások zökkenőmentességének segítése 

 A csoportok nevelő, tervező, gyakorlati munkájának folyamatos nyomon követése, 

értékelés, elemzés 

 Egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés biztosítása, különösen intézményünk SNI 

gyermekeinek. Együttműködés fenntartása a szakemberekkel 

 Eredményes pedagógus önértékelés lefolytatása 

 A megfigyelési, mérési eredmények gyermekek fejlődését segítő beépítése a pedagógiai 

folyamatba, hatékony együttműködés fenntartása a szakemberekkel 

 Saját kidolgozott gyermekek nyomon követési rendszerének működtetése, folyamatos 

felülvizsgálata 

 A szakmai munkaközösség működtetése, beszámolóinak, tapasztalatainak beépítése a 

tervező-kivitelező folyamatokba 

 A munkatervben és az év folyamán aktuálisan jelentkező feladatok arányos megosztása 

a pedagógus kompetenciák alapján 

 A harmonikus munkahelyi, kooperatív, innovatív, tudásmegosztást támogató légkör 

fenntartása. 

 

Személyi feltételek- humán erőforrás 

 

Az intézményben idén nem biztosított az előírt humán erőforrás létszám, mivel egy pedagógus 

álláshelyet nyugdíj melletti részmunkaidős munkavállalóval tudtunk betölteni, illetve egy 

óvodapedagógus kollégával kevesebb a pedagógus létszámunk. Az idei nevelési évtől egy fő 

gyakornok óvodapedagógus dolgozik intézményünkben.  

Óvodánkban hét fő óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, négy dajka, valamint egy 

pályázati forrásból foglalkoztatott pedagógiai asszisztens látja el a nevelő-oktató munkát. 
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A takarítási, karbantartási feladatokat 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozó látja el napi 

4 órában. 

Csoport Óvodapedagógus Minősítés Dajka Pedagógiai 

assszisztens 

Napsugár Vajdics Hajnalka 

Keppel Szilvia 

ped II 

Ped I 

Jakab 

Jánosné 

 

 

Apáti Klaudia Szitakötő Pandur Edina Ped I 

Varga Lászlóné (5 ó) 

ped I 

ped II 

Bazsonyi 

Gyuláné 

 

Pillangó Kissné Megyeri 

Csilla 

Tóth Sára 

ped II 

 

gyakornok 

Pencs 

Péterné  

Baglyocska Ács Zsuzsanna 

 

ped II 

 

Turiné 

Gyurkó 

Melinda 

A pedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens munkarendje az intézményi munkatervben 

meghatározottak szerint. 

 

Az óvodapedagógusok által az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidőben ellátott 

feladatok: 

 

 gyermekvédelem, prevenció, 

 óvodai szakmai tevékenységgel összefüggő tervező és szervező tevékenység, 

 saját szakmai tevékenységük értékelése, 

 intézményi dokumentumok készítése, véleményezése, elfogadása, 

 értekezletek, megbeszélések,  

 beszámolók készítése, 

 gyermekkíséret óvodán kívüli programokra, 

 eszközök, dekorációk készítése, 

 tudásmegosztás 

 tehetséggondozás, foglalkozásvezetés 

 Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel 

 

Óvodapedagógusok egyéb feladatai 

 

Felelős neve Feladata 

Vajdics Hajnalka óvodavezetői feladatok, EFOP koordinátor, marketing 

tevékenység, Önértékelés munkaközösség tagja, ovi-jogsi 

foglalkozásvezető, pályázat figyelés, Gyöngyszem Alapítvány 

ügyintéző, Bozsik-ovifoci program kapcsolattartó, „Natúrpark 

az Óvodában” program tanácsadó 

Keppel Szilvia vizuális szertár felelős, önértékelés munkaközösség tagja, 

németre hangoló foglalkozásvezető, elsősegélynyújtás, külső 
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kapcsolattartó 

Tóth Sára Önértékelés munkaközösség tagja, óvodai könyvtár 

szervezése, elsősegélynyújtás, programszervezés, honlap 

gondozása 

Varga Lászlóné programszervezés, ügyeleti rendszer szervezése, óvodai 

énekkar koordinálása 

Kissné Megyeri Csilla Önértékelés munkaközösség vezetése, dokumentáció 

fejlesztése, pályázatfigyelés, gyermek megismerési rendszer 

fejlesztése, mentorálás 

Pandur Edina óvodai könyvtár felelős, könyv kereskedelmi koordinátor, 

Ovi-jogsi foglalkozásvezető, önértékelés munkaközösség 

tagja, mozgásszertár felelős 

Ács Zsuzsanna óvónői énekkar vezetése, Zenei tehetséggondozás vezető,  

külső kapcsolattartó 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztens egyéb feladatai 

 

Felelős neve Feladata 

Jakab Jánosné vezetői iroda takarítása, udvari növényzet gondozása 

Zenei tehetséggondozó mcsoport segítése 

Pencs Péterné nevelői szoba takarítása, tisztítószer nyilvántartás, Kneipp 

ösvény tisztítása, 

Turiné Gyurkó Melinda 

 

fejlesztő szoba takarítása, multifunkciós pálya tisztítása,  

Zenei tehetséggondozó mcsoport segítése 

Bazsonyi Gyuláné 

 

dajkaszoba takarítása, multifunkciós pálya tisztítása 

óvodai növényzet gondozása 

Apáti Klaudia (ped. assz.) dekoráció, dokumentálás, IKT eszköz előkészítés, foglalkozás 

előkészítés, program támogatás 

 

Egyéb dolgozók 

Nagy László Józsefné takarító 4 órás 

Karsai Zoltán karbantartó 4 órás 

Sziliné Szentpáli Adrienn pedagógiai asszisztens (TOP pályázat/ Málta) 

 

 

Tárgyi feltételek-anyagi erőforrás: 

 

Épület, udvar:  

Az épület alkalmas az óvodai nevelés feladatainak ellátására. Nyáron felújításra került a 

negyedik gyermekmosdó, mely nagyban segíti a megfelelő színvonalú nevelőmunkát, 

gondozási feladatok ellátását. A folyosó burkolata a meglevő négy évtizedes cementlap 

minőségi állapota és a higiénikus tisztíthatóság miatt cserére szorul, melyre a fenntartótól 

ígéretet kaptunk. 

Az óvoda helyiségei racionális helykihasználással, optimális funkció meghatározással betöltik 

nevelő-oktató munkát segítő szerepüket. 
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Az óvoda nem rendelkezik tornaszobával, melyet a termek átrendezésével és a bontott 

csoportszervezéssel kompenzálunk a mozgásfejlesztés idején. Jó idő esetén az udvari 

multifunkciós sportpályát használjuk a megfelelő szintű mozgásfejlesztés biztosításához.  

Az óvoda udvara megfelelő arányban rendelkezik szilárd burkolatú és zöldfelületekkel. A 

tavalyi nevelési évben telepített növények megeredtek, de a sövény pótlása a szomszédos 

telkek irányába még mindig megoldandó feladat.  

Az udvari játékok –felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján- megfelelnek az óvodai előírásoknak, 

felújításuk a nyári karbantartási időszakban megtörtént. 

 

Eszközellátottság: 

Az intézmény rendelkezik a kötelezően előírt eszközökkel, melyeket saját költségvetésből, 

illetve alapítványi támogatásból bővítünk. Az idei nevelési évre nem történt új 

eszközbeszerzés. 

 

Óvodai gyereklétszám: 

 

 Óvodai férőhely: 100 Fő (2m2/gyermek előírás alapján 

                            fenntartói engedéllyel 120 fő 

 csoportok száma: 4 

 beíratott gyermekek létszáma (okt 01): 107 fő 

 SNI gyermekek száma: 2 fő 

 gyermekek számított létszáma: 109 fő 

 tanköteles gyermekek száma a nevelési évben: 40 fő 
 

csoport összetétel, 

csoportszervezés 

létszám SNI 

Napsugár részben osztott 26 1 

Szitakötő részben osztott 29 0 

Pillangó vegyes 26 1 

Baglyocska vegyes 26 0 

 

A csoportok kialakításának szempontjai: 

 

- óvodapedagógusok javaslatai 

- szülők igényei 

- gyerekek meglevő kapcsolatai (testvérek, bölcsődei csoporttársak, barátok…) 

- kor- és nemek szerinti arányos elosztás 

- Szociális háttérindex 
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Óvodai eseménynaptár 

 

Program gyerekeknek 

 

Időpont Program Tevékenység/helyszín Felelős Résztvevők 

2019.09. Kirándulások, 

tematikus túra 

Kis-Konda völgy 

tanösvény, 

Természetvédelmi bázis 

Szállásréti-tó  

Csoportos óvónők pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2019.09. Takarítási Világnap Óvoda udvarának 

rendezése, 

környezettudatos 

szemlélet formálása 

Pandur Edina pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2019.09. Autómentes nap Városi programon való 

részvétel 

„gyere gyalog oviba” 

akció az óvodában 

Csoportos óvónők pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, p. assz,  

2019.09 Színház Tinódi Ház Ács Zsuzsanna Pedagógus, 

gyerekek, 

pedasssz 

2019.09.  A magyar népmese 

napja 

 

Óvodai bábelőadás,  

Részvétel a DBÁAMI 

programján 

Ács Zsuzsanna 

 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

ped.assz 

2019.10.  Zene világnapja Óvodai hangszer 

bemutató, örömzene 

Zeneiskola 

növendékeinek 

bemutatója 

Tóth Sára pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, ped 

assz 

2019.10.  Állatok világnapja 

projekt 

Állatfarm látogatás, 

„állatóvoda” akció, 

ismerkedés az 

állatvilággal játékos 

feladatok, feladványok 

Keppel Szilvia pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2019.10. Óvoda fájának 

születésnapja 

Óvoda névadóján ültetett 

fa Oszlopos gyertyán 

második 

születésnapjának 

megünneplése 

Apáti Klaudia pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2019.10. Madármegfigyelési nap madármegfigyelés a 

Madárvártán külső 

szakemberrel 

Vajdics Hajnalka gyerekek, 

pedagógusok 

2019. 

10-11 

Ősz ünnep, szüreti 

mulatság 

Hagyományos 

rendezvényünk az óvoda 

udvarán őszi népi 

ügyességi játékok.  

Ételkészítés őszi 

alapanyagokból az 

Pandur Edina 

Ács Zsuzsanna 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 
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egészséges életmód 

jegyében  

Tök faragás, töksütés 

Népi táncház, 

hagyományos  

szőlőpréselés, taposás  

2019.11. Márton nap DBÁAMI lámpásolás, 

Márton püspök története 

- bábjáték  

Ludas dalok, 

barkácsolás, népi játékok 

Varga Lászlóné pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, ped 

assz 

2019.11. Egészségnap Ismerkedés az 

egészséges táplálkozás 

alapjaival, a fogmosás és 

kézmosás helyes 

technikájával, a 

különböző teák 

gyógyhatásaival. 

Kissné M. Csilla pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2019.11. Fotózás Karácsonyi fotózás 

külső szakemberrel 

Vajdics Hajnalka gyerekek, 

családtagok 

2019.11. Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét 

helyi öko iskolával 

közös pályázati program 

egyeztetett szakmai 

tartalommal 

Vajdics Hajnalka gyerekek 

csoportja, 

pedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztens 

2019.11. Színházlátogatás Tinódi Ház Ács Zsuzsanna pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens, 

szülők 

2019.11. Üzemlátogatás Zöld keréken a Zöld 

Ligetben saját innováció 

keretében a mentősök 

munkájával való 

ismerkedés 

Vajdics Hajnalka gyerekek 

csoportja, 

pedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztens 

2019.12. Adventi készülődés Kézműves tevékenység, 

Adventi családi 

programok, kulturális 

vásár, bábovi  

 

– Grimaszk bábszínház 

Vajdics Hajnalka 

Keppel Szilvia 

 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, ped 

asszisztens, 

szülők 

2019.12.  Mikulás ünnepség Mikulás látogatása a 

csoportokba 

Ünnepi bábjáték 

Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, ped 

asszisztens, 

Szülő 

2019 12.  Híd a generációk 

között-karácsony 

ESZI Aranysziget 

Idősek Otthona lakóival 

közös ünnepi 

Ács Zsuzsanna Baglyocska 

csoport 

Pedagógusok 
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készülődés. Eszi-ben 

2019.12. Madárkarácsony óvodában készített 

ajándékok kihelyezése a 

Madárvártán és 

környékén 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

gyerekek, 

pedasszisztens 

2019.12. Városi karácsonyfa 

díszítés 

Az óvoda 

karácsonyfájának 

díszítése a 

városközpontban. 

Keppel Szilvia Napsugár és 

Szitakötő 

csoport 

pedagógusok, 

dajkák 

2019.12. Családi Advent hagyományos családi 

adventi délután 

gyermekműsorral, közös 

dallal, gyertyagyújtással, 

kézműves műhellyel, 

mézeskalács díszítéssel  

Vajdics Hajnalka,  

Pandur Edina 

 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens, 

Szülők 

2019.12.  Karácsonyi ünnepség Óvodai karácsonyi 

műsor, ünneplés, 

ajándékozás a 

csoportokban 

Kissné M. Csilla Napsugár 

csoport, óvoda 

közössége, 

szülők 

2020.01. Kirándulás, tematikus 

túra 

Téli Szállásréti tó, 

Nyerges erdő 

Lengyel- Annafürdő- téli 

vadetetés-aktív/passzív 

természetvédelem 

Csoport 

pedagógusai 

gyerekek, 

pedagógusok, 

dajkák, 

asszisztens 

2020.02. 

 

Farsang Játékos mulatság a 

csoportokban 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.02. Anyanyelv nemzetközi 

napja 

Versajándékozás 

szakmai partnereinknek. 

Gyermekcsoportokban 

nyelvtörő mondókák 

gyakorlása, vers pósta a 

csoportok között. 

Kissné Megyeri 

Csilla 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens, 

2020.02.  színházlátogatás Városi könyvtár 

Tinódi Ház 

 

Ács Zsuzsanna 

gyerekek, 

pedagógusok, 

dajkák, 

asszisztens 

2020.02. Téltemető Kiszeégetés, télűzés az 

udvaron,  

koszorú úsztatás a 

Konda patakon 

Pandur Edina gyerekek, 

pedagógusok, 

dajkák, 

asszisztens 

2020.03.  Március 15.  Megemlékezés a 

Szigeterdei Kossuth 

szoborcsoportnál 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.03. Üzemlátogatás Zöld Keréken a Zöld Vajdics Hajnalka pedagógusok, 
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Ligetben programunk 

keretében kerékvár üzlet 

látogatása. Ismerkedés a 

szerelő munkájával, a 

kerékpárok felépítésével 

és biztonsági 

felszerelésekkel. 

gyermekek 

csoportja 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.03. Híd a generációk 

között-Tavaszi 

kézműves műhely 

tavaszi barkácsolás, 

zenés együttlét az 

Aranysziget Idősek 

otthon lakóival. ESZI-

ben 

Tóth Sára Pillangó 

csoport, 

pedagógusok, 

dajka 

2020.03. Víz világnapja Kirándulás a helyi vizes 

élőhelyre 

„egy pohár víz” projekt 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.03 Madárvárta-ovi természetvédelmi 

előadás, terepgyakorlat 

Vajdics Hajnalka gyerekek, 

pedagógusok, 

pedasszisztens 

2020.03. színházlátogatás Városi könyvtár 

Tinódi Ház 

Ács Zsuzsanna gyerekek, 

pedagógusok, 

dajkák, 

asszisztens 

2020.04. Húsvéti játszóház, 

húsvétolás 

Óvodai szintű 

programok, népi játékok, 

locsolás, barkácsolás, 

népi hagyományőrzés 

 

Grimaszk Bábszínház 

Kissné Megyeri 

Csilla 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.04. Egy virág-egy gyerek 

akció 

Hagyományos 

virágosítás az óvoda 

udvarán 

Apáti Klaudia pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.04. Ovi-jogsi vizsganap Zöld keréken a Zöld 

Ligetben 

közlekedésbiztonsági 

tanfolyam vizsganapja 

szülők bevonásával. 

Elméleti és közúti 

gyakorlati vizsgák 

Vajdics Hajnalka 

Pandur Edina 

 

(Városi 

rendőrkapitányság, 

Gulyás Gábor) 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

szülők, 

rendőrség, 

média 

2020.04.  Ovi-csalogató Az óvoda épületében 

udvarán óvodai 

bemutató, szülők 

tájékoztatása, közös 

játék 

Csoportos 

pedagógusok, 

dajkák 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, ped 

asszisztens 

2020.04.  A Föld világnapja 

 

Tematikus kirándulás 

Szelektív 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

gyermekek, 



18 

 

hulladékgyűjtés projekt dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.05. Anyák napja Anyák köszöntése a 

csoportokban 

pedagógusok pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, ped 

asszisztens 

szülők 

2020.05.  Madarak és fák napja Kirándulás a 

Madárvártára 

Tematikus foglalkozás  

Ismerkedés az év 

madarával 

Pandur Edina pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.05.  Múzeumi világnap Városi Helytörténeti 

Múzeum és természetőr 

bázis látogatás, 

Keppel Szilvia pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.05. Évzáró- Ballagás Évzáró és ballagási 

ünnepség a 

csoportokban 

pedagógusok pedagógusok, 

dajkák, 

gyerekek, 

szülők 

2020.06. Gyerekhét 

Környezetvédelmi 

Világnap 

VI Családi-Oviolimpia 

vetélkedő,  

gyerekhét szervezett 

programelemei 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

dajkák, 

gyerekek, 

szülők 

2020.06  Bábovi előadás Egyeztetett műsor Keppel Szilvia pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedasszisztens, 

2020.06. Ismerkedős délelőtt a 

leendő ovisoknak 

Óvodai nyílt délelőtt a 

beiratkozott ősszel 

óvodát kezdő gyerekek 

és szüleik részére közös 

udvari játékokkal. 

Tóth Sára pedagógusok, 

dajkák, 

gyerekek, 

szülők 

2020.06. Évvégi kirándulások Buszos tematikus 

kirándulás 

pedagógusok pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

+Részvétel az általános iskolák sportvetélkedőin, óvodák számára szervezett programjain 

egyeztetett időpont szerint. 

  A gyermekek születésnapjának ünneplése csoportszinten 

 

A nevelési év során az „EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése a dombóvári 

járásban/komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés”-ben szereplő fenntarthatósági 

programelemekkel bővül kínálatunk egyeztetett tartalommal. 
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Program szülőknek 

 

Időpont Program Tevékenység/helyszín Felelős Résztvevők 

2019.09. Szülői értekezlet szülők tájékoztatása, 

kérdések-válaszok 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógusok, 

szülők 

2019.09. Szülői értekezlet-

logopédia 

Logopédiai felmérés, 

kérdőívek útmutatója, 

tájékoztatás, egyéni 

kérdések, konzultáció 

Vajdics 

Hajnalka 

Korpádi 

Andrea 

pedagógusok, 

szülők 

logopédus 

2019.11. Fogadóóra Egyéni konzultáció 

csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógus, 

szülők 

2019.12. Adventi készülődés Kézműves tevékenység, 

Adventi családi 

programok, kulturális 

vásár, bábovi 

Pandur Edina 

 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedasszisztens, 

szülők 

2019.12. Családi Advent Óvodai karácsonyi műsor, 

ünneplés, ajándékozás 

Vajdics 

Hajnalka 

Keppel Szilvia 

Napsugár 

csoport, óvoda 

közössége, 

szülők 

2020.01. Szülői értekezlet Aktuális programok, 

tájékoztatás csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógusok, 

szülők 

2020.02. Fogadóóra Egyéni konzultáció 

csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógus, 

szülők 

2020.04.  Ovi-csalogató Óvoda bemutatkozása, 

játékos foglalkoztatás, 

zenés gyermekműsor 

Szülők tájékoztatása 

Egyéni beszélgetés 

pedagógusok, 

dajkák, 

asszisztens 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.04. Szülői értekezlet Aktuális programok, 

tájékoztatás csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógusok, 

szülők 

2020.04. „Ovi jogsi vizsga” Biztonságos Óvoda-ovi 

jogsi foglalkozások zárása, 

kerékpárút 

Vajdics 

Hajnalka  

résztvevő 

gyerekek 

pedagógusok, 

szülők 

2020.05. Anyák napja Anyák/nagymamák 

köszöntése a csoportokban 

pedagógusok pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

szülők 

2020.06.  Gyerekhét 

Környezetvédelmi 

Világnap 

Családi Ovi-olimpia- 

Környezetvédelmi játékok 

Gyerekhét tervezett 

programjai 

Családi vetélkedő 

Vajdics 

Hajnalka 

Pandur Edina 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

szülők 

2020.06. Évzáró- Ballagás Évzáró és ballagási pedagógusok pedagógusok, 
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ünnepség a csoportokban dajkák, szülők, 

gyerekek,  

 Az óvodai szociális segítő munkatárs heti rendszerességgel fogadónapokon áll a szülők 

rendelkezésére. 

 

Nevelés nélküli napok: 

 

Időpont Téma felelős Résztvevők 

2019.10.28. Környezeti nevelés-

szakmai továbbképzés 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

pedasszisztens 

dajkák 

2019.12.07. Tanfelügyeleti 

ellenőrzéssel 

kapcsolatos feladatok 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

pedasszisztens 

2020. 03.27. Gyermeki jogok az 

óvodában 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

pedasszisztens 

dajkák 

2020.04.09. Környezeti nevelés- 

Madásvárta Ovi 

program elemzés-

értékelés 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, 

pedasszisztens 

2020. 05.29. Szociális kompetencia 

fejlesztés 

Vajdics Hajnalka pedagógusok, dajkák, 

pedasszisztens 

 

 

Belső továbbképzés programja  

 

Idő Téma Program Módszer Felelős Résztvevők Dokumentum 

2019

10.28

. 

 

Környezeti 

nevelés-

szakmai 

továbbképzés 

Környezetvédelem 

az óvodai 

gyakorlatban- Zöld 

Liget Óvoda  

interaktív 

előadás 

 

Vajdics 

Hajnalka 

pedagógusok 

pedassziszten

s 

emlékeztető 

2020.

03.27 

Gyermeki 

jogok az 

óvodában 

Gyermekjogok a 

jogszabályok és az 

óvodai 

dokumentumok 

tükrében 

kompetenciahatáro

k 

jogorvoslat 

Előadás 

Szakmai 

beszélgetés 

Eset- 

megbeszélé

s 

Előadás 

Szakmai 

beszélgeté

s 

Eset- 

megbeszél

és 

Vajdics 

Hajnalka 

emlékeztető 

2020.

04.09

. 

Környezeti 

nevelés- 

Madárvárta 

Ovi program 

Program értékelése, 

fejlesztési irányok, 

terepgyakorlat 

megbeszélé

s, értékelés, 

brainstormi

ng 

Vajdics 

Hajnalka 

pedagógusok

dajkák, 

pedagógiai 

emlékeztető 

A külső továbbképzések az intézményi beiskolázási és továbbképzési terv szerint történnek. 
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Belső továbbképzés programja dajkáknak 

 

Idő Téma Program Módszer Felelős Résztvevők Dokumentum 

2020

.03.2

7 

Gyermeki 

jogok az 

óvodában 

gyermekjogok a 

jogszabályok és az 

óvodai 

dokumentumok 

tükrében 

kompetenciahatáro

k 

jogorvoslat 

Előadás 

Szakmai 

beszélgetés 

Eset- 

megbeszélés 

Vajdics 

Hajnalka 

Óvodavezető, 

dajkák 

emlékeztető 

2020

.04.0

9. 

Környezeti 

nevelés- 

Madárvárta 

Ovi program 

Program értékelése, 

fejlesztési irányok, 

terepgyakorlat 

megbeszélés, 

értékelés, 

brainstormin

g 

Vajdics 

Hajnalka 

pedagógusok

dajkák, 

pedagógiai 

emlékeztető 

 

 

Ellenőrzési ütemterv 

 

Időpont Ellenőrzési 

terület/szempont 

Módszer Ellenőrzött  Ellenőrzést 

végző 

Dokumentum 

2019.09. Takarítási rend 

betartása 

megfigyelés dajkák Vajdics 

Hajnalka 

emlékeztető 

2019.11. Foglalkozás 

látogatás 

megfigyelés 

dokumentum 

elemzés 

Tóth Sára 

 

Vajdics 

Hajnalka 

Kissné M. 

Csilla 

programterv 

2020.01. Foglalkozás 

látogatás 

megfigyelés 

dokumentum 

elemzés 

Pandur 

Edina 

 

Vajdics 

Hajnalka 

Ács 

Zsuzsanna 

programterv 

2020.02 Programszervezés megfigyelés 

dokumentum 

elemzés 

Keppel 

Szilvia 

Vajdics 

Hajnalka 

Pandur 

Edina 

programterv 

2020.04. Programszervezés megfigyelés Vajdics 

Hajnalka 

Kissné M. 

Csilla  

Keppel 

Szilvia 

emlékeztető 

2019.10. 

 

csoportnapló 

ellenőrzése 

dokumentum 

ellenőrzés 

pedagógusok Vajdics 

Hajnalka 

naplóbejegyzés 

2020.01. 

 

csoportnapló, 

felvételi-mulasztási 

naplók ellenőrzése 

dokumentum 

ellenőrzés 

pedagógusok Vajdics 

Hajnalka 

naplóbejegyzés 

Egyéb ellenőrzések: az év folyamán a hatósági/ellenőrző szervek által jelzett időpontokban 

 

 

Tagintézmény szintű munkacsoportok 

 

Munkacsoport neve Célja Vezető Tagjai 
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Önértékelési 

munkaközösség 

Az óvoda önértékelési 

rendszerének 

működtetése a 

jogszabályi és a belső 

intézményi elvárások 

mentén  

Kissné Megyeri 

Csilla 

Vajdics Hajnalka 

Pandur Edina 

Ács Zsuzsanna 

Tóth Sára 

Keppel Szilvia 

Varga Lászlóné 

Zenei 

tehetséggondozó 

munkacsoport 

Tehetség ígéretek 

azonosítása 

Egyéni képességszint 

szerinti differenciált 

fejlesztés 

Komplex 

személyiségfejlesztés 

Nemzeti identitás 

erősítése 

Ács Zsuzsanna Tóth Sára 

Varga Lászlóné 

Keppel Szilvia 

 

 

Óvodai szolgáltatások 

 

Szülői igényekre alapozott óvodai szolgáltatásainkat a gyermekek előzetes jelentkezés alapján 

vehetik igénybe. 

 

Ingyenes egész éves szolgáltatások: 

 

 Zöld keréken a Zöld Ligetben közlekedésbiztonsági foglalkozások  

 Hittan (katolikus)  

 Németre hangoló nyelvi foglalkozások 

 Bozsik Ovi-foci foglakozások (külső edző vezetésével) 

 Zenei tehetséggondozó foglalkozások 

 Logopédiai foglalkozás/fejlesztő foglalkozások 

 Szűrések, tanácsadás 

 

Óvodánkban, szakemberhiány miatt a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári 

Tagintézménye a 2019/2020-as nevelési évben gyógytestnevelési ellátást nem tud biztosítani. 

Egyéni ellátás az intézmény telephelyén biztosított 

 

Térítéses szolgáltatások: 

 

 Óvodai vízhez szoktatás - úszás oktatás (10 alkalom/turnus). Az év folyamán három 

turnusban vehetik igénybe a szolgáltatást a székhely óvodában. 

 

Óvodánk saját főzőkonyhával rendelkezik. Az óvodai étkezés térítésköteles, mely alól a 

gyermekek bizonyos feltételekkel mentesülhetnek. 

 

Óvoda külső kapcsolatai: 
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Partner Kapcsolat tartalma kapcsolattartó 

Fenntartó fenntartói-működtetői területen 

való együttműködés 

városi rendezvényeken való 

részvétel, szervezési feladatok 

Vajdics Hajnalka 

Tolna Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

vizsgálatok, tanácsadás, képzések Vajdics Hajnalka 

 

Dombóvári ESZI 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ 

gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működtetése, tanácsadás, fórumok 

Vajdics Hajnalka 

Pandur Edina 

Védőnői 

szolgálat/gyermekorvosok 

szűrővizsgálatok, 

betegségek/fertőzések terjedésének 

megelőzése, higiéniai, 

egészségügyi tanácsadás 

Vajdics Hajnalka 

Keppel Szilvia 

Dombóvári általános iskolák közös rendezvények, kulturális 

programok 

Vajdics Hajnalka 

Kissné Megyeri Csilla 

Földi István Városi Könyvtár papírszínház, szakmai 

együttműködés, kiállítások 

Vajdics Hajnalka 

Tinódi Ház közös rendezvények, kiállítások, 

színház, koncert látogatás 

Ács Zsuzsanna 

ESZI Aranysziget Idősek 

Otthona 

Híd a generációk között program 

működtetése 

Vajdics Hajnalka 

 

SZSZC Esterházy M. 

Szakképző Iskola 

sportcsarnok használat, közös 

rendezvények, öko-projektek 

Vajdics Hajnalka 

Magyar Madártani Egyesület 

Dombóvári Csoportja 

Madárvárta terepgyakorlatok Vajdics Hajnalka 

 

 

Belső kapcsolattartás/kommunikáció rendje: 

 

Az intézmény tagóvodái közötti kommunikáció és információ áramoltatás területei a vezetői 

értekezletek és megbeszélések, évnyitó és évzáró alkalmazotti értekezletek, melyeket az 

intézményvezető hív össze. 

A tagóvodán belüli információ átadása nevelőtestületi értekezletek, pedagógus és noks 

megbeszélések, írásos értesítések formájában történik előre egyeztetett időpontban Az 

értekezletekről, megbeszélésekről jegyzőkönyv, emlékeztető készül. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

 

A szülőket elsődleges partnerként tekintjük a gyermekek nevelése érdekében.  

 

Kapcsolattartás formái: 

 szülői értekezletek évente 3 alkalom 

 fogadóórák évente 2 alkalom 

 eseti megbeszélés 
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 közösségi oldalak működtetése 

 körlevél 

 Szülői közösség megbeszélései 

Fejlesztési célok: 

 

 Tanfelügyeleti (vezetői-intézményi) ellenőrzés tapasztalatainak, értékelésének beépítése 

a fejlesztő tervező tevékenységbe 

 Zöld Keréken a Zöld Ligetben ovi-jogsi program- oktatási segédanyag készítése- 

tudásmegosztás, pályázati források felkutatása, partneri hálózat bővítése 

 Folyosó felújítás 

 Növénytelepítés, zöldfelület fejlesztése 

 Zenei tehetséggondozó program fejlesztése 

 Madárvárta –ovi program kidolgozása, bevezetése 

 Informatikai eszköztár bővítése 
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Mellékletek: 

 

1. Gyermekvédelmi munkaterv 

2. Önértékelési terv 

3. Munkaközösség munkaterve 
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Gyermekvédelmi Munkaterv 

2019-2020-as nevelési év 

 

 

 

 

 
A munkanapló vezetéséért felelős: Pandur Edina 
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MUNKATERV 

 

 
A gyermekvédelem célja: 

 Partneri kapcsolatok fenntartása, bővítése, fejlesztése, hatékony együttműködés a 

gyermekvédelmi szervekkel 

 A kedvezőtlen szociokulturális környezetben élő gyermekek számára esélyegyenlőség 

biztosítása. 

 Óvodába járást akadályozó tényezők feltárása 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek védelme, szocializációjának és 

személyiségfejlődésének elősegítése. 

 Az óvodánkba járó gyermekek teljes testi és lelki egészségének biztosítása. 

 A gyermeki jogok, mint alapérték érvényesítése. 

 

 

 

Feladata: 

 A gyermekeket érő káros hatások azonosítása, prevenciós tevékenység szervezése-

megvalósítása. 

 Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai jogviszony létesítésének elősegítése, óvodai 

hiányzások csökkentése. 

 Partneri kapcsolatok fenntartása, bővítése, fejlesztése, hatékony együttműködés a 

gyermekvédelmi szervekkel 

 Hatékony, közvetlen szakmai kapcsolat fenntartása az óvodai szociális segítő 

szakemberrel és a gyermekvédelmi, egészségügyi szervezetekkel, hatósággal 

  Beilleszkedési-tanulási nehézségekkel, magatartászavarral küzdő gyermekek 

feltérképezése, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítása. 

 Segítőkész, a gyermek fejlődését szem előtt tartó kapcsolat kialakítása a szülőkkel. 

 A kollégák folyamatos szakmai tájékoztatása, esetmegbeszélések, konzultációk biztosítása 

 Jelzőrendszer működtetése 

 Szülők kompetenciáinak erősítése 
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Gyermekvédelmi felelős: Pandur Edina 

 

Elérhetősége óvoda- telefon: 465-342 

Fogadóóra: Páros héten: 10:00-11:00 

        Páratlan héten: 14:30-15:30 

 

 

A munkában résztvevő külső szakemberek, intézmények, szervezetek: 

 

Intézmény/ szervezet 

megnevezése 

Szakember 

megnevezése 

Elérhetőségek Együttműködés 

leírása 

ESZI Székely Ildikó 70-4235664 Óvodai szociális 

ellátás, tanácsadás 

VÉDŐNŐ Bachingerné Dicső 

Erzsébet 

74/466-013 Egészségügyi szűrés, 

tanácsadás 

 

 

 

 Várható eredmények: 

 Valamennyi óvodaköteles gyermek rendszeresen jár óvodába. 

 Nincs igazolatlan hiányzás 

 A szülők nyíltan, őszintén fordulnak problémáikkal az óvodapedagógushoz, 

gyermekvédelmi megbízotthoz. 

 Erősödnek a szülők kompetenciái 

 A nevelőtestület tagjai megfelelő információkkal rendelkeznek a gyermekvédelmi 

rendszer működésével kapcsolatban.  

 

 

Programterv 

 
Időpont Téma Cél, feladat Helyszín Módszer Eredmény 

Szeptember Veszélyeztetett,hátrányos  

helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyerekek azonosítása  

Gyermekek 

kiszűrése 

Nevelői Megfigyelés, 

Adatgyűjtés 

Gyermekvédelmi 

dokumentum 

Október Gyermekvédelmi/ 

pedagógiai ismeretek 

közvetítése a szülők felé  

 

Korszerű 

gyermeknevelési 

módszerek 

közvetítése a 

fogadóóra

, 

megbeszél

és, 

Beszélgetés 

Irodalmi 

ajánlás 

Családi szerepek, 

kohézió 

megerősítése, 

Gyermekek 
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szülők felé. 

A családi 

minőségi 

együttlét 

fontosságának 

rögzítése. 

közösségi 

oldal, 

konzultáci

ó 

szociális 

kompetenciáinak 

erősítése, 

szocializáció 

November Téli ruha gyűjtési akció 

szervezése rászoruló 

családoknak sz.e. 

Csomag készítése. 

HH/HHH 

családok 

hátrányainak 

csökkentése  

 

dajka 

szoba 

Felhívás 

Gyűjtés  

 

Gyermekek 

megfelelő 

ruházathoz 

jutnak  

December Családi advent Szocio-

emocionális 

fejlesztés 

Családi kohézió 

erősítése 

Család-óvoda 

kapcsolat 

fejlesztése 

óvoda 

épülete 

Műsor, 

Beszélgetés, 

Teaház, 

Mézeskuckó 

Szociokulturális 

hátrányok 

csökkenése, 

Érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése 

Óvoda-család 

kapcsolatának 

fejlesztése 

Január Gyermekvédelmi 

nyilvántartás 

felülvizsgálata, 

Rendszerben 

nyilvántartott 

gyermekek 

felülvizsgálata 

Gyermekvédelmi 

törvények 

folyamatos 

nyomon követése 

Nevelői 

szoba 

Jogszabálykö

vetés 

Megfigyelés 

Konzultáció 

Vonatkozó 

jogszabályok 

ismerete 

Gyermekvédelmi 

dokumentum 

aktualizálása 

Február Óvodai hiányzások 

ellenőrzése 

Kapcsolattartás 

az ESZI-vel 

Hiányzások 

okainak feltárása 

Csoportsz

obák 

Naplóellenőrz

és 

Konzultáció 

Az óvodai 

hiányzások 

okainak 

azonosítása/intézk

edési terv 

előkészítése 

Március Szemléletformáló 

szakmai fórum 

Az óvodai 

Szociális segítő 

szakember 

részvételével 

ismeretnyújtás és 

gyakorlati 

tanácsadás a 

családon belüli 

konfliktusok, 

nevelési 

helyzetek 

kezelésével 

Fejlesztő 

szoba 

Óvoda 

épülete 

Szakmai 

beszélgetés 

Esetmenedsze

ment 

Tanácsadás 

A családok 

gyermeknevelésse

l kapcsolatos 

fejlesztendő 

területeinek 

erősítése 

Elvárt családi 

szerepek 

felvállalásának 

támogatása 
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kapcsolatban 

Április Családi délután Önismeret és 
mentális egészség 

témakörében való 

interaktív 

ismeretnyújtás 

Relaxációs 

technikák, 

Tesztek 

óvoda 
épülete 

Beszélgetés, 
Előadás 

Teszt, kérdőív 

A szülők reális 
önismerete segíti 

a 

gyermeknevelési 

helyzetek adekvát 

kezelését 

Május Gyermekvédelmi 

beszámoló készítése az 

éves munkáról 

A nevelési év 

szakmai 

tevékenységének 

elemző 

értékelése. 

Jövőre vonatkozó 

tervek 

előkészítése. 

Nevelői 

szoba 

Elemzés 

Értékelés 

Dokumentáci

ó 

Beszámoló a 

nevelési év 

gyermekvédelmi 

tevékenységéről  

 

Folyamatosan végzett tevékenységek: 

 

 Gyermekek szociokulturális helyzetének nyomon követése 

 Tanácsadás nevelési, fejlesztési kérdésekben 

 Jelzőrendszer működtetése 

 Kapcsolattartás a gyermekvédelmi rendszer szereplőivel 

 Konzultáció a pedagógusokkal, szülőkkel (érintett partnerekkel) 

 Szülőkkel való aktív, bizalmi viszony fenntartása 

 Fogadóóra biztosítása 

 Jogszabályok és egyéb szabályozó dokumentumok változásainak nyomon követése 
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MUNKATERV 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 

Önértékelést Támogató Munkaközösség 

 

 

2019/2020 nevelési év 

 

Készítette: Kissné Megyeri Csilla 

munkaközösség vezető 
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MUNKATERV 

 

1. A munkaközösség célja: 

 

 Törvényi előírásoknak megfelelő hatékony belső önértékelési rendszer 

működtetése  

- tervezés, koordinálás, támogatás, ellenőrzés 

 Az intézmény tudatos szakmai fejlődésének támogatása 

 Felkészülés az intézményben történő tanfelügyeleti (pedagógiai-szakmai) 

ellenőrzésre 

 

2. Feladata: 

 

- A tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelési rendszer működtetése. 

- A vezetői és intézményi tanfelügyelettel kapcsolatos további feladatok ismertetése, 

nevelőtestület, partnerek tájékoztatása, kommunikáció 

- Az önértékelési program és önértékelési éves tervvel összhangban megfogalmazott 

munkatervben rögzített feladatok megvalósítása 

- Az óvodai nevelés fejlesztése érdekében: az önértékelésben részt vett 

óvodapedagógusok, és az óvodavezető önfejlesztési tervében, valamint az 

Intézményfejlesztési/Intézkedési tervben megfogalmazott fejlesztésre kijelölt területek 

végrehajtásának megkezdése 

- Belső önértékelési rendszer felülvizsgálata a pedagógus vezetői, intézményi önértékelés 

tapasztalatai alapján.  

- Az önértékelésre vonatkozó jogszabályi változások nyomon követése 

 

3. A munkaközösség szervezeti struktúrája 

Vezetője: Kissné Megyeri Csilla 

 

Tagjai: 

- Vajdics Hajnalka 

- Keppel Szilvia 

- Pandur Edina 

- Ács Zsuzsanna 

- Tóth Sára 

- Varga Lászlóné 
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4. A munkaközösség működésének várható eredménye: 

 

- A pedagógus, vezetői és intézményi önértékelés tapasztalatai, a dokumentumokban 

megfogalmazott fejlesztendő területekhez kapcsolódó célok és feladatok mentén 

történő pedagógiai tevékenységek hozzájárulnak az intézményben folyó hatékony, 

eredményes szakmai munka fenntartásához és fejlesztéséhez. 

- Az önértékelt pedagógusok reális képet alkotnak/kapnak szakmai munkájuk 

hatékonyságáról, pedagógiai kompetenciájuk szintjéről. 

- Az önértékelés, valamint a tanfelügyelet összegző eredménye megjelöli a későbbi 

egyéni és intézményi fejlesztési célokat, képzési irányokat. 

- Összekapcsolódik az önértékelés és tanfelügyelet, az intézményi önértékelés 

tartalmazza a tanfelügyeleti ellenőrzésnek megfeleltethető adatokat (továbbiakban: 

intézményi önértékelés). 

- A Fejlesztési tervekben (pedagógusok), az Intézkedési tervben (vezető), a Tanfelügyelet 

által megfogalmazott feladatok végrehajtásának megkezdése. 

- A pedagógus minősítő rendszer fogalmi és tartalmi tanulmányozásával eredményes 

minősítés megvalósulása 

- A folyamatos kommunikáció által ismertté válik minden érintett előtt, hogy az 

intézmény milyen módon tud megfelelni saját céljainak, azok megvalósításában hol 

tartanak. 
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5. PROGRAMTERV 

 

 

Időpont/ 

 
Téma Cél, feladat Felelős 

2019/2020. 

tanév első 

félév 

 

 

-A  2019/2020-as nevelési év önértékelési feladatainak 

meghatározása 

 

-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 

módosításának óvodai vonatkozásai 

 

- Tanügyigazgatás teljes körű folyamatának megismerése 

 

- A lezajlott önértékelések tapasztalatainak átadása 

 

 

 

 

-A Fejlesztési tervekben (pedagógus), Intézkedési 

tervben (intézmény) megfogalmazott erősségek, és 

fejlesztendő területek megismertetése (kompetencia 

területekhez kapcsolódóan) 

 

- Felkészülés a vezetői és intézményi szint külső 

szakmai-pedagógiai ellenőrzésére 

 

- A pedagógus-minősítési eljárásban részt vevő kolléga 

felkészítése, információk átadása (dokumentáció, 

határidők, OH felület alkalmazása) 

 

-Feladatok, határidők megjelölése 

 

-Tartalmi változások megismerése, ennek alapján 

történő intézményi működés 

 

 

- Önértékelés elemeinek (jegyzőkönyvek, Fejlesztési-, 

Intézkedési tervek) tartalmi áttekintése 

- Az intézmény pedagógiai folyamatainak javítása 

 

- Az intézményben érintett alkalmazottak ismerjék meg 

a célkitűzéseket, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat 

 

Szükséges dokumentumok előkészítése 

- folyamattámogatás 

 

-A minősítési eljárásban részt vevő kolléga támogatása 

 

- Sikeres portfólió készítés 

 

Vajdics Hajnalka 

 

 

Kissné Megyeri 

Csilla 

 

Kissné Megyeri 

Csilla 

 

 

 

 

 

Vajdics Hajnalka 

 

 

 

Kissné Megyeri  

Csilla 

 

 

Kissné Megyeri 

Csilla 
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- Minősítési eljárásrend megismerése 

(pedagóguskompetenciák, indikátorok útmutató (6). 

változata alapján) 

 

- Gyakornoki szabályzat tartalmának megismerése  

- A gyakornok szakmai segítőjének (mentor) feladatai 

 

- A tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeinek 

ismertetése 

 

- Hatáskörök, feladatok kijelölése, a dokumentáció 

színvonalas elkészítése 

 

 

Gyakornok és mentor feladatainak, kompetenciáinak, 

határidők, gyakornoki napló megismerése 

 

-Eredmények, tapasztalatok, fejlesztési irányok 

megismerése, kijelölése 

Vajdics Hajnalka 

 

 

 

 

2019/2020. 

tanév 

második 

félév 

 

 

-- A pedagógus-minősítési eljárásban részt vevő kolléga 

minősítése 

 

-A tanfelügyeleti ellenőrzések megállapításainak 

összevetése az egyes önértékelési szintek eredményeivel 

(kiemelkedő területek, fejlesztendő területek, célok, 

feladatok) 

 

- A pedagógusok önértékelése során megfogalmazott 

fejlesztendő területek mérföldköveinek figyelemmel 

kísérése (feladatok, módszerek, elvárt eredmény) 

 

-Az intézményvezető Önfejlesztési tervében 

megfogalmazott fejlesztendő területek mérföldköveinek 

figyelemmel kísérése (feladatok, módszerek, elvárt 

eredmény) 

 

-Az intézményi önértékelés során az 

Intézményfejlesztési/Intézkedési terv fejlesztendő 

 

-A minősítési eljárás sikeres lebonyolítása 

 

 

 

- Az intézmény szakmai fejlődésének támogatása 

érdekében az intézményi célok, feladatok áttekintése, 

korrekciója 

 

-Alakuljon ki az érintettek rendszerszemlélete 

 

 

 

 

 

 

-Az egyes önértékelési szintek fejlesztendő területeinek 

megvalósítása 

 

Intézmény 

alkalmazottai 

 

 

Vajdics Hajnalka 

 

 

 

Kissné Megyeri 

Csilla 

Keppel Szilvia 

 

 

 

Vajdics Hajnalka 
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területei mérföldköveinek figyelemmel kísérése 

(feladatok, módszerek, elvárt eredmény) 

 

 

 

 

 

h. i.: 2020. 

06.30. 

- Beszámoló az önértékelési szintek célkitűzéseinek 

megvalósulásáról 

 

- Beszámoló a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeihez 

igazodó pedagógiai célok, esetleges korrekciók 

kijelöléséről 

- Összesítő adatok a szakmai munka hatékonyságáról 

és a fejlesztési irányokról 

 

- Az önértékelés folyamatában érintettek tájékoztatása, 

tapasztalatok átadása 

 

Kissné Megyeri 

Csilla 

 

Vajdics Hajnalka 

 

 

Az intézményben az önértékelés támogatására létrehozott belső ellenőrzési csoport (becs) munkaterve megegyezik az erre a célra létrejött és a 

csoportot magába foglaló Önértékelést támogató Munkaközösség munkatervével. 

 

 

……………………………………………
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DOMBÓVÁRI 
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TAGÓVODÁJA 
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Adatok 

 

Intézmény neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda  

Székhelye: 7200. Dombóvár Zrínyi utca 10. 

Feladat ellátási hely: Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 

 7200. Dombóvár Bezerédj utca 33. 
 

Jogszabályi háttér 

Sorszám Azonosító Név Rövidítés 

1. 2011.CXC. törvény A nemzeti köznevelésről Köznev. tv 

2. 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet. 

 

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

EMMI rend. 

3. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 

 

1. Hatálya: Az Intézményi Éves Önértékelési Terv hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének pedagógusi körére. 

A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező. 

2. Érvényessége: 2019. 09. 01-től 2020. 08. 31-ig. 

3. Felülvizsgálatának 

ideje:  

Az Intézményi Éves Önértékelési Tervet jogszabály módosítás esetén felülvizsgálni és indokolt esetben módosítani 

szükséges. 

 

Az intézményi éves önértékelési terv dokumentumainak kezelése, tárolása 

A dokumentumokat az Intézményi Önértékelési Ötéves Programban  meghatározottak szerint kell kezelni. 

 

Belső Önértékelési Csoport (BECS) 

Terület Feladat Felelős megnevezése Dátum/határidő 

Tagjainak létszáma Belső Önértékelési Csoport    BECS 6fő 

Kissné Megyeri Csilla 

önértékelési folyamathoz 

igazítva 

Tagok, megbízása Intézményvezető feladata Földesi Nikoletta 

Vajdics Hajnalka 

önértékelési folyamathoz 

igazítva 
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A tagok feladatai Az önértékelési folyamat során bevonandó pedagógusok 

felkészítése 

Partnerek tájékoztatása, kommunikáció 

Önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítése 

Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen 

és a dokumentumokban nyomon követni a folyamatokat 

Gondoskodni az önértékelés minőségbiztosításáról 

Adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk 

felvétele, szükség esetén kérdőíves felméréshez kapcsolódó 

adatrögzítés, értékelés) 

Kissné M. Csilla 

BECS tagok 

Folyamatos 

 

Tájékoztatás 

Feladat Határidő Felelős  Dátum/határidő 

A nevelőtestület tájékoztatása az önértékelés céljáról, az 

önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról és az elvárt 

eredményekről 

Önértékelés megkezdése előtt Intézményvezető 2019.09 

Az önértékelésben érintett pedagógus számára tájékoztatást kell 

adni az ütemezésről, az értékelésben részt vevő személyekről, 

azok feladatairól, az értékelés módszertanáról, eszközeiről 

Önértékelés megkezdése előtt Intézményvezető 2019.09 

Szülők tájékoztatása A rendszer bevezetésével egy 

időben írásos tájékoztató és évente 

tájékoztató 

Intézményvezető 2019.09 

Fenntartó tájékoztatása A rendszer bevezetésével egy 

időben írásos tájékoztató és évente 

tájékoztató 

Intézményvezető előírás szerint 

 

Az intézményi elvárás rendszer meghatározása 

 

Feladat Ütemezés Felelős  Dátum/határidő 

Az intézménynek felülvizsgálja, megfogalmazza azokat a standardhoz képest 

sajátos elvárásokat, amelyek teljesülését vizsgálni fogja. 

2019-2020 nevelési év BECS 2019.09.30. 

A véglegesített intézményi elvárásokat rögzíteni az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai támogató rendszerben, amely elérhetővé teszi azokat 

a Hivatal, a külső szakértők és szaktanácsadók számára 

2019-2020 nevelési év Intézményvezető 2019.09.30. 
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Az óvodapedagógus önértékelése 

Az önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság Érintettek köre Végzi Felelős 

megnevezése 

Dátum/hatá

ridő 

Óvodapedagógusokra és 

amennyiben az 

óvodavezető 

munkakörének része a 

foglalkozás tartása 

Óvodapedagógus 

önértékelő kérdőív 

5 évente 1x Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

Bereczki Adrienn 

Csapo Edina Evelin 

Kissné Megyeri Csilla 

Keppel Szilvia 

Pandúr Edina 

Tóth Sára 

BECS tag BECS tag  Ütemterv 

alapján 

Óvodapedagógusokra és 

amennyiben az 

óvodavezető 

munkakörének része a 

foglalkozás tartása 

Szülői kérdőív 5 évente 1x Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

Bereczki Adrienn 

Csapo Edina Evelin 

Kissné Megyeri Csilla 

Keppel Szilvia 

Pandúr Edina 

Tóth Sára 

A kérdőívet az 

óvodapedagógus 

által nevelt 

gyermekek szülei 

töltik ki 

BECS tag Ütemterv 

alapján 

Óvodapedagógusokra és 

amennyiben az 

óvodavezető 

munkakörének része a 

foglalkozás tartása 

Óvodapedagógus 

munkatársak-kérdőív  

5 évente 1x Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

Bereczki Adrienn 

Csapo Edina Evelin 

Kissné Megyeri Csilla 

Keppel Szilvia 

Pandúr Edina 

Tóth Sára 

Nevelőtestület 

tagjai, 

óvodapedagó 

gusok 

BECS tag Ütemterv 

alapján 

Óvodapedagógusokra és 

amennyiben az 

óvodavezető 

munkakörének része a 

foglalkozás tartása 

 

 

Óvodapedagógusra 

vonatkozó interjú 

5 évente 1x Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

Bereczki Adrienn 

Csapo Edina Evelin 

Kissné Megyeri Csilla 

Keppel Szilvia 

Pandúr Edina 

Tóth Sára 

BECS tag , 

intézményvezetőhel

yettes 

BECS tag Ütemterv 

alapján 
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Óvodapedagógusokra és 

amennyiben az 

óvodavezető 

munkakörének része a 

foglalkozás tartása 

Dokumentumelemzés  

Az Óvodai nevelés 

országos 

alapprogramjára, az 

óvoda pedagógiai 

programjára épülő egész 

éves nevelési, tanulási 

ütemterv, a 

csoportprofil, a 

tematikus terv és az éves 

tervezés egyéb 

dokumentumai 

Egyéb foglalkozások 

tervezése 

Óvodai csoportnapló 

Gyermeki produktumok 

Tevékenység/foglalko-

zás tervezésének 

dokumentumai 

5 évente 1x Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

Bereczki Adrienn 

Csapo Edina Evelin 

Kissné Megyeri Csilla 

Keppel Szilvia 

Pandúr Edina 

Tóth Sára 

BECS tag, 

Intézményvezető 

BECS tag Ütemterv 

alapján 

Óvodapedagógusokra és 

amennyiben az 

óvodavezető 

munkakörének része a 

foglalkozás tartása 

Kompetencia alapú 

önértékelés kiemelkedő 

és fejlesztendő területek 

meghatározása 

5 évente 1x Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

Bereczki Adrienn 

Csapo Edina Evelin 

Kissné Megyeri Csilla 

Keppel Szilvia 

Pandúr Edina 

Tóth Sára 

BECS tagok BECS tag Ütemterv 

alapján 

Óvodapedagógusokra és 

amennyiben az 

óvodavezető 

munkakörének része a 

foglalkozás tartása 

Kompetenciánként 

meghatározni a 

kiemelkedő és 

fejlesztendő területeket 

5 évente 1x Vajdics Hajnalka 

Ács Zsuzsanna 

Bereczki Adrienn 

Csapo Edina Evelin 

Kissné Megyeri Csilla 

Keppel Szilvia 

Pandur Edina 

Tóth Sára 

Intézményvezető, 

Óvodapedagógus 

BECS tag Ütemterv 

alapján 
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Önértékelési feladatok a 2019-2020-as nevelési évre 

 

 Pedagógus önértékelési folyamat támogatása 

 Az intézményvezető önértékelése a 2018-2019-es nevelési évben megtörtént, rögzítésre került az informatikai rendszerben 

 Az intézmény átfogó önértékelése a 2018-2019-es nevelési évben megtörtént, rögzítésre került az informatikai rendszerben. 

 A vezető és az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése a 2019-2020-as nevelési évben (2019. október 17, és 2019. december 03.) tervezett. 

 

2019-2020 Pedagógus Önértékelés Ütemterve 

Pedagógus neve Önértékelés 

kezdete 

Önértékelés 

befejezése 

Ellenőrzési módszer, eszköz Ellenőrzésen részt 

vevő BECS tag 

Felelős 

Keppel Szilvia 2. félév rögzített 

mérföldkő 

időpontja 

szerint. 

Dokumentumelemzés: éves terv, tematikus terv, egyéb 

dokumentumok, foglalkozás terv, egyéb foglalkozások 

tervezése 

(tehetséggond. egyéni fejl.terv, gyermekmunkák) 

Foglalkozás-látogatás (reflexió) 

Interjúk pedagógussal, vezetővel 

Kérdőíves felmérések önértékelő, szülői, munkatársi 

Kissné Megyeri Csilla 

 

 

 

Pandur Edina 

Ács Zsuzsanna 

Vajdics Hajnalka 

 

Vajdics 

Hajnalka 

 

Kissné M. 

Csilla 

 

 

2019-2020 Vezetői Tanfelügyeleti ellenőrzés Ütemterve 

Önértékelés kezdete Önértékelés befejezése Ellenőrzési módszer, eszköz Ellenőrzést végzők Felelős 

2019.10.17 folyamathoz igazítva Tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatához igazodó 

feladatok (dokumentumelemzés, interjú…) 

 

Önfejlesztési terv készítése 

Tóth Zsuzsanna  

vezető tanfelügyelő 

Dr Bertalanné Perényi 

Andrea 

tanfelügyelő 

Vajdics Hajnalka 

Kissné Megyeri 

Csilla 

 

2019-2019 Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés Ütemterve 

Önértékelés kezdete Önértékelés befejezése Ellenőrzési módszer, eszköz Ellenőrzést végzők Felelős 
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2019.12.03. folyamathoz igazítva Tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatához igazodó 

feladatok (dokumentumelemzés, interjú…) 

 

Intézményfejlesztési terv készítése 

Színné Kaczvinszki Éva 

Kriskó Krisztina 

Bosnyák Zoltánné 

Vajdics Hajnalka 

Kissné Megyeri 

Csilla 

 

Az előírt szempontokat vizsgálva készítjük el az éves intézményi önértékelést. 

2019-2020 Intézményi éves önértékelés Ütemterve 

Önértékelés kezdete Önértékelés befejezése Ellenőrzési módszer, eszköz Ellenőrzésen részt 

vevő BECS tag 

Felelős 

2020.02.01 2020.06.30. Dokumentumelemzés 

 

BECS tagok Kissné 

Megyeri Csilla 

 

 

Folyamatszabályozás 

 Feladat Felelős Határidő 

1. Az adott nevelési évben értékeltek körének meghatározása Intézményvezető Az adott nevelési év 

tanévnyitó értekezlete 

2. Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékeljenek, felelősök, értékelő megbeszélés időpontja) BECS vezető Az adott nevelési év  09.30. 

3. A szükséges iratminták, értékelőlapok előkészítése BECS vezető Az adott nevelési év  09.30 

4. Az értékeltek tájékoztatása, az értékelési rendszer és az értékeléshez használt dokumentumok, 

iratminták hozzáférhetőségének biztosítása 

BECS vezető Az adott nevelési év  09.30 

5. az értékelésben résztvevők (értékelők) felkérése, tájékoztatása, értékelőlapok átadása BECS vezető 5 nappal az önértékelés 

kezdete előtt 

6. A korábbi évek dokumentumainak összegyűjtése, rendszerezése BECS vezető 15 nappal az önértékelés 

kezdete előtt 

7. A partneri elégedettség mérésének lebonyolítása BECS team önértékelési folyamathoz 

igazodva  

8. Kérdőívek számítógépes összesítése BECS team önértékelési folyamathoz 

igazodva 

9. Az elkészült (kitöltött) értékelő dokumentumok gyűjtése  BECS vezető Folyamatos 

10. Értékelő megbeszélés előkészítése (legalább egy héttel az értékelő megbeszélés előtt): 

 Időpont egyeztetés az érdekelt kollégával 

 Beszélgetésen résztvevők kijelölése (int.vezetés, BECS vez.) 

BECS vezető az értékelő megbeszélés 

előtt 
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 Átadni az értékelt számára az Önértékelő lapot, amit kitöltve hozzon magával 

11. Az értékelő megbeszélés lebonyolítása 

 Megfelelő nyugodt körülmény biztosítása, legalább egy óra időtartamra 

 Lehetőség a véleménycserére (meggyőző érvek esetén vezetői értékelés korrigálható) 

 Erősségek, fejlődési irányok közös megfogalmazása 

 Mindezekről vezetői feljegyzés, ami alapján elkészíti az összegző értékelést 

BECS vezető A szükséges adatok 

begyűjtése után 

12. Az összegző értékelés átadása az értékelt pedagógusnak (Aláírások) Intézményvezető Önértékelés befejezéseként 

jelzett dátum 

13. Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása Intézményvezető Önértékelés befejezése után 

két hét 

 

  


