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Rövid bevezető: A Pedagógiai program beválás vizsgálata 

 

 

 

A mérés célja hogy: 

 a jogszabályi elvárásoknak történő megfelelés biztosítása 

 segítséget nyújtson a nevelőtestületnek a pedagógiai program minőségelvű megvalósításához 

 a nevelőtestület értékelje a pedagógiai program gyakorlati megvalósulását befolyásoló legfontosabb tényezőket 

 a hatékonyságot/eredményességet befolyásoló erősségek és fejleszthetőségek kerüljenek beazonosításra 

 felhívja a figyelmet a különböző intézményi folyamatok szabályozottságára, és azok intézményi megvalósulására 

 segítséget nyújtson a programcélok megvalósulását befolyásoló konfliktushelyzetek megelőzésére, kezelésére 

 a nevelőtestület a programot befolyásoló tényezőkről és azok fontosságáról „egy nyelven beszéljen” 

 

 

A Pedagógiai program hatékonyságát és eredményességét (beválását) befolyásoló legfontosabb tényezők: 

1. A pedagógiai program filozófiájának, céljainak ismerete 

2. A szülők és a pedagógusok kapcsolata 

3. Az óvodapedagógusok felkészültsége a pedagógiai programra 

4. Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága 

5. A vezetés és a nevelőközösség interakciói 

6. Személyeket érintő rendelkezések megfelelősége 

7. Egészséget támogató és biztonságot nyújtó környezet 

8. Az óvoda értékelési gyakorlata 
 

 

A mérés lebonyolításának javasolt időpontja: kétévente, a vezetői önértékeléssel párhuzamosa 
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I. A Pedagógiai program jogszabályi elvárásoknak történő megfelelésének biztosítása – az általános elvárások beépültségének 

ellenőrzése 

 

 

A belső elvárásrendszer ( I. számú melléklet) alapján dokumentumainkat átvizsgáltuk. 

A pedagógus kompetenciák, indikátorok mentén és a belső elvárásrendszer alapján átvizsgáltuk, hogy az intézményi alapdokumentumok hol 

koherensek egymással. 

 

 

Átvizsgálás célja, hogy megnézzük megvalósultak-e a mindennapokban a dokumentumokban megjelenő indikátorok, beépültek-e a mindennapokban 

végzett oktató, fejlesztő munkába az általános és speciális elvárások. Munkánkat az I. számú mellékletben megtalálható belső elvárásrendszer alapján 

végeztük. 

 

 

Átvizsgálás során megállapítottuk, hogy az Albertfalvai óvoda, különböző telephelyeiben dolgozók egy nyelvet beszélnek, mindenki számára 

egyértelműek az elvárások és mind az általános mind a speciális elvárások beépültek a mindennapi fejlesztő, nevelő munkába. 
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II. A Pedagógiai program hatékonyságát és eredményességét (beválását) befolyásoló tényezők vizsgálata 

 

Mérést az óvodapedagógusok értékelésével kezdtük. 

 

A mérés célja az volt, hogy: 

 

 a nevelőtestület értékelje a pedagógiai program gyakorlati megvalósulását befolyásoló legfontosabb tényezőket 

 a hatékonyságot/eredményességet befolyásoló erősségek és fejleszthetőségek kerüljenek beazonosításra 

 felhívja a figyelmet a különböző intézményi folyamatok szabályozottságára, és azok intézményi megvalósulására 

 a nevelőtestület a programot befolyásoló tényezőkről és azok fontosságáról „egy nyelven beszéljen”, ugyan azt gondolja, értse 

 segítséget nyújtson a nevelőtestületnek a pedagógiai program minőségelvű megvalósításához 

 segítséget nyújtson a programcélok megvalósulását befolyásoló konfliktushelyzetek megelőzésére, kezelésére 

 a nyolc terület eredményessége mit mutat 
 

 

A nevelőtestület értékelte a pedagógiai program gyakorlati megvalósulását befolyásoló legfontosabb tényezőket és azonosította a 

hatékonyságot/eredményességet befolyásoló fejleszthetőségeket, ezek beazonosításra kerültek, a kollégák kifejtették észrevételeiket (II. számú 

melléklet). 

Az óvónőkkel való mérés több pozitívumot tartalmazott, mint amit előzetesen feltételeztünk. A kollégák azonos értelmezések alapján fejtették ki 

észrevételeiket és véleményeiket, melyet a folyamatos közös szakmai munka alapozott meg. 

Az óvónők hajlanak az egymás közötti tudásmegosztásra, motiváltak egymás erősségeinek megismerésére, a telephelyek közti együttműködésre. 

A környezettudatos megközelítés minden épületben fontos szempont, a tervezésben is nyomon követhető. 
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A pedagógiai programbeválás eredményességének vizsgálatát végeztük el az elkészült értékelések alapján, mely során partnereink 

elégedettségét vizsgáltuk. 

 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt, kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztjük. 

 

Áttekintettük a partnerek szemszögéből a következő mérési eszközzel, hogy mennyire elégedettek az intézményben folyó oktató, nevelő munka 

eredményességével. Ez a dokumentum a III. számú mellékletben található.  

 

Az eredmények tükrében kijelenthetjük, hogy partnereink is elégedettek az intézményben végzett munka színvonalával. 

 

A kérdőíves mérőeszközök eredményeinek tükrében elkészítettük szöveges összefoglaló értékelésünk a mérés eredményeire alapozott fejlesztendő 

területeinkről, erősségeinkről, javaslatainkról. 
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A PP legerősebb láncszemei 

 

A PP fejlesztést igénylő területei 

 

Javasolt intézkedések 

 

- A célok és a stratégiai tervek megvalósulása 

- A mindennapi pedagógiai gyakorlat 

- A szülők-nevelők kapcsolata és a tájékoztatási 

rendszer 

- Felkészültség az anyanyelvi nevelés területén 

- A telephelyek egyéni sajátosságainak 

megjelenése 

- A tudásmegosztás, jó gyakorlatok átadása 

- Továbbképzési hajlandóság 

- A vezetés és a nevelőközösség interakciói, 

kommunikációáramlás 

- A környezettudatos nevelés megvalósulása 

- Az óvodaközi munkaközösségek,  

munkacsoportok jó működése 

- Az egészséget támogató és biztonságot nyújtó 

környezet 

 

- Az IKT eszközök használata, beépítése 

az óvodapedagógusok felkészülésébe, 

nevelőmunkájába, önfejlődésébe, 

dokumentáció készítésébe 

- Módszertani tájékozottság fejlesztése 

- Az új dolgozók tájékoztatása az 

intézményben folyó nevelőmunka 

sajátosságairól 

- Az egészségügyi ellátást igénylő esetek 

feladatterve 

 

 

- Továbbképzések az IKT eszközhasználatban való 

fejlődésére, eszközbővítés az IKT eszközök terén, 

korszerű eszközök beszerzése 

- Továbbképzések, főként az SNI, BTM területére 

való differenciált fejlesztést elősegítő képzések 

szervezése 

- Új dolgozók tájékoztatására belső szabályzat 

készítése 

- Az egészségügyi ellátást igénylő esetek 

feladattervének elkészítése  
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III. A pedagógiai programbeválás eredményességének vizsgálata 

 

Az adatokat, eredményeket értékeltük és elkészítettük a mérés eredményeire alapozott fejlesztési irányokat és javaslatokat területenként, az egyes 

kompetenciákra vonatkozóan. 

 

 

1. A pedagógiai program filozófiája, céljai 

 

% =87 

Mérőeszköz 

Sorszám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

1. A pedagógiai program írásában 

megfogalmazott filozófiát 

tartalmaz, mely a szülők 

számára nyilvános és 

hozzáférhető 

100   Mindennapi gyakorlat, megvalósulás, 

beválás 

2. A program a gyermekek 

fejlődéséről szerzett ismereteken 

alapulva, egyéni szükségleteik és 

érdeklődésük figyelembe 

vételével készült 

100   Felkészült nevelőtestület, a PP ismerete  

3. A gyermekek számára szervezett 

tanulási környezet és 

tevékenységek a program 

filozófiáját, céljait és 

specifikumait tükrözik. 

100   Felkészült nevelőtestület 

 

4.   A sajátos bánásmódot igénylő 

gyermekek speciális szükségleteit 

ismerik a dolgozók 

73 A pedagógusok hiányos felkészültsége. 

Pedagógiai asszisztensek 

gyakorlatlansága. 



11 

 

 

1. A pedagógiai program filozófiája, céljai 

 

% =87 

Mérőeszköz 

Sorszám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

Az óvodapedagógus képzések 

gyógypedagógiai ismereteket alig adnak, 

hiányos a pedagógusok elméleti és 

módszertani tudása.  

A gyógypedagógus kollégák is sokszor 

tanácstalanok egy-egy óvodapedagógus 

hatékony segítségében. 

Szükségesnek tartjuk további képzések 

elvégzését; e téren az egész közösség 

ismereteinek fejlesztését, gyarapítását; 

minden dolgozó alaposabb 

felkészültségét. 

A témában kevés a belső továbbképzés, 

konzultáció. 

Még fejlesztést igényel ez a terület, 

további ismeretbővítés, 

ismeretgyarapítás szükséges.  

 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat:  

 

1. Cél: Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek szakmai, módszertani felkészítése  

 Feladat: továbbképzés, jó gyakorlat megtekintése más óvodában, szakember meghívása nevelőértekezletre (belső továbbképzés), belső 

konzultációk 

Időtartam: 1 – 1,5 év 

Határidő: 2019. szeptember - december 
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2. A szülők és a pedagógusok kapcsolata 

 

% =99 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

9. Az óvónők a gyermekek 

mindennapjáról írásban, vagy 

szóban rendszeresen 

beszámolnak 

100   A szülők- nevelők kapcsolata, és a 

tájékoztatási rendszer jól működik, 

a gyermeki megfigyelési rendszeren 

alapul. 

11. Évente legalább kétszer, szükség 

esetén többször is családi 

beszélgetésen (fogadó órán) 

megbeszélik a gyermekek 

fejlődését, teljesítményét, 

otthoni vagy óvodai nehézségeit               

100   A szülők – nevelők kapcsolata, a 

tájékoztatási rendszer jól működik. 

A megfigyelések reális képet adnak, a 

kidolgozott megfigyelési rendszeren 

alapulnak. 

 

 

 

3. Az óvodapedagógusok felkészültsége 

 

% =93 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

14-19.   Belső szabályozás elkészítése 

írásban 

93 A mindennapokban működik, de 

szabályzattal nem rendelkezünk. 

 

21. Minden pedagógustól elvárás, 

hogy szakmai fejlődése 

érdekében az óvoda szakmai 

munkaközösségének tagja 

legyen, tevékenyen és 

100   Az óvodai, óvodaközi 

munkaközösségek, és az Anyanyelvi 

Centrum jó működése. 



13 

 

 

3. Az óvodapedagógusok felkészültsége 

 

% =93 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

rendszeresen részt vegyen belső 

bemutatókon, előadásokon. 

22. Minden pedagógustól elvárás, 

hogy szakmai fejlődése 

érdekében továbbképzésen 

vegyen részt (képzés, tréning, 

konferencia, műhelymunka, stb.) 

100  

 

 IKT eszközök használata. 

Pedagógusaink önképzési igényei 

magasak. 

 

 

23.   A dolgozók megfelelően képzettek 

az SNI- gyermekek speciális 

fejlesztése terén 

31 Ezen a területen további 

ismeretgyarapításra lenne szükség. Az 

óvodapedagógus képzések 

gyógypedagógiai ismereteket alig adnak, 

hiányos a pedagógusok ismerete.  A 4. 

pontban leírtak itt is érvényesek. Sok 

kolléga még nem vett részt ilyen 

képzésben; folyamatosan képezzük 

magunkat, képzésbeli elmaradások 

vannak; anyagi lehetőségek és 

továbbképzés indításának hiányában ez 

nem mindig valósítható meg. 

 

 Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat:  

 

1. Cél: Legyenek olyan szabályzó dokumentumaink, melyek az új dolgozók számára egyértelmű tájékoztatást nyújtanak 

Feladat: A szabályozó dokumentumok megírása, a tájékoztatást elvégző felelősök megjelölése 

Időtartam: fél éven belül 

Határidő: 2018. december 

 



14 

 

 

3. Az óvodapedagógusok felkészültsége 

 

% =93 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

 

 

2. Cél: SNI gyermekek szakszerű fejlesztése érdekében az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek szakmai módszereinek bővítése, 

ismeretszerzés 

Feladat: tanfolyamokon, munkaközösségi foglalkozáson részvétel, önképzés, esetmegbeszélés, jó gyakorlat megismerése, bevezetése  

Időtartam: 1 -1,5 év 

Határidő: 2019. október – december 

 

 

 

 

4. Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága az elmúlt időszakban (a 2016-2017 és 2017-2018 nevelési 

évben) 

% =94 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

26. Anyanyelvi nevelés 100   Magas felkészültséggel rendelkezünk 

Az Anyanyelvi Centrum hatékonyan 

működik, folyamatos az ön- és 

továbbképzés. 

32. Környezettel való kapcsolat és 

fenntarthatóság 

100   Környezettudatos nevelés megvalósulása 

Pályázatok, Zöld óvoda hatékonysága. 

38.   Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek fejlesztése (SNI, BTM, 

HH, HHH, tehetségfejlesztés, 

gyermekvédelem, stb) 

 

84 Egyes képzések anyagi lehetőségek és a 

továbbképzések indításának hiányában 

nem mindig valósíthatók meg. 
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4. Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága az elmúlt időszakban (a 2016-2017 és 2017-2018 nevelési 

évben) 

% =94 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat:  

 

1. Cél: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése 

Feladat: óvodai gyógypedagógus, pszichológus, óvodapedagógus hatékonyabb együttműködése, eszmecserék, továbbképzések 

Időtartam: fél- 1 év 

Határidő: 2019. február 

 

 

 

 

5. A vezetés és a nevelőközösség interakciói 

 

% =100 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

41. A vezetők és a pedagógusok 

rendszeresen tájékoztatják 

egymást a gyermekekkel, a 

pedagógiai programmal, és a 

családokkal kapcsolatos 

dolgokról 

 

100   A vezetés és a nevelőközösség 

interakciói, és a kommunikációáramlás 

megfelelő. 

42. A pedagógusok TEAM- 

munkában, és a testületben is 

közösen terveznek és 

tanácskoznak, együtt hozva 

döntéseket 

100   Tudásmegosztás, jó gyakorlatok átadása, 

munkamegosztás, team-munka jó 

színvonala. 
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5. A vezetés és a nevelőközösség interakciói 

 

% =100 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

45. A pedagógusok a jogszabályban 

előírt munkaidő terhére részt 

vesznek az óvoda egészére 

vonatkozó, a neveléssel 

összefüggő egyéb aktuális 

feladatok ellátásában 

 

100   Tudásmegosztás, jó gyakorlatok átadása, 

a hatékony szervezés. 

 

 

 

6. Személyeket érintő rendelkezések 

 

% =99 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

48.   A gyermekek létszámát és 

összetételét úgy határozzák meg az 

egyes csoportokban, hogy az ne 

veszélyeztesse a felnőtt és gyermek 

interakcióit, valamint a gyermekek 

egymás közötti konstruktív 

tevékenységét     

78 A felvett gyermekek fejlődésével 

kapcsolatos problémák sokszor csak a 

nevelési év folyamán mutatkoznak meg, 

a tudott gonddal felvett SNI gyermekek 

állapota, a probléma súlyossága csak a 

nevelés során derül ki. 

51. A gyermekek a nap nagyobb 

részét szabad mozgással és 

játékkal töltik            

100   Játékon alapuló képességfejlesztés 

a napirend ennek érdekében történő 

megszervezése. 

52. A gyermekek. a nap túlnyomó 

részét tevékenységekkel  
100   A gyermekek ismeretén alapuló 

személyre szabott képességfejlesztés, 
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6. Személyeket érintő rendelkezések 

 

% =99 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

töltik, kerülve az átmenetet és 

csoport átszerveződést, valamint 

a kötöttségeket.                                                                

a napirend ennek érdekében történő 

megszervezése. 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat:  

 

1. Cél: A csoportokban lévő gyermeklétszám és összetétel ne veszélyeztesse a felnőtt és gyermek interakciót, gyermek – gyermek konstruktív 

tevékenységet 

Feladat: Figyelembe venni a csoportösszetételt, a felvett SNI gyermek állapotát, a probléma súlyosságát, mely csoportba vehető fel; ill. felnőtti 

interakciót  

Időtartam: folyamatos  

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

7. Egészség és biztonság 

 

% =98 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

58   Terv készült a sürgős egészségügyi 

ellátást igénylő esetekre, melyet 

minden dolgozó ismer               

80 Terv készítése, megismertetése kijelölt 

felelős által 

61 A dolgozók ismerik a veszély 

esetén szükséges menekülési 

útvonalat és az ezzel kapcsolatos 

tevékenységet, melyet 

100   Tudatos, figyelmen, gyakorlaton alapuló 

tervezett tevékenységek (pl. tűzriadó, 

óvó-védő rendszabályok), biztonságos 

környezet 
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7. Egészség és biztonság 

 

% =98 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

tervezetten gyakorolnak 

 

62 A dolgozók ismerik a veszély 

esetén szükséges szabályokat, 

eljárásokat (azokat alkalmazni is 

tudják)   

 

100  

 

 Szabályok, eljárások ismerete, 

helyzetfelismerés, gyermekek védelme 

 

Fejlesztés iránya, fejlesztési javaslat:  

 

1. Cél: Tervszerű egészségellátás 

Feladat: Az egészségügyi láda naprakész feltöltése, sürgős egészségügyi ellátást igénylő esetekre terv írásos elkészítése, dolgozókkal  való 

ismertetése, betartatása 

Időtartam: 2 -3 hónap 

Határidő: 2018.április – május 

 

 

 

8. Értékelési gyakorlat 

 

% =100 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

65 A dolgozókkal előre ismertetik az 

értékelés szempontjait 

(teljesítményértékelés/önértékelés)                                  

100   A vezetés és a nevelőközösség 

interakciói a kommunikációáramlás 

megfelelő. Az értékelési szempontok és 

az időpont az éves munkatervben, az 

intézményi önértékelési tervben 
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8. Értékelési gyakorlat 

 

% =100 

Mérőeszköz 

Sor- 

szám 

Kiválóság 

(95% fölötti érték) 

% Fejleszthetőség 

(75% alatti érték) 

% Indoklás (ok/okok) 

 

megtalálható. 

71 A gyermekek fejlődési naplóját az 

óvodapedagógusok folyamatosan 

vezetik, és ezek alapján 

tájékoztatják pedagógus társaikat, 

és a szülőket  

 

100   Tudatos fejlesztés a PP-ben és az éves 

munkatervben megfogalmazottak 

szerint. Esetmegbeszélések. 

 

 

IV. A dokumentumokban megjelenő változások 

 

 

 

Az eredmények tükrében kijelenthetjük, hogy a pedagógiai programban nem kell változtatnunk. Szabályzatok megírását tűztük ki célul, melyek a 

pedagógiai munkánk munka eredményességét segíthetik. Az új dolgozók részére belső szabályozást készítünk, tartalmának teljes körű tájékoztatást 

kell nyújtania az intézményben folyó nevelőmunka sajátosságairól, vezetői – szakmai, etikai elvárásokról. Elkészítjük pontos, tudatos munkával az 

egészségügyi szabályzatunkat is, hogy az adott helyzetben adekvátan legyünk képesek cselekedni.  

Kijelöljük a felelősöket.  

 

A szabályzatok megírásának határidejét is meghatároztuk, melyeket a munkatervünkben is ki fogunk jelölni az éves feladatok között. 
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Záró gondolatok 

 

 

A pedagógiai program hatékonyságát/eredményességét befolyásoló erősségek és fejleszthetőségek beazonosítása megtörtént. 

 

A mérés eredménye egyértelmű és világos, a kijelölt fejlesztési irányok/feladatok a pedagógiai program cél és feladatrendszerét tekintve 

relevánsak. 

 

Erősség, hogy a fejleszthetőségre kijelölt 6 terület közül 4 terület pozitív alapú, mely -,   segítséget nyújtva a nevelőtestületnek a pedagógiai program 

minőségelvű megvalósításához - a minőségelvűség fokmérőjeként is értelmezhető. 

Az előzetes értékelések, érzésekhez képest több pozitívum került felszínre az értékelések, elemzések során.  

A fejleszthető területek feladatinak megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy még eredményesebben, hatékonyabban folyjon az intézményben a magas 

színvonalú nevelőmunka.  

 

Összességében a  kijelölt fejlesztési folyamatok erősíteni kívánjuk: 

 a pedagógusok szakmai feladatainak ellátását, szakmai- módszertani ismereteit (1. sz. pedagógus kompetencia) 

 intézményi szinten a tervezés és megvalósítás szabályozottságát (1. sz. intézményértékelési terület) 

 az SNI-s gyermekek ellátásához szükséges szakmai, tudásbeli hátteret 
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Mellékletek 

 

 I. számú melléklet: 

 

     SZMSZ     HÁZIREND   PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

 

 

I. Pedagógiai módszertani felkészültség 

 

1. A módszereket az aktuális 

tevékenységi forma 

sajátosságainak, céljainak és 

a gyermekek fejlettségének 

megfelelően alkalmazza. 

38. o. „A függetlenített…” 

40. o. „A telephelyi…” 

41. o. „Szakmai 

munkaközösség…” 

53. o. „Feladata…” 

147. o. „A nevelési 

program…” 

13. o. A gyermek nevelése az 

óvodában 

26. o. A gyermek 

jutalmazásának elvei 

26. o. A büntetés formái 

23. old.: 4.3.: Ezen tevékenységek… 

25. old. 4.5.: A gyermekek 

fejlődéséről,… 

33. old. 5.3.: Feladataink:… 

36. old 5.3.: a védő-óvó előírásokat… 

37. old. 5.3.: Feladataink:… 

40. old. 5.4.: A családban, óvodában… 

56. old. 6.6.: Célunk, hogy… 

61. old. 6.7.: Az önkiszolgáló 

tevékenység… 

62. old. 6.8.: Természetes és szimulált… 

                     Figyelembe vesszük… 

63. old. 6.8.: A kiemelkedő képességű… 

68. old. 7.2.: Az óvodában 

70. old. 7.3.: speciális módszerek… 

71. old. 7.3.: Az óvodapedagógus… 

76. old. 8.:   Séták: minden csoport … 

81. old. 9.1.: Az óvodai fejlesztés 

alapja… 

82. old. 9.1.: szükség esetén… 

83. old. 9.1.: szükség esetén… 
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2. Különböző 

problémahelyzet 

biztosításával elősegíti a 

problémamegoldó, önálló 

gondolkodás fejlődését.  

22. o. „Az intézményvezető 

feladatai…” 

147. o. „Segíti a gyermek 

tanulási…” 

 

23. o. Térítési díj befizetése, 

visszafizetése 

28. old. 5.2.: Célunk, hogy… 

42. old. 5.5.: A nyelvi kísérővel… 

43. old 5.5.: Az értelmi nevelési… 

        Célunk:... 

49. old. 6.3.: Feladataink: 

53. old. 6.4.: törekszünk arra, hogy… 

54. old. 6.5.: figyelünk a…    

57. old 6.6.:  Az ismeretek 

megszerzésében… 

62. old. 6.8.: Tevékenykedés közben,… 

67. old. 7.2.:  fejlődjön a… 

71. old. 7.3.: A játék elősegíti…      

3. Használja a modern 

információfeldolgozási 

eszközöket, példát mutat az 

infokommunikációs eszközök 

óvodában indokolt 

alkalmazására.  

21. o. „Az óvoda…” 

38. o. „A függetlenített…” 

39. o. „Telephelyvezető…” 

46. o. „Az óvodaközi…” 

148. o. „... a gyermekekről 

fotók…” 

6. o. Az intézmény elérhetőségei 16. old. 4.1.: Rendszeresen… 

18. old. 4.1.: az OH önértékelést 

támogató informatikai 

63. old. 6.8.: A szervezett 

 

4. Az alkalmazott pedagógiai 

módszerek a 

kompetenciafejlesztést 

támogatják.  

145. o.  14. o. Az óvodai napirend 

26. o. A gyermek 

jutalmazásának elvei 

26. o. A büntetés formái 

54. old. 6.5.: Célunk: A rendszeres… 

57. old. 6.6.: Nevelőmunkánk során 

                     Folyamatos és alkalmi 

62. old. 6.8.: Természetes és szimulált 

5. Felméri a gyermekek 

értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi állapotát. Hatékony 

gyermek-megismerési 

technikákat alkalmaz.  

146. o. „…nevelő 

tevékenysége során…” 

54. o.  

14. o. Az óvodai napirend 11. old. 2.3.: Fontosnak tartjuk  

25. old. 4.5.:  Nevelőmunkánk 

                      Az óvodánkba felvett 

                      A gyermekek alaposabb  

                     A bölcsődéből  

39. old. 5.3.:  Az óvoda és  

40. old. 5.4.:  Az erkölcsi tulajdonságok,  

                      Feladataink: 

45. old. 6.1.: Az óvodapedagógus 

60. old.: 6.7.: A gyermeki munka 

71. old. 7.3.: Fontos feladatunknak 
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83. old. 9.1.: a gyermek fejlődésének 

85. old. 9.1.: Célunk: A 

87. old. 9.2.: Óvodán belüli feladatunk 

89. old. 10.:  nyilvántartás és felmérés 

90. old. 10.:  Kiemelt feladataink 

6. A differenciálás megfelelő 

módja, formája jellemző.  

146. o. „…nevelői 

tevékenysége…” 

147. o. „Segíti a gyermek 

tanulási…” 

10. o. A gyermekek felvétele, 

prioritások 

13. o. A gyermek nevelése az 

óvodában 

21. o. Helyiségek, berendezések 

használata 

32. old. 5.3.: A gyermekek  

40. old. 5.4.: Feladataink: 

59. old.:        A nagyobb, illetve 

60. old. 6.7.: A gyermeki munka 

62. old. 6.8.: Nevelőtestületünk 

63. old. 6.8.: A kiemelkedő 

70. old. 7.3.: nagy mennyiségű változatos 

79. old.:        Az inkluzív neveléssel 

80. old. 9.1.: Differenciálás: a 

82. old. 9.1.: Az együttnevelés 

83. old. 9.1.: alkalmazkodik az 

93. old. 11.:  Célunk, hogy 

7. Az elméleti ismeretek 

mellett a tanultak gyakorlati 

alkalmazását is lehetővé teszi.  

147. o. „Lehetővé teszi a 

gyermekek…” 

12. o. A gyermek jogai 

15. o. Kérjük, ha otthon 

felfedeznek… 

17. o. Az óvodánkba járó 

gyermekeket arra neveljük… 

17. o. Szülői jogok 

17. o. Szülői kötelességek 

 

21. old. 4.2.: A fejlesztő játékok 

42. old. 5.5.: Az óvodapedagógus 

45. old. 6.1.: A megfelelő 

46. old. 6.1.:  sok-sok közös 

élményszerzési 

52. old. 6.4.: Meggyőződésünk 

56. old. 6.6.: a spontán helyzetek 

57. old. 6.6.: spontán kíváncsiságuk 

                      A fejlesztés 

60. old.: 6.7.: A munka jellegű 

61. old. 6.7.: Ezek közül a  

62. old. 6.8.: Tevékenykedés közben, 

8. Alkalmazza a 

gyermekcsoportoknak, 

különleges bánásmódot 

igénylőknek megfelelő, 

145. o. „…egyenlő 

bánásmód…” 

146. o. „az ismereteket…” 

13. o. A gyermek nevelése… 

14. o. Az óvodai napirend… 

63. old. 6.8.: A gyermek iránti 

78. old:         Az inkluzív neveléssel 

80. old. 9.1.: A habilitációs, 

rehabilitációs 
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változatos módszereket.  81. old. 9.1.: a fejlesztés szervezeti 

9. A pedagógus az életkori 

sajátosságok figyelembe 

vételével választja meg az 

alkalmazott módszereket 

43. o. „Elvárások…” 

41. o. „új módszere…” 

147. o. „A nevelési 

program…” 

13. o. A gyermek nevelése… 

14. o. Az óvodai napirend 

26. o. A gyermek 

jutalmazásának elvei 

26. o. A büntetés formái 

11. old 2.3.: tevékenységeinek szervezése 

                    A tevékenységekben      

24. old. 4.4.: A tervezés során 

32. old. 5.3.: Nem az 

34. old. 5.3.: hely, idő biztosítása 

43. old. 5.5.: a gyermekek életkori 

62. old. 6.8.:  Szem előtt tartjuk 

                      Figyelembe vesszük 

70. old. 7.3.: A fejlesztés 

71. old. 7.3.: A képességek 

                     A gyermekek 

77. old. 8.:   a csoportokban  

80. old. 9.1.: A fejlesztés 

86. old. 9.1.: A nemzeti kisebbséghez 

89. old.:        fontosnak tartjuk 

95. old. 11.: a gyermekek életkori 

104. old.:     Kiemelten foglalkozik 

108. old.:     Az óvodai nevelés 

10. Felhasználja a mérési és 

értékelési eredményeket saját 

pedagógiai gyakorlatában.   

37. o. „A függetlenített…” 

39. o. „A 

telephelyvezető…” 

14. o. Az óvoda a gyermek 

fejlődését… 

16. old. 4.1.: A felsoroltak 

18. old. 4.1.: a kiemelt nevelési 

24. old. 4.4.: Pedagógiai programunk 

feladatainak .. 

26. old. 4.5.: Minden nevelési év  

81. old. 9.1.:  Az óvodai fejlesztés 

91. old. 10.: A gyermekvédelmi munka 

93. old. 11.: A gyermekvédelmi 

11. Pedagógiai munkájában 

nyomon követhető a PDCA-

ciklus.  

 26. o. A gyermek 

jutalmazásának elvei 

26. o. A büntetés formái 

70. old. 7.3.: a sérült funkciók  

106. old.: Nyitott dokumentum 

 

12. Alkalmazott módszerei a 

tanítás-tanulás 

eredményességét segítetik. 

54. o. „adminisztráció” 

145. o. „Az óvónő …” 

14.o. Az óvoda a gyermek… 

15.o. Az óvodás gyermek 

fejlődésének.. 

7. old. 1.: Nevelőmunkánk… 

17. old. 4.1.: Pedagógiai munkánk… 

33. old. 5.3.: minden érzékszervet 
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42. old. 5.5.: Az óvodapedagógus 

60. old. 6.7.: Az önkiszolgálás 

62. old. 6.8.: Nevelőtestületünk 

meggyőződése 

63. old. 6.8.: Az értelmileg, 

66. old. 7.1.: A különleges 

70. old. 7.3.: mindig olyan… 

71. old. 7.3.: A gyermekek egyéni 

                     A játékot tanulási… 

72. old. 7.3.: A spontán 

81. old. 9.1.: a sérült kisgyermek 

94. old. 11.: A nevelésünknek,  

                    Elengedhetetlenül fontosnak 

105. old Legit.zár.:  Pedagógiai 

programunk 

13. A rendelkezésre álló 

tanulási, képességfejlesztési 

segédanyagokat, eszközöket, 

digitális anyagokat és 

eszközöket is ismeri, 

kritikusan, céljainak 

megfelelően használja.  

149. o. „felelősség, 

munkaeszközök…” 

43. o. „A szakmai…” 

149.o. 

„Vagyonbiztonság…” 

15.o. A szülő az 

óvodapedagógusoktól.. 

14. old. 3.5.: Az óvoda 

16. old. 4.1.: Rendszeresen tájékozódnak 

20. 4.2.: Célunk az, 

21. old. 4.2.: Arra törekszünk 

                     a gyermek 

23. old. 4.3.: A felkészülés általánosan 

24. old. 4.4.: Az adott tárgyi 

29. old. 5.2.: a természet adta:  

30. old. 5.2.: a természet adta 

33. old. 5.3.: A mozgáshoz változatos 

eszközöket…. 

34. old. 5.3.: edzési lehetőség 

43. old. 5.5.: kommunikációs (verbális… 

45. old. 6.1.: A megfelelő mennyiségű 

51. old. 6.4.: A változatos 

52. old. 6.4.: az eszközök használatával 

54. old. 6.5.: törekszünk arra 

55. old. 6.5.: Különféle 
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59. old.: A nagyobb, illetve 

63. old. 6.8.: Az egyéni  

                     A szervezett tanulási 

68. old. 7.2.: a mozgásos anyanyelvi  

71. old. 7.3.: Az óvodapedagógus 

81. old. 9.1.: A jó értelmi 

                     Az óvodai fejlesztés 

83. old. 9.1.: szakmai tudását 

14. Fogalomhasználata 

pontos, a 3-7 éves korosztály 

fejlettségéhez igazodó, 

példaértékű.  

146. o. „a gyermek 

életkorának…” 

55. o. „a Pedagógiai 

Programban…” 

16.o. A gyermek 

tevékenységével… 

11. old. 2.3.: Ebben a folyamatban  

16. old. 4.1.: példamutatás beszédben 

47. old. 6.2.: Szándékunk szerint 

                     A vers, játék a nyelvvel 

48. old. 6.2.: Az óvónő beszédéből 

                     Nevelőmunkánk akkor 

49. old. 6.3.: különböző 

                    a fogalomalkotás  

60. old. 6.7.: A tevékenységekhez 

70. old. 7.3.: fokozottan kell figyelnie 

110. old. Legit.zár: Ezzel is példát 

15. Pedagógiai munkája 

során képes építeni a 

gyermekek más forrásokból 

szerzett tudására.  

 18.o. A kötelességek 

megvalósulását.. 

23. old. 4.3.: Minden nevelési év 

24. old. 4.4.: A tervezés során 

25. old. 4.5.: A gyermekek alaposabb 

42. old. 5.5.: A fejlesztés lényege 

71. old. 7.3.: A képességek 

91. old. 10.: az értékelés tapasztalatait 

 

II. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

 

 

1. Pedagógiai munkáját az 

intézmény programjának 

megfelelően hosszabb-

rövidebb időszakokra tagolva 

53. o. „az érvényes 

intézményi…” 

89. o. „A Pedagógiai 

Program tartalmával…” 

13.o. A gyermek egészséges… 23. o.: Pedagógiai munkánkat éves 

szinten ….  

23. o.: A fejlesztő tevékenységekhez 

kapcsolódóan 
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(pl.: éves ütemterv), tanulási-

tanítási egységekre (pl.: 

tematikus terv, projektterv) 

és tevékenységekre (pl. játék 

- és munkatevékenység) 

bontva tervezi meg.  

2. Komplex módon veszi 

figyelembe a pedagógiai 

folyamat minden lényeges 

elemét: a tartalmat, a 

gyermekek előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori 

sajátosságait, a nevelési 

környezet lehetőségeit, 

korlátait stb.  

54. o. „Különös gondot 

fordít…” 

146. o. „nevelő 

tevékenysége során…” 

12.o. A gyermek joga, hogy.. 

14.o. Az óvodai napirend… 

23. o.: Minden nevelési év kezdetén 

23. o.: A fejlesztő tevékenységekhez 

kapcsolódóan… 

82. o.: szükség esetén egyéni fejlesztési 

tervet készít 

3. Tudatosan tervezi a 

tevékenység céljainak 

megfelelő módszereket, 

eszközöket, szervezési 

módokat.  

83. o. „A hagyományok…” 14.o. A napirend szervezését.. 

 

71.o.: A gyermekek egyéni fejlettségének 

ismeretében biztosítjuk a … 

 

23. o.: A tevékenységek napi 

összeállításánál.. 

82. o.: A sérülés specifikus módszerek 

szakszerű 

4. Többféle módszertani 

megoldásban gondolkodik. 

Az adott helyzetnek 

megfelelően rugalmasan 

alkalmazza módszereit. 

146. o. „az ismereteket…” 

147. o. „segíti a 

gyermektanulási…” 

26.o. A dicsérő és… 18. o.: A három szakmai munkaközösség 

célja 

23. o.: Figyelembe vesszük a gyermekek 

aktuális fizikai és … 

69. o.: Óvodapedagógusaink a 

módszertani szabadságuknak… 

5. A gyermeki tevékenységet, 

a foglalkozásokat a 

cél(ok)nak megfelelően, 

logikusan építi fel.  

54. o. „éves tervezését…” 14.o. A tanulási képességek 

fejl… 

 

 

 

23. o.: Különböző szintű terveink 

szervesen épülnek egymásra.  

23. o.: Alapegységek az évszakok, ezek 

adják a nevelési folyamat ritmusát… 

62. o.: A tanulásnak ugyanakkor része 
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6. A gyermeki 

tevékenykedtetést, a 

cselekvésbe ágyazott tanulási 

folyamatot tartja szem előtt.  

147. o. „A gyermek 

természetes…” 

13.o. A gyermek nevelése.. 42.o.: Óvodáskorban a megismerés 

folyamata még a … 

42.o.: Valljuk, hogy a mozgás – 

cselekvés – megismerés … 

45.o.: Az óvodába kerülő gyermekek 

elsősorban a … 

59.o.: A mikro csoportos szervezeti 

forma lehetővé teszi, … 

62. o.: Tevékenykedés közben 

63.o.: A tanulás lehetséges formái az 

óvodában: a játékos, cselekvéses tanulás. 

7. Tudatosan törekszik a 

gyermekek motiválására, 

aktivizálására.  

53. o. „felkészül a 

foglalkozások…”  

26. o. A gyermekek 

jutalmazásának elvei 

26. o. a büntetés formái 

52.o.: Úgy gondoljuk, hogy az 

érdeklődés, a motiváció, a … 

57.o.: Folyamatos és alkalmi 

megfigyelésekre való …. 

60.o.: Önálló döntésre, fejlettség szerint 

feladatmegosztásra motiváljuk … 

69.o.: Óvodapedagógusaink a 

módszertani szabadságuknak, … 

71.o: Figyelemmel kísérjük, motiváljuk a 

gyermekeket a tevékenység 

elvégzésére… 

81.o.: A fejlesztések során szükséges az 

intenzív, jól strukturált és … 

8. Pedagógiai terveit a 

megvalósítás 

eredményességének 

függvényében felülvizsgálja. 

54. o. „Az alkalmazott 

módszerek…” 

15. o. A fejlődési napló 

tartalmát… 

18. o.: Az önértékelés folyamata 

(Önfejlesztési terv készítése) 

 

9. Pedagógiai céljai 

összhangban állnak az 

Óvodai nevelés országos 

alapprogramjával és az 

óvoda pedagógiai 

54. o. „éves tervezését…” 

55.o. „a Pedagógiai 

Program nevelési…” 

19. o. Óvodánk arra törekszik, 

hogy … 

19. o. óvodánkban az 

információhoz való… 

19. o. A fejlődési napló 

24. o. A pedagógiai munka 

dokumentációi 

31.o.:Egészségfejlesztés 

kisgyermekkorban 

66. o.: A 2012-es Óvodai Nevelés 
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programjának 

célrendszerével.  

tartalmát… 

 

Országos Alapprogramjával összhangban 

illetve azt…. 

89. o.: Gyermekvédelmi feladatok 

109. o.: A Pedagógiai Program az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramjára épül, 

felépítésében … 

10. Az óvodában 

alkalmazható digitális 

eszközöket (CD-lejátszó, 

projektor, interaktív tábla, 

fényképezőgép, számítógép) 

célszerűen használja.  

 15. o. A szülő az 

óvodapedagógusoktól 

módszertani … 

16. o.: Rendszeresen tájékozódnak az 

online felületeken a mindennapi 

nevelőmunkájukban is ….. 

11. Használja a szociális 

tanulásban rejlő 

lehetőségeket. Lehetővé teszi 

a helyes viselkedési normák, 

a mintaként szolgáló 

cselekvések, a 

kommunikáció, 

együttműködés 

megismerését.  

146.o. „a gyermek 

életkorának…” 

17. o. Az óvodánkba járó 

gyermekeket arra neveljük… 

18. o. tiszteletben tartsa az 

óvoda pedagógusai… 

18. o. elősegítse gyermeke 

közösségbe való… 

18. o. a kötelességek 

megvalósítását… 

22. o. Hit –és vallásoktatás 

31. o.: A modern értelmezésű 

egészségnevelés széleskörűen készíti …  

39. o.: A gyermek elsősorban ahhoz 

kötődik, akivel a legmélyebb, 

legintenzívebb szeretetkapcsolatban van. 

39. o.: A szülőkkel való együttműködés, 

kapcsolattartás és kommunikáció formája 

az erkölcsi, …. 

41.o.: a tevékenységek során előnyben 

részesítjük azokat a ….. 

41. o.: keressük és alkalmazzuk azokat a 

pedagógiai eljárásokat, ……. 

46. o.: a szociális kapcsolatok, 

magatartás, az….. 

71. o.: Az óvodapedagógus minta a 

gyermekek számára… 

12. Alkalmazza a 

differenciálás elvét. 

 9. o. Óvodánk alapító okirata 

szerint 

12. o. Nemzetiségi 

hovatartozásának… 

14. o. A tanulási képességek 

80. o.: Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermek 
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fejlesztése 

20. o. Kiemelt figyelmet 

igénylő… 

24. o. Az átlagtól eltérő 

táplálkozás… 

 

III.  A tanulás támogatása 

 

1. Figyelembe veszi a 

gyermekek aktuális fizikai és 

érzelmi állapotát, ehhez 

igazítja a tevékenységek 

tempóját, időtartamát, 

módszereit. Szükség esetén 

rugalmasan változtat előzetes 

tervein.  

83. o. „óvodai ünnepek…” 

84. o. „ A gyermeki élet…” 

85. o. „óvodai és csoport…” 

147. o. „A nevelési 

programmal…” 

13. o. A gyermek nevelés az 

óvodában… 

14. o. Óvodánk napirendjét… 

9. o. Óvodánk alapító okirata 

szerint… 

23. o. Figyelembe vesszük a gyermekek 

aktuális fizikai és … 

72. o. Az óvodások aktuális fizikai és … 

2. Épít a gyermekek 

szükségleteire, 

kíváncsiságára, igyekszik 

fenntartani érdeklődésüket.  

71. o. „Kapcsolattartó: 

óvodavezető…” 

73. o. „üzletkötők, 

kereskedők…” 

26. o. a gyermek jutalmazásának 

elvei 

21. o. …Ilyen programok 

lehetnek… 

11.o. Az óvodások aktuális fizikai és 

érzelmi állapotához mérten, …. 

23. o. Hetirend  

A csoportok saját hetiredjének kialakítása 

az ….. 

A hetirendnek számtalan ... 

Az új gyermekek fogadásának 

időszakában a hetirend …… 

26.o. a gyermekek gondozása, testi-lelki 

szükségletük, mozgásigényük …. 

28. o. A problémamegoldás a felfedezés 

…. 

42. o. A fejlesztés lényege a játék, az 

érdeklődésre, ….. 

44. o. a gyermekek megismerési 

vágyának, kíváncsiságának, …. 

54. o. a spontán, a játékba, azon belül a 
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szabad játékba …… 

57. o. spontán kíváncsiságuk, 

megismerési vágyuk, felkeltése 

érdekes,…., 

62. o Figyelembe vesszük az értelmi 

fejlesztés során is a … 

69.o. A gyermekek fejlesztése érdekében 

a gyermeki érdeklődést, … 

 

3. Felismeri a gyermekek 

tanulási, magatartási 

problémáit, szükség esetén 

megfelelő szakmai segítséget 

kínál számukra.  

145. o. „Együttműködés a 

szülőkkel…” 

147. o. „A gyermek 

értékelése…” 

152. o. „Feladatkör 

részletesen…” 

14. o. A gyermek állapotának… 

21. o. Térítésmentes 

szolgáltatások 

17. o. Szülői jogok: A gyermek 

neveléséhez igénybe vegye… 

26. o. Abban az esetben, ha az elmaradás 

jelentősebb……  

78. o. Feladatunk a megelőzés, a 

probléma felismerése, ……. 

83. o. egy-egy nevelési helyzet, 

problémamegoldásához alternatívákat 

keres 

84. o. a tünetek alapján a probléma 

felismerése és a gyermek … 

87. o. Fejlesztési terv lépései:  

1. A probléma felderítése: a Szülői 

Szervezet …… 

2. A probléma okainak feltárása: 

anamnézis, ….. 

3. A probléma valószínű …. 

4. Megoldási lehetőségek ….. 

4. Kihasználja a 

tevékenységekben rejlő 

lehetőségeket a megismerő 

funkciók és önálló felfedezés 

gyakorlására. 

74. o. „a gyermek 

életkorának…” 

75. o. „Különösen fontos 

ez…” 

81. o. „Rendkívüli 

esemény…” 

14. o. A tanulási képességek 

fejléesztése 

13. o. a gyermek nevelése az 

óvodában… 

12. o. A gyermek jogai: 

képességeinek… 

- művelődéséhez való jog… 

24. o. Az adott tárgyi és természeti 

környezet nyújtotta ……  

28. o, Célunk, hogy felkeltsük és tartóssá 

tegyük a gyermekekben azt …… 

33. o. A változatos mozgáslehetőség 

biztosítása óvodásaink számára …. 

63. o. A kiemelkedő képességű 

gyerekeknek olyan fejlesztési 
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lehetőségeket, ….. 

5. Pozitív visszajelzésekre 

épülő, bizalommal teli 

légkört alakít ki, ahol minden 

gyermek hibázhat, 

mindenkinek lehetősége van 

a javításra, próbálkozásra.  

151.o. „óvodapszichológus 

munkaköri…” 

146. o. „Részletes 

szakmai…” 

 

15.o. Kérjük, ha otthon.. 

17.o. Az óvodánkba járó.. 

26.o. A bátorító nevelés.. 

 

 

 

8. o. a légkör nyugalmat, békét sugároz,  

11. o. légkör derűt, nyugalmat, békét 

sugároz, ….. 

22. o. Hisszük, hogy az aktivitáshoz és 

alkotáshoz nyugalom, …. 

39. o. Az érzelmi biztonság, az 

otthonosság, a derűs,…….  

52. o. Úgy gondoljuk, hogy az 

érdeklődés, a motiváció, …… 

62. o. A tevékenységek közbeni 

folyamatos, pozitív értékeléseinkkel, ….. 

70. o. oldott, bizalmas, stressz-mentes 

légkör… 

6. Az elmélyült 

tevékenységekhez nyugodt 

légkört és környezetet 

teremt, például a 

csoportszoba elrendezésével. 

A párhuzamosan végezhető 

tevékenységekhez biztosítja a 

megfelelő eszközöket és a 

szabad választás lehetőségét.  

152. o. „Feladatkör 

részletesen…” 

146. o. „Az 

óvodapedagógus 

feladata…” 

 

12.o. A gyermek joga… 

13.o. A gyermek érkezése.. 

13.o. A gyermek nevelése.. 

 

12. o. A gyermekek egészségének 

védelme az …….. 

13. o . A kiegészítő eszközök, 

felszerelések pótlását …… 

16. o. Rendszeresen tájékozódnak az 

online felületeken a ……. 

21. o. Arra törekszünk, hogy …… 

A gyermekek által használt tárgyi 

felszereléseket ……… 

A fejlesztő játékok ……… 

A párologtatók, , …… 

Könyvtárunkat …… 

A csoportszobákon kívül több speciális 

….. 

A logopédiai szobában  ….. 

A mindenkori költségvetés mellett, ……. 

Az eszközbeszerzésnél alapelveink 

……… 
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23. o. Alapegységek az évszakok, ezek 

adják a nevelési folyamat ritmusát. Az 

…. 

33. o. A mozgáshoz változatos 

eszközöket biztosítunk, melyek …… 

45. o. Elmélyült játéktevékenységre 

nyugodt, derűs légkörben, a …… 

A megfelelő mennyiségű, pedagógiai 

szempontok alapján….. 

46. o . a játékhoz szükséges derűs, vidám, 

nyugodt légkör megteremtése, …… 

52. o. oldott, jó hangulatú légkör 

megteremtése az ….. 

60. o. Nyugodt légkörben, elegendő időt 

biztosítunk a ….. 

70. o. oldott, bizalmas, stressz-mentes 

légkör ….. 

77. o. Értelmezésünkben az inklúzió: az a 

befogadó légkör- és ……. 

89.o. programunkban meghatározott 

elvek szerint szerepel a …… 

109. o. A dokumentum körültekintően 

alkalmazza a ……. 

7. A gyermekekben igyekszik 

felkelteni és fenntartani az 

önálló tapasztalatszerzés, 

megismerés igényét, a 

próbálkozás örömét. Ennek 

érdekében indokolt esetben 

használja az IKT-eszközöket 

is.  

79.o. „óvó-védő 

előírások…” 

146. o. Az óvodapedagógus 

feladata… 

 

8.o. A nyári időszakban 24. o. Az adott tárgyi és természeti 

környezet nyújtotta……….  

28. o, Célunk, hogy felkeltsük és tartóssá 

tegyük a gyermekekben azt ……. 

33. o. A változatos mozgáslehetőség 

biztosítása …… 

63. o. A szervezett tanulási tevékenység 

színesítésére, …… 

8. Az önálló 

tapasztalatszerzéshez - a 

77. o. „óvodán kívüli 

programok…” 

12.o. A gyermek joga 

15.o. Az eredményes 

66. o. Arra törekszünk, hogy …… 

71. o. A gyermekeknek fejlődésük során 
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játékhoz és egyéb 

tevékenységekhez - az 

életkornak és a gyermekek 

egyéni képességeinek 

megfelelő eszközöket biztosít.  

147. o. „A gyermek 

természetes…” 

 

nevelőmunka.. 

 

……… 

79. o. óvodánk rendelkezik kognitív- és 

mozgásfejlesztő ……. 

81. o. A fejlődési szint és szociális 

alkalmazkodás….. 

82. o. az egyéni szükségletekhez …… 

 

 

IV.  A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

1. A gyermekeket 

személyiségének sajátosságait 

megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan, elsősorban a 

játékukon keresztül tárja fel.  

43.o. „a szakirodalmat…” 

55. o. „korrekt és 

korszerű…” 

146. o. „az ismereteket 

tárgyilagosan…” 

12.o. A gyermek joga.. 

14.o. A napirendünk.. 

15.o. Az óvodában előre.. 

 

11.o. Fontosnak tartjuk… 

23.o. Az óvodai nevelés tervezését… 

Figyelembe vesszük a gyermekek 

aktuális fizikai… 

A tevékenységek napi összeállításánál… 

25.o. Az óvodánkba felvett gyerekek… 

A gyermekek alaposabb 

megismerésére… 

A bölcsődéből érkező gyerekek 

fejlettségi… 

40.o. •  valamennyi gyermek 

megismerése,… 

45.o. Az óvodapedagógus személyisége 

meghatározó… 

70.o. A gyermekek alapvető létformája… 

A játékban tükröződik a gyermekek… 

tájékozódás a gyermek beszéd 

állapotáró… 

71.o. A gyermekek alapvető létformája a 

játék, melynek… 
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Fontos feladatunknak tekintjük… 

A játékban tükröződik a gyermekek… 

85.o. Ebben az életkorban a gyerekek 

megismerésének… 

2. Munkájában a tanulási 

folyamatot a nevelés szerves 

részeként kezeli.  

64. o. az óvodai nevelő…” 13.o. A rendszeresség.. 

 

7.o. A gyermekekbe vetett hitünk áthatja 

nevelési … 

11.o. A tevékenységekben 

megvalósuló… 

23.o. Pedagógiai munkánkat éves szi… 

42.o. Az óvodapedagógus az ismeretek 

tapasztalati úton… 

62.o. Nevelőtestületünk meggyőződése, 

hogy… 

Szem előtt tartjuk az óvodás… 

Az egész nap során adódó spontán 

helyzeteket… 

Tevékenykedés közben, 

élethelyzetekben… 

3. A gyermekek személyiségét 

nem statikusan, hanem 

önmagukhoz viszonyított 

fejlődésében szemléli.  

 10.o.  Az óvodai nev . a 

gyermek.. 

14. o. A tanulási kép.. 

17.o. A szülői kötelesség.. 

21.o. A térítésmentes.. 

27. o. A gyermek fejlődését.. 

7.o. A gyermekekbe vetett hitünk… 

23.o. A hetirendnek számtalan 

variációja… 

Az időt a tervezésben… 

A tevékenységek napi összeállításánál… 

37.o. • a napirend keretei között… 

a megvalósításban ….. 

38.o. • a napirend keretei között 

a megvalósításban fejlettség 

43.o. Az értelmi képességeiben lassabban 

fejlődő… 

43.o. • a szociokulturális háttér 

62.o. Bizonyos tudástartalmak 

átadására… 

63.o. Az értelmileg, érzelmileg és 
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szociálisan hátrányos… 

Az értelmileg, érzelmileg és szociálisan 

hátrányos… 

A sérült kisgyermek harmonikus… 

4. A gyermekek teljes 

személyiségének fejlesztésére, 

autonómiájuk 

kibontakoztatására törekszik 

. 

 9.o.Óvodánk alapító… 

9.o. A gyermek akkor… 

10.o. A gyerekcsoportban 

történő… 

10o. Az óvodai nev… 

12.o. A gyermek joga… 

13.o. Érkezés- távozás.. 

13.o. A gyermek nevelése… 

14.o. Napirend.. 

15.o. A gyerek által.. 

16.o. Védő óvó.. 

17.o. A szülőkkel való.., Szülői 

jogok.. 

21.o. Térítésmentes.. 

22.o. Az óvodai nevelés.. 

24.o. Kedvezményes étkezés.. 

24.o. Az átlagtól eltérő. 

7.o. Az óvoda vezetőjeként jó… 

A testi - lelki egészségük… 

9.o. Programunk gyermekközpontú… 

31.o. Napjainkban az egészség… 

37.o. Elegendő időt és szükséges 

segítséget… 

70.o. A játék a gyermekek… 

105.o. Az egészségfejlesztő program… 

5. Felismeri a gyermek 

személyiségfejlődési 

nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani 

- esetlegesen a megfelelő 

szakembertől segítséget 

kérni.  

56. o. „szakszerű 

pszichológia…” 

57. o. „A gyermekekkel…” 

69. o. „a gyermek 

fejlettségével…” 

151. o. „A munkakör 

célja…” 

9.o. Óvodánk alapító… 

10.o. A gyermek csoportba.. 

10.o. Az óvodai nev.. 

12.o. A gyermek joga.. 

13.o. A gyermek nevelse.. 

14.o. A gyermek állapotának.. 

21.o. Térítésmentes szolgáltatás.. 

24.o. Kedvezményes étkezés.. 

25. o. A gyermek rendszeres.. 

9.o. Mi, az Albertfalvai Óvoda… 

A gyermekek integrált óvodánkba… 

19.o. A sajátos nevelési igényű… 

Óvodánkban logopédus foglalkozik… 

Gyermekorvosunk folyamatosan… 

38.o. • a megvalósításban fejlettség… 

40.o. • testközelség biztosítása… 

• valamennyi gyermek… 

• az individuum különbségeinek… 

43.o. • együttműködés a logopédussal… 

70.o. • folyamatos, rendszeres 

kapcsolattartás 
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83.o. ‐ kapcsolatot tart a szülőkkel és a 

gyermekvédelemben működő 

jelzőrendszer tagjaival. 

84.o. Az óvodapedagógus kapcsolata a 

gyógypedagógussal… 

85.o. Kapcsolatot tartunk a kerületi 

87.o. jelzés, és együttműködés 

6. Reálisan és szakszerűen 

elemzi és értékeli saját 

gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósulását. 

 9.o. A gyermek akkor.. 

10.o. Az óvodai nev.. 

15.o. Az ó. gyermek  

fejlődésének.. 

21.o. Térítésmentes szolgáltatás.. 

22.o. A beiskolázás.. 

23.o. Az óvodai nevelés tervezését,… 

25.o. A fenti dokumentumok képezik… 

A mindennapi élet tevékenységei… 

A gyermekek fejlődéséről 

26.o. Abban az esetben, 

Minden nevelési év 

84.o. a tünetek alapján a probléma 

7. Csoportos tevékenységek 

esetén is figyel az egyéni 

szükségletekre, és a 

gyermekek egyéni igényeinek 

megfelelő módszerek, 

eljárások alkalmazására.   

 10.o. A gyerekcsoportban .. 

12.o. A gyermek jogai.. 

13.o. A gyermek nevelése.. 

21.o. Térítésmentes.. 

26.o. Jutalmazás.. 

 

10.o. A gyermekek integrált 

óvodánkba… 

22.o. Napirendünk összeállításánál… 

23.o Az óvodai nevelés tervezését…, 

A tevékenységek napi összeállításánál 

27.o. A gyermekek utcai r 

29.o. • fontosnak tarjuk, hogy minden 

32.o. A különleges étrendet igénylő 

gyermekek 

A gyermekek étvágyát, eltérő 

Nem az étel elkészítése 

33.o. • életkoruknak, fejlettségüknek 

43.o. • kommunikációs (verbális 

70.o. 

  speciális módszerek  

 fejlődési napló vezetése, 

 az ismeretnyújtás fokozatainak 
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 az óvodapedagógus attitűdjéből  

 mindig olyan feladattal kell 

ellátni, 

 a sérült funkciók miatt  
84.o. Óvodás korban messzemenő 

94.o. A nevelésünknek, fejlesztésnek.. 

A gyermekek fejlődését nyomon 

8. A gyermekek hibáit, 

tévesztéseit mint a tanulási, 

fejlődési folyamat részét 

kezeli, az egyéni megértést 

elősegítő módon reagál rájuk. 

 9.o. Az óvodánk alapító.. 

9.o. A gyerek akkor.. 

10.o. Az óvodai nev.. 

13.o. A gyermek nevelése.. 

15.o. Az óvodás gyermek.. 

23.o. Az óvodai nevelés tervezését,… 

33.o. • életkoruknak, fejlettségüknek 

37.o. Elegendő időt és szükséges 

segítséget… 

41.o. • a családok eltérő értékrendjének 

83.o. egy-egy nevelési helyzet, 

problémamegoldásához alternatívákat 

keres, 

87.o. Korrekció, és tehetséggondozás 

9. Különleges bánásmódot 

igénylő gyermek vagy 

gyermekcsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési 

terveket dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja.  

 9.o. Az óvodánk alapító.. 

10.o. A gyermek csoportba.. 

10.o. Az óvodai nev.. 

12.o. A gyerek joga.. 

13.o. A gyermek nevelése.. 

15.o. Az óvodás gyermek 

21.o. Térítésmentes szolgáltatás.. 

22.o. A beiskolázás.. 

 

11. • a pedagógusok nevelési 

gyakorlatát… 

40.o. A hátrányos helyzetű, nehezebben 

43.o. Az értelmi képességeiben lassabban 

fejlődő… 

Hasonlóan fontosnak tartjuk… 

70.o. • tájékozódás a gyermek beszéd… 

•folyamatos, rendszeres kapcsolattartás 

78.o. Az adott gyermek fejlesztési… 

83.o. ‐ szükség esetén egyéni 

fejlesztési…‐ a foglalkozások során a 

‐ segíti a pedagógiai diagnózis 

értelmezését, ‐ javaslatot tesz 

gyógypedagógia-specifikus  

84. ‐ dokumentációk vezetésének 

‐ fejlesztési terv kialakítása 
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10. Az általános pedagógiai 

célrendszer 

figyelembevételével 

határozza meg az egyéni 

szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat.  

 10.o. Az óvodai nev.. 

12.o. A gyerek joga.. 

13.o. A gyermek nevelése.. 

15.o. Az óvodás gyermek  

21.o. Térítésmentes szolgáltatás.. 

22.o. A beiskolázás.. 

23.o. Az óvodai nevelés tervezését,… 

43.o. • a gyermekek életkori és egyéni 

fejlettségi 

78.o. Az adott gyermek fejlesztési… 

82.o. Sikerkritériumnak a gyermekek 

beilleszkedése, … 

83.o. ‐ szükség esetén eljárásait …… 

85.o. A gyermekek fejlődését nyomon 

87.o. Meghatározzuk az óvodai nevelés 

 

V. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

1. Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos 

módszereit, a játék és más 

élménygazdag tevékenység, 

program során.  

 15.o. Az óvodai ünnepek.. 

15.o. Behozható tárgyak.. 

17.o. A szülőkkel való.. 

21.o. Térítésmentes szolg.. 

22.o. Az óvodai.. 

26.o. Jutalmazás.. 

23.o A tevékenységek napi… 

27.oNapirendünk sszeállításánál… 

39.o Éppen ezért… 

40.o A drámajátékok 

45.o Az óvodapedagógus… 

46.o Az óvodapedagógus… 

48.o Mesemondás közben… 

71.o A játék elősegíti a… 

2. Az egész nap folyamán 

harmóniát, érzelmi 

biztonságot, elfogadó légkört 

teremt.  

 12.o. A gyermekek joga.. 

13.o. A gyermek nevelése az 

óvodában.. 

 

11.o A légkör… 

39.o Az érzelmi biztonság… 

40.o Az individum… 

45.o.Elmélyült átéktevékenységre… 

48.o Mesemondás közben… 

48.o A gyermeket mindig... 

50.o A játék közben a gyermek… 

3. A gyermekeket egymás 

elfogadására, az egyéni 

sajátosságok tiszteletben 

tartására neveli.  

 14.o. Az óvoda valamennyi 

tevékenysége.. 

 

21.o.Az  óvoda csoportszerkezetének… 

46.o A játék közben… 

53.o A terek dekorálásában… 

66.o A sérült gyermekek… 

69.o Óvodánkban alapszolgáltatásként… 
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4. Munkájában figyelembe 

veszi a gyermekek és a 

gyermekközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi 

hátteréből adódó sajátosságait.  

 12.o. A gyermek joga.. 

14.o. A tanulási.. 

9.o Mi, az…. 

10.o Törekszünk az … 

11.o Feladatunk olyan… 

41.o Megteremtjük a … 

47.o Irodalmi anyagunk… 

50.o A hazánkban élő… 

88.o Nevelő, fejlesztő munkánk… 

5. A napi tevékenységekben, 

játékban időt, lehetőséget 

biztosít a beszélgetésekre, 

kezdeményezően példát mutat 

az interaktív kommunikációra. 

Az egymásra figyelést, a másik 

fél mondanivalójának 

meghallgatását gyakoroltatja a 

gyermekekkel.  

 14.o.A gyereknek jut elég.. 

 

40.o A szerepjátékokban… 

40.o A gyermek a … 

40.o Az erkölcsi… 

41.o Az önfegyelem fejlesztése… 

43.o Nyelvi készségek… 

43.o Kommunikáció… 

44.o A beszédészlelés… 

44.o Végig tudja… 

48.o Bátorítjuk a … 

48.o A gyermeket mindig…. 

49.o Figyelmesen tudják… 

52.o A kezdeményezések közös… 

6. Értékközvetítő tevékenysége 

tudatos. Együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, más 

kultúrák elfogadása jellemzi. 

 18.o. A kötelességek.. 

 

7.o Nevelőtestületünk pozitív… 

9.o Ezért az inkluzív… 

29.o A helyes értékrendszer kialakítása… 

30.o A szülőföldhöz… 

42.o A más országokból… 

49.o A zenei anyanyelv… 

49.o Népünk zenéjével… 

78.o A nem magyar… 

79.o Az intézményben dolgozó… 

86.o A migráns és a ... 

86.o Magyar szülők befogadó... 

87.o Együttműködő aktív… 

7. Az együttműködést, 

közösségi kapcsolatokat és 

 24.o.Egész napos.. 29.o Törekszünk arra… 

30.o Szívesen vesz részt… 
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érzelmeket erősítő helyzeteket 

teremt, módszereket alkalmaz 

az óvodai és óvodán kívüli 

tevékenységek során.  

41.o Megteremtjük a lehetőséget… 

41.o A közösségi élmény… 

56.o Az élő és élettelen… 

58.o Ezért a gyalogos… 

60.o A tevékenység járuljon… 

65.o Szivárvány szélforgó… 

77.o Kirándulás… 

8. Az együttműködés, 

kommunikáció elősegítésére 

követendő mintát mutat a 

gyermekek és szülők számára 

a digitális eszközök 

funkcionális használata terén.  

 20.o. Tájékoztatás a 

házirendről.. 

26.o Ezek a párbeszédek… 

29.o Az óvodai élet… 

63.o Az egyes témakörökhöz… 

79.o Együttműködés a szülőkkel… 

9. Csoportjában tudatosan 

alkalmazza a 

konfliktusmegelőzés 

módszereit, például a közös 

szabályalakítást, az értékelési 

szempontok tudatosítását, 

pozitív példák megerősítését, 

következetességet.  

 12.o. A gyermek jogai.. 

 

20.o A gyermekekkel közösen… 

38.o A szokások kialakításához… 

83.o Egy – egy nevelési helyzet… 

83.o Elfogadásra türelemre… 

10. A csoportjában felmerülő 

konfliktusokat, azok okait 

felismeri, helyesen értelmezi és 

hatékonyan kezeli. 

Konfliktushelyzetben a 

gyermekeket a konfliktusok 

kompromisszumos 

megoldására ösztönzi.  

 

 15.o. A szülők gyermekeik.. 

15.o. Az óvodában előre.. 

15.o. A gresszívitást.. 

21.o. A személyhez fűződő.. 

6.o. Jogorvoslati… 

41.o A csoporton belüli konf… 

46.o A játék közben adódó… 

 

VI. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 
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1. Gazdag értékelési 

eszköztárral rendelkezik, 

melyből a gyermekek életkori 

sajátosságainak 

figyelembevételével 

tudatosan választja ki a 

leginkább megfelelőt.  

 29.o. Az óvodában 

alkalmazott… 

40.o. „testközelség biztosítása, a gyermek 

meghallgatása, ráfigyelés, a felé irányuló 

szeretet kimutatása, sok dicséret, 

biztatás” 

53. o. „a gyermeki alkotások 

értékelésében…” 

60. o. „A gyermeki munka az 

óvodapedagógustól…” (bekezdés) 

2. Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek, a 

konkrét cselekvésre, 

teljesítményre vonatkoznak.  

 18.o. Vegyen részt.. 53.o. „a gyermeki alkotások 

értékelésében…” 

3. Az egyéni képességekhez 

viszonyítva értékeli a 

teljesítményeket, törekszik a 

folyamatos, pozitív 

visszajelzésekre.  

 12.o. Képességeinek, 

érdeklődésének…. 

40. o. „testközelség biztosítása, a 

gyermek meghallgatása, ráfigyelés, a felé 

irányuló szeretet kimutatása, sok dicséret, 

biztatás” 

60.o. „A gyermeki munka az 

óvodapedagógustól…” (bekezdés) 

62. o. „Figyelembe vesszük az értelmi 

fejlesztés során is a…” 

26.o. „A tanköteles korú gyerekek 

fejlettségi állapotáról már az 

iskolaválasztás előtti időszakban 

tájékoztatjuk a szülőket, így próbáljuk 

segíteni a gyermeki személyiséghez, 

egyéni sajátosságaihoz, érdeklődési 

köréhez illeszkedő oktatási intézmény 

kiválasztását” 

4. Értékeléseivel, 

visszajelzéseivel a gyermekek 

fejlődését segíti.  

 9.o. A nevelés nélküli.. 40. o. „Az erkölcsi tulajdonságok, 

szociális készségek és képességek…” 

(bekezdés) 

40.o. „az énkép pozitív irányú erősítése” 

62.o. „Figyelembe vesszük az értelmi 
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fejlesztés során is a…” 

72.o. „a gyermekek értékeléséről szóló 

visszacsatolás legyen folyamatos, 

rendszeres…” 

5. Képes önállóan, a 

gyermekek tevékenységének 

megfigyeléséből, 

produktumaik értékeléséből 

kapott adatokat reálisan 

elemezni-értékelni, és belőlük 

kiindulva a fejlesztésre 

vonatkozó tervét elkészíteni, 

módosítani.  

 14.o. Az óvoda a gyermekek 

fejlődését… 

22.o. Az a gyermek… 

22.o. Ha a gyermek… 

53.o. „a gyermeki alkotások 

értékelésében…” 

72.o. „a gyermekek értékeléséről szóló 

visszacsatolás legyen folyamatos, 

rendszeres…” 

25.o. „Tervet készítünk, meghatározzuk a 

céljainkat leginkább elősegítő 

feladatokat, módszereket. A gyermeki 

alkotásokból, produktumokból is 

következtetni tudunk a gyermek adott 

fejlettségére és ezek alapján 

meghatározhatjuk a fejlesztés irányát.” 

43.o. „Ha az értelmi képességek 

lemaradását még a hátrányos helyzet is 

súlyosbítja, akkor különösen fontosnak 

tartjuk a bátorító, az ismereteket bővítő, 

egyéni törődést.” 

6. Pedagógiai munkájában 

olyan munkaformák és 

módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek 

alkalmasak az 

önellenőrzésre, önértékelésre.  

 13.o. A gyermekek nevelése… 39. o. „Az érzelmi nevelés területén 

céljaink kétirányúak…” (bekezdés) 

40. o. „Óvodánk néhány csoportjában 

már évek óta a mindennapok részévé 

vált…”  (bekezdés) 

40.o. „az énkép pozitív irányú erősítése” 

41.o. „megteremtjük a lehetőségét 

egymás megismerésének, az egyéni 

önkifejezésnek, kreativitásnak, a 

különbözőségek elfogadására, 

elismerésére nevelünk” 

62. o. „Olyan játékhelyzeteket teremtünk, 
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játékokat ajánlunk…” 

 

VII. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

1. Érthetően és a pedagógiai 

célnak megfelelően 

kommunikál. 

 9.o. A szülő gyermeke óvodai 

felvételét… 

10.o. Az óvodavezető.. 

10.o. A jegyző a szülő… 

12.o. Lehetőséget teremt arra,… 

38. o. A szülőket többféle formában is 

tájékoztatjuk… 

42. o. A beszédkedv felkeltése és 

fenntartása… 

43. o. Feladataink: nyelvi készség 

(társalgási, vagy kontextusos és 

elbeszélő… 

48. o. Az óvónő beszédéből figyelheti 

meg a gyermek,… 

48. o. Nevelőmunkánk akkor lesz 

eredményes, ha az átlag felnőttnél… 

79. o. Fontos, hogy a pedagógusok 

ismerjék a különböző társadalmi… 

83. o. Az óvodapedagógus kapcsolata a 

szülőkkel… 

84. o. Az óvodapedagógus kapcsolata a 

gyógypedagógussal… 

84. o. kapcsolattartás a 

szakszolgálatokkal, szülőkkel, 

óvodapedagógusokkal, a nevelést 

segítőkkel a fejlesztés lehetőségeiről… 

88. o. együttműködő partnerkapcsolat 

fenntartása óvodapedagógusok és a 

szülők között… 

88. o. szükség esetén kapcsolattartás a 

külső szakemberekkel… 

90-91. o. Kapcsolattartás a 

gyermekvédelemben… 

92. o. A család – óvoda kapcsolata… 

93. o. A pedagógiai program 
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megvalósítását szolgáló egyéb 

kapcsolatok… 

94. o. A nevelési – oktatási intézmények 

közötti új horizontális kapcsolatok és 

azok ápolása… 

2. Kommunikációját minden 

partnerrel a kölcsönösség és 

a konstruktivitás jellemzi.  

 15.o. Szükség szerint.. 

 

17. o. kommunikációjára a kölcsönösség 

jellemző… 

60. o. A gyermeki munka az 

óvodapedagógustól tudatos pedagógiai 

szervezést… 

79. o. Fontos, hogy a pedagógusok 

ismerjék a különböző társadalmi… 

83. o. Az óvodapedagógus kapcsolata a 

szülőkkel… 

84. o. Az óvodapedagógus kapcsolata a 

gyógypedagógussal… 

84. o. kapcsolattartás a 

szakszolgálatokkal, szülőkkel, 

óvodapedagógusokkal,                    a 

nevelést segítőkkel a fejlesztés 

lehetőségeiről… 

84. o. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek speciális fejlesztését… 

86. o. A nemzetiségi gyermekek nevelése 

3 éves kortól kezdődően… 

88. o. együttműködő partnerkapcsolat 

fenntartása óvodapedagógusok és a 

szülők között… 

88. o. szükség esetén kapcsolattartás a 

külső szakemberekkel… 

90-91. o. Kapcsolattartás a 

gyermekvédelemben… 

92. o. A család – óvoda kapcsolata… 
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93. o. A pedagógiai program 

megvalósítását szolgáló egyéb 

kapcsolatok… 

94. o. A nevelési – oktatási    

intézmények közötti új horizontális 

kapcsolatok és azok ápolása… 

3. A gyerekek szabad 

játékához és különböző 

tevékenységeihez nyugodt 

kommunikációs teret, ehhez 

kedvező feltételeket alakít ki.  

 14.o. Az óvodánk napirendjét.. 

17.o. Az óvodánkba járó.. 

22. o. Hisszük, hogy az aktivitáshoz és 

alkotáshoz nyugalom… 

23. o. Figyelembe vesszük a gyermekek 

aktuális… 

23. o. A heti rendnek számtalan 

variációja lehetséges 

23. o. Az új gyermekek fogadásának 

időszakában a heti rend rugalmassága… 

23. o. A tevékenységek napi 

összeállításánál, tervezésénél figyelembe 

vesszük… 

26. o. a gyermekek fejlődéséhez 

szükséges egészséges… 

28. o. Ebéd után a csoport szükségletinek 

megfelelően… 

39. o. Az érzelmi biztonság, az 

otthonosság… 

45. o. Elmélyült játéktevékenységre 

nyugodt, derűs légkörben… 

63. o. A sérült kisgyermek harmonikus 

személyiségfejlődésnek érdekében… 

71. o. A gyermekek egyéni fejlettségének 

ismeretében biztosítjuk a fejlődés 

lehetőségeit… 

80. o. A fejlesztés az anyanyelvi nevelést 

középpontba állító, speciális… 

82. o. A szükséges pedagógiai feltételek 
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biztosítása… 

89. o. Óvodánkban a gyermekvédelem 

elsősorban preventív jellegű,              

ezért törekszünk olyan elfogadó, 

szeretetteljes légkör kialakítására… 

4. Tudatosan ösztönzi a 

gyermekek egyéni és egymás 

közötti kommunikációját. 

 14.o. Az azonos időpontban.. 

 

41. o. megteremtjük a lehetőségét a 

gyerekek közötti kapcsolatok… 

41. o. a közösségi élményt jelentő 

kirándulások… 

41. o. a csoporton belüli konfliktusok 

megoldásában… 

42. o. A beszédkedv felkeltése és 

fenntartása érdekében… 

42. o. konfliktusok esetén képesek a 

megegyezésre… 

43. o. Az értelmi képességek fejlődése… 

43. o. A spontán szerzett tapasztalatok… 

86. o. A nemzetiségi gyermekek nevelése 

3 éves kortól kezdődően… 

86. o. társas kapcsolataikat az 

együttműködés, elfogadás, barátkozás 

jellemzi… 

48. o. Bátorítjuk a gyermekeket az önálló 

vers-… 

5. A kapcsolattartás formái 

és az együttműködés során 

használja az 

infokommunikációs 

eszközöket és a különböző 

online csatornákat.  

 18.o. A kötelességek 

megvalósulását.. 

20.o. Az e-mail címmel.. 

 

18. o. az OH önértékelést támogató 

informatikai felületének kezelésében… 

63. o. A szervezett tanulási tevékenység 

színesítésére… 

84. o. kapcsolattartás a 

szakszolgálatokkal, szülőkkel, 

óvodapedagógusokkal, a nevelést 

segítőkkel a fejlesztés lehetőségeiről… 

88. o. szükség esetén kapcsolattartás a 
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külső szakemberekkel… 

93. o. A pedagógiai program 

megvalósítását szolgáló egyéb 

kapcsolatok… 

90-91. o. Kapcsolattartás a 

gyermekvédelemben… 

94. o. A nevelési – oktatási intézmények 

közötti új horizontális kapcsolatok és 

azok ápolása… 

6. A gyermekek érdekében 

önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően 

együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a 

szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel.  

 14.o. Az óvoda a gyermek.. 

15.o. Szükség szerint, de 

legalább.. 

18. o. Óvodánkban logopédus 

foglalkozik… 

26. o. Minden nevelési év végén 

összegző értékelést… 

26. o. A tanköteles korú gyerekek 

fejlettségi állapotáról… 

26. o. megfelelő szakemberek 

bevonásával- a szülővel… 

32. o. A különleges étrendet igénylő 

gyermekek… 

35. o. az intézmény közreműködik a 

gyermekek veszélyeztetettségének… 

39. o. Az óvoda és a védőnő 

kapcsolatát… 

78. o. Az integrált fejlesztésben részt 

vevők köre… 

79. o. Fontos, hogy a pedagógusok 

ismerjék a különböző társadalmi… 

84. o. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek speciális fejlesztését… 

96. o. A nemzetiségi gyermekek nevelése 

3 éves kortól kezdődően… 

87. o. A probléma felderítése: a Szülői 

Szervezet és az óvodapedagógusok 
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jelzése alapján… 

88. o. együttműködő partnerkapcsolat 

fenntartása óvodapedagógusok és a 

szülők között… 

88. o. szükség esetén kapcsolattartás a 

külső szakemberekkel… 

90-91. o. Kapcsolattartás a 

gyermekvédelemben… 

92. o. A család – óvoda kapcsolata… 

93. o. A pedagógiai program 

megvalósítását szolgáló egyéb 

kapcsolatok… 

94. o. A nevelési – oktatási intézmények 

közötti új horizontális kapcsolatok és 

azok ápolása... 

7. A szakmai munkaközösség 

munkájában 

kezdeményezően és aktívan 

részt vállal. Együttműködik 

pedagógustársaival 

különböző pedagógiai 

eljárások és programok (pl. 

témanap, ünnepség, 

kirándulás) 

megvalósításában.  

 21.o. Az óvoda nevelési idején.. 

26.o. Óvodánkban tárgyi.. 

 

17. o. az építő jellegű vitakultúra 

fejlődik… 

69. o. Az óvodánkban működő szakmai 

munkaközösség irányító munkájának… 

8. A megbeszéléseken, a 

vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti szakmai 

álláspontját, a vitákban 

képes másokat meggyőzni, és 

ő maga is meggyőzhető.  

 15.o. Szükség szerint.. 

21.o. A személyhez fűződő.. 

 

17. o. kezdeményező, aktív szerepet 

vállalnak munkaközösségi… 

9. Óvodai tevékenységei 

során felmerülő/kapott 

 19.o. Óvodánk, arra.. 69. o. Óvodapedagógusaink a 

módszertani szabadságuknak, különböző 
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feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet 

működési rendszerének 

megfelelő módon kezeli, 

intézi.  

érdeklődési… 

70. o. Az óvodapedagógustól elvárható 

magatartásformák, illetve… 

78. o. Az inkluzív neveléssel kapcsolatos 

óvodapedagógusi feladatok:… 

79. o. Fontos, hogy a pedagógusok 

ismerjék a különböző társadalmi… 

81. o. Általános elvek a sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelésében… 

82. o. Az óvodapedagógusok, 

nevelőmunkát segítők feladatai… 

85. o. Feladataink: A tehetséges 

gyermekek felismerése… 

86. o. Feladataink: már 3 éves kortól 

óvodai ellátásban részesüljenek… 

87. o. Feladataink: megismerjük és 

tiszteletben tartjuk a migráns családok 

hagyományait, kéréseit… 

87. o. Óvodán belüli feladatunk: minden 

gyermekre kiterjedő prevenció… 

87. o. Óvodán kívüli feladatunk… 

88. o. Feladataink: a probléma 

felismerése, 

89. o. Általános, és speciális 

gyermekvédelmi teendők… 

90. o. Az óvoda vezetőjének feladati, 

kiemelt feladatink… 

10. Nyitott a szülő, a 

gyermek, az 

intézményvezető, a kollégák, 

a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja 

őket szakmai fejlődése 

 19.o. Óvodánkban.. 

21.o. Térítésmentes 

szolgáltatások.. 

 

18. o. Óvodánkban logopédus 

foglalkozik… 

39. o. Az óvoda és a védőnő 

kapcsolatát… 

67. o. A szülők támogató segítsége 

mindenképpen szükséges ahhoz… 
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érdekében.  72. o. A gyermekek egyéni fejlettségének 

ismeretében biztosítjuk a … 

78. o. Az integrált fejlesztésben részt 

vevők köre… 

79. o. Fontos, hogy a pedagógusok 

ismerjék a különböző társadalmi… 

83. o. Az óvodapedagógus kapcsolata a 

szülőkkel… 

84. o. Az óvodapedagógus kapcsolata a 

gyógypedagógussal… 

84. o. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek speciális fejlesztését… 

86. o. A nemzetiségi gyermekek nevelése 

3 éves kortól kezdődően… 

86. o. Az óvodai befogadást, elfogadást 

elősegítő alkalmak… 

88. o. együttműködő partnerkapcsolat 

fenntartása óvodapedagógusok és a 

szülők között… 

88. o. szükség esetén kapcsolattartás a 

külső szakemberekkel… 

92. o. A család – óvoda kapcsolata… 

94. o. A nevelési – oktatási intézmények 

közötti új horizontális kapcsolatok és 

azok ápolása… 

 

VIII. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

1. Saját pedagógiai 

gyakorlatát folyamatosan 

elemzi és fejleszti. 

54. o. „napi nevelő 

munkájához…” 

55. o. „ Pedagógiai Program 

nevelési…” 

64. o. „az óvodai nevelő…” 

13.o. …Differenciált 

tevékenységek, valamint.. 

26.o. Minden gyermeknél.. 

9.o. Hitvallásunk: Közösségünk olyan 

ped… 

16.o.Az óvodában dolgozó ped…5. 

folyamatos önképzés… 

16.o. Ezért a rendszeres…     
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 21.o. Könyvtárunkat… 

2. Tudatosan fejleszti 

pedagógiai kommunikációját.  

55. o. „A Pedagógiai 

Programban 

megfogalmazott…” 

14.o. Rögzíti, továbbá… 

26.o. Jutalmazás formái… 

79.o. az értékek átszármaztatása 

3. Tisztában van szakmai 

felkészültségével, 

személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz.  

54. o. „félévente 

önértékelés…” 

24. o. „Az óvodavezető 

által…” 

14.o. A tanulási képességek 

fejlesztése… 

26.o. Jutalmazás formái… 

26.o. Büntetés formái… 

17.o. hatékony szerepvállalás… 

4. Rendszeresen tájékozódik 

a pedagógia tudományára és 

az óvodapedagógiára 

vonatkozó legújabb 

eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket.  

31. o. „felnőttképzés…” 

32. o. „a pedagógusi 

középtávú…” 

54. o. „munkájához 

szükséges…” 

55. o. „Pedagógiai Program 

nevelési…” 

64.o. „az óvodai nevelő…” 

65. o. „szakirodalom…” 

15.o. A szülő az 

óvodapedagógustól… 

11.o.Szándékaink szerint:6. A 

munkatársak lépést tartanak….. 

16.o.A nevelőtestületek olyan… 

17.o.Ped. munkánk….. 

68.o. Keressük a lehetőséget… 

5. Rendszeresen tájékozódik 

az óvodai nevelést, 

képességfejlesztést támogató 

digitális technológiai 

eszközökről, és lehetőség 

szerint alkalmazza is azokat.  

31.o. „informatikai 

kompetencia” 

32. o. „a közoktatási 

intézmények…” 

54. o. „nevelőmunkájához 

szükséges…” 

65. o. „szakirodalom…” 

96.o.”Óvodánk az 

oktatási…” 

20.o. Az e-mail címmel.. 63.o.A szervezett tanulási tev. 

színesítésére… 

 

 

6. Aktív résztvevője az online 

megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek.  

31. o. „kiegyensúlyozott 

kapcsolattartás…” 

32. o. „a közoktatási 

intézmények…” 

65. o. „a 

15.o. A szülő az 

óvodapedagógustól… 

20.o. Az e-mail címmel.. 

16.o. Rendszeresen tájékozódnak az 

online….. 
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kapcsolattartásban…” 

68. o. „Az intézmény a 

fealadtok…” 

7. Élő szakmai 

kapcsolatrendszert alakít ki 

az intézményen kívül is. 

53. o. „menedzseli a 

tehetséges…” 

68. o. „Az intézmény a 

feladatok…” 

54. o. „Az 

intézményvezetőnek…” 

10.o. Az óvodavezető a 

kérelmet.. 

11.o. A gyermek óvodai.. 

13.o. Ha nem sikerül a szülőt… 

15.o. A szülő az 

óvodapedagógusoktól.. 

25.o. A bölcsödéből érkező…26.o. 

Abban az esetben….,Egészséges 

életmódnál: megfelelő szakember 

bevonásával.. 

3o.o.Mindezek megvalósítása.. 

35.o.Feladataink:intézmény 

közreműködik.. 

39.o.Együttmüködés az egészségügyi… 

84.o.kapcsolattartás szakszolgálatokkal.. 

87.o.óvodán kívüli fel. 

88.o.gyermekvédelemnél – folyamatos 

konzultáció..  

93.o.A ped.prog. megvalósítását 

szolgáló… 

94.o.Kapcsolattartás a környező isk. 

95.o.Intézmény fenntartójával 

8. Munkájában alkalmaz új 

módszereket, tudományos 

eredményeket.  

54. o. „munkájához 

szükséges…” 

65. o. „szakirodalom…” 

14.o. Játék, szabadon választott 

tev… 

15.o. A szülő az 

óvodapedagógusoktól.. 

18.o. módszertani ismeretek  bővítése.. 

27.o.Ennek érdekében… 

7o.o.speciális módszerek alkalmazása az 

SNI-nél 

9. Részt vesz intézményi 

innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

54 .o. „a mérések 

adatainak…” 

64. o. „az intézményvezetői 

pályázatokhoz…” 

65. o. „a pályázati 

lehetőségek…” 

9.o. A nevelés 

nélküli…szakmai… 

17.o.A munkaközösség delegált…. 

2o.o.A pályázatokon való …. 

21.o.A mindenkori költségvetés… 

57.o.környezeti pályázatok figyelemmel 

kísérése … 
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II. számú melléklet: 

értékelendő              

terület 

 

állítás 

sorsz. 

állítás  

 

értékelés előfordulása 

1 2 3 4 5 és 6  

I. A
 p

e
d

a
g
ó
g
ia

i p
r
o
g
r
a
m

 filo
z
ó
fiá

ja
, 

c
é
lja

i 

1. 

A pedagógiai program írásban 

megfogalmazott filozófiát tartalmaz, mely a 

szülők számára nyilvános és hozzáférhető  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

2. 

A program a gyermekek fejlődéséről szerzett 

ismereteken alapulva egyéni szükségleteik és 

érdeklődésük figyelembevételével készült 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

3. 

A gyermekek számára szervezett tanulási 

környezet és tevékenységek a program 

filozófiáját, céljait és specifikumait tükrözik.. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

4. 

A sajátos bánásmódot igénylő gyermekek 

speciális szükségleteit ismerik a dolgozók 0 0% 0 0% 26 51% 24 47% 1 2% 

I. terület összesen: 0 0% 0 0% 26 ### 24 12% 154 75% 

II. A
 sz

ü
lő

k
 é

s 

p
e
d

a
g
ó
g
u

so
k

 

k
a
p

c
so

la
ta

 

5. 

Az óvónők tanácsot adnak a gyermekek 

egészséges otthoni nevelésével és 

ismeretszerzésével kapcsolatban    0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 50 98% 

6. 

Az óvónők mindenkor szívesen látják a 

szülőket akár megfigyelőként, vagy 

segítőként a csoportban 0 0% 0 0% 2 4% 1 2% 48 94% 
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7. 

Az óvónők mindenkor szívesen látják a 

szülőket a csoport vagy az óvoda 

rendezvényein és eseményein        0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

8. 

A szülőket és a családokat ösztönözik a 

programban való bármilyen szintű 

bekapcsolódásra           0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

9. 

Az óvónők a gyermekek mindennapjáról 

írásban vagy szóban rendszeresen 

beszámolnak  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

10. 

Évente legalább kétszer, szükség esetén 

többször is családi beszélgetésen (fogadó 

órán) megbeszélik a gyermekek fejlődését, 

teljesítményét, otthoni vagy óvodai 

nehézségeit         0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

11. 

Évente legalább kétszer, szükség esetén 

többször is családi beszélgetésen (fogadó 

órán) megbeszélik a gyermekek fejlődését, 

teljesítményét, otthoni vagy óvodai 

nehézségeit      0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

12. 

A szülőket rendszeresen tájékoztatják az őket 

érintő rendelkezések változásairól 

(faliújságon, szóban, írásban)   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

13. 

A szülőket bevonják a speciális 

szükségletekkel rendelkező gyermekek 

fejlesztésébe, és az egyénre szabott fejlesztő 

programokba          0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 50 98% 

II. terület összesen: 0 0% 0 0% 2 0% 3 1% 454 99% 
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III. A
z
 ó

v
o
d

a
p

e
d

a
g
ó
g
u

so
k

 fe
lk

é
sz

ü
ltsé

g
e
 

14. 

Az új dolgozók - a belső szabályozás szerint 

- megfelelő tájékoztatatást kapnak a program 

filozófiájáról, céljairól  0 0% 0 0% 0 0% 43 84% 8 16% 

15. 

Az új dolgozók - a belső szabályozás szerint 

- megfelelő tájékoztatatást kapnak az 

egészségügyi és biztonsági eljárásokról                0 0% 0 0% 0 0% 46 90% 5 10% 

16. 

Az új dolgozók - a belső szabályozás szerint 

- megfelelő tájékoztatatást kapnak a 

gondjaira bízott gyermekek speciális 

szükségleteiről          0 0% 0 0% 0 0% 48 94% 3 6% 

17. 

Az új dolgozók - a belső szabályozás szerint 

- megfelelő tájékoztatatást kapnak a 

csoportszoba szervezési technikáiról                       0 0% 0 0% 0 0% 48 94% 3 6% 

18. 

Az új dolgozók - a belső szabályozás szerint 

- megfelelő tájékoztatatást kapnak az óvoda 

által tervezett napi tevékenységekről           0 0% 0 0% 0 0% 48 94% 3 6% 

19. 

Az új dolgozók - a belső szabályozás szerint 

- megfelelő tájékoztatatást kapnak az etikai 

elvárásokról   0 0% 0 0% 0 0% 47 92% 4 8% 

20. 

Az intézmény rendszeres belső vagy külső 

továbbképzést biztosít a gyermekekkel és a 

családokkal végzett munkához szükséges 

képességeiket fejlesztése érdekében                                                            0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 50 98% 

21. 

Minden pedagógustól elvárás, hogy szakmai 

fejlődése érdekében az óvoda szakmai 

munkaközösségének tagja legyen, és 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 
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tevékenyen, rendszeresen vegyen részt  

22. 

Minden pedagógustól elvárás, hogy szakmai 

fejlődése érdekében továbbképzésen 

vegyenek részt (képzés, tréning, konferencia, 

műhelymunka, stb.) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

23. 

Dolgozók megfelelően képzettek az SNI- 

gyermekek   speciális fejlesztése terén  0 0% 0 0% 35 69% 13 25% 3 6% 

III. terület összesen: 0 0% 0 0% 35 7% 294 58% 181 35% 
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24. Néphagyomány ápolás 0 0% 0 0% 1 2% 2 4% 48 94% 

25. Érzékenyítés 0 0% 0 0% 5 10% 5 10% 41 80% 

26. Anyanyelvi nevelés 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 50 98% 

27. Művészeti nevelés 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 49 96% 

28. ----------------------- 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 

29. A gyermekek fejlődése és fejlesztése                                 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 49 96% 

30. 

A tanulási tevékenység tervezése, értékelése 

és irányítása   0 0% 0 0% 2 4% 1 2% 48 94% 

31. Fegyelmezési technikák, konfliktuskezelés                                    0 0% 0 0% 5 10% 4 8% 42 82% 

32. 

Környezettel való kapcsolat és 

fenntarthatóság 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

33. 

Kommunikáció, és a családokkal való 

kapcsolat   0 0% 0 0% 3 6% 0 0% 48 94% 
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34. 

A gyermekek családi nevelésének és a 

gondozás hiányosságainak feltárása és 

elemzése                0 0% 0 0% 4 8% 5 10% 42 82% 

35. 

Mérés, értékelés, minőségelvű/törvényes 

működés 0 0% 0 0% 2 4% 1 2% 48 94% 

36. Szakmai etikai kódex                                             0 0% 0 0% 13 25% 1 2% 37 73% 

37. 

Az ONOAP tevékenységrendszerét támogató 

képzések (Pld. játék, stb.) 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 49 96% 

38. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

fejlesztése (SNI, BTM, HH, HHH, 

tehetségfejlesztés, gyermekvédelem, stb) 0 0% 0 0% 2 4% 6 12% 43 84% 

IV. terület összesen: 0 0% 0 0% 39 5% 30 4% 647 90% 
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39. 

Munkatervi szinten évente tervezik a 

pedagógiai program beválásvizsgálatának 

eredményeiből fakadó célok és feladatok 

megvalósítását  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

40. 

Az óvoda dolgozói meghatározott 

szempontok szerint évente legalább egyszer 

kötelesek saját munkájuk értékelésére / 

önértékelésére (teljesítményértékelés, 

önfejlődési terv nyomon követése)                   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

41. 

A vezetők és az pedagógusok rendszeresen 

tájékoztatják egymást a gyermekekkel, a 

pedagógiai programmal és a családokkal 

kapcsolatos dolgokról                                                                                       0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 
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42. 

A pedagógusok TEAM- munkában, és a 

testületben is közösen terveznek és 

tanácskoznak, együtt hozva döntéseket 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

43. 

Az óvónő párok - szükség szerint bevonva a 

munkájukat segítőket  - rendszeresen 

megbeszélik a célok elérésére, az egyénekre 

irányuló terveket és egyéb teendőiket                                               0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

44. 

Az óvónők heti rendszerességgel időt 

fordítanak a közös tervező munkára                0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

45. 

A pedagógusok a jogszabályban előírt 

munkaidő terhére részt vesznek az óvoda 

egészére vonatkozó, a neveléssel összefüggő 

egyéb aktuális feladatok ellátásában  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

46. 

Az óvodai dolgozók a gyermekekre és 

családokra vonatkozó információkat 

bizalmasan kezelik     0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

47. 

A óvodavezető elvárja az alkalmazotti 

testülettől, hogy minden lényeges dologról 

tájékoztassák ami az óvodában történik 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

V. terület összesen: 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 459 100% 
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48. 

A gyermekek létszámát és összetételét úgy 

határozzák meg az egyes csoportokban, hogy 

az ne veszélyeztesse a felnőtt és gyermek 

interakcióit, valamint a gyermekek egymás 

közötti konstruktív tevékenységét                                       0 0% 0 0% 2 4% 8 16% 41 80% 
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49. 

Belső szabályozás szerint a szükséges 

felnőtt-gyermek arány fenntartására az 

óvodapedagógusok hiányzása esetén   a 

helyettesítés zavartalansága biztosított                                                                                0 0% 0 0% 0 0% 5 10% 46 90% 

50. 

A besegítő szülők minden esetben pontos 

felkészítést kapnak arról hogy mit, és milyen 

mélységben vár el tőlük az óvodapedagógus                                                              0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

51. 

A gyermekek a nap nagyobb részét szabad 

mozgással és játékkal töltik                                                               0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

52. 

A gyermekek. a nap túlnyomó részét 

tevékenységekkel  

töltik, kerülve az átmenetet és csoport 

átszerveződést, valamint a kötöttségeket.                                                                0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

VI. terület összesen: 0 0% 0 0% 2 1% 13 5% 240 94% 
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53. 

Az óvodapedagógusok az egyéni 

egészségügyi problémákról és balesetekről 

feljegyzést készítenek (jegyzőkönyv, 

csoportnapló, fejlődési napló)                            0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

54. 

Az óvodapedagógusok az egyéni 

egészségügyi problémákról és balesetekről 

értesítik pedagógus- társaikat és a szülőket              0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

55. 

Az óvodapedagógusok az egyéni 

egészségügyi problémákról és balesetekről 

készült feljegyzést megőrzik            0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 
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56. 

A pedagógusok ismerik a gyermekek 

feltételezett bántalmazása, illetve, hiányos 

gondozása esetén a szükséges eljárásokat                                                                             0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

57. 

Az intézményben kijelölt helyen megfelelő 

elsősegélynyújtó felszerelés áll rendelkezésre                                                                          0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

58. 

Terv készült a sürgős egészségügyi ellátást 

igénylő esetekre, melyet minden dolgozó 

ismer                  0 0% 0 0% 10 20% 17 33% 24 47% 

59. A gyermekek ágyneműjét kéthetente váltják 0 0% 0 0% 0 0% 42 82% 9 18% 

60. 

A fektető matracokat/ágyakat szükség esetén 

lemossák                 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

61. 

A dolgozók ismerik a veszély esetén 

szükséges menekülési útvonalat és az ezzel 

kapcsolatos tevékenységet, melyet 

tervezetten gyakorolnak 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

62. 

A dolgozók ismerik a veszély esetén 

szükséges szabályokat, eljárásokat (azokat 

alkalmazni is tudják)                0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

VII. terület összesen: 0 0% 0 0% 10 2% 59 12% 441 86% 
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63. 

Az óvodavezető évente legalább egyszer 

értékeli (teljesítményértékelés/önértékelés 

során) minden dolgozó munkáját                                               0 0% 0 0% 0 0% 48 94% 3 6% 

64. 

Az értékelések eredménye írásban rögzített 

és bizalmasan kezelt                                              0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 
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65. 

A dolgozókkal előre ismertetik az értékelés 

szempontjait 

(teljesítményértékelés/önértékelés)                                                                            0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

66. 

A dolgozók továbbképzését (irányát) az 

értékelések tanulságai befolyásolják                                   0 0% 0 0% 0 0% 19 37% 32 63% 

67. 

A dolgozók legalább évente egyszer értékelik 

a program eredményességét (éves 

beszámoló) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

68. 

A szülők az éves önértékelési terv szerint 

értékelik a program eredményességét 

(kérdőíves felmérés, interjú) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

69. 

A gyerekek a helyi szabályozás szerint 

értékelik a program eredményességét (igény / 

elégedettség mérés) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

70. 

Az óvodával kapcsolatban álló más 

szakemberek a helyi szabályozás szerint 

értékelik a program eredményességét (igény / 

elégedettségmérés)  0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 0 0% 

71. 

A gyermekek fejlődési naplóját az 

óvodapedagógusok folyamatosan vezetik, és 

ezek alapján tájékoztatják pedagógus 

társaikat és a szülőket  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51 100% 

VIII. terület összesen: 0 0% 0 0% 0 0% 118 26% 341 74% 
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III. számú melléklet: 

 

 

1. A pedagógiai program filozófiájának, céljainak ismerete  N. é.  0  1  2  3 

Kérdőíves felmérés 

 

VÖK 13 
A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak irányt mutatni.  

3 

2 

VÖK 14  Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét.  5 3 

Interjú 

VÖVI 4 

Mit tesz (a vezető) az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

Az intézmény deklarált céljait a vezetői program, a közösen elkészített 

pedagógiai program, a kerület köznevelési koncepciója, valamint az ezekből a 

dokumentumokból az adott évre lebontott feladatokat a munkaterv tartalmazza. 

Az intézményvezetés tagjaival (függetlenített helyettes, tagóvoda vezető 

helyettes, munkaközösség vezetők) közösen határozzuk meg a célok eléréséhez 

szükséges intézkedéseket, szervezési feladatokat, melyeket előre meghatározott 

tervünk szerint ellenőrzünk. A munkaközösségek szakmai munkájának 

támogatásával, a programjaikon való részvételemmel kiemelt céljaink 

gyakorlati megvalósítását szeretném elősegíteni. Intézményi nevelési céljainkat 

a szülők is ismerik (honlap, szülői értekezletek, fórumok). A szülőkkel olyan 

együttműködésre törekszünk, amely során támogatják, elfogadják nevelési 

értékeinket, személyiség - képességfejlesztő módszereinket a gyermekek 

iskolaérettségének elérése érdekében.   

 

3 

IÖVI 2 

Melyek az intézmény kiemelt, sajátos céljai? 

 az SNI gyermekek integrációs nevelése 

 az anyanyelvi centrum működtetésével a szakmai tapasztalatok átadása 

 hatékony környezettudatos nevelés megvalósítása 

 

3 

IÖPI 2 
Melyek az intézmény kiemelt céljai? 

Kiemelt éves céljainkat az adott év munkatervében rögzítjük. Ez évről évre 
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változhat, támaszkodva az előző nevelési év beszámolójában meghatározott 

fejleszthető területekre, illetve vannak, amelyek állandóak, mint pl. az 

anyanyelvi nevelés feladatai, környezettudatos pályázat nyomon követése, az 

ebből adódó fejlesztések, az SNI gyermekek integrált nevelése. 

 

3 

IÖPI 3 

 Hogyan jelennek meg ezek a célok a mindennapi pedagógiai gyakorlatban? 

Tervező munkánk során figyelembe vesszük az intézményünkre vonatkozott 

külső és intézményi belső elvárásokat, az éves munkatervben kiemelt célokat és 

feladatokat, valamint a gyermek csoportok fejlesztési céljait. A pedagógiai 

munkánk megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltéréseket 

minden esetben indokoljuk. 

A teljes pedagógiai folyamat nyomon követhető a tevékenységi terveinkben, a 

csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban. 

 

 

3 

IÖPI 21 

Az intézményben folyó nevelő-tanító munka melyik területén/területein látja 

fontosnak a fejlesztést? 

 Az IKT eszközök felhasználása a pedagógiai munka különböző 
területein.   

 Az együttnevelés keretei között az egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtése – differenciálás.   

 Tehetségígéretek felismerése, támogatása  

 Változatos pedagógiai módszerek és fejlesztő, munkaformák célzott 
alkalmazása. 

 A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, beilleszkedési, 
magatartási problémával küzdő gyermekek tanulási folyamatainak 

segítése, a differenciálás lehetőségeinek feltárása. SNI gyermekek 

nevelésében a szakmai módszerek bővítése.  

 

3 
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2. A szülők és a pedagógusok kapcsolata 

 

 N. é.  0  1  2  3 

Kérdőíves felmérés 

 

PÖK 26 
 Félévente pontos tájékoztatást ad a gyermekek fejlődésének üteméről, 

fejlesztés irányáról, módjáról, az éves és a rövidebb távú célokról, 

feladatokról, elvárásokról a szülőknek.  5 

 

 

3 

PÖK 27 Jó a kapcsolata a szülőkkel, a gyermek gondozójával megbízottjával.  5 3 

VÖIÖPK 10  A gyermekeket és a szülőket együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi.   

4.57 

3 

VÖIÖPK 17 Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a 

gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és 

változásokat kezdeményezzenek.  4.84 

 

3 

VÖIÖPK 30 Az intézményben a gyermekek szüleivel való kapcsolattartás formái 

megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az 

intézménnyel és a gyermekekkel kapcsolatos információkhoz.  

4.96 

 

3 

VÖK 11 Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, pedagógiai munkát segítő és 

óvodapedagógus/alkalmazott konfliktusokat.  3 

 

2 

PÖSZK 1 Időben tájékoztatja a szülőket a feladatokról, elvárásokról.  5 

 

 

3 

PÖSZK 3 A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való 

törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi.  5 

 

 

3 

PÖSZK 5 Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos 

tanácsokat ad.  5 

 

 

3 
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PÖSZK 6 Szülői kérdésre időben és pontosan reagál. 5 

 
 

3 

PÖSZK 7 Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.  5 

 
 

3 

VÖIÖSZK 4 Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.  4.84 

 
 

3 

Interjú 

IÖPI -  

VÖVI 16 Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan 

fejleszti azokat? 

Legfontosabb kapcsolatomnak az intézményi céljaink elérésében a szülőkkel 

való együttműködést tartom. Az óvoda szülői szervezetének háromtagú 

képviselőivel a nevelési év folyamán, a munkatervben szereplő időpontokban 

tartunk megbeszéléseket. Több kérdésben is sikerült együtt megoldást 

találnunk, intézményi dokumentumainkat ők véleményezték, bevonva ebbe a 

munkába a többi szülőt is, saját online kapcsolati rendszerükön keresztül. A 

kerület óvodáival állandó szakmai kapcsolatban vagyunk, legfőképpen a 

szakmai centrumok programjain, rendezvényein, bemutatóin van lehetőségünk 

a szakmai tapasztalatcserére. A környező általános iskolák pedagógusaival, 

nemcsak az iskolaválasztás időszakában találkozunk, részt veszünk egymás 

szakmai programjain, rendezvényein. Óvodásaink nagy része a Bóbita 

bölcsődéből érkezik, az ottani gondozónőkkel személyes kapcsolatunk van, 

évente több alkalommal szakmai összejövetelt tartunk, részt vesznek óvodai 

bemutatóinkon. A fenntartóval olyan kapcsolatot kialakítására törekszem, 

amely lehetővé teszi, hogy intézményünk szakmai munkáját, irányítási 

rendszerét minél jobban megismerjék, teljes képet kapjanak az intézmény 

működéséről. A szakszolgálatokkal, az Újbudai Humán Szolgálati Központtal 

óvodásaink, illetve családjaik megsegítésében, támogatásában működünk 

együtt. 

 

 

 

3 



67 

 

IÖVI 21 A nevelő-oktató munka szempontjából milyen melyik partnerekkel való 

együttműködést tartja a leghasznosabbnak? Mi a tartalma a kapcsolatoknak? 

A nevelőmunka szempontjából a legfontosabb partnerünk a szülők, akik 

együttműködése feltétlen szükséges ahhoz, hogy óvodásaink egyéni 

adottságaiknak megfelelően fejlődjenek. A szülőkkel való kapcsolattartásunk 

szakmai dokumentumainkban szabályozottak. 

Külső partnereink közül az integráló nevelőmunkánkban a XI. Kerületi 

Szakszolgálattal, a szakértői bizottságokkal, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a 

kerületi szakmai centrummal van szoros szakmai kapcsolatunk. A szakmai 

kapcsolataink tartalma: konzultáció, esetmegbeszélés, bemutatókon való 

részvétel, a gyermekek fejlődése érdekében egységes szakmai vélemény 

kialakítása. 

A környező iskolákkal és bölcsődékkel folyamatos szakmai kapcsolatot 

tartunk: közös szülői értekezletek, konzultációk, bemutatókon, szakmai 

előadásokon való részvétel. 

Külső kapcsolataink elégedettségi méréseiből vonjuk le a következtetéseket a 

kapcsolattartásunk megfelelőségéről, ha szükséges változtatunk a 

kapcsolattartási módszereinken. 

 

 

 

3 

VÖMI 3 Mennyire sikerül a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése? 

Az óvodavezető hatékonyan és megfelelő kommunikációval kezelte/kezeli a 

változásokhoz kapcsolódó folyamatok dolgozói elfogadtatását.  

 

 

3 
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3. Az óvodapedagógusok felkészültsége a pedagógiai programra 

 

 

 N. é.  0  1  2  3 

Kérdőíves felmérés 

 

PÖK 1 Rendszeresen tájékozódik az óvodapedagógia, pszichológia, módszertanok és 

az általános pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 4 

 

2 

VÖIÖPK -  

VÖK 2 A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban, módszereiben 

tájékozott.  4 

2 

PÖSZK -  

VÖIÖSZK 9 Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. 4.74 3 

VÖIÖSZK 15 Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon 

végzik munkájukat. 4.73 

 

3 

Interjú 

IÖPI 14 Hogyan történik az intézményben a belső tudásmegosztás? 

Egyrészt a mentorok által, másrészt pedig a 3 szakmai munkaközösség tervezi 

és szervezi éves szinten melyik kolléga hol tart bemutatót, amelyet az 

önértékelés és szakmai megbeszélés követ. 

 

 

3 

IÖPI 15 Hogyan viszonyulnak az óvodapedagógusok az új módszerek bevezetéséhez, 

az új nevelési, tanulásszervezési eljárások működtetéséhez? 

Az intézmény nevelési/tanulási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások 

kiválasztását, alkalmazását. Az óvodapedagógusok tervező munkájuk során 

figyelembe veszik az intézményi belső elvárásokat, az általuk nevelt 

 

 

3 
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gyermekek fejlesztési céljait. Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják 

a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és 

kívül. 

VÖVI -  

IÖVI 9 Az intézményi önértékelés rendszer működtetése milyen támogatást jelent a 

vezetés, a pedagógusok számára? 

Az óvodavezetés a pedagógus kompetenciák mentén képet kap az adott 

óvodapedagógus nevelői tevékenységéről. Értékelési rendszerünk fejlesztés 

alapú, ezért az önértékelés során megfogalmazott erősségek és fejlesztésre 

szoruló területek is dokumentálásra kerülnek. Az ellenőrzés során nagy 

hangsúlyt fektetünk kiemelt feladataink megvalósítására. Tapasztalatot 

szerzünk arról is, hogy a továbbképzéseken szerzett ismeretek hogy épülnek be 

az óvodapedagógusok nevelői gyakorlatába, milyen módszereket használnak 

óvodásaink nevelésében, fejlesztésében. Az önértékelésben részt vevő 

óvodapedagógusok a több szempontú értékelés során visszajelzést kapnak 

munkájukról, az önértékelő kiscsoport tagjai pedig még jobban megismerhetik 

kollégájuk sajátos szakmai céljait, fejlődési lehetőségeit.  

 

 

 

 

 

3 

IÖVI 17 Milyen módszerei használatosak az intézményen belüli tudásmegosztásnak? 

Az óvodán belüli tudásmegosztásnak szervezői, megvalósítói a munkaközösség 

vezetőink, koordinátoraink. Munkaközösségi foglalkozásainkon és a szakmai 

centrum keretében történik a jó gyakorlatok átadása. Nevelőtestületünk tagjai 

motiváltak az egymás szakmai tudásának megismerésére, a jó gyakorlatok 

átvételére. 

 

 

 

3 

VÖMI 11 Elkötelezett-e a nevelőtestület fejlesztésében, működik-e a belső 

tudásmegosztás? 

A belső tudásmegosztás az intézményi, telephelyi szakmai munkaközösségek 

és a kölcsönös csoportos hospitálások révén valósul meg. Mindez éves szinten 

 

 

3 
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az óvoda munkatervében is részletesen megjelenik. 

 

4. Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága  N. é.  0  1  2  3 

Kérdőíves felmérés 

 

PÖK -  

VÖIÖPK 7 A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyermekek 

tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget. 4.85 

 

3 

VÖIÖPK 8 Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 4.7 3 

VÖIÖPK 20 Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt 

segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 4.92 

 

 

3 

VÖIÖPK 29 Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, 

továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és 

egymásnak is átadják. 4.79 

 

 

3 

VÖK 4 Folyamatosan tanul, fejlődik. 5 3 

PÖSZK -  

VÖIÖSZK -  

Interjú 

IÖPI 18 Milyen lehetőségei vannak az óvodapedagógusoknak a szakmai megújulásra 

fejlődésre (képzések, projektnapok, „jó gyakorlat” kipróbálása, stb. 

A továbbképzési terv elkészítésekor figyelembe vesszük az óvodánk arculatát, 

kiemelt feladatait, és az ehhez kapcsolódó tanfolyamokat javasoljuk 

kollégáinknak. A "házi" bemutatókon is új módszereket, munkaformákat és 

szervezési lehetőségeket tanulhatunk. A vezetőség részt vesz a 

megbeszéléseken, szakmai beszámolókon, és a tanulságok megjelennek 

 

 

 

3 
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fejlesztési lehetőségekként a következő és munkatervében. 

VÖVI 10 Mit tesz az eredményesség biztosítása, a gyermeki eredmények javítása 

érdekében? 

A gyermeki eredmények javítása csak úgy lehetséges, ha a gyermeki 

tevékenységeket szervező, irányító óvodapedagógusok szakmai 

felkészültségüket, módszertani kultúrájukat folyamatosan fejlesztik, jól ismerik 

a különböző mérések elvégzésének, dokumentálásának menetét. A gyermeki 

eredmények növekedése egyben az óvodapedagógusok nevelőmunkájának 

hatékonyságát is mutatják. Ha az elvégzett képesség-és neveltségi mérések 

adatai azt mutatják, hogy bizonyos területeken alacsonyabbak a százalékos 

értékek, akkor az óvodapedagógusok fejlesztési tervet készítenek az adott 

területre. Ha óvodaszintű az eredménycsökkenés, akkor az óvodavezetés a 

nevelőtestület bevonásával a PDCA ciklus szerint keres a pedagógiai 

problémára megoldást. Az eredményesség javítására a fejlesztési módszereket 

az éves munkatervbe építjük be. 

 

 

 

 

 

 

3 

IÖVI 18  Melyek a pedagógus továbbképzési program és éves terv összeállításának 

szakmai szempontjai? 

Intézményi továbbképzési programunkat a pedagógiai programunkban 

megfogalmazott nevelési céljainknak és kiemelt feladatainknak megfelelően 

terveztük meg, munkatervünkben éves lebontásban szerepelnek az elvégzendő 

továbbképzések, tanfolyamok. Az óvodavezetés a szakvizsgát adó 

továbbképzések elvégzését is támogatja, mely szintén a munkatervünk része. A 

sajátos nevelési igényű gyermekek integráló nevelésével kapcsolatos 

továbbképzéseken való részvételt előnyben részesítjük (ezeket az 

önkormányzat is támogatja), mert ezen a területen kell minél több elméleti és 

gyakorlati tudást szereznünk.  

 

 

 

 

 

 

3 

VÖMI -  
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5. A vezetés és a nevelőközösség interakciói  N. é.  0  1  2  3 

Kérdőíves felmérés 

 

PÖK -  

VÖIÖPK 18 Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben.  4.63 3 

VÖIÖPK 24 Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület tagjai 

időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.  4.6 

 

 

3 

VÖIÖPK 28 Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai 

munkaközösségek 4.9 

3 

VÖK 32 Gondot fordít a kétirányú információáramlásra (alkalmazottak, szülők, 

gyermekek körében).  4 

2 

PÖSZK -  

VÖIÖSZK -  

Interjú 

IÖPI -  

VÖVI -  

IÖVI 19 Milyen módszerei, formái valósulnak meg az intézményen belüli 

információátadásnak? 

Intézményünkben mind az óvodavezetés tagjai között, mind a nevelőtestület és 

a nevelő munkát segítő alkalmazottak között jól működik az információátadás. 

A szakmai információáramlás elsődleges eszközévé vált az épületek között a 

digitális kommunikáció. Az adott épületekben a vezető helyettesek a szóbeli 

információátadás módjait alkalmazzák. A papír alapú információ átadását csak 

a szükséges esetekben (szakmai dokumentumok, szabályzatok) használjuk, 

figyelembe véve a környezettudatos szempontokat. 

 

 

 

3 
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VÖMI -  

 

6. Személyeket érintő rendelkezések megfelelősége  N. é.  0  1  2  3 

A pedagógiai program 

hatékonyságát és 

eredményességét 

(beválását) befolyásoló 

tényezők vizsgálatának 

vonatkozó mérési 

eredményei. 

48. A gyermekek létszámát és összetételét úgy határozzák meg az egyes 

csoportokban, hogy az ne veszélyeztesse a felnőtt és gyermek interakcióit, 

valamint a gyermekek egymás közötti konstruktív tevékenységét  

- 1    2    3     4      5   6  

                         

 

 

 

2 

49. Belső szabályozás szerint a szükséges felnőtt-gyermek arány fenntartására az 

óvodapedagógusok hiányzása esetén a helyettesítés zavartalansága biztosított  

- 1    2    3     4      5   6      

                                                            

 

3 

 

50. A besegítő szülők minden esetben pontos felkészítést kapnak arról hogy mit, 

és milyen mélységben vár el tőlük az óvodapedagógus 

- 1    2    3     4      5   6                                                  

 

3 

51. A gyermekek a nap nagyobb részét szabad mozgással és játékkal töltik     

- 1    2    3     4      5   6    

                                  

 

3 

52. A gyermekek. a nap túlnyomó részét tevékenységekkel  

töltik, kerülve az átmenetet és csoport átszerveződést, valamint a 

kötöttségeket.  

- 1    2    3     4      5   6           

 

 

 

3 
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7. Egészséget támogató és biztonságot nyújtó környezet  N. É. 0  1  2  3 

Kérdőíves felmérés 

 

PÖK -  

VÖIÖPK 13 Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 4.96 3 

VÖIÖPK 14 Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, 

rendszeres mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, 

egészséges táplálkozásra, személyes higiéniára 4.94 

 

 

3 

VÖIÖPK 15 Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez 

szükséges eszközök rendelkezésre 4.65 

 

 

3 

VÖK -  

PÖSZK -  

VÖIÖSZK -  

Interjú 

IÖPI 9 Milyen módon történik a tanulás támogatása? 

A kollégák törekszenek az életkori, az egyéni és a csoportsajátosságoknak 

megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, 

módszerek alkalmazására. Változatos feladatokat adnak a gyerekeknek. Ha 

szükséges fejlesztési tervet dolgoznak ki. A gyermekek tapasztalataira, előzetes 

tudására építenek. A kollégák többsége nyitott az új eljárások, módszerek iránt. 

Az IKT eszközök hatékony használata még a kezdeti stádiumban van, de egyre 

több kolléga igyekszik bevinni a csoportjába. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a 

csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban. 

 Az önálló, cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény 

pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési/tanulási módszerek, 

eljárások kiválasztása kidolgozása, bevezetésének megtervezése. 

 

 

 

 

3 
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VÖVI 8 Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek 

különösen eredményesek? 

Munkatársaim ösztönzésére elsősorban a szakmai tevékenységük és a 

közösségért végzett munkájuk elismerését tartom. Figyelek arra, hogy a 

közösség tagjai is tudomást szerezzenek egy-egy kolléga szakmai sikeréről, 

hiszen a többiek elismerése is nagy szerepet játszik munkatársaink további 

fejlődésében. Az óvodapedagógusokat arra inspirálom, hogy éljenek a 

pedagógus életpálya modell adta lehetőségekkel, jelentkezzenek a 

minősítésekre, mesterpedagógus pályázatra. Céljutalmak kifizetésével 

ösztönzöm arra közösségünk tagjait, hogy egy adott feladatot képességeiknek 

megfelelően a lehető legjobban végezzék el. A nagy szakmai tapasztalattal bíró 

kollégáimat arra biztatom, hogy nevelőmunkájuk eredményeit, sikereit írásban 

is jelentessék meg. 

 

 

 

 

 

3 

 

8. Az óvoda értékelési gyakorlata  N. é.  0  1  2  3 

Kérdőíves felmérés 

 

PÖK 35  Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli. 5 

 

 

3 

VÖIÖPK 22 Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 4.79 

 

 

3 

VÖIÖPK 23 Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával 

visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés 

és az értékelés korrekt, és tényeken alapul. 4.9 

 

 

3 

VÖK 34 Folyamatosan értékeli a tervekhez viszonyított haladást. 4 

 

 

2 

VÖK 38 Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzését-értékelését fejlesztési 

eszközként használja.  4 

 

 

2 

PÖSZK - 
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VÖIÖSZK - 

 
 

Interjú IÖPI - 

 
 

VÖVI 11 Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás a vezetői 

tevékenységben, a működésben? 

Valamennyi munkakörben fontosnak tartom (óvodapedagógusok, technikai 

dolgozók) munkájának fejlesztő célú értékelését. A nevelő munkát segítő 

kollégáink tevékenységének értékelését a tagóvoda vezetők végzik, akik az 

adott épületben segítik, ellenőrzik a munkafolyamatokat, megoldásokat 

keresnek a felmerülő problémákra. Az ellenőrzések tapasztalatait a vezetői 

értekezleteken vitatjuk meg. Az óvodapedagógusok nevelőmunkájának 

értékelésében nagyobb szerepet kap a reflektivitás. A kötelező ellenőrzéseken, 

csoportlátogatásokon, bemutatókon, minősítéseken már intézményi elvárásunk, 

hogy a kollégák a terveztükben leírt célokat, feladatokat, képességfejlesztő 

tevékenységüket elemezzék, képesek legyenek meghatározni a fejlesztésre 

szoruló területeiket. Vezetői munkám értékeléseiben (év végi beszámoló, 

értekezletek) az önreflexió módszereit alkalmazva elemzem vezetői 

tevékenységem eredményeit és fejlesztendő területeit. 

 

 

 

 

 

 

3 

IÖVI  - 

 

 

VÖMI - 
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