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Az intézmény éves munkatervének törvényi háttere: 

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

 3. § (1) Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az 

óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség véleményét is.  

 3. § (2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni  

a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,  

b) a szünetek időtartamát,  

d) az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,  

e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,  

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját,  

g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,  

h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.  

  

Általánosan érvényesítendő elvek: 

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

 Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek 

 átfogja az intézmény egészét 

 készítésének logikája könnyen áttekinthető 

 

 
 

 

Megnevezés / tartalom, jogszabályi hivatkozás 

 

 

Megfelelőség 

 

Szakértő értékelése 

 Igen Rész- 

ben 

Nem 

 

1. 

A MUNKATERV eljárásjogi megfelelősége 

A nevelőtestület elfogadó határozatának 

megléte 

x    

A véleményezési jog gyakorlására vonatkozó 

eljárási szabály betartása 
x   Beépítésre került az elmúlt évi szakértői javaslat, mi szerint, a 

 véleményezési jog gyakorlására vonatkozó eljárásnak része 

kell, hogy legyen a fenntartói véleményezés.  

2. Alaki formai megfelelőség - Szerepel a dokumentumon: 

OM- azonosító x    
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Megnevezés / tartalom, jogszabályi hivatkozás 

 

 

Megfelelőség 

 

Szakértő értékelése 

 Igen Rész- 

ben 

Nem 

keltezés x    

intézményvezető aláírása x    

bélyegzőlenyomat x    

az alkalmazotti közösség képviselőjének 

aláírása 

x    

a véleményezési jogot gyakorlók aláírása x    

Rendelkezik a hatályáról, hatálybalépés 

időpontjáról 

x    

A nevelőtestületi elfogadás törvényessége x    

Az elfogadásról készült jegyzőkönyv rögzítette a szükséges adatokat, tényeket: 

helyet, időt x    

jelenlévők számát, nevét (jelenléti ív) x    

nyilatkozatait     

a szavazási eljárás szabályairól szóló 

megállapodást 

x    

a döntés tényét (határozat) 

 

x    

3. Felsorolás a munkaterv elkészítése során 

figyelembe vett dokumentumokról 

 

x   .  

4. A MUNKATERV tartalmi elemei 

 

 A nevelési év rendje: 

Nevelés nélküli munkanapok időpontja, 

felhasználása 

x   A törvény által engedélyezett 5 nevelés nélküli munkanap 

közül 4 betervezésre került, 1 napot az elmúlt évek 

tapasztalataira alapozva „váratlan esemény esetén” kíván 

felhasználni az óvoda. 
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Megnevezés / tartalom, jogszabályi hivatkozás 

 

 

Megfelelőség 

 

Szakértő értékelése 

 Igen Rész- 

ben 

Nem 

Szünetek időtartama 

 

x   Részletesen megtervezett tartalom. 

Programok: Nemzeti ünnepek, 

megemlékezések, hagyományápolások 

időpontja 

x   Székhely és telephelyi szinteken – meghagyva az egyes 

telephelyeken kialakult hagyományokat - időpontokkal és a 

felelősök megnevezésével közel 70, a pedagógiai programmal 

koherens tervezett programja van az óvodának.  

 

Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek 

és tanácskozások, munkatársi értekezletek 

időpontja 

 

x    

Az intézmény bemutatkozását szolgáló 

pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontja 

x   Az óvoda nyitottságát alátámasztó alkalmakat több ponton is  

tartalmazza a munkaterv. 

Megjegyzés: A beírt gyermekek szülei számára is - 

intézményi vagy csoport szinteken - már az éves 

munkatervben szükséges meghatározni a nyílt napok 

időpontjait!   

Szülői értekezletek és fogadó órák időpontjai 

 

x   A szülőkkel történő kapcsolattartás éves feladatai a csoportok 

és intézmény szintjén részletesen tervezett, megjelenítve a 

kapcsolattartó személyeket, valamint az egyes csoportok 

szintjén 2-3 alkalmat témával és időpontokkal ellátva. 

 

Javasolt az együtt gondolkodás, a közös értékek képviselete 

szempontjából is nevelési évenként óvoda szinten, tehát 

minden csoportot érintően egy olyan terület/téma 

kiválasztása, amelyet az óvodapedagógusok egységes (pld. 

munkaközösségi foglalkozásokon) felkészítése/felkészültsége 

után a csoport szülői értekezleteken feldolgoznak. Pld.: A 
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Megnevezés / tartalom, jogszabályi hivatkozás 

 

 

Megfelelőség 

 

Szakértő értékelése 

 Igen Rész- 

ben 

Nem 

neveltségi szint és az iskolai életmódra való alkalmasság 

kapcsolata, vagy A „békés egymás mellett élés” lehetőségei, 

stb. 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő 

vizsgálat időpontja 

x   Részletesen tartalmazza az óvoda- egészségügyi ellátás 

személyi feltételeit, valamint a hónapok megjelölésével az 

állapotfelmérő egészségügyi vizsgálatok várható időpontjait.    

5. A nevelési/pedagógiai, és a minőségelvű működést szolgáló fejlesztési célkitűzések és feladatok 

 

Óvodavezetői pályázat/vezetési program 

időarányos megvalósítása 

x   Az elmúlt évi szakértői javaslat beépült, ennek megfelelően 

megjelenítésre kerültek a vonatkozó időarányos feladatok. 

Megelőző nevelési év fenntartói értékeléséből 

fakadó célok és feladatok 

- - - A javasolt elvárások beépültek az év munkatervébe. 

 

Javasolt, hogy kerüljenek kigyűjtésre a megelőző év 

fenntartói ellenőrzéseiből, és az éves beszámoló értékelés 

fenntartói javaslataiból fakadó feladatok, és épüljenek be a 

következő nevelési év terveibe! 

 Az alapdokumentumok és a nevelési év 

sajátosságai, valamint az intézmény 

specialitásai alapján az év fő feladatainak 

kiemelése 

x   Az intézmény kiemelt feladatai és céljai sorában az elsődleges 

célok között jelenik meg bevezetésre kerülő PP feltételeinek 

megteremtése között a nyugodt légkör, a szakszerű és 

törvényes működés, valamint a szabályozó dokumentumok 

beválás vizsgálata. 

Infrastruktúra: Eszköz és felszerelés, felújítás, 

karbantartás 

 

x   Javasolt a jövőben munkatervi szinten kezelni az 

Önértékelési kézikönyv: Az intézmény önértékelésének 

területei: 6. A pedagógiai munka feltételei teljes körű 

tartalmakat. 

Humán erőforrás fejlesztés: külső és belső 

képzés/továbbképzés, szakmai 

munkaközösségek, óvodavezetői értekezletek 

x    

Elismerést érdemlő az intézmény belső továbbképzési 

rendszere; szakmai munkaközösségek és munkacsoportok 
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Megnevezés / tartalom, jogszabályi hivatkozás 

 

 

Megfelelőség 

 

Szakértő értékelése 

 Igen Rész- 

ben 

Nem 

és nevelőtestületi tanácskozások 

céljai/feladatai, időpontjai 

tervei. 

 

Minőséggondozás – Intézményi Önértékelést 

Támogató Munkacsoport tevékenysége 

x  

 

 Részletes, az aktuálisan érintettek megjelölésével.  

Gyermekvédelmi tevékenység x  

 

 Épületenként van megbízva egy-egy kolléga a 

gyermekvédelmi feladatok koordinálásával, akik a 

Gyermekvédelmim munkacsoport tagjai. 

Az intézményvezetés ellenőrző és értékelő 

tevékenysége 

x   - A vezetői ellenőrzés és értékelés részben beépül az 

önértékelésbe. 

- Az ellenőrzés-értékelés alapelvein túl az alábbi  

- Tervezett tartalmak: 

- Gazdálkodás  

- Tanügyigazgatás 

- Szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, 

elkészítés 

- A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

- A működés feltételei – fizikai környezet 

- Személyi 

- Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak 

- Alkalmazottak munkája 

- Szolgáltatások 

- A szervezet működése 

- Tisztasági szemlék 

Mérés-értékelés: (Programbeválás, 

partnerkapcsolatok működtetése, intézményi 

önértékelés, teljesítményértékelés) 

x   Tervezett mérések: 

- az önértékelések száma: 8 pedagógus, 1 vezető    

- szülői igény és elégedettség mérés az önértékeléssel 

érintett kollégák körében 

- szabályozó dokumentumok beválás 
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Megnevezés / tartalom, jogszabályi hivatkozás 

 

 

Megfelelőség 

 

Szakértő értékelése 

 Igen Rész- 

ben 

Nem 

vizsgálata(Megjegyzés: véleményem szerint még 

korai. 

6. Tanügy-igazgatási feladatok ellátása 

(SZMSZ, Házirend, HOP, ÖP és egyéb 

szabályozó dokumentumok törvényhez 

igazítása, beiskolázás, stb.) 

 

x   Beépült a stratégiai dokumentumainak folyamatos nyomon 

követése, beválás és hatékonyság vizsgálata. 

7. Minden egyéb, a nevelőtestület által 

szükségesnek ítélt kérdés 

 

- - -  

Rövid szöveges értékelés: 

Mestervezetői felkészültséggel elkészített tervezési dokumentum, mely beépítve az intézmény átszervezés első éves tapasztalatait, jelentősen 

hozzájárul a bevezetésre kerülő PP minőségelvű megvalósításához, az óvoda zavartalan működéséhez. A 2016-2017. nevelési év munkatervi 

tartalmaiba követhető formában épültek be a 2015-2016. éves beszámoló és annak fenntartói értékelésében megfogalmazott megállapításai 

(fejlesztési javaslatai). A munkaterv az érintettek és a felelősök megjelölésével - építve a szülőkkel történő együttműködésre - tartalmazza a 

nevelési év konkrét feladatait.  

A dolgozók és az óvodahasználó szülők számára egyaránt informatív. 

 

 

 

A munkaterv tartalmi összegzése:  

 

Szempont 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

 

Eljárásjogi megfelelés 

93 100%    

 

Tartalmi megfelelés  

94 100%    
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Átlag: 

 

94 100%    

A munkaterv formai értékelés 

 

Szempont Igen 

 

Részben 

 

Nem 

Fedőlap x   

Intézmény bélyegzője, aláírás x   

Legitimációs záradék / jegyzőkönyv x   

Használhatóság (tartalomjegyzék, 

áttekinthetőség, formai igényesség, 

fűzés/kötés)) 

x   

                                                                                 Átlag: 100% 

 
Az intézmény éves beszámolójának törvényi háttere:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, 

hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 145. §.(2) Az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal 

dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

 

Általánosan érvényesítendő elvek: 

 Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

 A beszámolóban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények  

 Az Önértékelési kézikönyv 4.3.3.1 fejezetben felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül a vastag betűvel jelölt elvárások évente 

értékelendők 

 
A szakértő nem a tényleges tevékenységet értékeli, hanem csak azt, amiről a   

                                                                                                           beszámoló említést tesz. 
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A beszámoló – értékelés területe 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

1. Pedagógiai folyamatok – Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Értékelés - Korrekció 
 

2 3 

 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

1.1. Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív tervezés? 

Az éves munkaterv 

összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

A nevelőközösség véleményére alapozottan számszerű adatokkal is 

alátámasztott  

1.2. Milyen az intézmény működését 

irányító éves tervek és a 

beszámolók viszonya, hogyan 

épülnek egymásra? 

A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése. 

A 2016-2017. nevelési év munkatervi tartalmaiba követhető 

formában épültek be a 2015-2016. éves beszámoló és annak 

fenntartói értékelésében megfogalmazott megállapításai (fejlesztési 

javaslatai). 
1.3. Hogyan működik az ellenőrzés az 

intézményben? 

Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést 

végeznek. 

A mintaértékű, fejlesztő célú értékelés teljes mértékben koherens a 

tervezéssel. 

 

 
1.4. Milyen a pedagógiai programban 

meghatározott gyermeki 

értékelés működése a 

gyakorlatban? 

A pedagógiai programnak és az 

egyéni fejlesztési terveknek 

megfelelően történik az egyénre 

szabott értékelés, amely a 

fejlődési naplóban 

(feljegyzésekben) nyomon 

követhető. 

Informatív értékelés. a gyermekek fejlődésének folyamatos 

nyomon követése a törvényi elvárásoknak megfelelő.  

A kollégák a nevelőtestület által elfogadott és használt Fejlődési 

naplóval 100 % mértékben elégedettek. 

 

A gyermekek eredményeiről 

fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, fejlettségi szintnek 

megfelelő formában gyermeknek. 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő célzattal visszacsatolás 

történt a szülők irányába. 

Javaslat: A szociális képességek fejlesztése céljából az érintett 

tanköteles korú gyermekek részére megfontolandó a 

drámapedagógia módszerével fejlesztő kiscsoportokat indítani. 
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Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

Elképzelhető, hogy ebben az esetben a szülők is aktívabb 

együttműködési szerepet vállalnának saját gyermekeik óvodai 

nevelésében, az együttnevelésben.  
1.5. Mi történik az ellenőrzés 

eredményeivel? 

Az intézmény stratégiai és 

operatív dokumentumainak 

elkészítése, módosítása során 

megtörténik az ellenőrzések 

során feltárt információk 

felhasználása. 

Az ellenőrzési és mérési eredmények elemzésének eredményeként 

releváns fejlesztési javaslatok megfogalmazására került sor.  

 
Javasolt a kulcsfolyamatok között az alábbiak szabályozottságának 

felülvizsgálata: 

- Munkaközösségek működése (mindenki betartja, 

ellenőrzése folyamatos) 

- munkatársak képzése (mindenki betartja, ellenőrzése 

folyamatos) 

- Gyermekek fejlettségállapotának folyamatos nyomon 

követése (mindenki betartja, ellenőrzése folyamatos) 

 

 

A szabályozó dokumentumok beválás vizsgálatáról – kivéve a 

fejlődési naplót – a beszámoló nem tesz említést.  Az éves 

munkatervben kiemelt feladatok és célok sorában az elsődleges 

célok között jelenik meg bevezetésre kerülő PP feltételeinek 

megteremtése között a nyugodt légkör, a szakszerű és törvényes 

működés, valamint a szabályozó dokumentumok beválás 

vizsgálata. 

 

1.6. Mi történik a mérési, értékelési 

eredményekkel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógus-értékelés, 

gyermeki fejlődésmérés, egyéb 

mérések.) 

Évente megtörténik az 

önértékelés keretében a helyben 

szokások formában rögzített 

mérési eredmények elemzése, a 

tanulságok levonása, fejlesztések 

meghatározása. Ezt követően az 

intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében 

szükség esetén korrekciót végez. 
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A beszámoló – értékelés területe 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

2 2 

 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

2.1. Hogyan történik a gyermekek 

szociális hátrányainak 

enyhítése? 

Elvárás: A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek 

mindegyikénél rendelkeznek a 

pedagógusok megfelelő 

információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, 

fejlesztő és oktató 

munkájukban.  

 

Hiányzó tartalmak. 

- Személyiség- és közösségfejlesztés - adatbázis rövid 

elemzése 
 

 

 

Az intézmény vezetése és 

érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális 

helyzetéről. 

Hiányzó tartalmak. 

- Általában honnan vannak az információk a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek szociális hátteréről? 

- Milyen - intézményi szinten is említést érdemlő vagy 

követendő - konkrét fejlesztő tevékenységet alkalmaztak a 

kollégák, és ezeket milyen eredményességgel?  
 

2.2. Az intézmény közösségépítő 

tevékenységei hogyan, milyen 

keretek között valósulnak 

meg? 

A szülők a megfelelő 

kereteken belül részt vesznek 

a közösségfejlesztésben. 

- A családok bevonódása példaértékű 

- Releváns fejlesztési javaslatok születtek, melyek messzemenően 

támogatják a PP megvalósítását, az együttnevelést és a családi 

nevelést.  

Megjegyzés: az előd óvodák minőségelvű „örökségét” igazolja a 

szükséges adatok szisztematikus gyűjtése ls a precíz adatszolgáltatás.  
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A beszámoló – értékelés területe 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

3. Eredmények 
 

2 3 

 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

3.1. Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben? 

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.  

Példaértékű adatszolgáltatásra épülő, rendkívül informatív értékelés.  
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A beszámoló – értékelés területe 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
3 3 

 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az 

intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki 

működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi 

célok figyelembe vételével 

határozzák meg. 

A szakmai munkaközösségek és munkacsoportok éves munkájáról 

a mellékletekben részletes, minőségelvű beszámolók készültek.   

4.2. Hogyan történik az 

információátadás az 

intézményben? 

Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés. 

Javaslat: 

A szakmai információáramlás alább felsorolt fejlesztésére kijelölt 

területei vonatkozásában célszerű a megoldásukhoz vezető 

fejlesztési irány/javaslat kijelölése is. Pld.: 

Fejlesztendő terület Fejlesztési irány/javaslat 

Koherencia a munkaterv és a 

megvalósítás között 

 

Minden munkaközösségi 

foglalkozáson értékeljük az 

elvárás teljesülését 

Tanácskozási kultúra 

fejlesztése 

 

Kiselőadások a témában 

Nevelési év végén elégedettség 

mérés 

Motiváltság növelése Céljutalmak kitűzése 

Időben történjen a speciális 

szakemberek igénybevétele 

 

Havi egyezetés az érintett 

munkacsoport vezetőkkel, 

pedagógusokkal 

A jó gyakorlatok és 

álláspontok közeledjenek 

„Forgószinpad” – Ugyanazon 

témában/területen bemutató 
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Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

egymáshoz 

 

foglalkozás mindhárom 

óvodaépületben. 

Önképzés fokozása 

 

Céljutalom kitűzése az 

önképzéssel szerzett és 

intézményi szinten is 

hasznosítható tudás 

megosztóinak 

Stb.  

 
-  

 

 

 

A beszámoló – értékelés területe 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

2 3 

 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

5.1. Hogyan kapnak tájékoztatást 

a partnerek az intézmény 

eredményeiről?  
 

Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső 

partereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy 

papíralapú). 

Az intézmény honlapja 2017. januártól egy új lehetősége az információk 

megfelelő áramlásának.  

Gratulálok az informatív, esztétikus és naprakész óvodai honlaphoz!: 

 http://lagymanyosiovi.ujbuda.hu/ 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan 

Erősség, hogy valamennyi óvodai eseményen és rendezvényen 

mérik a szülői elégedettséget. 

 

http://lagymanyosiovi.ujbuda.hu/
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Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

felülvizsgálják, visszacsatolják 

és fejlesztik.  
 

 

A partneri igény és elégedettség mérés kulcsfolyamat 76%- ra 

értékelt szabályozottsága a folyamatos ellenőrzése tekintetében 

felülvizsgálatra szorul.   

 

 

 

A beszámoló – értékelés területe 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 
3 3 

 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

6.1. Tárgyi, infrastrukturális 

feltételek 
Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé. 

Az intézmény rendelkezik mérőeszközzel a PP megvalósításához 

szükséges eszközök meglétének méréséhez.  

 

 

6.2. Személyi feltételek 
Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális 

képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás 

szükségletéről. 

Az elvárást igazoló részletes és informatív beszámoló.  

 

Fejlesztési javaslataival támogatja az új szakmai információkat és 

azok elsajátítását.  

A humánerőforrás 

szükségletben bekövetkező 

hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára.  
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Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

6.3. Szervezeti feltételek 
Milyen szervezeti kultúrája van 

az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, 

módszereket alkalmaz? 

Az intézmény munkatársai 

gyűjtik és megosztják a jó 

tanulásszervezési és 

pedagógiai gyakorlatokat az 

intézményen belül és kívül. 

 

A tudatos szervezetfejlesztés eredményei a mérési eredményekben 

tetten érhetők. Kerületi szinten is kiemelkedők a klímára utaló, 

teljes dolgozói kört érintő mérési eredmények melynek átlaga 87%.  

a beszámoló erénye, hogy a számadatok elemző értékelésre is sor 

került.   

  Az intézmények munkatársai 

a továbbképzések 

tapasztalatait megosztják 

egymással, belső 

továbbképzési konzultációs 

programokat szerveznek.  
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A beszámoló – értékelés területe 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

3 3 

 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

 

7.1. Hogyan történik a pedagógiai 

programban szereplő kiemelt 

stratégiai célok 

operacionalizálása, 

megvalósítása? 

A tervekben (éves munkaterv, 

továbbképzési terv, ötéves 

intézkedési terv) jól követhetők a 

pedagógiai program kiemelt 

céljaira vonatkozó részcélok, 

feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző 

eredménymutatók. 

Az elvárások teljesülését bemutató, számszerű adatokkal 

alátámasztott értékelés. 

 

 Releváns fejlesztési javaslat: A PP tartalmi és szerkezeti 

formájának, követése a tervezés és dokumentálás folyamatában. 

 

  A humán erőforrás képzési és 

fejlesztési tervek elkészítése az 

eredmények ismeretében, 

azokra épülve, annak 

érdekében történik, hogy a 

munkatársak szakmai tudása 

megfeleljen az intézmény 

jelenlegi és jövőbeli 

igényeinek, elvárásainak.  

Az nevelést, tanítást segítő 

eszközök és a nevelés tanítási 

módszerek kiválasztása és 

alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal 

összhangban történik.  
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8. A szervezeti kultúrát jellemző további észrevételek, tapasztalatok, javaslatok 

 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 
Vezető Fenntartó 

2 3 
 

Ssz. Szempont Elvárás Szakértői vélemény 

Az adott területen megfogalmazható: 
Erősségek Fejleszthető területek, javaslatok, 

megjegyzések  

8.1. Észrevételek, tapasztalatok, 

javaslatok 

Ebben a nevelési évben a 

legemlékezetesebb szakmai 

élmény: 

Összesen 10, a PP megvalósítását támogató eseményt neveztek 

meg a pedagógusok: továbbképzések, közös szakmai programok, 

minősítési eljárás. 

Leginkább tanulságos volt, 

amit többé nem ismételnék 

meg: 
 

Javasolt az új dolgozók felvételi eljárásrendjének átgondolása, különös 

tekintettel a szakmai elvárások vonatkozásában. 

A következő nevelési évre tett 

három kívánságunk: 

Mind a hat megfogalmazott kívánság gyermek és szervezet centrikus, 

GRATULÁLOK! 

 

 

 

Adatok és azok elemző értékelése 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 

Vezető Fenntartó 

1. sz. Melléklet Óvoda kulcsfolyamatai - 3 

 

Az óvoda kulcsfolyamatainak értékelésére és elemzésére is sor 

került.  
Javasolt a kulcsfolyamatok között az alábbiak szabályozottságának 

felülvizsgálata: 

- Munkaközösségek működése (mindenki betartja, 

ellenőrzése folyamatos) 

- Munkatársak képzése (mindenki betartja, ellenőrzése 
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Adatok és azok elemző értékelése 

Megítélés a beszámoló alapján 

(1-3) 

Vezető Fenntartó 
folyamatos) 

- Gyermekek fejlettségállapotának folyamatos nyomon 

követése (mindenki betartja, ellenőrzése folyamatos) 

 

 

 

 

A beszámoló értékelése: 
- Vezető megítélése (a terület eredményei): 3. kiemelkedők, 2. megfelelőek, 1. fejleszthetők 

- Fenntartó megítélése (a beszámolóban): 1. nem szerepel, 2. szerepel, de nem nyújt konkrét információt, 3. érdemi információt nyújt 

 

 

 

Rövid szöveges értékelés: 

 

Kerületi szinten példaértékű, átgondolt szakmai szervezetfejlesztés folyik az intézményben, melynek egyik eredményeként a teljes dolgozói kör 

bevonódásával, a fenntartó által ajánlott beszámoló sablonokat alkalmazva magas szakmai színvonalon készült el az óvoda éves beszámolója. 

Mindez alátámasztja, hogy az intézmény munkájával és eredményeivel, valamint a vezetés munkájával kapcsolatban számít a kollégák 

véleményére. 

A mintaértékű és fejlesztő célú értékelés teljes mértékben koherens a tervezéssel. Az értékelés reális, az intézmény erősségeivel jól él, a 

hiányosságokat és hibákat igyekszik feltárni, és mindezt a szervezet tanulási folyamatának részeként értékeli 

Az intézmény elismerést érdemlően nyitott a szülők és a tágabb környezet felé, ennek ékes bizonyítéka a nevelési év folyamán összesen 12.940 

fő szülőbevonással szervezett és lebonyolított esemény és program, ami átlagosan 27 alkalommal érintett egy-egy gyermeket.  

A munkahelyi klímát és az eredményességet egyaránt befolyásoló tényezők állapotát vizsgáló mérés eredményei kerületi szinten is említést 

érdemlők, melynek átlaga 87%.  

A beszámolóból kirajzolódik a vezetői elköteleződés a szakmai szervezet továbbfejlesztésének irányába. További eredményes szervezetépítést, 

és jó munkát kívánok! 
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Számszerűsített értékelés 

 Elérhető maximális pontok 

száma 

Elért pontok száma Átlag % 

Vezetői értékelés (kiemelkedők) 24 19 80 

Szakértői (fenntartói) értékelés 27 26 97 

Összesen:  51 45 89 

 

 

A beszámoló formai értékelése 

Szempont Igen 

 

Nem Részben 

 

Fedőlap x   

Intézmény bélyegzője, aláírás x   

Legitimációs záradék / jegyzőkönyv x   

Használhatóság (áttekinthetőség, formai igényesség)) x   

Átlag 100% 

 

 

A beszámoló tartalmi összegzése    

Szempont 2015-2016 2016-2017. 2017-2018 2018-2019. 2019-2020 

Eredményesség a vezető megítélése szerint  76% 80%    

Értékelés a fenntartó megítélése szerint 73% 97%    

Átlag 75% 89%    

 

 

                                                                                                                                 ………………………………………………. 
Budapest, 2017. július 15. 

                                                         Lendvai Lászlóné 
                                             köznevelési szakértő, intézményfejlesztő  


