
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
 
a) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata hatályos Köznevelési koncepciója, 
valamint a jelenleg érvényben lévő Önértékelési kézikönyv óvodák számára (harmadik, 
javított kiadás – hatályos 2017. január 1. napjától) dokumentumokban megfogalmazott 
elvekre tekintettel, külső szakértők bevonásával intézményeink elkészítették Pedagógiai 
Programjaik beválás és eredményesség vizsgálatát. 
  
A vizsgálat a következő területekre fókuszált: 
- a Pedagógiai Program jogszabályi elvárásoknak való megfelelősége, 
- a Pedagógiai Programban megjelenő szakmai elvárások és az intézmény pedagógus 
értékelési rendszerének összhangja, 
- a Pedagógiai Program hatékonyságát és eredményességét befolyásoló tényezők mérése az 
alábbi 8 kulcsterületen 
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 vizsgálati kulcsterületek megállapításai az intézményi önértékelés releváns adataival         
összevetésre kerültek. A pedagógiai programok megvalósításával való elégedettség és         
eredményesség mutatója kerületi szinten 94.3%, illetve az egyes intézmények         
vonatkozásában 75% vagy azt meghaladó értékeket mutat. Mindezek alapján megállapítható,          
hogy a 2015-ben 
bevezetésre került intézményi struktúraváltáshoz igazított szakmai, pedagógiai munka        
eredményesnek minősíthető. 
  
b) A vizsgálat eredményeként négy óvoda (Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét,           
Lágymányosi Óvoda, Sasadi Óvoda és Szentimrevárosi Óvoda) határozott úgy, hogy a           
hatályban lévő Pedagógiai Programját módosítja. 
A Pedagógiai Program módosítása során valamennyi érintett intézmény betartotta a tárgyban           
iránymutató jogszabályi előírásokat, melyek a következők: 
- az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet 
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése 



  
A módosításokat elsősorban technika és tartalmi szempontok indokolták. 
A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét esetében a férőhelyszámot és          
csoportszámokat a Gazdagréti Óvoda Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely        
vonatkozásában 8 csoportról 12 csoportra, illetve 210 férőhelyről 330 férőhelyre emelték. A            
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása című VI. fejezetbe hangsúlyozottan          
kiemelésre került a beszédfogyatékos gyermekek integrációja, a VII. fejezetben megjelenő          
Intézményi jó gyakorlatok bemutatásából a várható személyi változások (nyugdíjba vonulás)          
miatt, a feladat megvalósításáért felelős konkrét dolgozói nevek kikerültek. 
  
A Lágymányosi Óvoda vonatkozásában a módosítás a személyi és az intézmény           
kommunikációs elérhetőségeire és a Zöld Óvoda pályázaton elért újabb díjazására terjed ki. 
  
A Sasadi Óvoda esetében eddigiekben felhasznál intézményről készült elavult fényképek és           
vizuális illusztrációk kikerültek, a mozgáskotta használatának módszertani leírása bővült, az          
intézményvezető segítő feladatai valamint az intézmény Tesz-Vesz Óvoda telephelyén         
nevelőtestületi döntés szerint már nem folytatott Könyv-vadászat tevékenység törlésre került. 
  
A Szentimrevárosi Óvoda a napi- és heti rendjét pontosította, az óvodai foglalkoztatási            
formák módszertani frissítését jelenítette meg. 
  
A Pedagógiai Programok módosítása a fenntartóra többlet költséget nem terhel. A program            
módosításokat szakmai szempontból Önkormányzatunk által biztosított független közoktatási        
szakértők segítették. A szakértők a Pedagógiai Programok elkészítésének törvényességét és          
az intézményekre jellemző sajátos pedagógiai arculat megőrzését felügyelték.  
A nevelőtestületek törvényi kötelezettségüknek eleget téve beszerezték a pedagógiai         
programjuk elfogadásához a szakmai munkaközösség, a program megvalósításban részt vevő          
óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak, a területi védőnő, az óvodapszichológus és a           
szülői szervezet véleményét. A véleményezésre jogosultak mindannyian egyetértésüket        
fejezték ki az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottakkal kapcsolatban. A         
német nemzetiségi feladatokat ellátó Gazdaréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét szakmai          
alapdokumentumát az Újbudai Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete megismerte, a         
benne foglaltak ellen kifogást nem emelt. Az elkészült szakmai dokumentumokat a független            
közoktatási szakértők eljárás jogi és finanszírozási szempontból véleményezték. Az elkészült          
Pedagógiai Programokat a fent nevesített tartalmi kiegészítésekkel a nevelőtestületek         
elfogadták, az intézményvezetők jóváhagyták. 
  
Az intézmények 2016-ban jóváhagyott Pedagógiai Programjának hatékonyság és        
eredményesség vizsgálatát, a szóban forgó négy intézmény módosított Pedagógiai         
Programját, azok mellékleteit, a dokumentumokhoz kapcsolódó nyilatkozatokat       
megismerésre elektronikus formában a Bizottság tagjai számára rendelkezésre bocsájtottuk. 



Tisztelt Bizottság! 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2014. (XII.         
22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési          
Szabályzatának (egységes szerkezetben 2017. június 1-jei hatállyal) 2. melléklet 2.          
fejezetének (A bizottságokra átruházott hatáskörök) a Kulturális és Köznevelési Bizottságról          
szóló 6. pontja szerint, kérem a tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottságot, hogy az             
önkormányzati fenntartásban lévő óvodák Pedagógiai Programjának hatékonyság és        
eredményesség vizsgálatát, továbbá a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, a          
Lágymányosi Óvoda, a Sasadi Óvoda és a Szentimrevárosi Óvoda 2018. szeptember 1-jétől            
hatályos Pedagógiai Programjának módosítását megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjék. 

Budapest, 2018. május 07.  
  
                                                                                                                dr. Molnár László 
                                                                                                                   alpolgármester 


