
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság!

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) bekezdése szerint:

„A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az

intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.”

Az emberi erőforrások miniszterének hatályban lévő 20/2012. (VIII.31.) rendelete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3. § (1) bekezdésének
értelmében elkészített óvodai Munkatervek értékelését óvodáink a 2019/2020. nevelési évről szóló
Éves Beszámolóikban elvégezték. Az Éves Beszámolót immár ötödik éve az óvodák számára előírt
Önértékelési Kézikönyvben meghatározott értékelési területekhez kapcsolódó, évente kötelezően
értékelendő szempont- és elvárásrendszerhez igazítva, az ott megfogalmazottak szerint készítették el.

Az értékelés három szinten valósult meg:

Első lépésként a csoportok szintjén, az erősségek és fejleszthetőségek közös meghatározása, a csoport
és intézményi szintű fejlesztési irányok és javaslatok megfogalmazása történt, melyek egyben a
következő nevelési év tervezésének alapjai is.

Második lépésként az intézmények működési struktúrájának függvényében a csoportok értékelési
tartalmainak összegzése a székhely/telephelyi eredmények összesítésével és áttekintésével történt.

Harmadik lépésként az intézmény éves beszámolójának véglegesítésére került sor - beépítve az előző
két lépés eredményeit - a vezetői tartalmakkal való kiegészítéssel az intézményvezető által. Az
értékelések elvégzése a pedagógusok együttes online munkavégzésével történt a vírushelyzeti
kockázatok mérséklése végett.

Az újszerű értékelési kultúra azoknak a módszereknek és stratégiáknak a rendszere, amelyek
segítségével - pontos adatszolgáltatás mellett - világos képet kaphatnak az intézmények a nevelés
folyamatáról, a gyermekek elért eredményeiről, valamint a karantén-időszakban alkalmazott
óvodahasználói szokásokról. A Beszámolók arról is informálják a vezetőket, a pedagógusokat és a
fenntartót, hogy a jövőben az egyes intézményeknek milyen területeken kell változtatást tenniük,
mivel szükséges számolniuk mind nevelési, mind intézményműködtetési területen, fokozottan
fókuszálva a járványkészültségi és vírusterjedés megelőzési feladatokra. A Beszámolók így biztos
alapot nyújtanak a 2020/2021. nevelési év Munkaterveinek elkészítéséhez.

Az Éves Beszámolók értékelését az Önkormányzatunk által kiírt nyilvános pályázat nyertes
köznevelési szakértője készítette. Az elkészült dokumentumokat - valamennyi óvoda esetében -
jogszerűnek, formailag és tartalmilag alkalmasnak találták az elmúlt nevelési évben végzett
nevelőmunka értékelésére és a következő nevelési év Munkatervének megalapozására.



Az elkészült Éves Beszámolókat a nevelőtestületek, alkalmazotti közösségek és intézményi Szülői
Szervezetek megismerték, azok tartalmával egyetértenek.

Az intézmények 2019/2020. nevelési évre vonatkozó Éves Beszámolóit, azok mellékleteit, a
dokumentumokhoz kapcsolódó szakértői véleményeket megismerésre elektronikus formában a
Kulturális és Köznevelési Bizottság tagjai számára rendelkezésre bocsátottuk.

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő
testülete a 34/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról 2. mellékletének Kulturális és Köznevelési Bizottság hatásköréről szóló 7.
pontja szerint, az óvodák 2019/2020. nevelési évre tervezett Munkatervei szerint végzett
feladatellátást értékelő Éves Beszámolóit elfogadni szíveskedjen.
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