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BEVEZETÉS

Az utóbbi évtizedben a hazai közoktatás fejlődésében megjelent a minőség elvű gondolkodás
és cselekvés igénye.
A 2003-as Közoktatási Törvényben a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, minőségirányítás
fogalmak már törvényileg is megfogalmazódtak.
Óvodánkban a helyi nevelési program elkészítése, bevezetése óta a minőség, a minőségi
munkavégzésre való törekvés a nevelési folyamat középpontjában áll. A 3/2002 (II.15) OM
rendelet a minőségfejlesztés fogalmának bevezetésével jogi keretet is biztosít.
Intézményünk 2001-től kezdtük a COMENIUS I. minőségfejlesztési programot. Már tapasztaljuk mindennapi tevékenységünkre gyakorolt hatását. Érzékeljük, hogy a magas színvonalon
végzett szakmai munka sem működhet megfelelően, ha nem vesszük figyelembe partnereink
elvárásait.
Ebből adódóan saját környezetünknek, helyi sajátosságainknak megfelelő tartalommal terveztük és végeztük a minőségfejlesztésre irányuló tevékenységünket.
A 2003. szeptember 1.-től hatályos törvénymódosítás kötelezővé tette a helyi önkormányzati
minőségirányítási program elkészítését.
Ezt követően a MOCORGÓ Óvoda is elkészítette minőségirányítási programját ( MIP).
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1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS TÖRVÉNYI HÁTTERE

1993. évi LXXIX törvény 1999. évi módosítása már középpontba helyezte a minőségelvű
oktatás-nevelés jogszabályi alapjának megteremtését.
A 3/2002 (II.15.) OM rendelet, amely a közoktatási törvényben megfogalmazott minőségbiztosítási elvek gyakorlati alkalmazását tartalmazza, megnevezte az intézmények feladatait egy
közoktatási minőségfejlesztési rendszer kiépítésével.
A közoktatásról szóló, módosított 2003. évi LXV törvény már előírja a fenntartó önkormányzat és a közoktatási intézmény számára minőségirányítási program ( MIP ) készítését.
A módosított közoktatási törvényből az intézményi MIP-re vonatkozó paragrafusok:
-

40 § ( 10 ) bekezdés ( 11 ) ( 12 )
54 § ( 1 ) bekezdés
102 § ( 2 ) bekezdés f, d, ( 11 ) bekezdés e, pontja
103 § ( 1 ) bekezdés, ( ! ) bekezdés, ( 5 ) bekezdés
129 § ( 6 ) bekezdés.

Az óvodánk minőségirányítási programja a nevelési programunk mellett önálló dokumentumként jelenik meg.
A programunk a fenntartó jóváhagyása után válik érvényessé.
Egyéb jogszabályok ( törvények, rendeletek ), amelyek az intézményünk életét befolyásolják:
-

-

1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és annak módosításai:
1993. évi LXVIII. Törvény
3/2002 (II.15.) OM rendelet
2003. évi LXV. Törvény
1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottakról, valoamint annak módosításai
138/1992. (X.8.) Kormányrendelet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
11/ 1994. (VI.8.) MKM sz. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
Munka Törvénykönyve
Az Önkormányzat feladat ellátási kötelezettségéről szóló jogszabályok
Helyi képviselő testület rendeletei, határozatai.
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ALAPFOGALMAK

Minőség: Célnak (gyermekképnek) való megfelelés.
Erről a vezető a visszacsatolás folyamatában győződik meg.

Minőségi mutatók: Ezek a kulcsfogalmak, értékmezők, értékek.

Kulcsfolyamat: Adott cél eléréséhez szervezett tevékenység sor.

Ellenőrzés: A valóság, a gyakorlat és a kitűzött célok összevetése.

Értékelés: A kitűzött célokat veti össze a működés mérhető eredményeivel.

Viszonyítás: Kettő, vagy több állapot összevetése.

Mérés: Olyan tevékenység, melynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé válik és más eredményekkel összehasonlítható.

Minőségi körök: Olyan folyamatosan együttműködő munkacsoport, amelyek egy- egy téma
megoldására szerveződtek.

Minősítés: Állandó vezetői visszacsatolás az elvégzett munka minőségéről.

Minőségfejlesztés: Az intézményen belüli folyamatok, tevékenységek, eredményességének
és hatékonyságának növelése az intézmény és partnerei igényeinek kielégítése és az elégedettségük növelése érdekében.

Ellenőrzés: A közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a
nevelési program alapján.

Folyamatszabályozás: Az intézmény működését befolyásoló kulcsfolyamatok feltárása, megfogalmazása, végrehajtásának- időrendbe foglalása, majd ellenőrzése, értékelése.
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2.A FENNTARTÓNAK AZ ÓVODÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSAI
Általános elvárások
-

-

-

A központi oktatásirányítás, valamint a fenntartó fejlesztési tervében minőségirányítási és esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott elvárásai jelenjenek meg az intézmények dokumentumaiban és mindennapi munkájában.
Az intézmények gazdálkodása és ügyrendje feleljen meg a hatályos jogszabályoknak
és a belső szabályzatoknak.
Az intézményrendszerben biztosítani kell az együttműködést és a rugalmas átjárhatóságot.
Az intézmények feladata a különleges pedagógiai támogatást igénylő, sajátos nevelési
igényű gyerekek, hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek befogadása, az esélyegyenlőség biztosítása.
Valósuljon meg hatékony együttműködés a közoktatási intézmények között a gyermekek problémáinak kezelésében, a hátrányok kompenzációjában.
Kapjon hangsúlyt a tehetséggondozás.
A nevelési-oktatási intézmény törekedjen a kompetencia alapú nevelés módszereinek
megismerésére, elemeinek beépítésére a helyi nevelési programba.
Javuljanak a mindennapos testmozgás feltételei.
Hatékonyabbá kell tenni az egészségnevelés programját, különös tekintettel a megelőzésre.
A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, önképzéssel folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát.
Az intézmények járuljanak hozzá működési feltételeik javításához, pályázati lehetőségek felhasználásával.
Kapcsolódjanak be a városi ünnepségekbe, rendezvényekbe.
A kisebbségi oktatás-nevelés igénybevételére minden igénylő számára a továbbiakban
is legyen lehetőség.
Minden intézmény működtesse intézményi szintű mérési-értékelési és minősítő rendszerét, amely az intézmény minden tevékenységi területére terjedjen ki.
Az intézmények rendszeresen értékeljék minőségirányítási

Az óvodákra vonatkozó elvárások
-

-

-

Az óvodai rendszer a valós igényeknek megfelelően, ahhoz folyamatosan igazodva, a
szakmai és gazdaságossági szempontok egyenrangú figyelembevételével biztosítja a felvehető gyerekek számára a szükséges óvodai gyermekcsoportok működését.
Folyamatosan működtetjük saját minőségfejlesztő, teljesítményértékelő és minősítő rendszerünket.
Gondoskodunk helyi nevelési programunk színvonalas megvalósításával a gyermekek
szociális, testi, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus fejlesztéséről.
Programkínálatunkkal, családias légkörünkkel a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással segítjük elő, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek három éves korban
teljeskörűen kerüljenek be óvodánkba.
Az óvodai idegen nyelv feltételeinek biztosításával egyre több gyermek játékos módon
ismerkedjen az angol és a német nyelvvel.
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-

Biztosítjuk a rendszeres kapcsolattartást a gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi
intézményekkel, pedagógiai szakszolgálatokkal.

Óvodánkra vonatkozó elvárások
-

-

Az egészséges életmódra nevelés és az edzettség érdekében törekedjenek a feltételek
folyamatos javítására.
A játékos mozgásoknak, az egészséges életmód alakítását segítő egyéb tevékenységeknek – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, - biztosítsanak
változatos lehetőséget minden gyermek számára.
Törekedjenek a gyermekeket körülvevő környezet tevékeny megismerésére és védelmére.

3. AZ ÓVODA STRATÉGIAI TERVE

3/1. Jövőképünk
Nevelőtestületi:
Úgy érezzük, hogy fejlődésünk alapja az új utak, lehetőségek keresése és a felmerült jogos
igények biztosítása.
A minőségileg garantált nevelőmunkánk alapja a Helyi nevelési programunk, melynek
eredményes megvalósítását szaktudásunkban és annak folyamatos fejlesztésében látjuk.
Óvodásaink fejlesztését a gyermekek szeretetén, a magas szintű szaktudáson túl, a feltételek és felszereltség folyamatos javításában, pozitív irányú előre mozdulásában fogalmaztuk meg.
Azért, hogy minőségbiztosítottá váljék intézményünk, partnereink elégedettsége növekedjen, a gyermekek érdekeit, egyéni és életkori sajátosságaikat folyamatosan szem előtt tartjuk.
Törekszünk arra, hogy fontosabb szerepet kapjon szervezetünk fejlesztésében és működésében óvodánk menedzselése.
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Alkalmazotti:
Alkalmazottaink az óvoda jó hírnevének mélyítése érdekében, szaktudásukat folyamatosan fejlesztik, mindig színvonalas nevelő munka végzésére törekszenek.
A gyerekekkel, a szülőkkel, a munkatársakkal pozitív partnerkapcsolatban végzik feladataikat.
Helyi nevelési programunkat szem előtt tartva gazdag élményszerzési lehetőséget, változatos, tevékenységrendszert, számtalan mozgásformát biztosítanak.
Keressük a színvonalas megmutatkozási lehetőségeket, melynek eredményeként elegendő
gyermek lesz óvodánkban, ebből következik, hogy létszám leépítés ne veszélyeztesse intézményünket.
Feltételezzük, hogy biztosított lesz a feltételrendszer a magas szintű óvodapedagógiai
munkánkhoz.
Bízunk a jövőben, javuló gazdaságban, helyzetünk folyamatos javulásában.

3/2. Minőségpolitika

Az óvodai nevelésünk hatékony, törvényes és szakszerű biztosítása, folyamatos javítása,
fejlesztése céljából meghatározzuk minőségpolitikánkat. A minőségpolitika végrehajtása
érdekében minőségfejlesztési rendszert építünk ki és működtetünk.
Minőségpolitika: az a tevékenység, amelynek során óvodánk folyamatosan biztosítja a
szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, a gyerekek, a szülők, az óvónők és alkalmazottak, valamint a fenntartó, illetve más partnerek elvárásainak, továbbá a társadalom igényeinek kielégítése céljából.

A MOCORGÓ Óvoda alkalmazotti közössége, azt a célt tűzte ki maga elé: hogy
- az óvodás gyermekek számára biztosítja a minőségileg garantált, testi, lelki és szellemi
fejlődésüket elősegítő óvodai nevelést, ellátást.
- Biztosítja a közvetlen és közvetett partnerei számára, hogy jogos elvárásaikat, reális igényeiket kielégíti, - figyelembe véve az óvodás gyermekek egyéni és életkori sajátosságait.
Ennek érdekében vállaljuk, hogy a nevelőmunka színvonalát, hatékonyságát a gyermekek,
a szülők, az alkalmazotti közösség, a fenntartó és más partnerek számára láthatóvá tesszük
és számukra biztosítjuk szolgáltatásainkkal az elégedettséget.
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A cél elérése érdekében teljesítjük
-

Az önkormányzat minőségirányítási programjában, - az óvodára meghatározott elvárásokat, feladatokat.
Az óvodánk Helyi Nevelési Programját ( célját és feladatrendszerét, helyi sajátosságait, annak elvárásait ).

A minőségfejlesztési rendszer kiépítéséhez felhasznált dokumentumok
- Az Óvodai nevelés országos alapprogramja ( a 2009. november 20. átdogozott kiadás )
- Helyi Nevelési Program
- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
- Éves munkaterv
- Továbbképzési terv
- Jegyzék a nevelési oktatási intézmények kötelező eszközeiről és felszereléséről

3/3. Óvodai minőségcélunk
- A minőségpolitika végrehajtása érdekében a minőségirányítási rendszerünk kiépítése és
működtetése.
- Az önkormányzat minőségirányítási programjában - az óvodánkra meghatározott elvárások, feladatok teljesítése.
- Az óvodánk Helyi Nevelési Programjában megfogalmazott cél és feladatrendszer, helyi
sajátosságain teljesítése.
- Az állandó fejlődés és megújulás jellemezze partnerközpontú működésünket.
- Szakmai célkitűzéseink és működésünk egymáshoz való folyamatos közelítése a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak, a fenntartó, illetve más partnereink elvárásait elégítse
ki.
- Helyi Nevelési Programunk hatékony megvalósításával az óvodás gyermekek számára
biztosítjuk a minőségileg garantált, a fejlődésüket elősegítő óvodai nevelést, ellátást.
- Nevelőmunkánk színvonalát közvetlen és közvetett partnereink számára láthatóvá teszszük szolgáltatásainkkal, az elégedettségre törekszünk.
- Az óvodavezetőnk, a minőségirányítási csoportunk tagjai, óvónőink és a technikai dolgozóink együttműködő készsége, elkötelezettsége a minőségi munka iránt legyen állandó,
erősödjön a team munka, javuljon partnerkapcsolatunk.
- Mérési eredményeink javuljanak, az elért eredményeink szinten tartása legyen megfelelő.
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3/4. Helyzetelemzés
Óvodánk bemutatása
Óvodánk 1980. decemberétől üzemel. Szombathely város legnagyobb lakótelepén, a
Derkovits Gyula lakótelepen lévő óvoda, amely bölcsödével alkot egy épületkomplexumot.
Óvodánk lakótelepi intézmény, közlekedés szempontjából viszonylag jól megközelíthető. A
gyermekek többsége a lakótelepről, a Családok Átmeneti Otthonából, kisebb hányada családi
házas övezetből érkezik. A szabad óvoda választás jogával élve a környező falvakból is járnak
hozzánk gyermekek.
Gyermeklétszámunk minden évben biztosított, kihasználtságunk jó, a szülők érdeklődést tanúsítanak óvodánk iránt.
A családok többsége együttműködve, jó partnerként segíti nevelőmunkánkat.
Intézményünk 1999-ben vette fel a MOCORGÓ Óvoda nevet, utalva arra, hogy gyermekeink
mozgásigényének kielégítésére nagy hangsúlyt fektetünk.
Óvodánk jellemző adatai
Óvodánk neve:
Fenntartója:

MOCORGÓ Óvoda
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Címe:
9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5.
Csoportjaink száma:
6
Összetétel:
vegyes
Maximális gyermeklétszám csoportonként 25 fő
Óvodapedagógusaink száma:
13 fő
Dajkáink száma:
6 fő
Segítőink száma:
3 fő
Külső szakemberek:
- logopédus
1 fő
1 fő
- fejlesztő pedagógus
- védőnő
1 fő

A gyermekek étkeztetése az ELAMEN RT által biztosított.

Működésünk:
Óvodánk 6 csoportja egy épületben működik, férőhelyünk: 150 fő.
Szakképzett óvodapedagógusok végzik a nevelő-oktató munkát az őket közvetlenül segítő és
egyéb alkalmazottakkal együtt. Technikai dolgozóink szakirányú végzettséggel rendelkeznek.
A segítő személyzet aktív részese a gondozási, nevelési feladatoknak.
Óvodánkban vegyes csoportokat működtetünk.
Személyi feltételek
Gyermekcsoportonként két óvodapedagógus és az óvodavezető látja el a gyermekek nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Nevelőtestületünkre jellemző az ismeretszerzés, a tudás iránti vágy.
A pedagógusok munkájának értékelésére nagy hangsúlyt kívánunk fektetni.
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Az ellenőrzés több szinten történik: óvodavezető, szakmai munkaközösség vezetők, minőségirányítási csoport, belső ellenőr. A rendszeres ellenőrzéssel is segítjük a Helyi Nevelési Program eredményesebb, hatékonyabb megvalósítását.
Testi nevelés és Fejlesztő munka szakmai munkaközösség működik óvodánkban.
Folyamatos műhelymunkájuk segítséget nyújt a tartalmi és szakmai munka új ismeretekkel
való bővítéséhez.
A Helyi Óvodai Nevelési Programunk megvalósításához gyermekcsoportonként két óvónő és
egy dajka munkájára van szükség.
Az óvónők heti váltással látják el feladataikat.
A nevelő munkánkat szakképzett dajkák segítik.
Egyéb munkaköröket ellátó munkatársak:

Óvodánk szervezeti felépítése

Óvodavezető

Szakszervezet

Minőségir.
team

Szülők Közössége

Munkaközösség vezetők

Intézkedési
jogkörrel megbízott

Közalkalmazotti
Tanács

Óvodapedagógusok

Technikai
dolgozók

Tárgyi feltételek
Óvodánk tárgyi feltételrendszerét alapvetően jónak minősítjük. A csoportszobákhoz
csatlakozó öltöző, mosdó, WC helyiségek megfelelő komfortfokozatot biztosítanak a
csoportoknak. Minden gyermekcsoport rendelkezik Tini-kondival, mozgásfejlesztéshez
szüksége színes eszközökkel. A csoportszobák tágasak, világosak.
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Óvodánk korszerűsítésére, bővítésére 2009. nyarán került sor, amely a NyugatDunántúli Operatív Program keretében a „Közoktatási infrastrutúra és szolgáltatások
fejlesztése” című nyertes pályázat keretében valósult meg.
Korszerű mosdók, nyílás zárók, fedett udvari pavilon, tornaszoba áll a gyermekek és
felnőttek rendelkezésére. A földszint akadálymentesítése is megtörtént.
Helyiséget biztosítunk a logopédus és fejlesztő pedagógus számára. Nevelői szobánk
alkalmas esetenkénti egyéni fejlesztésre, valamint természettel kapcsolatos videofilmek,
mesefilmek megtekintésére is. Nagy alapterületű a játszó és sportudvarunk, dombunk,
fedett udvari foglalkoztatónk a gyermekek szabadban történő foglalkoztatásához jó lehetőséget biztosít.
A tusoló, kerti asztalok, beépített és mobilizálható udvari eszközök esztétikusak, balesetmentesek, célszerűek, megfelelnek az Európai Uniós elvárásoknak, a gyermekek
életkori igényének, illeszkednek az óvoda környezetébe.
Rendelkezünk többek között AYRES- terápiás, WESCO-s, az udvaron is felhasználható
sokoldalú mozgásfejlődést biztosító eszközökkel. A gazdag eszközrendszerünk a pályázati lehetőségek kihasználásának eredménye. Relatíve jó színvonalúak nevelőmunkánk
egyéb tárgyi feltételei is, de számítanunk kell folyamatos állagromlásukra, elhasználódásukra, amely miatt cserére, felújításra, illetve új eszközök beszerzésére lesz szükségünk az elkövetkezendő években.
Az óvodánk részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A gazdálkodás adminisztratív részét a Művelődési GAMESZ látja el. Költségvetési keretünk szűkös, ezért
folyamatosan keressük az újabb forrásokat, lehetőségeket.

Óvodai nevelésünk
Célja
Az óvodás gyermekeink nyugodt, élmény gazdag, kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése,
érzelmi kibontakoztatása, az egyéni és életkori sajátosságok, eltérő fejlődési ütem figyelembevételével szeretetteljes, családias légkörben. A testi-lelki tulajdonságaik, szociális és értelmi
képességeik természetes érésének elősegítése. Szervezetük edzése, testi képességeik fejlesztése, élménygazdag mozgásigényük kielégítése. Tevékeny, teljességgel megélt óvodai élet biztosítása.
Elősegítjük az intézményünkbe járó gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyer-

meki személyiség teljes kibontakoztatását.
Arra törekszünk, hogy gyermekeink többsége az óvodáskor végére az iskolai
élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérje.
Feladatunk
A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód szokásainak megalapozása, mozgásos tevékenységek biztosítása.
Megteremteni azokat a feltételeket, amelyek segítségével óvodásaink az iskolai életre alkalmassá válnak.
A játékból való tanulás biztosítása.
Sok érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, cselekedtetés megvalósítása.
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A nevelési feladataink megvalósítását elősegítő tevékenységeink:
- játék
- vers – mese,
- ének, zene, énekes játék,
- rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás,
- mozgásos játék,
-

a külső világ tevékeny megismerése,
munka
tanulás.

Céljaink elérése és megvalósítása érdekében a partnereink igényeit maximálisan figyelembe
vesszük.
A mindenkori változásokat ennek tükrében valósítjuk meg.
Minden évben felmérjük a szülők igényeit és elvárásait. Ennek megfelelően törekszünk a
jogos és reális igényeik megvalósítására.
1992 óta kiemelt nevelési területként kezeljük a gyermekek testi nevelését.

Szervezeti struktúra

A minőségirányítás törvényi háttere

Nemzeti minőségpolitika

Önkormányzati minőségirányítási program

Fenntartó

Az óvoda minőségirányítási programja

Intézményi vezetés

A rendszer működtetése

Minőségügyi vezető

Minőségszabályozás

A nevelés minőségmenedzsmentje

Munkaközösség

Munkaközösség

Minőség irányítási csoport

Helyzetelemzés
Minőséget javító javaslat
Értékelés

Megjegyzés:
Jelölések:

Óp

Óp: óvodapedagógusok

A minőségi körben dolgozó

Óp

Óp

Ót: óvodatitkár
K:D
karbantartó
D: dajka

Ót
óvodapedagógusok
személye A
és nevelési

folyamat
szintentartása
létszáma a feladattól függően
változik.

D

D
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K

A nevelési tevékenységeink tervezése
Az óvodánkban a látszólagos spontaneitás ellenére tudatos tervezésre, következetes pedagógiai munkára van szükség.
Tervezésünk tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyek hosszútávon meghatározzák
óvodánk stratégiai tervét.
A tervezésünk elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek fejlődését, önfejlődését tudatosan
segítsük, életüket úgy szervezzük, hogy az optimális körülmények biztosítva legyenek az
önálló tevékenykedéshez, a felfedezéshez, az alkotáshoz és tapasztaláshoz.
A tervezésünk figyelembe veszi az óvodás gyermekek egyéni és életkori fejlődését, szükségleteiket, személyes érdeklődésüket, támogatja a fejlődést és egyben segíti a tudatos fejlesztő
munkát.
Nagyon lényeges, hogy a különböző dokumentumaink, terveink, a fejlesztési területek harmonikusan kapcsolódjanak össze, tükrözzék céljainkat, a partnereink elvárásait és a gyermekek vágyait.
A tervezést különböző szinteken, egymást kiegészítve és erősítve állítjuk össze.
-

Tervezésünk alapja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, az óvodai nevelésünk
pedagógiai alapelveit határozza meg. (2009. 11.20. átdolgozott kiadás )

-

Az óvodánk Helyi Nevelési Programja, amely olyan nevelés centrikus óvodamodell,
amely célirányos és hatékonyan működtethető.

-

Munkaterv, egy nevelési évre szól. Tartalmazza a kiemelt célokat, feladatokat, a megvalósítás ütemezését, munkaközösségek tervét, gyermekvédelmi feladatokat, ünnepeket, ünnepélyeket, határidőket és felelősöket. Tartalmazza az alkalmazotti közösség munkarendjét, az éves ellenőrzési, értékelési és mérési feladatokat is.

-

Csoportnapló, a csoport nevelőmunkájának tervezését tartalmazza, a Helyi nevelési programunk cél és feladatrendszerére épül.

-

Egyéni fejlesztési terv, egy-egy gyermek, vagy kisebb csoport egyéni fejlesztési feladatait és eredményeit rögzíti.

-

Személyiséglap, egy-egy gyermek fejlődési ütemét, fejlettségi szintjét és a szükséges beavatkozásokat tartalmazza.
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4. ÓVODÁNK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

4/1. Az óvodavezetés elkötelezettsége
Az intézmény vezetése biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri
elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, az irányított önértékelés lebonyolításával.

4/1/1. Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása
Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését
szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák.
A hozzáférhetőség biztosítása
Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző
szintű rendeletek megtekinthetők a közlönyökben.
Óvodánkban az Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek, egy-egy példánya a vezetői irodában meg- található.
A megismerés biztosítása
Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok
megismerése.
A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az óvodavezető tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési
célból munkamegbeszélés keretében a nevelőtestület elé tárja.
Ezen kívül biztosítja a szakszervezetek részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését.
Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik.
A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják.
A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben:
Egyrészt a vezetői illetve helyettesi ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott
előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó
belső ellenőre.
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Másrészt az intézmény vezetője az érdekképviseleti fórumok – szakszervezet, közalkalmazotti
tanács, szülői közösség – számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi.

4/1/2. A stratégiai tervezés intézményünkben egyenértékű a Helyi Pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja nevelési folyamatainkat.

Stratégiai tervezés
A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása
I. A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása.

START

Jogi szabályozások

1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése
Azonosított terüle-

HOP

Támogatói
körből
Munkacsoportok
listája
Munkacsop.ok listája

2. A HOP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele
3. Munkacsoportok létrehozása a
szabályozandó területekre
4. A területek szétosztása a csoportok
között
5. Nevelőtestület tájékoztatása a

tek, folyamatok
Megalakult
munkacsop.-ok
A területekhez
rendelt munkaJegyzőkönyv

csop.–ok megalakulásáról és az első
HOP

Javaslat a mó6. A munkacsoportok elemző munkája
dosításokra

Jogi szabályozások

Hiányok pótlá7. A csoportok együttes és kölcsönös
HOP
megbeszélése, a módosító javaslatok
Módosító
javaslatok
Módosító
javaslatok,
kiegészítések

8. Tantestületi értekezlet az elemző
munka és a módosító javaslatok megvitatása

Javaslatok
15
elfogadása

Nem

Módosító javaslatok, kiegészítések

Igen
HOP
9. Módosítások, kiegészítések
beépítése a programba

Kiegészített
HOP

10. A módosított HOP elfogadtatása a
nevelőtestülettel és megismertetése a
szülői szervezettel

Jegyzőkönyv

Módosítások

Kiegészített
HOP
Törvényi
szabályozások

11. A teljes program ellenőrzése,
összevetése a törvényi előírásokkal
Kiegészített
HOP

A kiegészített HOP

Nem

Igen

HOP fejlesztési módosításai

Jegyzőkönyv

12. Testületi vita

Elfogadott
HOP

Nem

Módosítások

Igen
Elkészült
HOP

13. A HOP-t megismerteti a közvetlen partnerekkel

Módosított
HOP

14. Felterjesztés az önkormányzathoz elfogadásra

STOP
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Jegyzőkönyv

Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza.
Éves munkaterv elkészítése
- folyamatszabályozás I. A folyamat célja
A munkaterv célja, hogy meghatározza az óvoda nevelő munkáját. Szabályozza időben és
felelősökre lebontva az éves feladatokat.

START

Csoport
beosztás
Az elmúlt
tanév értékelő
beszámolója

1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről

Mk-ek tanév
végi beszámolói

Jegyzőkönyv

2. Személyi feltételek aktualizálása

Partneri igényfelmérés beszámolói

3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása

Az gyerm. védelmi felelős elkészíti a munkatervet

Az adott év munkarendjéről szóló rendelet
4. A mk.-ek meghatározzák a

gyerm, védelmi
munkaterv

5. Cselekvési terv a célok
eléréséhez, feladatok elosztása,
felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez

Nem

6. A munkaközösségi terv
összeállítása, írásba foglalása

Munkaközösségi terv

7. A munkaközösségi tervek
értékelése

Javított, elfogadott
tervek

Tartalmilag,
formailag
megfelelő-e?

Igen
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gyerm.
védemi
terv
A mk-ek

8. Feladatterv elkészítése

Feladatterv

9. Mérési terv elkészítése

Mérési terv

munkaProgramfüzet
10. Eseménynaptár összeállítása
Kommuni-

11. A tájékoztatási rendszer

kációs

megtervezése
12. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása

Nem

13. A nevelőtestület elfogadja
az éves munkatervet

Igen
14. A munkaterv elküldése a
fenntartónak és iktatása.

STOP
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Tájékoztatási
rendszer
Az intézmény
éves munkaterve

A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása
Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez

START

Idő- és felelősség
mátrix

1. Az általános vezetői ellenőrzés
területeinek, szempontjainak meghatározása

Szempontlista

Az ellenőrzött
területek listája

2. Az ellenőrzési területek kiválasztása
Az ellenőrzött
területek
listája

3. Éves ellenőrzési terv elkészítése

Ellenőrzési
terv

4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel

Ellenőrzési terv

Jegyzőkönyv

Megbízások
Idő- és felelősségmátrix

5. Az ellenőrzésért felelős személyek
megbízása

Ellenőrzési
szempontlista

6. Az ellenőrzés végrehajtása

Időterv a beszámoláshoz
Feljegyzések

Feljegyzések
az ellenőrzésről

7. A tapasztalatok megbeszélése

Ellenőrzési
lista

8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására

Ellenőrzési
lista

Ellenőrzési
lista

9. Az óvodavezető tájékoztatása az
ellenőrzés tapasztalatairól

Feljegyzések
Eredményes
ellenőrzés
Igen
10. Az eredmények rögzítése.

STOP
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Nem

Feljegyzés

4/1/3. Az ellenőrzési, értékelési, mérési rendszerünk
Az ellenőrzés célja:
-

Óvodánk működése folyamatosan feleljen meg partnereink igényeinek,
elvárásainak.
A gyermekeink számára biztosítani a minőségileg garantált, a fejlődésüket elősegítő óvodai nevelést, ellátást.

Alapelvünk:
A nevelő munkánk ellenőrzési, értékelési, mérési és minőségbiztosítási rendszere, a nevelési
célok elérését és a pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását szolgálja.
Alkalmazási terület:
Az óvoda teljes alkalmazotti közössége.
Az ellenőrzés feladata:
Tudatosabbá tenni az ellenőrzési, értékelési, mérési rendszert, amely összhangban áll a minőségbiztosítási munkával.
Feltárni az óvoda működésének sikeres területeit ( erősségeit ), amelyek önbizalmat adnak,
ezáltal könnyebben leküzdjük gyengeségeket, hiányosságokat.
Az óvodában folyó nevelő munkát, színvonalát, hatékonyságát a partnerek számára láthatóvá
tenni és számukra az elégedettséget biztosítani.
A COMENIUS I. modell működtetése.
Az ellenőrzés az Ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően történik.
Az ellenőrzésre jogosultak köre:
Alkalmazotti közösség esetén:
- óvodavezető
- vezető helyettes
- munkaközösség-vezetők
- vezető által felkért pedagógusok
- külső szakértő
Gyermekek esetében:
- óvodapedagógusok ( saját csoport )
- óvodavezető
- logopédus, fejlesztőpedagógus
A pedagógiai munka ellenőrzésének területei:
Óvodapedagógusok nevelőmunkája:
Óvónők kapcsolattartása.
A nevelőmunka színvonala a nevelés folyamatában.
A gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
….
A gyermekek óvodai munkája:
A Helyi programban meghatározott elvárások teljesítésének szintje, az egyes nevelési területeken nyújtott teljesítménye.
A gyermekek neveltségi szintje.
….
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( A nevelőtestület ill. a minőségirányítási csoport fogalmazza meg az ellenőrzés területeit. )
Az ellenőrzés folyamatosan történik, az évente összeállított munkaterv részét képező ellenőrzési terv alapján.
Az óvodai nevelő munka részeként meghatározott méréseket a Mérési rend alapján kell elvégeznünk.
Értékelés
Célja
Az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva vizsgáljuk, hogy a nevelő munka
és annak eredményei mennyiben felelnek meg a Helyi nevelési programban megfogalmazott
célkitűzéseknek.
Feladata
Megerősíteni a nevelőtestület pedagógiai helyességét, ráirányítani a figyelmet az erősségekre.
Feltárni a hibákat, hiányosságokat, ösztönözni a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő
munka fejlesztésére.
Területei
Az óvoda nevelő munkájának értékelése.
Az óvodapedagógusok nevelő munkájának értékelése.
A gyermekek fejlődésének értékelése.
A gyermekek neveltségének értékelése.
A nevelőtestület fogalmazza meg az értékelési szempontsort.

21

4/1/4. Mérési rend meghatározása
Szabályzat
Hatóköre: az intézményi elégedettség, elégedetlenség mérések szabályozása az ismételhetőség
és összehasonlíthatóság figyelembe vételével.
A mérés célja: a partnerek elégedettségének, elégedetlenségének és elvárásainak meghatározása.
I. Eljárás rend
Partnerek

Mintacsoport

Módszerek

Helyszín

1. gyermek

Az óvoda 5-7 éves nagycsoportos korú gyermekei

Vargáné Szabó Gyöngyi: Csoportszoba, ahol a
Mit szeret és mit nem
gyermek a mindennapjait
szeret a gyermek az óvotölti.
dában, és mit szeretne még
csinálni? OM által kiadott
segédanyag Komplex
képsor

2. szülők

Az óvoda valamennyi
nagycsoportos korú gyermekének szüleire

Kérdőív

3. az óvoda dolgozói

Pedagógusok
Alkalmazotti közösség

Elkötelezettség vizsgálat
Jövőkép SWOT kérdőív

Közvetlen partnerek

4. fenntartó

-

5. iskolák

-

az önkormány- interjú
zat Oktatási
Oszt. Vezető
óvodai koordinátor
igazgató
Kérdőív
alsós igazgató
helyettes
elsős pedagógusok

A szülő önállóan dönt
róla. Kérdőív gyüjtő láda
helye:
- földszint 1 db
- emelet 1 db
Nevelői szoba
Nevelői szoba
Oktatási Osztály

Az iskolák

Közvetett partnerek
1. Nevelési tanácsadó

Logopédus fejlesztő

Kérdőív

II. A mérési rend gyakorisága
Közvetlen partnerek- évente
Közvetett partnerek- 4 évente
III. Az ismételhetőség és az összehasonlíthatóság biztosítása
A mérés
-

ugyanazon a partnerekkel
közel azonos körülmények között
ugyanazon a módszerekkel
a fenti mérési rend meghatározásával történik
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Nevelési tanácsadó

4/1/5. Irányított önértékelés
Óvodánk meghatározott időközönként ( igazodva a vezetői ciklushoz ) teljes körű önértékelést
végez.
Az irányított önértékelésünk a következő területekre terjed ki:
- Intézményvezetés értékelése
- Stratégia és operatív tervezés
- A dolgozók irányításának értékelése
- Folyamatok és szabályozottságok értékelése
- Szervezeti kultúra értékelése
- Erőforrások értékelése
- Partnerek elégedettsége.
Irányított önértékelés szabályzata
Kérdőívek az irányított önértékeléshez
Az irányított önértékelés eljárásrendje
Cél: Az intézmény aktuális helyzetének, adottságainak, eredményeinek feltárása, mely lehetővé teszi intézményünk számára az erősségek, fejlesztendő területek feltárását, a nevelőtestület által rangsorolt fejlesztendő területek beépítését a stratégiai tervbe.
Az alkalmazott módszer bemutatása: A COMENIUS: partnerközpontú működés modell
követelményeinek figyelembe vételével az EFQM modell intézményünkre adaptált rendszerével figyelembe véve intézményünk sajátosságait, jelenlegi állapotát, a mért eredményeket.
Partnereink mérése a Partneri elégedettség, igény felmérés szabályzata alapján történik.
Az alkalmazott módszer tartalmi területeinek bemutatása
Intézményünk 11 fő témakörben végez felmérést és elemzést:
1. Az intézményvezetés értékelése
2. Stratégia és operatív tervezés
3. A dolgozók irányításának értékelése
4. Erőforrások értékelése
5. Folyamatok és szabályozottságok értékelése
6. Folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje
7. A szervezeti kultúra értékelése
8. A munkatársak bevonásának mértéke
9. Partnerek elégedettsége
10. Belső partnerek elégedettsége
11. Közösségi, társadalmi szerepvállalás
A kapott eredmény számszerű feldolgozása a COMENIUS 2000 I. Minőségfejlesztő program
modell leírásának megfelelően történik, mely kiterjed:
- A munkatársak azonosulásának mértékére a szervezeti célok egészével, illetve egyes
részeivel
- Az egyéni és csoportcélok elsőbbségére
- A feladatok és/vagy emberi kapcsolatok elsőbbségére a vezetői döntésben
- A rövid vagy hosszú távú célokra való koncentrálásra
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-

Az ösztönző rendszer rendjére
A konfliktusok kezelésére / szembenéző vagy elkerülő /
A kontroll erősségére és jellegére /szabályozás, előírás, felügyelet /
Az önállóság- függetlenség, koordináció- függés terén
Az eredmények- vagy folyamatok fontosságára a vezetőség szemléletében
A folyamatos fejlődésre, a szervezetfejlesztésére, a folyamatok szabályozására

A felmérésbe bevontak köre, az értékelés rendszere
A megkérdezettek köre:
- …fő óvodavezető
a. Vezetőség:
- …fő óvodavezető helyettes
- …fő munkaközösség- vezető
b. Alkalmazottak:
- …fő pedagógus
- …fő nevelőmunkát segítő munkatárs
Az összdolgozói létszám …fő, ebből mindösszesen …fő vesz részt az önértékelésben.
Az irányított önértékelés gyakorisága:
Az önértékelést, a modell kiépítését követően három évente végezzük el.
Az irányított önértékelés dokumentumai:
- kérdőívek
- összesítő adattáblák
- kérdőívek összesítése
- mérések összegzése (gyermek, szülők, dolgozók stb. )
- összegző, értékelő jelentések
- szabályzat, eljárásrend

4/2. Partnerkapcsolatok irányítása
A partnerek azonosítása igényeinek és elégedettségének mérése.
Az óvodánk szabályozza a partnerek azonosításával, igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamatokat. Az elégedettség mérése során fel kell tárni a
partnerek elégedettségének ill. elégedetlenségének okait. A partnerek azonosításával igényeinek és elégedettségének mérésével valamint az eredmények elemzésével kapcsolatos további
lépéseket szükséges megtenni:
A mérés eredményeképpen a célok meghatározása.
A célok közötti prioritási sorrend felállítása.
Intézkedési és feladattervek készítése. ( rövid, közép és hosszú távú )
Az intézkedési tervek megvalósítása.

4/2/1. Partnerazonosítás folyamata
1.) Partnerek azonosítása az alkalmazottak bevonásával történik.
Módszer. Ötletbörze
Rangsor:
közvetlen partnerek (legfontosabbak )
Közvetett partnerek (kevésbé fontosak )
2.) Közvetlen partnerek azonosítása
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3.) Közvetett partnerek azonosítása
4.) Partneri elégedettség, igényfelmérése
5.) Partnerek elégedettségének, igényeinek mérése:
5.1. Alkalmazotti közösség mérése
Javasolt módszer:
Attitűdvizsgálat -> Kérdőív
Szervezet állapota -> Kérdőív
Dolgozói elégedettség -> Kérdőív
Erősség, gyengeség, lehetőség, veszély -> Kérdőív
5.2. Gyermekek mérése
Javasolt módszer: COMENIUS 2000 I. Módszertani segédanyag: Vargáné Szabó Gyöngyi
Mit szeret és mit nem a gyermek az óvodában, és mit szeretne még csinálni?
5.3. Szülők elégedettségének mérése
Javasolt módszer: kérdőív
5.4. A fenntartó elégedettségének mérése
Javasolt módszer: interjú
5.5. Iskola elégedettségének mérése
Javasolt módszer: kérdőív
5.6. Bölcsőde elégedettségének mérése
Javasolt módszer: interjú
5.7. Pedagógiai Intézet elégedettségének mérése
Javasolt módszer: kérdőív
5.8. Nevelési Tanácsadó elégedettségének mérése
Javasolt módszer: kérdőív
A kérdőívek összeállításánál ugyanazokat a kérdéseket fogalmazzuk meg, így könnyebb lesz
az összehasonlítás.
A partnerek véleménye alapján képet kapunk arról, hogy mely területen elégedettek, mivel
elégedetlenek és milyen elvárásaik vannak a munkánkkal szemben.
Listát készítünk az elégedettségről, az elégedetlenségről és az elvárásról.
Az összehasonlítás során megállapítjuk, hogy melyek azok a problémák, területek, amelyeket
fejleszteni szükséges.
Az elégedettségeket, elégedetlenségeket, az elvárásokat összehasonlítjuk a Helyi nevelési
programunkkal, -> megkeressük az azonosságokat és a különbségeket.
Az elemzés során az eltérésekről problémalistát készítünk. Célokat fogalmazunk meg a problémás területek javítására. A súlyozás módszerével a célokból rangsort állítunk föl és így elkészítjük az Intézkedési Tervet, ami lehet rövid, - közép, - vagy hosszú távú.
Majd cél, feladat kitűzése.
Ez lehet rövid távú intézkedési terv, melyre feladattervet dolgozunk ki.
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- A feladattervben meghatározzuk a cselekvési sort, - amely a cél eléréséhez vezet. Jelöljük a
humán erőforrást, az érintettek körét, a felelősöket, megfogalmazzuk a sikerkritériumot, a
kritikus pontokat, problémás területeket, a tárgyi erőforrást és a megvalósítás időtartamát, a
visszamérés idejét.
- Korrekciós tervet célszerű készíteni abban az esetben, ha nem értük el a célunkat.

Közvetlen partnerek azonosítási folyamata
Partnerek

Kapcsolattartó szemé- Kapcsolattartás Igénymeghatályek
módja
rozás folyamatának rögzítése
(módszer)

Azonosítás
gyakorisága

Utolsó
azonosítás

évente

.

évente

.

Mintavételi
eljárás

Tájékoztatás

Partner
Intézmény
képviselője
képviselője
Gyermekek

Óvodánkba
A gyerMindennapos,
járó gyere- mek óvónői napi tevékenységek közben
kek

Képsor,
Nyitott mese

Az óvoda 5-7 Teljes dolgoéves nagyzói kör A
csoportos korú gyermekek
szülei
gyermekei

Szülők

SZK elnök

Óvodavezető

Szülői értekezlet
Kérdőív
SZK ülés Ünne- Interjú Beszélgepek, ünnepélyek
tés ötletbörze
Fogadó óra
Nyíltnap

Pedagógusok

Nevelőtestület

Óvodavezető

Nevelőtestületi
értekezlet Megbeszélések
Napi kapcsolat
Kirándulások
összejövetelek

SWOT analízis
Kérdőív

évente

.

Nevelőtestület Teljes dolgotagjai
zói kör
Nevelőtestület

Óvodavezető

Munkatársi
értekezletek
Megbeszélések
Napi kapcsolatok Összejövetelek

SWOT analízis
Kérdőív

évente

.

A pedagógiai Teljes dolgomunkát segítő
zói kör
dolgozók

Értekezletek,
beszámoltatás

Interjú Dokumentumok Önkormányzati rendeletek, határozatok

évente

Szülői értekezlet
Kérdőív
Nyílt nap ÜnneBeszélgetés
pélyek Partneri Interjú
ötletülések Értekezbörze
let

évente

Pedagógiai Technikai és
munkát
adminisztrasegítő dol- tív dolgozók
gozók

Fenntartó

Czlennerné
Illés
Lívia

Óvodavezető

Váci Mihály,
Derkovits
Általános
Iskolák

Igazgatók
Tanítók

Óvodavezető
Óvónő
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A mérésben
résztvevő
gyermekek
szülei

Teljes dolgozói kör A
mérésben
résztvevő
csoportok
szülei

Az ÖnkorNevelőtestümányzat képvilet
selője
Teljes dolgozói kör

.

igazgató alsós Teljes dolgoigazgató hezói kör Az
lyettes elsős iskola képvipedagógusok selője, igazgatója

Közvetett partnerek azonosítási folyamata
Partnerek

Kapcsolattartó szemé- Kapcsolattartás Igénymeghatámódja
rozás folyamalyek
tának rögzítése

Azonosítás
gyakorisága

Utolsó
azonosítás

Mintavételi
eljárás

Dokumentáció

Partner
képviselője

Intézmény
képviselője

1. Országgyűlés

.

.

Törvények alapján

.

.

.

Közlönyök

2. Oktatási
Minisztérium

.

.

A minisztérium Törvények, renrészéről tájékoz- deletek alapján
tató anyagok,
honlap

.

.

.

Rendelettár

3. Vas Meigazgató
gyei Pedaszakértők
gógiai Inté- szaktanácsadók
zet

Óvodavezető

Továbbképzések szervezése
Továbbképzéseken való
részvétel
Megbeszélések

Bázis óvodai
program alapján
Továbbképzési
terv alapján
Kérdőív

Évente
Kérdőíves
mérés 2
évente

.

Igazgató és
szakértők

Bázis óvodai
terv
Továbbképzési terv
Kérdőívek

4. GAMESZ

Gazdasági
vezető

Óvodavezető

Napi kapcsolat

Szabályzatok és
Sz. M. Sz. alapján Éves költségvetés alapján

.

.

.

Sz. M. Sz.
Pénzügyi
szabályzatok
Költségvetés Alapító
okirat

5. Nevelési
Tanácsadó

Logopédus
Fejlesztő
pedagógus

Óvodavezető

Megbeszélések Irányított beszél- Kérdőíves
Egyeztetések
getés
mérés 2
évente

.

Logopédus
Fejlesztő pedagógus

Kérdőív
Emlékeztető
Gyermek
vizsgálati
anyagok

6. Tanulási
Képességeket Vizsgáló
Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság

Vezető

Óvodavezető

Megbeszélések
Egyeztetések

évente

.

.

Gyermek
javaslati
lapok kérelmek Vizsgálati anyagok

7. Vas Megyei Közoktatási Alapítvány

vezető

Óvodavezető

Konferenciák Pályázat BázisinÉrtekezletek
tézményi terv
Megbeszélések
Ellenőrzések

évente

.

.

Éves munkaterv Elszámolás Beszámoló
Pályázatok

8. Gyermek
szervezetek Szoc.
Iroda
Gyermekjóléti szolgálat

Vezető.

Gyermekvédelmi
felelős

Tájékoztatások Gyermekvédelmi
megbeszélések munkatervi és a
rászorultsági
kedvezmények
megállapításának
terve, rendje
alapján

folyamatos

.

.

Gyermekvédelmi munkaterv
Rászorultsági
kedvezmények
dokumentációja

.
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Közvetett partnerek azonosítási folyamata
Partnerek

Kapcsolattartó személyek

Kapcsolattartás módja

Igénymeghatározás folyamatának rögzítése
(módszer)

Azonosítás
gyakorisága

Utolsó
azonosítás

Mintavételi
eljárás

Tájékoztatás

Évente partneri
megbeszélés

évente

.

.

Óvodások
e. ü. törzslapja

Partner
Intézmény
képviselője
képviselője
9. Egészségügy
Gyermekorvos Védőnő
Gyermekfogorvos
ÁNTSZ
Üzemorvos

Gyermekorvos Fogorvos Védőnő
Üzemorvos

Alkalmazottak e.ü.
törzslapja

10. Közmű- Művészeti
velődési
vezetőm
Intézmények
MMIK
Könyvtár
Könyvtáros
Színház
Sportcsarnok Program
Gyermekek szervezők
Háza
11. A város
óvodái

Óvónő
Vezető
helyettes

Óvodavezetők

Óvónő

Tájékoztatások Műsorprogramok,
Megbeszélések
műsortervek
Látogatások
alapján
alkalmával

Óvodavezető

Értekezletek,
Megbeszélések
Látogatások

Terv alapján
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évente

.

.

Műsor,
rendezvényterv

folyamatos

.

.

Bázisóvoda
terv

4/2/2. Kommunikáció a partnerekkel
Az intézményünk feladata, hogy szabályozza mindazon folyamatait, amelyek a közvetlen és
közvetett partnerekkel való kommunikáció érdekében a nevelési folyamatban közvetlenül
részt vevő gyerekekre, óvoda dolgozóira, szülőkre az óvoda határozza meg:
- A hatékony napi működéshez szükséges információk belső áramlásának folyamatát.
- Lehetséges kommunikációs csatornákat.
- Informálók körét.
- Az érintettek bevonásának módját az információ terjesztésbe és felhasználásba.
Óvodánk a partnerekkel való kommunikációja során biztosítja a partnereket érintő bármilyen
információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.

4/3. Az emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése
Továbbképzési rendszer működtetése:
Az óvoda az intézmény működése szempontjából meghatározó partnerei számára
( óvodapedagógusok, nem pedagógusok ) kialakít egy saját továbbképzési rendet.
Épít a pedagógus továbbképzési rendszer kínálatára és készíti, szükség esetén módosítja a
továbbképzési tervet.
Az óvodapedagógusok továbbképzéseit a 277/1997 (XII.22.) Korm.rend. szabályozza, megfogalmazza a továbbképzési kötelezettséget.
Cél:
A nevelőmunka hatékonyságának növelése, szakmailag jól felkészült óvodapedagógusokkal.
Elkészítettük az óvoda továbbképzési és beiskolázási tervét. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, melyek hatékonyan segítik a nevelőmunkát.
Törekszünk előtérbe helyezni azokat a képzéseket, amelyek segítik a minőségfejlesztés kiépítését.
Olyan szakirányú továbbképzéseket is elvégzünk, amelyek hatékonyan segítik a szakmai óvodapedagógiai ill. speciális feladataink teljesítését.
Másoddiploma megszerzésére.
Szakvizsgát adó képesítés megszerzése. ( fejlesztőpedagógus … )
30-60-120 órás továbbképzések.

4/3/2. Belső értékelési rendszer
Az intézmény vezetése, partnereivel együttműködve, alakítson ki a gyakorlatban is működtethető értékelési rendet. Az értékelés közös, mindenki által ismert szempontrendszerre támaszkodjon és vegye figyelembe az óvoda alapdokumentumaiban megfogalmazottakat.

Az értékelő tevékenység célja
Az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva vizsgálni, hogy a nevelő, munka
és annak eredményei mennyiben felelnek meg a Helyi nevelési programban megfogalmazott
célkitűzéseknek.
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Feladata:
Megerősíteni a nevelőtestület pedagógiai helyességét, ráirányítani a figyelmet az erősségekre.
Feltárni a hibákat, hiányosságokat, ösztönözni a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő
munka fejlesztésére.
Az értékelés területei
Az óvoda nevelő munkájának értékelése.
Az óvodapedagógusok nevelő munkájának értékelése.
A gyermekek fejlődésének értékelése.
A gyermekek neveltségének értékelése.
Az óvoda nevelő munkáját az óvodavezető minden nevelési év végén, – a gyermekek, a szülők és a nevelők véleményének figyelembevételével – átfogóan értékeli.
Nevelő munka értékelésének szempontjai
Az óvoda működését jellemző legfontosabb adatok: gyermekcsoportok, gyermeklétszám, pedagógusok és más alkalmazottak létszáma.
A nevelő munka feltételeinek alakulása: tárgyi feltételek.
A nevelési folyamat eredményessége: a gyermekek eredményei, fejlődésük ( hozzáadott pedagógiai érték ).
A személyiség fejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelői tevékenység eredményessége, neveltségi szint az óvodában, eredmények a nevelőmunkában.
Az óvodapedagógusok nevelő munkája, az egyes tevékenységformákban megmutatkozó kiemelkedő eredmények.
Óvodánk szolgáltatásainak az eredményei.
A közös hagyományok, az ünnepek sikerei.
Az óvodánk és a helyi társadalom kapcsolata, óvodánk és a nevelőtestület hírneve, részvételük a helyi közéltben, az iskolák visszajelzései, szakmai területeken való közreműködés sikerei.
Az óvodapedagógusok nevelő munkájának értékelését az alábbiakban következő szempontok alapján az óvodavezető, az óvodavezető helyettes és a munkaközösség-vezetők
folyamatosan végzik.
A nevelési folyamat megfigyeléseinek és értékelésének szempontjai:
A nevelő munka célja és tartalma
A tevékenységek szervezése
Alkalmazott módszerek
A gyermekek munkája, viselkedése, magatartása
Az óvodapedagógusok munkája, egyénisége, magatartása
A nevelőmunka eredményessége
A nevelőmunka feltételeinek alakulása: tárgyi feltételek
A nevelési folyamat eredményessége: a gyermekek eredményei, az iskolai életre való alkalmassága.
A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység eredményessége, neveltségi szint az óvodában, eredmények a nevelőmunkában.
Az óvodapedagógusok nevelő munkája, az egyes tevékenységformákban megmutatkozó kiemelkedő eredmények.
Óvodánk szolgáltatásainak az eredményei.
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A közös hagyományok, az ünnepek sikerei.
Az óvodánk és a helyi társadalom kapcsolata, óvodánk és a nevelőtestület hírneve, részvételünk a helyi közéletben, az iskolák visszajelzései, szakmai területeken való közreműködés
sikerei.
Az óvodapedagógusok nevelő munkájának értékelését az alábbi szempontok alapján az
óvodavezető, az óvodavezető helyettes és a munkaközösség-vezetők folyamatosan végzik.
A nevelési folyamat megfigyelésének, értékelésének szempontjai:
A nevelőmunka célja és tartalma
A tevékenységek szervezése
Alkalmazott módszerek
A gyermekek munkája, viselkedése, magatartása
A nevelőmunka eredményessége
Az óvodapedagógusok munkájának értékelése:
A gyermekek egésznapi tevékenykedtetése
Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés, tehetséggondozás
Folyamatos, aktív részvétele a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében
Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások
Az óvodánk képviselése
Nevelésirányítás, a nevelőmunka színvonala
Az óvodapedagógusi munka eredményei, közösségformálás
Az óvodapedagógus különböző megbízásainak eredményes, jó színvonalú teljesítése
Az óvodapedagógus szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület tagjaival
Személyes példamutatás
Munkafegyelem, a munkához való viszony
Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában
Megfelelő kapcsolat a gyermekekkel, a szülőkkel és kollégákkal
A gyermekek ismereteinek, képességeinek fejlődése
Szakmai felkészültség
A sajátos bánásmódot igénylő gyermekek eredményes fejlesztése, nevelése
Tehetséggondozás a tehetséges gyermekek eredményes fejlesztése
A gyermekcsoportok tevékenységét, fejlődését az óvodapedagógusok minden nevelési év
végén írásban értékelik.
A gyermekcsoportok tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai:
A csoport életét jellemző legfontosabb adatok
A csoport szociális összetétele
A csoportközösség társas szerkezete
Neveltségi szint a csoportban
A csoport tevékenységei
A szülő házzal való kapcsolata
A felsorolt területeken a pedagógiai feladatok meghatározása
A gyermekek személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit az óvodapedagógusok folyamatosan a csoportnaplóban, szükség esetén személyi lapon értékelik.
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4/4. Dokumentumok kezelése
A meglévő dokumentumok listájának összeállítása:
- a dokumentumok kezelésének szabályozása
- dokumentumtár készítése.
Hatóköre: Az óvoda minőségbiztosításával összefüggő minden dokumentáció rendszerezett
tárolása (dokumentumkezelési szabályzat készítése ).
A könnyebb áttekinthetőség és a dokumentumok azonosítása érdekében, számozási rendszer
kialakítása.

4/5. Egyéb erőforrások biztosítása
Az óvoda vezetése, különösen a közép és hosszú távú tervezése során, az induló helyzetet az
intézmény lehetőségeivel és képességeivel összevetve határozza meg az erőforrások biztosításának prioritását. A vezetés tudatosítsa a partnerekben, hogy mindenki felelős a közös vagyon
megóvásáért, hatékony kihasználásának biztosításáért.

4/5/1. Gazdasági erőforrások biztosítása
Az óvoda vezetése végezze el a nevelési programja megvalósításához szükséges pénzügyi
tervezést ( költségvetés tervezése, pályázatok, külső támogatási lehetőségek feltárása ).
Az erőforrások biztosítása és hatékony kihasználása érdekében tegye mérhetővé az erőforrások felhasználását.

4/5/2. Eszközfelszereltség, épület
Az óvoda vezetése, a fenntartóval együttműködve, biztosítsa az intézmény működéséhez
szükséges és a beszerzési lehetőségek által biztosítható infrastruktúrát és tárgyi eszközöket.

4/5/3. A munkakörnyezet
A megfelelő munkakörnyezet kialakításának és fenntartásának alapja a hatékony működéshez
szükséges rend, tisztaság, rendszeresség, balesetmentes, egészséges környezet mindennapi
biztosítása.
Az intézmény vezetése folyamatosan értékelje a feltételek teljesülését, ezzel is ösztönözve a
partnereket a közösen elfogadott értékrend tiszteletben tartására.
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