1. sz. melléklet
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2011/2012. tanév
ÓVODÁK
ARÉNA ÓVODA
ÖMIP célok
A fenntartó minden intézményre érvényes céljai:
- Az óvodák programkínálatukkal, családias légkörrel, a szülők számára biztosított előzetes
tájékoztatással segítsék elő, hogy nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos helyzetű gyermekek
3 éves korban az óvodában
- Vegyenek részt a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának városi szintű koordinációjában
- A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, önképzéssel folyamatosan emeljék a szakmai
munka színvonalát
Ezen célok teljesítettségével elégedettek vagyunk.
A fenntartó intézményünkre érvényes céljai:
- A hagyományőrző rendezvények színvonalának megtartása
- A partneri igények folyamatos figyelemmel kísérése, elégedettség fenntartása
- Az iskolakészültség elérése a tankötelesek 90%-nál
Az iskolakészültség a tanköteleseknél ebben az évben 85%-os volt.
Ezen célok teljesítettségével részben vagyunk elégedettek.
IMIP célok:
- Jó munkahelyi légkör kialakítása
- Az óvoda udvarának szebbé tétele, játékok cseréje
- Az épület állagának javítása
- Partnerek elégedettsége
- Nyugodt, derűs légkörben nevelés
A jó munkahelyi légkör kialakítása megvalósult.
Ezen célok teljesítettségével elégedettek vagyunk.
Az óvoda udvarának szebbé tétele, játékok cseréje megvalósult.
Ezen célok teljesítésével teljes mértékben elégedettek vagyunk.
Az épület állagának javítása:
- Csőtörés fürdőfelújítás
- 3 csoportszoba csiszolása, lakkozása
Ezen célok teljesítésével részben vagyunk elégedettek.
Partnereink elégedettsége:
- partnereink nyilatkozataik alapján elégedettek
Ezen cél teljesítésével teljes mértékben elégedettek vagyunk.
Nyugodt, derűs légkörben nevelés.
Ezen cél a nevelési év folyamán nem mindig hibátlan.
Oka: személyi feltétel ( betegségek )
Ezen cél teljesítésével elégedettek vagyunk.
Folyamatok:
2011. – 2012.-es nevelési év:
- Partneri kapcsolatok
- Ünnepek
- Rendezvények
- Gyermekvédelmi munka
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-

Munkaközösségek

Ezen folyamatok szabályozottságával teljes mértékben elégedettek vagyunk.
Az IMIP ismertség, hatás, elégedettség várt értékei
-

Azt vártuk, hogy a tantestületnek 95%-a ismeri az IMIP-et
90%-al elégedettek lettünk volna az eredménnyel
A tantestületben a mért mutató szerint a 90%-a ismeri az IMIP-et

Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
IMIP hatása
-

Azt vártuk, hogy a tantestületnek 90%-a érzékeli az IMIP hatását
80%-al elégedettek lettünk volna az eredménnyel
A tantestületnek a mért mutató szerint 75%-a érzékeli az IMIP hatását

Ezzel az eredménnyel tehát elégedetlenek vagyunk.
IMIP elégedettség
-

Azt vártuk, hogy az alkalmazotti közösség 75%-a érzékeli az IMIP hatását
70%-al elégedettek lettünk volna
A tantestületben mért mutatók szerint 70% elégedett az IMIP hatásának eredményével

Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
A mutatók alapján az IMIP bevezetése óta az intézmény minősége összességében javult.
Amit fejleszteni kell:
- Szorgalmi időben történő hiányzások csökkentése
- Iskolakészültség emelése
- Épület állagának javítása
SZÜLŐI VÉLEMÉNY

1. A szülők elégedettek az óvoda munkájával.
Nyilatkozatuk szerint legszimpatikusabb tényezők:
- mosolygós, jókedvű óvó nénik
- nyugodt, derűs légkör
- néphagyományőrző program
- közel a lakó- vagy munkahely
- gyermekközpontúság
- barátságos környezet
- homogén csoportok
- jó felszereltség
- szép, nagy parkosított udvar
2. Beiratkozás előtt tájékozódtak az óvodáról, személyesen vagy ismerősökön keresztül.

A szülők többsége ismeri a nevelési programot.
Nyilatkozatuk szerint:
3.

jónak tartják
ezért választották ezt az óvodát
még tanulhatnak új dolgokat
szeretnék jobban megismerni

A gyermekek többsége (90%) gyorsan beilleszkedett az óvodai közösségbe.
- nagyon szeret óvodába járni 95%
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-

a többség 6 – 7 órát tölt az óvodában naponta

4. Az óvodai nevelésben a gyermekek sokat fejlődtek.
Nyilatkozatuk szerint leginkább:
beszédkészség
- alkalmazkodó képesség
- önállóság
- kézügyesség
- viselkedés, tudásszint
5. A szülők a nevelési módszerekkel elégedettek.
6. Gyermekeik óvodai életéről és fejlődéséről megfelelőnek tartják a tájékoztatást.
7. Szülői értekezleteken rendszeresen rész vesznek.
Nyilatkozatuk szerint:
- hasznosak
- fontosnak tarják a többi szülővel való találkozást
8. A szülők elégedettek a dajkákkal.
9. A szülők elégedettek az óvoda vezetőjével.
10. A szülők problémáikkal 90% - ban a csoport óvónőihez fordulnak.
11. A szülők nyilatkozatai alapján változtatni kell:
-

alacsonyabb legyen a csoportlétszám
az épület felújításra szorul
nyílászárók, szigetelés, kerítés

3

BARÁTSÁG ÓVODA
1.
2. A fenntartó által megfogalmazott elvárások
2.1.

Általános elvárások
-

-

-

Az eredményes munkavégzéshez szükséges dokumentumok elkészítésénél a koherencia
megvalósult.
Az aktuális külső és belső ellenőrzések eredményei és jelzései pozitívak.
Az Esélyegyenlőségi tervben rögzített célok, feladatok megvalósultak.
Játékos idegen nyelvi foglalkozásokon 46 gyermek vett részt:
37 angol illetve 9 német.
Tehetséges gyermekeink rajzpályázatokon, egyéb művészeti és sportversenyeken,
rendezvényeken eredményesen szerepeltek, több esetben díjazásban részesültek.
 Országos és helyi rajzpályázatok
 Gazdag Erzsi vers - és mesemondó verseny
 Ovis focitorna
 Sportágválasztó torna
 Csó-tó futás
A csoportokban használatos eszközökön kívül az udvari mozgásfejlesztő eszközeinket is
bővítettük.
Szervezett úszásoktatásban 57 gyermek
Korcsolyatanfolyamon 15 gyermek
Ovis tornán a szülők igényei szerint nagy illetve középső csoportosok vettek rész.
Folyamatos, jól működő partneri kapcsolatot tartunk fenn a védőnői szolgálattal. Óvodánk
minden csoportja bekapcsolódott a gyümölcsnap programban.
Továbbképzések:
 Az alábbi szakmai tanfolyamokon vettünk részt:
 Informatikai könyvtárismeret tanfolyam 2 fő
 „Játékos matematika - matematikai játékok” 1 fő
 „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” 1 fő


-

-

2.2.

Az önképzés megvalósítása.
Helyi szakmai munkaközösségeink az éves pedagógiai munkatervben rögzített tervek
alapján működtek.
 Vizuális műhely
 Mérés, értékelés az óvodában
Nevelőtestületünkből 3 fő tagja valamely intézményközi munkaközösségnek.
Szárazelemgyűjtésben óvodánk II. helyezést ért el.
Gyermekműsorral szerepeltünk az alábbi városi rendezvényeken:
 Joskar-Ola Karányony a Bercsényi Miklós Általános Iskolában
 Anyák napi ünnepség a Kalandvárosban
 Ünnepekhez kötődő műsorok a Bokréta Bölcsődében
Elvégeztük a Munkatervekben meghatározott méréseket:
 Gyermeki fejlődés mérése, értékelése
 Partneri igény és elégedettség mérése, értékelése

Az óvodákra vonatkozó elvárások.
-

-

Óvodánkba 40 hátrányos, ebből 13 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár.
Minden rászoruló gyermek esetében törekszünk a minél korábbi óvodakezdésre, rendszeres
óvodába járásra.
A fejlesztő pedagógusok irányításával a részképességekben lemaradt gyermekek
felzárkóztatása 95 %-os eredményességet mutat.
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2.3.

Az óvodánkra vonatkozó elvárások
Az óvodánk közéleti szerepét erősítettük a vonzáskörzetünkben megrendezett
hagyományőrző rendezvényekbe való bekapcsolódással.
 Szent Márton napi rendezvények
 Közös megemlékezés a Bercsényi Miklós Általános Iskolával:
„A népmese napja”
 Betlehemes játék a Zrínyi Ilona Általános Iskolával közös programban
Ebben az évben is szorgalmaztuk a gyermekek körében a kommunikációs és anyanyelvi
játékokat. A házi mesemondó verseny, a közéleti szereplések során erősödött gyermekeink
önbizalma, szereplési vágya.
Fokozott figyelmet fordítottunk a környezettudatos magatartás alakítására.
Környezetvédelmi tevékenységeink:
 Szárazelemgyűjtés
 Újrahasznosítható hulladék folyamatos gyűjtése
 Növények, állatok védelme
 A környezet tisztaságának megőrzése

-

-

-

2.4.

Az IMIP-ben megfogalmazott egyéb célok:
-

Óvodánk népszerűsítése érdekében az alábbi programokat szerveztük:
 Nyílt napok
 Juniális
 Bemutatkozás a média eszközeivel
 Kapcsolattartás a társintézményekkel

-

Gyermeklétszámunkat 100 %-ban sikerült megtartanunk.
Óvodánkba 8 vidéki gyermek jár.
A nevelőtestület értékelése

Az éves munkatervekben – pedagógiai, minőségirányítási – reális célokat fogalmaztunk meg,
amelyeket sikerült megvalósítanunk.
A fenntartó óvodánkra meghatározott elvárásai harmonikusan illeszkedtek a módosított helyi nevelési
programunkhoz.
A feladatok végrehajtásában a minőségfejlesztési team, a mérési – értékelési szakmai
munkaközösség és a nevelőtestület eredményesen együttműködött.
A team a bevált gyakorlatnak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a nevelőtestületet a kitűzött
feladatokról, azok végrehajtásának eredményeiről.
A gyermeki fejlődés nyomon követésére alkalmas mérési – értékelési rendszert nevelőtestületünk
eredményesen alkalmazta.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A család és az óvoda partneri kapcsolata több éves sikeres múltra tekint vissza.
Örömmel tapasztaljuk, hogy gyermekeink azonos eséllyel vesznek részt az óvodai nevelésben.
A rászoruló családok teljes körben részesülnek az igénybe vehető kedvezményekről.
A kapcsolattartás jelenlegi formáival a szülők elégedettek, a hagyományok ápolásában továbbra is
szeretnének aktívan részt venni.
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BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA
Bevezető
Az IMIP végrehajtásának értékelése egyrészt a dokumentum (IMIP) és az óvodaműködés koherenciájára,
valamint a működtetéssel való elégedettségre irányul. →Mint irányított folyamat meghatározott célja van,
feladatokra, felelősökre, határidőkre bontott terv szerint fut le, a munkaterv és az év végi beszámolók
része
Intézményünk valamennyi dolgozója közreműködik a minőségpolitikai célok meg-valósításában,
ennek érdekében
- a dolgozók elkötelezettek a minőségi munka iránt,
- a pedagógusok feladatuknak tekintik a minőségpolitikai célok szerinti nevelést,
- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak saját területükön, illetve a nevelési
tevékenységet támogatva végzik feladatukat a minőségi nevelőmunka céljainak érdekében.
Része:
 az Oktató-nevelő munka értékelése
 Intézményen kívüli tevékenység értékelése
 Képzettség, felkészültség értékelése
 Kiemelkedő eredményeinek értékelése
 Pedagógusi teljesítmény egymást követő ciklusokban tapasztalt javulásának értékelése
 Pedagógus hozzáállásának, munkafegyelmének értékelése
 Értékelési Összesítő
A 2011/2012-es nevelési év komoly célkitűzéseket és feladatokat tartogatott számunkra, előfordult
számtalan, váratlan megoldásra váró helyzet.
Minden csoportvezető, munkaközösség vezető elkészítette beszámolóját, melyeket a nevelési év
zárásakor a nevelőtestület elfogadott. Intézményünk, a kitűzött feladatokat, programokat, megvalósította.
Köszönet a kollégáknak a kitartó és magas színvonalú szakmai munkájukért, a programok
megszervezéséért, lebonyolításáért, a felkészítésért, a gyermekek érdekében önként vállalt munkáért, s a
szülőkkel való jó kapcsolattartásért.
Az óvodai nevelés során, az előző év tapasztalataira, hiányosságaira épülő nevelési-gondozási
feladatokat kellett megvalósítanunk:
- Integrált nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, a szükséges, feltételek,
lehetőségek biztosítása.
- Közösségi nevelés elmélyítése, a társakkal való együttműködés számtalan formájának
megvalósítása.
- Esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi és kulturális különbségek kezelése. (HH, HHH,
óvodáztatási támogatáshoz igazolások)
- Gyors változások, szakmai, technikai fejlődések követésének szükségessége.
- Konfliktuskezelés az előforduló problémák megoldására.
- A szakmai munkaközösség hasznosan és hatékony működése
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Humánerőforrás megvalósulása
Kívánt szakképzettség
Közoktatás vezető
óvodapedagógus szakvizsga
Óvodapedagógus
állományi
óvodapedagógus
Óvodapedagógus
állományi
Óvodapedagógus
állományi
Óvodapedagógus
állományi
Óvodapedagógus
állományi
Óvodapedagógus
állományi
helyettesítő óvodapedagógus - részidős
gyógypedagógus
terapeuta
helyettesítő óvodapedagógus
Gyes-en lévő Óvodapedagógus
állományi
Óvodai dajka

adminisztrációs ismeretek (óvodatitkár )
Szakirányú ismeret előny (karbantartó)

Tényleges szakképzettség
óvodapedagógus, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus,
közoktatás-vezető; pedagógus szakvizsga
óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus – pedagógus
szakvizsga; közoktatás vezető; Sindelar; zeneterápiás
személyiségfejlesztés
óvodapedagógus, Sindelar, angol
óvodapedagógus, rajzszakos tanár; népi kismesterségek;
dekoratőr
óvodapedagógus, német;
kisgyermekkori zenei nevelés kiegészítő szakmódszertanok
óvodapedagógus,
zeneterápiás személyiségfejlesztés; labdaterápia
óvodapedagógus, drámapedagógia, kiegészítő
szakmódszertanok
óvodapedagógus,
kiegészítő szakmódszertanok;
óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus – pedagógus
szakvizsga;
logopédus, Sindelar I - II
mozgásterapeuta/gyógypedagógiai asszisztens, testnevelőtanár
Óvodapedagógus, kiegészítő szakmódszertanok
óvodapedagógus
angol, kiegészítő szakmódszertanok
Óvodai dajka; ruhaipari szakérettségi,
Óvodai dajka, érettségi, porcelánfestő
Óvodai dajka egyéb szakképesítés
Óvodai dajka
Számítógép-kezelői ismeretek; középfokú óvodapedagógus
vasipari szakérettségi

Intézményünkben kiírásra került az intézményvezetői állás. A pályázat szakmai tapasztalatokra épült, és
a koncepció megfogalmazása is az újabb célkitűzések, szakmai fejlődés és a nevelőtestülettel való
együttműködés gondolatait fogalmazza meg. Örömmel nyugtáztuk a belső pályázó sikerességét.
Az oktató/nevelő munka értékelése:
Az esélyegyenlőséggel, felzárkóztatással, tehetséggondozással, gyermek- és ifjúság-védelemmel,
a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő
gyermekek/tanulók ellátásával kapcsolatosan intézményünk változatos és korszerű módszereket
alkalmazott (pld. Zeneterápiás személyiségfejlesztés, Sindelar; gyógypedagógia-logopédiai terápia;
TSMT II. mozgásterápia), amely alkalmas volt arra is, hogy a hátrányos helyzetű (HH-s) gyermekek
számára is magas színvonalú oktató-nevelő munkát végezzen.
Óvodánkban – megtartva a szakmaiság elsőrendűségét és az értékmegőrzést - igyekeztünk
mindent megtenni, hogy minőségi nevelési szolgáltatást nyújtsunk a különböző társadalmi helyzetű
gyermekek részére, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű és részképesség zavaros
gyermekekre. Kiemelten kezelt nevelési feladatként volt a mindennapokban jelen az esélyegyenlőség, a
hátránykompenzálás, a tehetséggondozás, az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos
testmozgás, melynek feltételeit és napi gyakorlatát biztosítottuk. A folyamat irányítójának, a
pedagógusnak ezért komoly felelőssége és egyúttal szabadsága volt, döntései pedig erősen függtek az
adott pedagógiai helyzettől. Szakmai munkánkat az intézmény pedagógiai programjában, valamint az
SZMSZ-ben és az IMIP-ben foglaltaknak megfelelően végeztük, annak végrehajtásáért egyénileg is
minden érintett felelősséggel tartozott.(Az oktató/nevelő munka értékelését, az esélyegyenlőségi
mutatókat, az SNI-s ellátás számszerű adatait bővebben a nevelési év beszámolója tartalmazza)
A gyermeklétszám alakulása: 2012. május 31-én a beírt gyermeklétszám -119óvodás.
Férőhely kihasználtság: 109%
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A statisztikánk szerint 27 nagycsoportos ballagott el és várhatóan a következő nevelési évben is magas
csoportlétszámokkal fogunk - minden ellátást igénybevevő részére - színvonalas óvodai nevelést
biztosítani. 29 kis csoportos iratkozott be a 2012/13 nevelési évre.
Tárgyi feltételek
Az eszközök fejlesztésének igénye a megújulás vágyát, a fejlődés lehetőségének megalapozását
mutatja. Tárgyi feltételeinket - bár eszközállományunk kiemelkedően jónak mondható - folyamatosan
javítottuk, elavult eszközeinket újakra cseréltük, anyagi hátteret a szakszolgálati feladatok támogatásából
és szülői felajánlásból biztosítottuk. Udvari eszközállományunk korszerűsítésére jeleztük részvételi
szándékunkat a TÁMOP 3.1.11-12 pályázatára, ebben nem kaptunk fenntartói támogatást.
Rendezvények, programok, lehetőségek
 Szakmai kapcsolataink magasabb színvonalúvá váltak. Helyi nevelési programunk kapcsán a
XXXIX nyári egyetem egyik fogadó intézménye voltunk „Az egységességtől a differenciálásig”
témakörben
 Hagyományos rendezvényeink, magas színvonalú szervező és szakmai munka
eredményeként történtek (Márton napi lámpás felvonulás; Betlehemi előadás a Krisztus Király
templomban; télbúcsúztató, Farsang, Herényi virágút; Anyák Napi ünnepségek, Gyermeknap,
Évzáró, Ballagás, kerti parti, szülőkkel közös kirándulás).
 Az óvodákban a beiratkozást megelőző két héten „nyitott óvoda”programot tartottunk,
amelynek célja: a szülők betekinthessenek intézményünk mindennapjaiba. Ennek formája – a
00
30
00
helyi lehetőségekhez igazítottan - a szabad játék idejére 10 -11 és du. 15-17 volt
tervezett.
 Választható térítéses és térítésmentes programok biztosították a szülők és gyermekek
igényeinek kielégítését: bábszínház, kirándulás, úszás, ismerkedés idegen nyelvvel,
Gyermekek háza programjain való részvétel, Sissonne tornastúdió, hittan
 E nevelési évben egész nevelőtestületünk helyi képzését oldottuk meg a kisgyermekkori
ének-zenei nevelés témakörében. – lehívott előadó Tóth Szilvia NyME Benedek Elek
Pedagógiai Kar. E továbbképzés finanszírozását a szakszolgálati feladatok támogatása
biztosította.
 A nyári élet megszervezésében figyelembe vettük a leggazdaságosabb és az intézmény
szerkezetéből adódó rugalmas munkavégzést, körültekintően tervezve a szabadságolást is.
Gyermekvédelem
A törvényi előírásoknak megfelelően minden óvodapedagógus és dajka munkaköri feladata a
gyermekvédelem feladatának ellátása.
A gyermekvédelmi felelős lelkesen és lelkiismeretesen összesítette az intézményi adatokat és koordinálta
feladatát. Törvényi szabályozás keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek ellátását nyilvántartjuk, folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszerbe való bekerülésüket.
Pontos és szigorú jelenléti dokumentációt vezettünk az óvodáztatási támogatásról, melynek igazoltuk
jelenlétüket, hogy az érintett családok részesülhettek a törvény által meghatározott összegben.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása:
A belső ellenőrzési rendet a Helyi Nevelési Program, az SZMSZ és az éves intézményi
Munkaterv részeként összeállított Belső Ellenőrzési Terv határozza meg. Ebbe tartozik a szakmai
ellenőrzés, amely a helyi célkitűzések megvalósulásának megismerése, az intézményi oktató – nevelő
munka színvonalának értékelése, a gyermeki teljesítmények alakulása, a gazdálkodási munka
területeinek ellenőrzése
Az ellenőrzést végzők köre és feladata szerint munkaközösség-vezető, szakszolgálati mentor
megosztásban látogattuk a pedagógusok foglalkozásait, fokozottan figyelve a kollégák problémáinak
feltárására, segítésére.
Az ügyviteli, pénzkezelési, étkezési feladatok ellenőrzése is évente megtörténik. Az ellenőrzések
tapasztalatait jkv rögzíti, szükség szerint intézkedésekkel, határozatokkal korrigáljuk a hiányosságokat,
tanácsokkal, beszélgetésekkel segítettük munkatársainkat.
Összegzés
Az intézmény működése megfelel az alapító okiratban foglaltaknak, illetve az alapító okiratban foglalt
feladatok ellátására előírt szakmai követelményeknek
Óvodánk helyi nevelési/ pedagógiai programja és pedagógusainak képzettsége megfelel a sajátos
nevelési igényű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas színvonalú ellátásához, és a
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folyamatosan, különböző pedagógiai specifikációkkal bővített tudásszint hosszútávon alkalmas a
kiemelkedő képességű gyermekek tehetségének kibontakoztatására is.
A nevelőtestület véleményét összefoglalva:
Ebben a nevelési évben kiemelten fontos volt számunkra, hogy a nevelési programban és az éves
tervben kitűzött szakmai célok teljesüljenek miközben a partneri elvárások közül is minél több
megvalósuljon. Abban a szellemben dolgoztunk, hogy partnereink elégedettsége tovább növekedjen
munkánkkal kapcsolatban. Megtörtént az elégedettség vizsgálata, az igények felmérése, melyek az
előbbre lépést szolgálják és kijelölik a következő időszak elvégzendő feladatait. Az óvoda külső képe,
megjelenését pozitívan befolyásolja és környezetünk esztétikai képe. Mind az intézményi, mind a
fenntartó által kitűzött minőségi célok megvalósultak, ezek érté-kelését reálisnak és pontosnak tartjuk. A
nevelőtestület véleménye szerint a minőségi team beszámolója alapos, tudatos, szakmailag átgondolt és
hűen tükrözi az elvégzett munkát.
Sikeres és eredményes nevelési évet zártunk, amely intézményünk valamennyi dolgozójának
lelkiismeretes munkáját bizonyítja.
A mutatók alapján az IMIP bevezetése óta az intézmény minősége a választott mérési technikákkal
követhető:
Mérési területek:
1. Minden nevelési évben – bemenet és kimenet mérése
2. Az óvoda általános és speciális értékeinek megléte, nevelésfilozófiájának
érvényesülése, eredményessége
 a gyermekek neveltségi szintje, kognitív szocializációs szintjének alakulása,
mentális -,pszichés fejlődése, gyermekek fejlettsége - fejlődési mutatók
 integrált óvodai nevelés, a sérülés-specifikus ellátás eredményei
dokumentáció, folyamatdiagnózis, differenciálás, fejlesztési tervek /
 együttműködés / TKVRSZB /
3. A szervezeti keretek hatékonysága - szakmai követelmények - teljesítése és színvonala
 a szakmai célkitűzés és a gyakorlati megvalósulás egymáshoz
való viszonya - a nevelési gyakorlat színvonala
 az óvoda sajátosságaihoz igazodó szervezési módok megléte
 nevelésszervezési keretek
 az óvoda nevelési rendszereinek egymáshoz illeszkedése
 az intézmény pedagógiai kulturáltsága
4. Teljesítményértékelés – óvodapedagógusok köre
a. mérési adaptáció – OKKER - Tájoló szoftver
b.
Az óvodapedagógusi munka hatékonyságát a csoport egészének neveltségi szintje mutatja,
amelyhez csoportonként tényfeltáró elemzés is társul. A csoporton belüli neveltségi szint személyes
megfigyelésen alapul, amely a csoportban dolgozó két óvónő munkájának megfigyelésére épül, valamint
az egyéni összegző mérés eredményeire. E tapasztalatok összegzése alapján történik az objektív
értékelés, amely a további fejlesztés meghatározója.
A mérés területei:











higiénés szokások fejlettsége
társas kapcsolatok és érzelmi-, hangulati jellemzők
akarati, szociális fejlettség jellemzői
anyanyelvi fejlettség jellemzői
játék jellemzői
motoros képességek jellemzői
vizuális kifejezőképesség és finommotoros mozgás fejlettségének jellemzői
zenei képességek jellemzői
megfigyelés, gondolkodás, számolási képességek jellemzői
általános tájékozottság vizsgálata

Amennyiben e vizsgálatok eredményénél több részképesség területen nagyobb fokú lemaradás
tapasztalható, a Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsághoz küldjük a gyermeket. Kisebb
lemaradás esetén pedig megkezdjük célirányos fejlesztésüket csoporton belül. Legkorábban 4, de
legkésőbb 5 éves korban minden gyermek készségfejlődését kontrolláljuk.
A jelenlegi törvény az iskolaérettség megállapítását (6-7 év) az óvodapedagógus kompetencia körébe
utalják.
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Az óvodapedagógusi munka része, hogy az elemi készségeket, képességeket óvodáskorban játékosan,
tervszerűen fejlessze.
A hét elemi alapkészség:
 írásmozgás koordináció
 beszédértés
 relációs szókincs
 elemi számolási készség
 tapasztalati következtetés
 tapasztalati összefüggés-megértés
 szociabilitás
Cél: Azon pedagógiai kompetenciák fejlesztése, melyek a különböző családokkal való együttműködés
hatékonyságát növelik a gyermekek képességfejlesztése, valamint az óvodába, később pedig az iskolába
történő minél zökkenő-mentesebb beilleszkedése érdekében.
A gyermekek mérése értékelése
Cél: A nevelőtestület meghatározza az értékelés egységes követelményrendszerét. A reális és
szakmailag megalapozott értékelés a problémák időben történő felismerését szolgálják és az azok
megoldására való törekvést.
A szülők folyamatos, egyéni és érdemi tájékoztatást kapnak a gyermekek előmeneteléről.
A gyermekek fejlődésének mérése, értékelése
A mérést az értékelés eszközének tekintjük.
Az egyéni képességfejlesztésnek mindenhol érvényesülnie kell. Minden óvodapedagógusnak tudnia kell,
hogy melyik gyermeket miben, mivel kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön.
Ehhez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok nyomon-követése, mérése, elemzése értékelése és a
további fejlesztési menet meghatározása.
Kiemelt jelentőségű a gyermekek megfigyelése, a spontán és irányított szempontok alapján szerzett
információk rögzítése.
Az egyéni fejlődést tartalmazó dokumentum intézményi szintű szempontjai
A konkrét mérés elvégzéséhez összeállítottuk a mérési területeket, melyeket az intézmény
nevelőtestülete határozott meg. A mérés területeihez hozzárendeltük azokat a szempontokat, melyeknek
a jellemzőire kíváncsiak vagyunk, valamint kidolgoztuk azt a becslési skálát, amely által a mérést
regisztráljuk.
Ennek lényege, hogy a megfigyelés során nemcsak magát az eredményt írjuk le, hanem
értékítéletet mondunk a megfigyelt jelenségről, az előzetesen elfogadott skálán történő elhelyezés útján.
A nevelő hatás pedagógiai feltételei és a teljesítménymérés alapja:
a. A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás stb.) közös
feladata az óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek.
b. A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az
óvodapedagógusnak. A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul
megválasztott tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya stb.
lehet az értékelés kiinduló alapja.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
o Ragaszkodnak óvodájukhoz, gyermekekhez, felnőttekhez.
o Igényükké válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásainak, szabályainak betartása,
figyelmeztetik egymást a szabályok megszegése esetén.
o Felnőtt kérése nélkül is segítsenek egymásnak, érezzenek együtt a közösség tagjaival.
o Érdeklődnek társaik, barátaik iránt.
o A tevékenységekben aktívan részt vesznek.
o A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben.
o Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit.
o Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat. Konfliktushelyzetben
társaikkal képesek egyezkedni.
o Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat.
o Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre
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Pedagógusi teljesítmény, pedagógus hozzáállás, munkafegyelem értékelése

 Értékelési Összesítő *az 1-5 érték belső tudás –felkészültség-alkalmazás erőviszonyokat jelöl
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Teljesítményértékelés 2011-2012
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1.Az óvodai nevelés meghatározott területein a foglalkozásokat megtartottam
2. Jellemző, hogy a foglalkozásokra felkészülök, felelősséggel és önállóan végzem
3. Nevelő munkámat az ONOAP és a HNP követelmények szerint végzem
4. Munkám eredményességéhez együttműködöm kollegákkal
5. Nevelő munkám eredményessége érdekében együttműködöm más kollegákkal.
6. A foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatokat, foglalkozási terveket, segédanyagokat készítek
7. A tehetséges gyermekeket ambicionálom, őket versenyekre készítem fel.
8. Törődöm a gyenge képességű és/vagy hátrányos helyzetű gyermekekkel, részt veszek a
felzárkóztatásukban
9. Szaktárgyi munkám. Melyek ezek, mennyi ez? A nevelés hatékonyságát segítő tevékenységek, pl.:
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését szolgáló új pedagógiai módszerek alkalmazása,
differenciált feladatok pontos ellátása
10. Kapcsolatot tartok a szülői házzal (fogadóórák, szülői értekezletek)
11. Szakszerűen látom el a helyettesítéseket
12. Pedagógiai programban, munkatervben előírt rám jutó szervezési feladatokat ellátom.
Az óvoda rendezvényeken részt veszek.
13. A pedagógiai adminisztrációs feladataimat ellátom (naplóvezetés, törzslapok, statisztikák elkészítése,
hiányzások
vezetése, intézkedések a hiányzásokkal kapcsolatban).
14. A gyermekek teljesítményét folyamatosan mérem s eredményét az óvodai csoportnaplóban vezetem.
15. Bemutató foglalkozást tartok, nyílt napon közreműködöm.
16. A felszerelési tárgyak, berendezések, bútorzat állagát óvom.
17. Felelősséggel veszek részt a leltározásban.
18. Ellátom az óvodavezető által elrendelt, előre nem látható pedagógus szakértelmet igénylő
tevékenységnek minősülnek.
19. Képezem magam, továbbképzéseken veszek részt
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Gazdag Erzsi Óvoda
Az IMIP értékelés eredményével elégedettek vagyunk, mert hatására javult a szervezet
működésével kapcsolatos nevelőtestületi elégedettség.
ÖMIP célok megvalósulása:
Folyamatosan működtetjük saját minőségfejlesztő, teljesítményértékelő és minősítő rendszerüket.
Méréseink alapján megállapítható, hogy helyi nevelés programunk színvonalas megvalósításával
biztosítjuk a gyermekek szociális, testi, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus
fejlesztését.
Programkínálatunkkal, családias légkörrel, a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással,
védőnők bevonásával segítettük elő, hogy a körzetünkben élő hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban teljes körűen kerüljenek be az óvodába.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:
2009-ben 8 fő
2010-ben 12 fő
2011-ben 11 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 2 fő
Az óvoda körzetében élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
ellátásban részesülnek.

valamennyien óvodai

Biztosítottuk az óvodai idegen nyelvvel való ismerkedés feltételeit. Valamennyi igényt kielégítve 54
gyermek ismerkedett játékos módon az angol nyelvvel és 31 gyermek a német nyelvvel.
Rendszeresen kapcsolatot tartottunk a gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel,
pedagógiai szakszolgálatokkal.
Sajátos nevelési igényű gyermek nem kezdett nevelési évet. Egy gyermekről
nevelési év közben (február hónapban) adott szakvéleményt az országos szakértői bizottság a
látássérülése miatt.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma:
2009-ben 4 fő
2010-ben 5 fő
2011-ben 6 fő
Összességében teljes mértékben elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
A fenntartó intézményünkre vonatkozó elvárásai:
Négy olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely csak a mi intézményünkre érvényes.
Ezt mutatókkal igazoltan elértük:
1. Az óvoda törekedjen a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítására.
Eredmény: 94 %
2. Törekedjenek a bábbal, bábjátékkal történő nevelés eredményes megvalósítására.
Eredmény: 99 %
3. Az óvodai nevelésben részt vevő valamennyi gyermek számára biztosítsák az esélyegyenlőséget
felzárkóztatás, tehetséggondozás biztosításával.
Eredmény: 100 %
1. Törekedjenek az érzelmi nevelés, szocializáció eredményes megvalósítására.
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Eredmény:

98 %

.
Összességében tehát elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
IMIP célok
Hat pontban fogalmaztunk meg a partnerek elégedettségével kapcsolatos minőségcélokat az Intézményi
MIP-ben.
1.Elégedettségi mutatók javítása:
Az elégedettségmérés alapján a partneri elvárásoknak való
megfelelés érdekében célunk, hogy az intézmény partnereinek
90 %-a ítélje jónak kapcsolatát az óvodával. (ÖMIP)
Eredmény: 100 %
Célunk, a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak figyelembe vételével a kevésbé
népszerű tevékenységek 75 %-os megszerettetése, az ilyen jellegű tevékenységi körök
szűkítése.
Eredmény: 90 %
A dolgozói elégedettség mutatók értéke legalább 75 %-ot mutasson minden kérdésben.
A munkatársak 75 %-a legyen elégedett a munkafeltételekkel
(munkaszervezés, tárgyi
feltételek, környezet, motiváció)
A pozitív munkahelyi klíma biztosítása érdekében a munkatársak 80%-a érezze magát jól a
munkahelyén. (ÖMIP)
Eredmény összesítve: 100 %
2. Szülőkkel való együttműködés fejlesztése:
Helyi nevelési programunk feleljen meg a szülők igényeinek, legalább 70 %-uk legyen
elégedett a bábbal és játékkal történő neveléssel. (ÖMIP)
Eredmény: 99 %
A szülők 75 %-a ismerje és fogadja el nevelési céljainkat.
Eredmény: 88 % ismeri, 12 % részben ismeri
A szülők 75%-a legyen elégedett az itt dolgozó felnőttek munkájával, az együttműködési
formákkal.
Eredmény: 98 %
3. Belső kommunikáció javítása:
A munkatársi elégedettségmérés a minőségirányítási rendszer
100%-os ismertségét, 80 %-os elfogadottságát jelezze.
Mindenki által elfogadott belső kommunikációs rendszer működtetése.
Eredmény: 100%
4. Humánerőforrás gazdálkodás:
A törvényi előírásoknak, a helyi nevelési program kritériumainak
megfelelő végzettség figyelembe vétele.
Eredmény: Valamennyi dolgozó a fentieknek megfelelő, vagy annál magasabb végzettséggel
rendelkezik.
5.A fenntartó elvárásainak való megfelelés:
Óvodánk helyi nevelési programja 100%-ban illeszkedjen a város nevelési koncepciójához.
A fenntartó a rendelkezésére álló adatok, ellenőrzések alapján ítélje színvonalasnak
nevelőmunkánkat.
Eredmény (partneri kérdőív szerint): 100 %
6.Közvetett partnerkapcsolatok eredményességére való törekvés:
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Közvetett partnereink többsége ismerje az intézményünkben folyó munkát.
Munkánk és kapcsolatunk megítélése általánosságban legyen
pozitív.
Eredmény (partneri kérdőív szerint): 95 %
Összességében elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
Folyamatok
Az IMIP-ben összesen 5 folyamatot azonosítottunk.
Összességében elégedettek vagyunk a folyamatok szabályozottságával.
Az IMIP ismertség, hatás, elégedettség várt értékei a vezetési, a tervezési az ellenőrzési, a mérési,
az értékelési feladatok végrehajtása:
1. IMIP ismertsége:
Azt vártuk, hogy az alkalmazotti közösség 90 %-a kíséri figyelemmel az IMIP gyakorlati
megvalósítását.
90% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
Az alkalmazotti közösség 100 %-a ismeri az IMIP megvalósulását a gyakorlatban a mért mutató szerint.
Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
2. IMIP hatása:
Azt vártuk, hogy az alkalmazotti közösség 65%-a érzékeli az IMIP hatását.
65% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
A mutató szerint nem történt változás, az előző években mért magas eredményeket tartottuk szinten.
Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
3. IMIP elégedettség értékei:
Azt vártuk, hogy az alkalmazottak 65 %-a elégedett az IMIP hatására történt változásokkal.
65% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
A mért mutató szerint az alkalmazottak 96 %-a elégedett az IMIP eredményével.
Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
A mutatók alapján az IMIP bevezetése óta az intézmény minősége összességében javult, magas
százalékokban mért eredményeinket megtartottuk.
Az eredmények alapján meghatározott célunk:
A mért mutatók megtartására kell törekednünk a jövőben.
GAZDAG ERZSI ÓVODA
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Gazdag Erzsi Óvoda Minőségirányítási Programjának Végrehajtása
Készítette: Feiglné Magyar Krisztina
Szülői Közösség Vezetője
Sz. K. Vezetősége
Intézmény: Gazdag Erzsi Óvoda
Szombathely, Krúdy Gy. u. 2/a
Ideje: 2012. június 20.
1. Dokumentációk nyilvánossága:
A Szülők Közössége ismeri az óvoda dokumentumait:
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Helyi Nevelési Program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Minőségirányítási Program
A szülők az óvoda nevelői szobájában bármikor megtekinthetik és az óvodavezető fogadóóráján
tájékoztatást kaphatnak az óvoda dokumentumairól.
A Házirendet az óvodai jelentkezéskor kézhez kapják a szülők.
2. Az óvoda minőségpolitikája:
Az óvoda valamennyi csoportja a minőségpolitikai nyilatkozatban foglaltak szerint
működik.
Az óvodai élet fő szempontjának tekintik a gyermekközpontú nevelést, a szeretetteljes légkört, az
egyéni bánásmódot, amelyek a gyermekek számára nagyon fontosak, miután a családi légkörből
bekerülnek egy új közösségbe. Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért kiemelt szerepet kap
a családokkal való kapcsolattartás.
3. Az óvoda minőségcéljai:
Évente névtelen kérdőívek segítségével véleményeztetik az óvoda működését. A szülői észrevételeket,
ötleteket, javaslatokat figyelembe véve folyamatosan a nevelőmunka minőségi javítására törekednek.
A szülői kérdőívek összesítéséről tájékoztatást kapunk.
A kérdőívek eredménye és az SZK vezetőségének értékelése alapján megállapítjuk, hogy a szülők
elégedettek a kompetencia alapú neveléssel és a bábbal történő neveléssel.
A szülők többsége ismeri az óvodai nevelési programot, annak céljait. Aki részben, vagy egyáltalán nem
ismeri, az tájékoztatást kérhet.
Tájékoztatást kaptunk:
- a HOP kivonata alapján készült tájékoztató lapokon
- az óvodai jelentkezéskor
- a nyílt napokon (minden év áprilisában)
- óvodavezető fogadóóráján
A szülők többsége elégedett az óvodában dolgozó felnőttek munkájával.
Gyermekeink nevelésével kapcsolatban a családok és az óvoda elvárásai a szülők szerint megegyeznek.
Az óvodai tevékenységek biztosítják a gyermekek fejlődését.
A kérdőíveken az írásbeli hozzászólások építő jellegűek, többségében elégedettséget fejeznek ki.
4. Az intézmény minőségirányítási alapelvei:
Az intézményi alapelvek közül leginkább továbbra is a gyermekközpontúságot érezzük és értékeljük.
Szerintünk is fontos gyermeki személyiség tisztelete és szeretete, az életkornak és a képességeknek
megfelelő fejlesztés, melyet az óvodában nap, mint nap tapasztalunk.
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HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
1. IMIP értékelésének alapelvei.






A törvényességnek való megfelelés
Az értékelés szakmai, erkölcsi és etikai szabályainak betartása
Az eredmények tényszerű közlése, meglevő adatok alátámasztásával
Konkrét, áttekinthető értékelés
Az értékelés tárja fel a következő időszak feladatait

2. Felhasznált dokumentumok:
 Az intézmény 2011/2012. nevelési év munkaterve
 ÖMIP
 IMIP
 A munkaközösség munkaterve 2011-2012
Minőségügyi erőforrások
Erősség
A
IMIP
–t
minőségirányítási
állandósága
Vezetői elkötelezettség

vezető
felelős

Szakmai
munkaközösségek
hatékony bekapcsolódása
A minőségirányítási felelős és
az óvodavezető tájékozódása

Feladatok
A rendszeres megbeszélés,
információ átadás
személyre
meghatározott
minőségirányításhoz
kapcsolódó feladatok
Felmérések
elvégésében
segítés.
Tárgyi
feltétel:
számítógép áll az alkalmazotti
kör rendelkezésére, internet
A minőségirányítási felelős
vegyen
részt
a
munkaközösségi
megbeszéléseken,
adjon
tájékoztatást

4. Elvégzett feladatok a fenntartói minőségi célok tükrében az intézményre vonatkozóan
ÖMIP elvárás
Hátrányos
helyzetű
gyermekek
óvodai
beiratkozása.
A
gyermeki
jogok
érvényesülése
a
nevelésben

Ebből
feladatok

adódó

Kiemelten
figyelünk a HH, és
a
HHH
gyermekekre,
beiratkozáskor
biztosítjuk számura
az
óvodai
elhelyezést
Másság
elfogadásaEgyüttműködés:
- E.-ügy , Szoc.- és
Családvédelmi O.
- Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központtal
- Védőnővel

Eredmények 2010-2011

Feladatok

nevelési évben

nevelési évre

Megkülönböztetés
nélküli
elvárások
a
gyermekekkel szemben,
egyéni
fejlesztés
Gyermekvédelmi felelős
kapcsolattartása
a
szülőkkel.
Szükség
szerint a- E.-ügyi ,
Szoc.és
Családvédelmi O.
Családsegítő Központ

Elégedettség
lefolytatása

és

a

Gyermekjóléti

Szolgálat
munkatársaival

eset

megbeszélésen

vett

részt.
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a

következő
mérések

A
mindennapos
testmozgás
biztosítása

Mozgásfejlesztés a
mindennapokban,
eszközök
biztosítása

A
fenntartóval
együttműködve
fokozatosan és igény
szerint
igyekszünk
megteremteni
a
sajátos
nevelési
igényű
gyermekek
integrálásának
feltételrendszerét

Aranyhíd Integrált
Nevelési Központ
munkatársaival,
Ny.M.E. R.Sz. K.
Nevelési
Tanácsadó
munkatársaival
kapcsolattartás

Esztétikus környezet,
családias légkör

Gyermekközpontú
esztétikus
környezet
a
lehetőségekhez
képest

Városi
rendezvényeken
részvétel

Programok
figyelemmel
kisérése

Az
udvarunk
eszközkészlete
gyarapodott.
A
probléma
továbbra
sem megoldott, a fák
ritkításra
kerültek,
mennyiségük
megfelelőbb, a talaja
még
problémát,
gondot
okoz.
A
testmozgást
biztosítottuk azzal is,
hogy gyermekeinkkel
városi
és
más
intézmények
által
szervezett
sportnapokon vettünk
részt
Sajátos
nevelési
igényű
gyermekeinknek
a
körülményeinkhez
mérten megfelelő az
ellátása

További
felújításhoz
szükséges
a
fenntartói
támogatás (pályázatok)

Az óvodákban nem
folytatódott az épület
felújítása.
Programunkban
meghatározott
rendezvények,
ünnepek, tükrözik az
óvodapedagógusok és
a
gyermekek
kreativitását.
Karácsonyvárás,
Sportvetélkedők

Körülmények javítása a
fenntartó
támogatásával,
pályázati
lehetőségek
figyelemmel kísérése annak
érdekében, hogy külső és
belső
környezetünk
megújulhasson. (ablakcsere
folytatása, külső homlokzat
felújítása, burkolat csere
stb.)
Felhívások
figyelemmel
kísérése

További kapcsolattartás
Eset megbeszélések

A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése 2011/2012 nevelési évre, partneri
elégedettség mérésének eredményei
Szülők:
- A gyermekeikről kapott információkkal elégedettek, a gyermekek nagy többsége szeret óvodába
járni
- Az intézmény óvodapedagógusainak és a dajkáknak munkájával elégedettek, a kapcsolatot jónak
tartják
- A szülői értekezleteken részt vettek, elégnek és megfelelőnek tartják a témáját, igényelték a
fogadó órákat, nyíltnapokat, örülnek, ha óvodán kívüli programokra visszük a gyermekeket
- Igényelték, szükségesnek tartják, várják, az évzáró ünnepélyeket, bábelőadásokat, szívesen
vettek részt a gyermeknapon, aminek a szervezésében illetve a lebonyolításában aktívan
segítettek, részt vesznek a csoport életében
- Problémáik megoldásában az óvodapedagógushoz fordultak, segítséget kaptak
- Nagyon örülnek, ha az óvodán kívüli programokra viszik a gyermekeket
- A felméréskor, az óvoda felszereltségével, udvarával általában elégedettek
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Gyermekeknél vizsgáltuk:
Eredmény:
- Biztonságban érzik magukat, társaikhoz, felnőttekhez erős a kötődés
- Szeretik, várják az óvodai ünnepélyeket
- A kötetlen játék a legnagyobb örömforrás
Nyelvi kifejező képesség vizsgálata
Eredmény:
- Szókincs megfelelő a gyermekek 70%-nál, 10% gazdag, 20% szegényes
- A gyermekek közül sokan beszédhibásak
- Bábozni, dramatizálni, mesét mondani a 6-7 éves gyermekek tudnak. A 3 – 4 éves gyermekek
pedig szívesen részt vesznek a kezdeményezésben
Tankötelezettségüket megkezdő gyermekek kimenet vizsgálata:
A nevelési évben tanköteles korban lévő gyermekek száma: 68
Óvodába maradó tanköteles gyermekek száma: 20
Ebből:
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján: 6
A szülő, a Nevelési Tanácsadó, az óvodapedagógusok megállapodása alapján: 14
Tankötelezettségüket megkezdő gyermekek
Viselkedés kultúrájának fejlettségének vizsgálata
Eredmény:
- Felszabadultak az óvodánkban, biztonságban érzik magukat, társaikhoz és a felnőttekhez
ragaszkodnak
- Komolyan veszik, betartják a korlátokat, figyelnek a szokásokra
- Érzelmi életük kiegyensúlyozott
- Értik a helyes viselkedés formáit, elutasítják a helytelen viselkedést
- Együtt működnek társaikkal és a felnőttekkel
Értelmi fejlettség vizsgálata
Eredmény:
- Figyelem tartósság megfelelő, motiváltak
- Jó megoldásra törekvők, problémamegoldó gondolkodás kialakult
- Feladattudatuk kialakult
Nyelvi kifejező képesség vizsgálata
Eredmény:
- Szókincs 23% - nak gazdag, 77%-nak átlagos, elvont kifejezéseket is használnak
- Szívesen kommunikálnak
- Tudnak mesét, történetet kitalálni, megjeleníteni
Alkalmazottak
Eredmény:
- Az óvodában szeretnek dolgozni, jól érzik magukat
- Jól tudnak együtt dolgozni
- Számíthatnak egymás segítségére
Logopédus
Eredmény:
- Nagyon jó a kapcsolat az óvoda dolgozóival
- Maximálisan elégedett a feltételekkel
- Számíthat az óvoda dolgozói segítségére
Iskolák
Eredmény:
- Építenek a nevelési programunkra
- Elégedettek a gyermekek felkészültségével
- Szívesen jönnek rendezvényeinkre
- Magyar Népmese napját sikeresnek tartja a Gotthard Iskola
5. Összegzés
A fenntartói elvárásokat, a kitűzött célokat teljesítettük. Az intézményünkre vonatkozó aktuális célokat
elértük.
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Az önértékelésünk szempontjait meghatároztuk. A szervezeti kultúra szintjéről, az intézmény
folyamatairól információkat gyűjtöttünk. A mérési területek szerint választottuk ki módszereinket.
A mérés elvégzése után megtörtént a kérdőívek értékelése és az itt kapott eredményhez igazodva
vontunk le következtetést az értékeléshez.
Az óvodába érkező gyermekek közül 2012. június 1.-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 54
fő. Ebből halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 29. fő. Véleményünk alapján ebből is
adódik, hogy a tanköteles gyermekek közül, 70% - a kezdi meg általános iskolai tanulmányait.
Továbbra is támaszkodunk a munkánkat segítő szakemberek véleményére.
A felmérések mutatói alapján reálisnak tartjuk az eredményeket, a partneri elégedettség eredményei
pozitív jelzést mutatnak.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A Szülők Közösségének értékelése
Benkő Gyuláné Óvodavezető és Egyed Tiborné Minőségirányítási Felelős 2012. június 11.-én a Szülői
Közösségnek tájékoztatót tartott az IMIP éves értékelésének eredményéről, melyről a következő
véleményt adjuk.
Elfogadjuk:
 Az óvoda helyi programját, mert a nevéhez méltóan rendkívül sokszínű tevékenységet kínálnak a
gyermekek számára
 Fontosnak tartjuk a néphagyomány ápolását, melyre meghívást kapunk, mert a szülők közül akár
többen sem tudhatják, hogy mi az eredete. (Luca, Kisze, Farsangfarka, Pünkösd)
 A bábjáték kiemelkedő tevékenységét. Az óvónői bábmunkaközösség az óvodai ünnepek egy
részét bábelőadással teszik színessé a gyermekeink számára. A felmérés is alátámasztja, hogy a
szülők is igénylik a lehetőséget, hogy évente több alkalommal együtt élvezhessék gyermekeikkel
az óvónői bábcsoport előadásait.
 A kapcsolattartás formáját, számszerűségét, a rugalmasságot, mellyel figyelembe veszik
igényeinket
 Betekintést nyerhettünk az óvoda életébe. Jók a nyílt napok, rendezvények, örülünk annak, hogy
számítanak a segítségünkre
 A csoport óvónőivel meg tudjuk beszélni problémáinkat, kikérhetjük véleményüket, az
információkkal elégedettek vagyunk. A nem pedagógus munkakörben dolgozók is mindent
megtesznek azért, hogy gyermekeink tiszta, rendezett környezetben éljék mindennapjaikat
 Az óvodában működő Közhasznú Egyesületnek sikerült az adó felajánlott 1% - ból az udvarra
mozgásfejlesztő játékot vásárolni, ahhoz, hogy a játszóudvar megfelelő legyen a gyermekeknek.
A csoportszobák viszont hangulatosak, gyermek közeliek.
Sajnáljuk, hogy az épület felújítása nem folytatódik. Fenntartónak figyelnie kellene arra, hogy 40
éve nem volt külső állagmegóvás és nagy szükség lenne rá, mint esztétikai szempontból, mind
pedig energiatakarékosság szempontjából.
A felmérés visszajelzése alapján és a többi szülő véleményét meghallgatva az óvoda dolgozóinak
munkáját jónak értékeljük, mert empátia, gyermekszeretet jellemzi.
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JÁTÉKSZIGET ÓVODA
A minőség a végzett munka megfelelősége, valamint a partneri elvárásoknak történő
megfelelés.
Óvodánk minden dolgozója azon fáradozik, hogy munkánk és az azt segítő tevékenységek és
szolgáltatások intézményünk legeredményesebb működését tegyék lehetővé. Az idei nevelési
évben is – az óvodánkban folyó nevelőmunka jobbítása érdekében – a partnerközpontú COMENIUS
I. modell kiépítésén munkálkodott nevelőtestületünk.
- Intézményünk a minőségbiztosítási tevékenységével igyekszik folyamatosan biztosítani a
nevelési programunkban meghatározott szakmai célkitűzések megvalósulását. Célunk a
gyermekek, szülők, a fenntartó igényeinek kielégítése, az óvoda folyamatainak elemzése,
értékelése, és ha szükséges módosítása. Minőségbiztosításunk olyan szabályozási eszköz,
mellyel szervezetünk tevékenységét hozzáigazítjuk a vele szemben – a partnereinek által –
támasztott követelményeknek. Nevelés programunkkal minőségi nevelést, és mindehhez minőségi
környezetet biztosítunk az óvodánkba járó gyermeke fejlődése érdekében.
- Óvodánk minőségellenőrzési és értékelési rendszere úgy vált hatékony és működő
rendszerré, hogy az abban résztvevők tisztában vannak felelősségükkel, hatáskörükkel, tényleges
és valós feladatukkal, az elérendő céllal, önmaguk teljesítő képességével és azokkal az
eszközökkel, amelyekkel e munka eredményességét segítik. Óvodánkban az önértékelés és az
ellenőrzés nem egyszerűen kipipálandó cselekvés, melyet rutinszerűen elvégzünk, hanem a
tevékenységek javítása érdekében folyamatosan szükségünk van rá.
Minőségbiztosításunk
összefonódik a belső szakmai kontrollal, amely nem nélkülözheti a rendszerességet, kötelezettséget
és tervezettséget.
- Partnerközpontúságú szemléletünk arra ösztönöz bennünket, hogy minél pontosabban
ismerjük meg partnereink igényeit, - ennek ismeretében tudjuk megfogalmazni szakmai
küldetéseinket, illetve folyamatosan tájékozódva partnereink elvárásainak teljesüléséről, - a jelzések
és visszajelzések alapján tudjuk elvégezni a szükséges korrekciókat. A partnerközpontú
működésünk során a közvetlen és közvetett partneri igények kielégítésére összpontosítottunk.
- Intézményünk igyekszik folyamatosan fejleszteni és javítani működését, s ennek
gyakorlatát. A megfelelő technikákat tudatosan és következetesen alkalmazni, hogy óvodánk a
lehető legjobban működjön. Intézményünk vezetője elkötelezettje az óvodai működés tudatos és
folyamatos fejlesztésének. Ehhez a munkához számít és számíthat a munkatársai támogatására,
aktív együttműködésére, hiszen együtt kellett és kell kialakítani az óvoda működését meghatározó
folyamatokat.
A nevelési program során elindított team munkát igyekszünk tovább erősíteni az együttgondolkodás,
az egy nyelven beszélés céljával. Igyekszünk hatékonyan használni óvodánk minőségbiztosítási
eszközeit és technikáit, hogy „életmóddá,” kultúránkká váljon. Azonosultunk minőségfejlesztési
céljainkkal. Célunk: partnereink teljes elégedettsége, a partneri igények kiszolgálása.
Partnerközpontú óvodánk fontos kérdésekben érhet el így nap mint nap jól érzékelhető
változásokat, megalapozva intézményünk egyre inkább kiszámítható jövőjét.

Az Önkormányzati Minőség Irányítási Program három, az óvodákra vonatkozó elvárást
fogalmazott meg:
- Minél nagyobb számban kerüljenek be hátrányos helyzetű gyermekek az óvodába.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 201/12-ben: 14 fő, ebből újonnan felvett 4fő.
Halmozottan hátrányos gyermekek száma: 2011/12-ben: 4 fő újonnan felvett: 2 fő.
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma: 2011/12-ben: 3 fő.
Szakértői vizsgálat: 2011/12-ben nem volt.
- A dolgozók képzésével javuljon a szakmai munka színvonala.
2011/12-ben: Partneri elégedettség mérés eredménye: 91%
Az Önkormányzati Minőség Irányítási Program intézményünkre érvényes elvárásai:
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1. Segítsék a gyermeki személyiség pozitív emocionális fejlődését a játékban. Szolgálja a
tevékenységben megvalósuló tanulás és a hozzáadott érték a gyermeki személyiség
fejlesztését!
A gyermek legfőbb joga- játékához való joga. A felnőttek kötelessége az, hogy e jog
érvényesülését a lehető legteljesebb mértékben biztosítsák. Programunk a 3-8 éves gyermekek
fejlődésének támogatását és személyiségük fejlesztését vállalja fel. Feltételrendszerünk a
tevékenységek tudatos befolyásolásával segíti a személyiség kibontakozását, tekintettel a családok
értékrendjének sokféleségére, az eltérő gyermeki adottságokra, képességekre, szokásokra, érésbeli,
nembeli, vérmérsékleti különbségekre.
Az új nevelési program rákényszeríttette óvónőinket az önértékelésre, elemzésre,
ténymegállapításra ezzel egyidejűleg a szakirodalom újbóli tanulmányozására, az új szakmai
irányzatok megismerésére. Így az értékelés a pedagógiai folyamat rendkívül fontos része, melyet
gyakran nevez a szakirodalom visszacsatolásnak. A gyermekek egyéni fejlődési mérőlapján
értékeljük a törvény által meghatározott területeket, meghatározásra kerülnek a fejlesztési területek,
valamint fejlesztési terv készül.
Intézményünk a hozzáadott érték becslésére a következő módszert alkalmazza. Az adott nevelési év
elején és végén végzi el a gyermekek mérését. Ezáltal minden év elején és végén rendelkezésre
állnak a gyermek tudását és képességét jellemző adatok. Az így kapott adatok viszonyítás révén
válnak értékelhetővé. A gyermek teljesítményét saját előző tudásához viszonyítjuk és nem a
csoportátlaghoz, s így lehetséges a mérés során feltárt hiányosságok korrigálása. A folyamatos
megismerés, fejlődés nyomon követése adja meg a fejlesztés talaját, azt a bázist, ahonnan
folytathatjuk további teendőinket. A játékban megvalósuló tanulás hatékonyságának fokozására való
törekvés, a minőségbiztosítás mérése módszerek térnyerésével jár együtt. A személyre szabott
módszerek alkalmazása az egyéni képességek és helyi igények erőteljesebb figyelembe vétele
elképzelhetetlen a fejlettségi, illetve elsajátítási szint rendszeres értékelése nélkül. A gyermekek
fejlődésének nyomon követése pedig csak a mérési eredmények adatbázissá szervezése útján
oldható meg.
2. A partneri elégedettség mutatója 80-90%-os elégedettséget mutasson.
Gyermeki elégedettség vizsgálat eredménye:
A gyermeki elégedettség vizsgálatára november hónapban került sor teljes körűen, mely 68
gyermeket jelent, az újonnan érkezett gyermekek kivételével. Ez a létszám óvodánk
gyermekeinek 79%-a.
Szívesen végzett tevékenységek:
- játék: 90 %
- tanulás: 83 %
Szülői – munkatársi elégedettség:
Kérdések
1. Az óvodában magas színvonalú nevelőmunka folyik.
2. Az óvoda megfelelő kihívásokat biztosít a gyermekem
számára
3. Az óvónők sokféle tevékenység iránt keltik fel a
gyermekek érdeklődését.
4. Megfelelő módon figyelembe veszik az egyéni
gyermeki képességeket.
5. A gyermekek jól érzi magát az óvodában.
6. Általában elégedett vagyok a pedagógusok nevelési
módszereivel.
7. A gyermekek az óvodánkban személyes törődést
kapnak.
8. Megfelelőnek tartom a gyermekem értékelését.
9. Az óvónők figyelnek a gyermekek egyéni képességei
szerinti fejlődésére.
10. A gyermekeket megfelelően felkészítik az iskolai
életre.
11. Elégedett vagyok a gyermeki viselkedési szabályok
betartatásával.
12. Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásra.
13. A gyermekek figyelnek egymásra az óvodában.
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Szülői %
92 %
88 %

Munkatársi %
100 %
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14. Jónak tartom az óvoda technikai felszereltségét.
15. A gyermekek gondozottságát megfelelőnek tartom.
16. Elégedett vagyok óvoda tisztaságával.
17. Minden tevékenységhez megfelelő helyet tudnak
biztosítani a gyermekek számára.
18. Az óvoda jól kiegészíti a családi nevelést.
19. Az óvoda jól kiegészíti a családi nevelést.
20. A szülők hangot tudunk adni véleményüknek a
gyermekünket érintő kérdésekben.
Összesen
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Fenntartói elégedettség:
Minden, a minőségi kör által készített kérdés válaszára elégedettségének adott hangot.
A fenntartói elvárásoknak az intézmény minden szempontból megfelel. Elégedetlenséget, javítandó
területet óvodánk jövőjével kapcsolatosan nem fogalmazott meg. A fenntartónak az
intézményünkkel szembeni elvárásai 100 % - ban megvalósulnak.
3. Törekedjenek arra, hogy minél több hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családot
vonjanak be az esélyegyenlőségi programokba.
A nevelési év folyamán ezeknek a családoknak lehetőségük volt részt venni szüreti vígasságon,
valamint az óvodában a május végi gyermek napi rendezvényen. A gyermekek tavasszal mozi
látogatáson, színházlátogatáson, fagyizáson és Kalandvárosi programokon vettek részt.
4. Őrizzék meg és támogassák az óvodapedagógusok új nevelési módszerek iránti
nyitottságát.
A nevelési év folyamán a nevelőtestület tagjai minden olyan továbbképzésen részt vettek, mely a
gyermekek még színvonalasabb nevelését szolgálják és találkozik a közvetlen partnerek igényeivel,
elvárásaival, valamint, partnereink elégedettségét szolgálja. Ezt a célt szolgálta a két munkaközösség
által szervezett rumi óvodalátogatás is.
Mint minden óvodának, nekünk is szükséges folyamatosan fejleszteni és javítani működésünket,
ennek gyakorlatát. A megfelelő technikákat azonban tudatosan és következetesen szükséges
alkalmazni, hogy kis lépésekben bár, de intézményünk lehetőség szerint a legjobban működjön.
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Szülői Szervezet értékelése

A 2011/2012-es nevelési évben a partnerkapcsolatról a Szülői Szervezet a következő a véleményt
fogalmazza meg:.
Az óvoda maximálisan figyelembe vette, veszi és teljesíti az immár több éve kérdőív formájában is
megkérdezett véleményünket, elvárásunkat, igényünket. Az idei évben a szülői kérdőívet októberben
töltöttük ki. Az újonnan érkezett gyermekek szüleit is megkérdezték, milyen elvárásaik vannak
gyermekeik óvónőjével szemben, véleményük szerint milyen a jó és ideális óvoda gyermekük
számára. Bennünket „régi” szülőket az óvoda mindennapi életével kapcsolatosan kérdeztek. Ebben az
intézményben kíváncsiak arra, mit tartunk jónak, mit változtassanak az óvodán, valamint, hogy mit
igényelünk gyermekünk fejlődése érdekében Januári csoport szülői értekezleten a kérdőíves
felmérések eredményeit – gyermek, szülő – ismertették az óvónők az ebből adódó feladatokkal együtt.
Így került sor gyermekeink igényét figyelembe véve a programok összeállítására. Az óvodavezető
szintén a januári szülői értekezlet előtt a szülői szervezet minden tagjának tájékoztatást adott az
óvodában folyó munkáról, megbeszéltük azokat a tennivalókat, amiben segíthetjük az óvoda nevelő
munkáját.
Úgy érzékelem, hogy a szülő-óvónő kapcsolat nagyon jó. Ezt személyes tapasztalatból mondom,
valamint a többi csoportba járó gyermekek szüleivel történő beszélgetés is megerősít. Az óvoda
minden dolgozója partnerként kezel bennünket. Segítőkészek, barátságosak, bármilyen gonddal,
problémával megkereshetjük őket. Gyermekeink szeretik az óvó néniket, dajka néniket, szívesen
mennek az óvodába. Az óvodavezető szívvel-lélekkel azon fáradozik, hogy boldog gyermekkora
legyen itt mindazoknak, aki a 3-4 évet ebben az intézményben töltik. Nem tudjuk, hogy más óvodában
mennyi program van a gyerekek számára, de a miénkben hitoktatás, zenés-bábszínház,
gyermektorna, úszás, korcsolya, zeneovi, valamint már második éve ismerkedhetnek az idegen
nyelvvel is. Mindezekre igény szerint került sor. Mi szülők tényleg úgy érezzük, hogy ez az ovi a
miénk is. Minden évben újabb és újabb programokkal egészül ki a gyermekek mindennapja úgy, hogy
az óvónők ismertekkel, versekkel, énekekkel színesítik meg a gyermeke mindennapját. Fontosnak
érzem, hogy gyermekeinkkel együtt jól érezzük magunkat ebben az óvodában.
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KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA
Intézményünk vezetése, és dolgozói továbbra is elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt.
Figyelembe vesszük a változó társadalmi igényeket és a közvetlen partnereink elvárásait, amelyet
folyamatos fejlesztéssel kívánjuk biztosítani. Az óvoda valamennyi dolgozója magáénak érzi az
intézményt, és fontosnak tartja az ott folyó munka pozitív megítélését valamennyi partner körében.
2011./2012. Nevelési évben is elvégeztük a partnerigény felmérést. A felméréseket a gyermekek, a
szülők, a dolgozók körében végeztük el.
A legelfogadottabb gyermeki tevékenység a játék ezen belül a legkedveltebb a játék az udvaron ,
játék a szőnyegen, babaszobában, kevésbé kedvelt az asztali játék.
Azt gondolom a méréssel is megerősíthetjük magunkat abban a hitünkben, hogy a játék az óvodás
gyermek legfontosabb tevékenységi formája.
A sószobai foglalkozás, a mesehallgatás , a torna tartozik a legkedveltebb gyermeki tevékenység közé.
Legkevésbé a pihenést szertik, de itt is elfogadott az elégedettség.
Az értékelést csoportonként is elvégeztük, így is segítve a csoportokban végzett nevelő-oktató munka
fejlesztését.
A szülőknél kérdőívek a tavalyi évhez képest magasbb arányban 76 % -ban, érkeztek vissza.
A szülőkkel való kapcsolattartásunk napi, közvetlen és őszinte.
A partnerigény felmérés ezt tükrözi: a szülők 88%-a elégedett az óvónő egyéni odafigyelésével, 78 %
jónak tartja helyi nevelési programunkat 88% megfelelő tájékoztatást kap gyermekéről, 62 %
megfelelő segítséget kap nevelési problémájának megoldásához.
88 % elégedett gyermeke óvónőivel, 86% elégedett gyermekek dajkájával.
A szülők egyre fontosabbnak tartják, hogy gyermekük jól érezze magát az óvodában, érzelmi
biztonságban legyen, valamint az iskolára való felkészítést, értelmi nevelése, testi nevelést tartják
fontosnak.
Az óvoda és a család kapcsolattartási formái közül, a sport és egyéb programok, valamint a nyílt nap
és a szülői értekezlet a legkedveltebb.
Az óvoda tárgyi feltételeit 81% jónak ítéli.
Az elmúlt években végzett tudatos óvodapedagógusi munka – szülők felé nyitás, szülői értekezletek
tudatos téma választása, folyamatos tájékoztatás – meghozta az eredményt.
Az óvoda választásnál a közelség mellett előtérbe került a környezet-felszereltség , valamint az óvónő
személye. .
Az óvodapedagógusoknál az idei tanévben nem dolgoztunk ki intézkedési tervet, mivel az eredmények az
előző évekhez hasonlóak voltak.
Célunk, volt, hogy nevelési helyzeteket, konfliktus helyzeteket moderátor segítségével dolgozzunk fel,
közösen beszéljünk át, így is segítve az egyre több problémával küzdő óvónői nevelőmunka minőségibbé
válását.
Mindez nagyon hasznos volt minden óvodapedagógus számára.
Pályázati lehetőségek kihasználásával, adó 1 %-a, egyesületi tagdíjak felhasználásával a tárgyi és
működési feltételeink javításához folyamatosan hozzájárultunk.
Udvarunkon kicseréltük a régi játékokat EU szabványos játékokra, így a gyermekeink nemcsak az
épületben, a csoportszobában, hanem az udvaron is élhetnek a mozgás számos formáival, melyek
hatnak az idegrendszerük, egészséges személyiségük fejlődésére.
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A testi nevelés hatékonyságának erősítése érdekében mozgásfejlesztő eszközök biztosításával
kiemelten kezeljük a mozgásfejlesztést, hiszen az egészséges életmód egyik alappillére, valamint
értelmi képességek fejlesztésének alapja.
Csoportszobába galéria kialakításával teremtettünk meg olyan otthonos környezetet, amelyben
gyermekeink személyisége fejlődik.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek ellátására fokozott figyelmet fordítunk,
amelyben gyermekvédelmi felelős naprakész szakmai tájékozottságával koordinálja a gyermekvédelmi
feladatokat.
Napi kapcsolatot tartunk fent a gyermekjóléti szolgálattal.
A szakmai munkánk minőségét jelzi 6fő szakvizsgázott óvónő közülük: 2fő közoktatásvezetőképző,
2 fő fejlesztő, 1 fő drámapedagógus, 1 fő mentálhigiénés, 1 fő gyógytestnevelő szakember.
A 2 fő fejlesztőpedagógus folyamatos házi továbbképzéssel, tanácsokkal segítik a fejlesztőnevelőmunkát, valamint kiscsoportban / 2-5 fő / végeznek differenciált fejlesztést.
A gyógytestnevelő az óvoda orvosának javaslata alapján heti 1-1 alkalommal 2csoportban foglalkozott
a –gerinc, mellkas, lábdeformitás, talpboltozat valamint szív, asztma, túlsúly-problémát mutató
gyermekekkel.
Az óvodában csak szülői kérésre visszamaradt gyerekek száma 9fő, a beiskolázási arány a tudatos
fejlesztő-nevelőmunka eredményét is jelzi.
A nevelőtestületben működő egészségnevelési és fejlesztési munkaközösség záloga a minőségi
munkavégzésnek – házi továbbképzések, gyakorlati munka megfigyelése-elemzése, önképzések
támogatása tapasztalatcsere.
A tudatosan tervezett vezetői csoportlátogatások emelték a szakmai / írásos- gyakorlati / munka
színvonalát. A helyi nevelési program gyakorlatban történő megvalósulása a vezetői látogatásakor a
tudatos számonkérés volt jellemző.
A külső intézményképünk fejlesztésére nevelői szinten is élővé tettük a kapcsolatot, hiszen a
gondozónőkkel, évi rendszerességgel szakmai megbeszéléseket szerveztünk, rendezvényeinkre is
meghívtuk őket.
Mindkét iskolával hasonló színvonalas az együttműködésünk.
Az egészségügyi szolgálattal, az AGORÁ-val / Gyermekek Háza / is korrekt a kapcsolat volt.
Legjelentősebb intézményi eredménynek tartjuk, hogy a nevelőtestületen belül és a pedagógiai
munkát segítő alkalmazottak körében, és között intenzív párbeszéd alakult ki. Véleményünk szerint
munkatársi közösségen belül javultak a személyes kapcsolatok, egymás színvonalas munkája iránt
nőtt a tisztelet, az elismerés, ugyanakkor őszintén, szakmai alapon próbáltuk feltárni a gondokat,
problémákat, kerestük az új utakat, megoldásokat és segítettük is egymást Az óvodában folyó nevelőoktató munka színesebb, színvonalasabb, de ugyanakkor egységesebb is a közösség
problémaérzékennyé, kreatívvá, céltudatosabbá vált.
Vélemény a minőségirányítási program végrehajtásáról
Az óvodában folyó egészségközpontú helyi nevelési program megvalósítását megfelelőnek
tartjuk.
Széleskörű tájékoztatást kapunk a nevelési programról, valamint a felülvizsgált helyi nevelési programról
is.
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Véleményünk szerint érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtésével, tárgyi feltételek
folyamatos javításával eredményes nevelőmunka folyik az intézményben.
Az óvoda nyitott, változatos programajánlatával, egészség-megőrzési programok, valamint közös
rendezvények / munkadélutánok-húsvéti karácsonyi- gyermeknap stb. / szervezésével segíti az
egészséges életmód szokásainak beépülését, a gyermekek életmódjába, valamint a családi ház
egészségszemléletének formálását.
Gyermekeink jól érzik magukat, szeretnek óvodába járni.
Az intézmény kollektívája egészségmegőrzés hatékonyabbá tétele érdekében sószoba,
kihasználásával segítette a gyermekek egészségkultúrájának fejlesztését. Kapcsolattartás napi,
közvetlen és őszinte, elegendő tájékoztatást kapunk a gyermekeinkről.
Megfelelő és elegendő segítséget kapunk nevelési problémákkal kapcsolatosan, amely annak is
köszönhető, hogy jól felkészült szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel / két fő fejlesztőpedagógus,
drámapedagógus, mentáhigienes szakember, gyógytestnevelő, két dajka aki gyógypedagógiai
asszisztensi végzettségű/
Összefoglalva elégedettek vagyunk az óvoda minőségirányítási programjának végrehajtásával.
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DONÁSZY MAGDA (volt LOSONC UTCAI) ÓVODA

CÉL

FELADAT

FELELŐS

EREDMÉNYEK

Minőségi team
Az intézmény kulcsfontosságú
Partneri igényfelmérési
területeinek felmérése - ezek
szabály alapján irányított tagjai
alapján erősségek, gyengeségek, önértékelés lebonyolítása
javítandó területek
megállapítása.
Szükség esetén intézkedési terv
készítése.

Óvodánkban folyó munka
minőségének javulása

Kapcsolattartás, illetve
véleménycsere megkönnyítése

Minőségi team
tagjai

Külső kapcsolatok folyamatos
fenntartása a véleménycsere
érdekében

Az egész évben folyó munka
Az éves munka
nyilvánossá tétele,
értékelése
eredményeinek, tapasztalatainak
- írásos értékelés
megismertetése
elkészítése
- százalékos
kimutatások
elkészítése
- ismertetése a
nevelőtestülettel
Rövid távú tervek
TÁMOP 3.1.4. lezárása
megvalósítása
Részvétel fejlesztő
pedagógusok
konferenciáján
Városi rendezvény
szervezése Donászy
Magda emlékére
hagyományteremtő
célzattal

Minőségi team
vezetője

A munkatársak számára
ismertté válnak az
eredmények. Az értékelő
lapok nyilvánosságot kapnak a
szülők számára is.
Segíti az óvodában folyó
munka megítélését.

Esélyegyenlőség jegyében
hátránykompenzáció

Pöröntőné
Szőke Márta
Balassáné Nagy
Andrea
óvodavezető
Kovács Rita

Tehetséggondozás

Dokumentumok
aktualizálása
Partnerlista frissítése,
pontosítása

Pályázatok felkutatása,
megírása.
Kedvezményes vagy
ingyenes
bábszínházbérletek
biztosítása rászoruló
családok gyermekeinek
 ábrázolási,
barkácsolási
tevékenységben
kiemelkedően
teljesítő gyermekek
számára pályázati
lehetőség felkutatása
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Színvonalas
rendezvénysorozat
lebonyolítása
Óvoda hírnevének öregbítése
hagyományteremtés

Csoportok
óvónői

minden gyermek számára,
irodalmi, esztétikai élmény
biztosítása
Anyagi okok miatt egy
gyermek se maradjon le a
közösségnek szervezett
programokról
Sikeres szereplések. A
gyermekek önbizalmának
növelése. A hátrányokkal
küzdő családok segítése, hogy
ne csupán a pénzügyi gátakat
lássák, hanem gyermekük
tehetségét is fel tudják ismerni

 prózamondásban
sikeresen teljesítő
gyermekek számára
versenyzési lehetőség
keresése
 énekes- dalos
játékokban ügyesen
és szívesen szereplő
gyermekekkel
előadható műsor
betanítása
Belső, közvetlen partnereink
véleményének megismerése

Partneri igény,elégedettség,elégedetlenség mérése
 Középső csoportos
szülők
 nagycsoportos
gyermekek

és ezáltal ne érezzék magukat
másodrendű polgároknak.

Minőségi team
tagjai
Csoportok
óvónői

A partnerek véleményének
figyelembe vétele a jövőbeni
tervek készítésekor a
szükséges javítások elvégzése

Szülői igények és elvárások 2010/2011-es tanév
32 db Kérdőív lett kiadva és 26 db érkezett be
Hány gyermeke jár óvodába? 19 szülőnek 1 gyermeke
7 szülőnek 2 gyermeke
Ismeri-e az óvoda helyi nevelési programját?
a. igen, hallottam róla
b .igen elolvastam a rövidített tájékoztatót
b. hallottam, hogy van ilyen
c. nem tudtam róla

9 fő
14 fő
2 fő
2 fő

Mielőtt gyermekét óvodába íratta, voltak-e előzetes ismeretei erről az intézményről ?
a. igen, járt már ide gyermekem
7 fő
b. igen, hallottam róla ismerősöktől
16 fő
c. nem, de ez van a legközelebb
1 fő
d. nem tudtam róla semmit
2 fő
Az alábbiak közül véleménye szerint melyek az óvoda legfőbb feladatai (többet is megjelölhet)
a. a gyermekek felügyelete, testi épségének biztosítása , amíg a szülő dolgozik
14 fő
b. minél több verset, mesét, éneket tanítsanak a gyermeknek
11 fő
c. megfelelő étkezést biztosítson
7 fő
d. a gyermek szerezzen társas tapasztalatokat hasonló korú pajtásai között
19 fő
e. kedvére játsszon az óvodában
12 fő
f. készítsék fel az iskolára
15 fő
g. beszédkészsége fejlődjön
14 fő
h. szeressen óvodába járni
10 fő
i. sokat mozogjon
13 fő
j. önállósága fejlődjön
15 fő
Egyéb : Szeret-e gyermeke óvodába járni?
a. nagyon szeret
17 fő
b. szeret
8 fő
c. közömbös
1 fő
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d. nem szeret

-

Hogyan szokta meg gyermeke az óvodát?
a. Könnyen
25 fő
b. Nehezen
1 fő
Hogyan fejlődik gyermeke mióta óvodába jár?
a. nagyon sokat
12 fő
b. sokat fejlődik
14 fő
c . alig
d. egyáltalán nem fejlődik
Milyen területen vett észre fejlődést?,
önállóság, mozgás, beszédkészség, társas kapcsolatok, kézügyesség, önbizalom,
rajzkészség, vers, ének, rajz
Véleménye szerint mire kellene az óvodában nagyobb figyelmet, több időt fordítani?
a. mozgásra, tornára
16 fő
b. sétára, levegőzésre
8 fő
c. kirándulásra
7 fő
d. éneklésre, zenére
2 fő
e. rajzolásra, festésre
3 fő
f. játékra
7 fő
g. számolásra, tanulásra
3 fő
h. mesehallgatásra
5 fő
i. beszélgetésre
12 fő
j. pihenésre, alvásra
2 fő
Melyik csoportba íratja inkább gyermekét?
a. ahol azonos életkorú gyermekek vannak
b. ahol különböző életkorú gyermekek vannak

8 fő
17 fő
1 fő nem jelölt meg semmit

Miért ?
Vegyes csoportba: mert tanulnak a nagyobbaktól, társaiktól, a nagyok támogatják a kicsiket
Azonos életkorú csoportba szeretné látni a gyermekeket 5 éves kortól: 1 fő
Igényelnek-e több tájékoztatást a gyermek óvodai életéről, fejlődéséről?
a. a jelenleginél sokkal többet
b. a jelenleginél egy kicsivel többet
9 fő
c. megfelelőnek tartom a jelenlegi tájékoztatást
17 fő
Elegendőnek tartja-e a szülőknek, illetve a családoknak tervezett óvodai programokat?
(szülői értekezlet, nyílt nap, nyilvános ünnepségek, stb.)
a. igen
23 fő
b. nem
3 fő
Milyen változtatást javasol?

Családi nap, szülők bevonása az óvoda életébe.

Mennyire elégedett az óvoda vezetőjével?
a. nagyon elégedett vagyok
9 fő
b. elégedett vagyok
17 fő
c. elfogadható
d. nem vagyok elégedett
Mennyire elégedett az óvónő nevelési módszereivel?
a. nagyon elégedett vagyok
18 fő
b. elégedett vagyok
8 fő
c. elfogadható
d. nem vagyok elégedett
Mennyire elégett a dajkával?
a. nagyon elégedett vagyok
b. elégedett vagyok

15 fő
11 fő
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c. elfogadható
d. nem vagyok elégedett

-

Nevelési problémájával kapcsolatban kapott-e segítséget az óvodában?
a. Igen
18 fő
b. nem, mert nem kértem
6 fő
2 fő nem jelölt meg semmit
Véleménye szerint az óvoda kellőképpen előkészíti-e gyermekét az iskolára?
a. igen
21 fő
b. nem
1 fő
c. nem tudom
4 fő
Mennyire elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével?
a. elégedett vagyok
14 fő
b. elfogadható
11 fő
c. nem vagyok elégedett
1 fő
A válaszok száma nem mindig fedi a beérkezett kérdőív mennyiségét, mivel a szülők nem válaszoltak
minden kérdésre.
Összegzés
A 2010/2011-es tanév során intézményünk minőségirányítási rendszere komoly eredményeket tud
felmutatni. Szakmai tevékenységeink során új innovatív pedagógiai módszerek beépítésével és
hagyományaink ápolásával biztosítottuk intézményünkben a magas színvonalú nevelő-oktató munkát.
Partnereinkkel a tartalmas együttműködés lehetőségeit sikerült tovább bővítenünk. A jó szakmai
teljesítményen kívül nagy hangsúlyt fektettünk az intézmény biztonságos, gazdaságos és takarékos
működtetésére. Továbbra is törekszünk arra, hogy partnereink megvalósítható igényeinek megfeleljünk.
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MARGARÉTA ÓVODA
Intézményünk minőségirányítási programjának évenkénti értékelését a 2003. évi LXI törvénnyel
módosított, 1993. évi LXXII törvény a közoktatásról, KTV. 40 § 10. bekezdése írja elő.
Az értékelés folyamatában különböző eszközöket alkalmaztunk: kérdőívek, megfigyelések, interjúk.
A fenntartó minden intézményre érvényes elvárásainak igyekeztünk megfelelni.
Programkínálatunkkal, családias légkörünkkel, a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással, nyílt
napokkal, rendezvényekkel segítettük, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kerüljön be már 3
éves korban óvodába. Ehhez igénybe vettük a Gyermekjóléti Szolgálat és a védőnők segítségét is.
A dolgozók szakmai képzéséhez, továbbképzéshez anyagi, és tárgyi segítséget nyújtottunk
lehetőségeinkhez mérten (Elsősegélynyújtó tanfolyam, számítógép kezelői tanfolyam, zenei CD-k,
szakmai-, gyermekirodalmi könyvek vásárlása ).
Négy célt fogalmazott meg a Fenntartó a mi intézményünkre vonatkozóan:





Az egyéni, differenciált bánásmód erősítése , a másság elfogadása.
A művészeti nevelés kapcsán a tehetséges gyermekek felkarolása, a kibontakozás
lehetőségének megteremtése.
A drámajáték , mint az önkifejezés és a stressz oldás fejlesztése ,valamint az anyanyelvi nevelés
és a helyes beszédkultúra folyamatos alakítása.
A mozgással kapcsolatos technikák bővítése, az egészséges életmód igényének megalapozása.

Mind a négy cél elérésére évek óta erőfeszítéseket teszünk, pedagógiai programunkban is erre fektettük
a hangsúlyt. Minden gyermek számára biztosítottuk a fejlődés lehetőségét személyi és tárgyi feltételek
megteremtésével (fejlesztő pedagógusok, logopédus, fejlesztő játékok stb.) Nagy figyelmet szenteltünk a
személyes példamutatásnak az anyanyelvi nevelés fejlesztésében.
Intézményünk minőségirányítási programjának célkitűzései:
A minőségirányítási programban megfogalmazott célokat zömében sikerült megvalósítani.
Értékeinket beépítettük a napi nevelési gyakorlatba.
A partnerek igényeit igyekeztünk kielégíteni, az elért eredményekről folyamatosan tájékoztatást adtunk.
A szülők által igényként jelentkezett közös programok számát emeltük, (közös szalonnasütések,
kirándulások, munkadélutánok, játszónap stb.)
Az elkövetkezendő időszakban a gyerekekről való tájékozódási lehetőséget kell bővítenünk,hogy
kötetlenebbül tudjanak informálódni a szülők.
Az év folyamán minden gyermekről személyi lapot vezettünk, a megfigyelések, fejlesztések eredményét
abban jeleztük.
A nagycsoportosok év eleji szűrését saját fejlesztő pedagógusunk végezte, az iskolaérettségi
vizsgálatokhoz a Nevelési Tanácsadó segítségét igényeltük. Vizsgáltuk a Minőségirányítási Program
ismertségét, hatását.
Kettő vagy több éve hozzánk járó gyermekek szülei által kitöltött kérdőívek alapján:
Elégedettségi mutató:
60 kérdőív került kiosztásra, 55db érkezett vissza kitöltve (93,5 %).
 Megfelelőnek tartják a gyermekekről kapott információt,ugyanakkor minden harmadik szülő többet
szeretne tudni gyermekéről.

Pozitívan értékelik az óvoda munkáját, a gyerekek 100%-a szeret óvodába járni.
 A vegyes életkorú csoportokat megfelelőnek tartják, amit alátámasztanak a gyerekek fejlődési
mutatójával és az iskolára felkészülés elégedettségével. Szimpatikus a családias légkör, amit a
beszoktatás minősítése is alátámaszt.
 A szülők többsége részt vesz a csoport életében.
 A neveléssel kapcsolatos problémákhoz nagyon sok segítséget kapnak az óvónőktől, éltek is
vele. Nagyobb, mélyebb problémák esetén szakembert is tudtak ajánlani az óvónők.

A minősítésben a szülők egyharmada nagyon elégedett, a többi elégedett a munkánkkal.

Az idei tanévben az óvónők körében végeztünk elégedettségi felmérést:
A felmérés eredménye: 79%
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Az óvónők két fontos kérdésben adtak alacsony pontszámot a kérdésekre :
 szakmai továbbképzések, önképzések támogatása
 erkölcsi és anyagi megbecsülés
Ezek a problémák nagyban hozzájárulnak a pedagógus pálya megbecsüléséhez.
A technikai dolgozók vonatkozásában az önértékelési mutató: 83%
Jól ismerik munkájuk tartalmát, színvonalát. Tisztában vannak teendőikkel, segítő szándékuk kiemelkedő.
Olykor az önbizalmukat erősíteni kell.
A kolléganők tudják,hogy „ segítő munkájuk” nagyon fontos és felelősség teljes.
Szülői Közösség véleménye:
Mindenkinek a fejlődésben vannak állomások, amelyik mindegyike fontos. A gyermekek életében az
óvodai évek fontosak, hiszen
 tájékozódnak a világról, önmagukról;
 meg kell találniuk a helyüket egy csoportban;
 megtanulják, hogy a viselkedésük következményekkel jár.
Ebben segítenek a szakmailag és mentálisan felkészült óvónők és az összes dolgozó úgy, hogy
 anyanyelvi nevelésük fejlődését biztosítják;
 előcsalogatják a gyermekeinkben rejlő tehetségeket,
 támogatják a gyermekeket, amikor felfedezik a világot és környezetüket,
 helyre teszik a téves információkat.
Példamutató magatartásukkal hozzájárulnak , hogy a különböző családi háttérrel rendelkező gyerekeink
összehangolódjanak – elfogadják egymást -, együttműködve játszanak, gyakorolják a társadalmilag
elfogadott viselkedést, érdeklődjenek a játékok és a szabályok iránt.
Az óvodánk – kis létszámú közösség révén – családias légkörben való neveléssel megteremtette a
gyermekeink fejlődéséhez szükséges hátteret.
A szülők az óvodával és az ott dolgozókkal való elégedettségét nemcsak a magas mutatók tükrözik,
hanem az is, hogy közös programokra (szalonnasütés, kirándulás, játszónap, ünnepi készülődés) van
igény. A szülők részéről egyfajta elismerés, megbecsülés az is, hogy a második, - harmadik
gyermekünket is ebbe az óvodába íratják.
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MAROS ÓVODA
Az intézményi minőségirányítási program értékelése
A minőségpolitika végrehajtásának érdekében intézményünkben olyan mérési, értékelési
minőségbiztosítási rendszer kiépítésére törekedtünk, amelynek során óvodánk folyamatosan biztosítja a
szakmai célkitűzéseknek, és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését a partnerek
igényeinek kielégítése céljából.
1. Közvetlen partnereink, a gyermekek. Egész évben megfigyeljük tevékenységeiket,
viselkedésüket, mozgásfejlettségüket, emlékezetüket, érzelmi életüket, társaskapcsolataikat,
alkalmazkodásukat, beszoktatás alatti viselkedésüket. Ezeket a megfigyelési eredményeket
negyedévenként személyiséglapon vezetjük. Az előforduló problémákat írásban rögzítjük és
egyéni fejlesztési tervet készítünk.
2. Szülők részéről elvárásként, igényként jelent meg az értelmi képességek fejlesztése mellett az
erkölcsi nevelés, a szeretetteljes bánásmód, a beszoktatási időben nagyobb odafigyelés.
Ehhez az igényhez igazodva próbálunk még több programot szervezni a szülők, gyermekek
számára, ahol megismerkedhetnek fejlesztő munkánk módszereivel, a szabad játékban rejlő
fejlesztési lehetőségekkel is. A
2
szülői értekezletek során részletesen foglalkoztunk a gyermekek korcsoportjának megfelelő
fejlesztési lehetőségekkel, a játék fontosságával.
Szülői elvárásként jelentkezett a jó környezeti adottságú, megfelelően felszerelt óvodai
környezet.
Óvodánk eszközállománya folyamatosan bővült, a gyermekek fejlődést, tartalmas időtöltését
szolgálva.
Igényként jelentkezett a fegyelemre nevelés és az erkölcsi normák kialakítása. Ezen a téren már
történtek pozitív előrelépések a szülőkkel együttműködve.
Az iskolával, mint közvetlen partnerünkkel folyamatos kommunikáció teszi lehetővé a
programokon való részvételünket.
Elkészült a kompetencia táblázatunk az aktuális nevelőtestületi tagok megjelentetésével.
Igény és elégedettség mérésének kiértékelése után, amit a mintacsoport tagjainak részvételével
történt, meghatározzuk további feladatainkat.
Játék munkaközösség értékelése
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze.
A játék szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus
szükséglete, melynek minden nap visszatérő módon, hosszantartó és lehetőleg zavartalanul ki
kell elégülnie.
A kisgyerek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékban
tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó tevékenységgé.
A játékra a szervezet belső feszültsége készteti a gyermeket, melynek kiváltó tényezői az
általános aktivitás szükséglete, a kíváncsiság, a kutató késztetés, valamint az „én akarom
csinálni”, „én idézem elő” motívum is.
A játék erős és kellemes érzelmi állapotot hoz létre.
A játék legfőbb sajátossága, hogy fejleszti a személyiséget. A nevelés szempontjából nemcsak
az a lényeges, amit az egyén tesz a játékban, hanem az is , amit a játék tesz az egyénnel.
A játék szubjektív feltételei közül legfontosabb a nevelő személyiségé, mivel a személyisége
alapvetően hatással lesz a többi feltétel alakulására.
2
A nevelőnek nemcsak tiszteletben kell tartani és figyelembe venni a játék sajátosságait, hanem
játszania is szeretnie kell, mert csak így tudja tiszteletben tartani a gyermek játékát, aki örömmel,
felszabadultan adja át magát a különféle játékhelyzeteknek, aki maga is önfeledt módon tud
bekapcsolódni a játékba, aki maga is képes különféle anyagokból, félkész elemekből újszerű
eszközt létrehozni, hogy saját tevékenységén keresztül fejlessze a gyermeket, és mintát adjon a
gyermekek játékához.
Mindezen gondolatok tükrében választottuk munkaközösségünk 2. évének kiemelt feladatául a
különböző kiegészítő eszközök és játékok felhasználásának lehetőségeit.
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Célunk, hogy a játék során az eszköz ne legyen öncélú, hanem funkciójában hordozza a játék
fejlesztésének lehetőségét. A gyermek tudjon vele hosszú ideig tartalmasan, elmélyülten
fejlődést elősegítve játszani.
Konkrét témáink között szerepelt a kiegészítő játékok szerepe a szerepjátékban, a szociális
játékok eszközei és fejlesztési lehetőségei, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
játékkal, valamint a különböző játékfajták fejlesztési lehetőségei.
3
Feladatainkat bemutató foglakozással, elméleti előadásokkal, esetmegbeszélésekkel,
ötletátadásokkal valósítottuk meg.
Minden óvónő ismét maximális felkészültségről tett tanubizonyságot. A gyerekek sokoldalú
személyiségfejlődéséhez szükséges feltételeket minden kolléganő magas színvonalon segíti elő
és biztosítja. Köszönöm a munkáját minden kolléganőnek.
Szülői értékelés
Az óvoda minőségfejlesztési tevékenysége során kérdőíves felméréssel tájékozódott a középsős korú
gyermekek szüleinek igényei és elégedettsége felöl. A felmérés eredményeire támaszkodva próbálták a
szülők elvárásait a lehetőségekhez mérten kielégíteni, jövőbeni szakmai feladatait ellátni, teljesíteni.
Az igényekhez igazodva az óvoda még több olyan programot szervezett a szülők, gyermekek számára,
ahol megismerkedhettünk az óvoda fejlesztő munkájával, ahol élményhez, tapasztalathoz, ismerethez
juthattak a családok.
A beszoktatás során egyre több szülő élt a beszoktatás lehetőségével. A faliújságra kifüggesztett heti-,
illetve napirend segítségével könnyebben eligazodhattunk az óvodai élet tevékenységeiben. Szülői
értekezletek során az óvónők részletesen foglalkoztak a gyermekek korcsoportjának megfelelő fejlesztési
lehetőségekkel, a játék fontosságával.
Pozitívan értékeljük, hogy az óvoda nevelőtestülete minden lehetséges módon próbálja gyermekeinket
szeretetteljes, biztonságos, tiszta, rendezett környezetben nevelni a szülőkkel szorosan együttműködve.
Az óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a tapasztaláson alapuló ismeretszerzésre, lehet ez a természet,
zene, sport útján. Az első élményeket nagyon meghatározónak tartják, éppen ezért arra törekednek, hogy
a bekerülő kisgyermekek elsősorban biztonságban, szeretetteljes légkörben érezzék magukat, és csak
utána bontogatják a szárnyakat.
Az óvoda kiemelten fontosnak tartja a gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök, játékok,
sportszerek, kerti játékok folyamatos utánpótlását, helyreállítását; minden eszközzel a gyermekek testi,
lelki, szellemi fejlődését szolgálják.
Az óvónők és a dadák jól összeszokott, harmonikus kis csoportot alkotnak, ami a gyermekek és szülők
szempontjából is fontos.
2
A sportfoglalkozások a legigényesebb elvárásokat kielégítik ( úszás, korcsolya, gyermektorna ), de
említhetném az angol, német, eszterláncot, hittant is. Minden kisgyermek talál kedvére való elfoglaltságot.
Nagyon fontos, hogy az óvoda vezetője és dolgozói mindent megtesznek az épület és a kert folyamatos
karbantartásáért, fejlesztéséért, szépítéséért, ami szintén gyermekeink biztonságát, komfortérzését, és
nem utolsó sorban szépérzékét is befolyásolja.
Az értelmi képességek fejlesztése nagyon sok szülőnek a legelső szempont, de ez a többi ( társas
kapcsolatok kialakítása, szokásrendszer, megfelelő étkezés, napközbeni ellátás, kreativitás, képzelet,
fantázia fejlesztése, egészséges életmód kialakítása ) alapkő nélkül nehezen megvalósítható, és nem
kizárólag az óvoda feladata.
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MESEVÁR ÓVODA
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA:
Az intézményi minőségirányítási munkánk kezdetekor meghatároztuk, hogy számunkra a minőség a
céljainknak való megfelelés, mely partnereink elégedettségén alapul. Ezt a munkát az alkalmazotti
közösség együtt, a minőség fontossága iránt érzett elkötelezettséggel vállalta fel. Programunkban
meghatároztuk az intézmény működésének hosszú távra szóló céljait és a megvalósítást szolgáló
terveket. Őszintén hisszük azt, hogy a minél színvonalasabb, minőségi munkánk a partnerekkel és a
fenntartóval együttműködve segíti az intézmény szakmai céljainak teljesülését, folyamatos ellenőrzését.
AZ ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJAI
A Fenntartó általános céljai:
A tanévben intézményünk 56 gyermeke lett iskolaköteles, melyből a következő évben 45 kezdi meg
iskolai tanulmányait.
Logopédiai ellátásban az idei évben 22 gyermek részesült.
- Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása:
Az idei tanévben 11 gyermekünk hátrányos, 6 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, mely
intézményünkben inkább az anyagiak hiányában és a szülők iskolázottságának hiányában mutatkozik
meg. Több éve segítjük ezeket a családokat ügyintézés során, ruhák és játékok részükre való gyűjtésével
illetve a szükséges tájékoztatással, javaslatokkal.
A nevelési tanácsadó vizsgálatán 8 fő vett részt, és számukra segítséget jelentett óvodánk három
fejlesztőpedagógusa.
- Dolgozók továbbképzésével a szakmai munka javulása:
Egy óvodapedagógusunk részt vett egy „ Matematikai és logikai fejlesztő játékok elemzése és
készítése”című 60 órás tanfolyamon.
Az intézmény két „angolos” pedagógusa az egész tanév folyamán részt vett a számukra előírt az „óvodai
angol nyelvvel való ismerkedés” összejövetelein.
Az intézmény két horvát nemzetiségi óvónője munkájukhoz szükséges szakkönyveket kapott és részesei
lehettek Kópházi „ Horvát nemzetiségi továbbképzésen.
- Mindennapos testedzés javítása:
Szokásos mozgás lehetőségeinket az idei évben is felajánlottuk; a mindennapos tornán, a testnevelés
foglalkozásokon, a sétákon, a kirándulásokon kívül az idén is kétszer úsztak, télen korcsolyáztak a
gyermekeink. A mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása nálunk kiemelt feladat, ennek
megfelelően minden alkalmat megragadtunk, hogy a közös mozgás örömforrás legyen, de egyben
hatékony fejlesztési lehetősséggé is váljon. Tornaszoba nélkül a csoportokban, a szabad levegőn, az
udvaron is mindig biztosítottuk a rengeteg, jó és esztétikus tornaeszközünkkel a mozgás lehetőségét.
Délutáni programként választható a tartásjavító és lábboltozat erősítő „ Pingu” torna, mely nagyon
népszerű a gyerekek és szülők körében.
Nagycsoportosainkkal részt vettünk a „Nagy sportágválasztó” programon, egy városi rendezésű játékos
sportvetélkedőn és egy focitoborzón, ahol nagyon jól, sportszerűen szerepeltek.
A hagyománnyá váló gyermekhét programja közé csoportok közötti váltóversenyt szerveztünk, ami
nagyon tetszett a gyerekeknek, lelkesen küzdöttek.
Fenntartó intézményünkre vonatkozó céljai:
- Gazdagítsák a vizuális tevékenységeket, új módszerek, eszközök, változatos tevékenységek
alkalmazásával.
Az egész tanév során igyekeztünk minél többféle technikával megismertetni a gyerekeket, minél több
eszközt igénybe venni.
A különböző meghirdetett rajzpályázatokon aktívan részt vettünk, ösztönöztük a gyermekeket a
részvételre.
Nagyon színessé és gazdaggá varázsoltuk a hagyományos adventi karácsonyi délutánunkat, sok,
változatos eszközt vásároltunk, melyekből a szülők szívesen készítettek gyermekeikkel közösen
karácsonyi díszeket.
A hagyományos gyermek-hét programjai közé rajzkiállítást, falrajz-versenyt és lufi-hajtogatást is
szerveztünk.
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- Törekedjenek a testi neveléshez, edzettséghez szükséges feltételek, eszközök biztosítására, a
mozgásfejlesztés hatékonyságának fokozására.
Ebben az évben beneveztünk egy óvodás sportvetélkedőre és egy ovis focitoborzóra, ahol gyermekeink
nagyon szépen szerepeltek, lelkesek és harcosak voltak. Nagy előnynek számított, hogy sokszor van az
óvodai mozgás lehetőségek között is váltóverseny és az udvaron focizás, így ismerték a szabályokat.
Az úszásoktatással, korcsolyaoktatással, tartásjavító tornával és a fokozott szabad levegőn való
testedzéssel az idei tanévben is folyamatosan fejlesztettük a gyermekeink testi képességeit. A szabad
mozgáslehetőség minél szélesebb körű kihasználását az udvari játékaink gyarapításával segítettük.
Pályázati lehetőségek útján próbáltunk ebben a tanévben is külső forrásokhoz jutni. Az udvar tárgyi
feltételeit az óvodai egyesület bevonásával szerettük volna gyarapítani, de pályázatunkat elutasították.
- Az óvodai nevelés során törekedjenek a horvát identitástudat megőrzésére, a kulturális örökség
megismerésére, a horvát nyelv aktívabb használatára.
A horvát – magyar csoportban folyó nemzetiségi kultúrát, szokásokat megismertető, felelevenítő
tevékenységeket az idei tanévben erősítette a Falumúzeumban megrendezett Nemzetiségi Napon való
részvétel, a Horvát Önkormányzat által szervezett karácsonyi műsor és az óvoda évzáró műsora.
Horvát csoportunk megnövekedett csoportlétszáma/ Szombathely egész területéről és Nardáról érkező
gyermekek/ még nagyobb odafigyelést, nagyobb munkát igényel a velük dolgozó pedagógusoktól.
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CÉLOK
Intézményünk mind a minőségpolitikája meghatározásával, mind minőségcéljai megfogalmazásával
kifejezésre juttatta, mely feladatokat szükséges megoldani, mit kell figyelemmel kísérni és miben kell
segítséget nyújtani.
Ebben a tanévben számunkra legfontosabb céljaink:
- Nevelésünkben kiemelkedő fontosságot kell kapnia a külső világ megismerésének.
A szülők szerint a gyermekeknek nyújtott tevékenységi formák közül a külső világ megismerése 27 % ban kíván változtatást, nagyobb odafigyelést. Ebben a tanévben fokozottan figyeltünk a környezettel
kapcsolatos élmények, új ismeretek, egyéni tapasztalások megszerzésére /autóbusz, rendőrautó és
motor, tűzoltó autó megtekintése; állatokkal és növényekkel való közvetlen ismerkedés; gyalogos és
buszos közlekedés szabályai; stb./.
A vizsgálataink azt mutatták, hogy a szülők 20%-ban tartják biztosítottnak a gazdag ismeretnyújtást és 33
%-ban a gondolkodást fejlesztő tevékenységeket. Évszakok, tevékenységek, növények, állatok és a
mindennapok során felvetődő témák segítenek minket abban, hogy minél több élményhez juttathassuk
gyermekeinket, növelhessük ismereteiket.
A matematikai ismeretnyújtás nagyon fontos: változatos gondolkodást fejlesztő feladatokat ajánlunk és
sok ilyen eszközt vásároltunk az elmúlt időben, pl. Logico fejlesztő csomagok.
Fejlesztő feladatlapok másolásával segítik egymást a csoportok óvónői, így változatos, alapos, sokrétű
fejlesztést hajtottak végre ebben a tanévben is.
- Tudatosan és tervszerűen szervezzük meg a szülőknek nyújtott tájékoztatás lehetőségét.
Vizsgálataink során kiderült, hogy a szülők egy része kevesli, 22 %-ának nem elegendő a gyermekéről
kapott tájékoztatás mennyisége. A mindennapi beszélgetések, a szülői értekezletek során kellő
lehetőség áll a szülők rendelkezésére, csak figyelmeztetni kell őket a tájékoztatás módjáról.
Törekedtünk arra, hogy inkább a délutáni órákban adjunk tájékoztatást a gyerekekről, ezzel ösztönöztük a
szülőket arra, hogy ne a délelőtti, aktív, tevékeny időnket akadályozzák kérdéseikkel.
- Segítsük elő, hogy a szülők megismerhessék az iskolára való alkalmasság feltételeit és az
iskolára való felkészítés lehetőségeit.
Kérdőíves vizsgálatunkban van kérdés arra vonatkozva, hogyan fejlődik gyermeke az óvodai évek alatt és
jó-e az iskolára való felkészítés. Az eredmények azt mutatják, hogy a szülők 74%-a szerint eleget és
23%-a szerint sokat fejlődött gyermeke, az iskolára való felkészítés 52% szerint jó, de 36% nem tudja
megítélni, hogy milyen. Fontosnak tartottuk, hogy szülői értekezlet során tájékoztassuk a szülőket arról,
hogy milyen feltételei vannak az iskolaérettségnek és milyen foglalkozásokat, kezdeményezéseket
végzünk a gyerekekkel, lehetőséget biztosítottunk arra, hogy beszélhessenek a logopédussal, nevelési
tanácsadóval, hogy minél több oldalról láthassák gyermekük képességét.
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÜNK
A VEZETÉS FELADATA
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A vezető elvárásokat fogalmaz meg a megfogalmazott minőségi célok megvalósításához. Az idei évben
külön figyelmet fordított az újonnan érkező kolléganők befogadására, segítette az intézmény, a közösség
szokásainak, szabályainak minél gyorsabb megismerését. Az új dolgozók beilleszkedése
problémamentesen megtörtént.
A megfelelő következetes, objektív ellenőrzés elősegíti az eredményességet és az előrehaladást. A
vezető által reálisan felállított követelmények hatással vannak a minőségre és folyamatosan arra
törekedett, hogy egészséges, biztonságos munkahelyi környezet alakulhasson ki.
Az idei évben külön figyelmet fordított az újonnan érkező gyermekek beszoktatására, az új mérési
rendszer bevezetésére és a mozgás, mint kiemelt nevelési terület került ellenőrzés alá.
A TERVEZÉS FELADATA
Az idei évet egy új kolléganő befogadásával kezdtük, majd hirtelen változásként egyik horvát óvónőnk
távozott. Sikerült találnunk a helyére horvát óvónőt, így két kolléganőnk zökkenőmentesen, könnyen
beilleszkedett.
Az intézményünk tervezési feladatai közül a szülőkkel, családokkal való közös programok
megtervezése került ellenőrzés alá, segítve az egyes csoportokban már kialakult szokások és
hagyományok egymással való megismertetésével.
Új programként, Márton napon lámpás,libás –felvonulást rendeztünk az udvaron, melyet szeretnénk
hagyományos ünnepként megtartani.
Az intézményünk tervezési feladatai közül a nagycsoportos gyermekek fejlettségének vizsgálati tervei
kerültek ellenőrzés alá. Az egyes csoportokban már kialakult és eredményessé vált módszerek
egymással való megismertetése segítette ezt a feladatot.
A MŰKÖDTETÉS FELADATA
Az óvodai folyamatok működtetése során elengedhetetlen a partnerek elvárásainak ismerete, melyhez
nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk a vélemények fogadására. A szülőkkel, partnerekkel való /
előzőekben igazolt / jó kapcsolatunk segít az őszinte, kétoldalú kommunikáció kialakulásában.
Az idei tanévben fokozott figyelem kísérte a gyermekvédelmi dokumentumok folyamatos ellenőrzését.
AZ ELLENŐRZÉS FELADATA
A pedagógiai nevelőmunka vizsgálata a vezető által végzett csoportlátogatással valósult meg, mely az
év folyamán minden csoportban megtörtént. A gyermekek fejlődésén túl az új gyerekek fogadása,
beszoktatása és a mozgás fejlesztés került ellenőrzés alá.
Az írásbeli munkák közül a felvételi és mulasztási naplók pontos vezetésére kellett nagyobb figyelmet
fordítani, illetve az új mérési rendszer bevezetését ellenőrizte a vezető.
A MÉRÉS FELADATA
Nevelőtestületünk kidolgozta a számunkra kedvezőbb, egyszerűbb és pontosabb gyermek mérési
lapokat, melyeket ettől a tanévtől alkalmaztunk.
Remélhetőleg jobban és könnyebben használható gyermekmérési rendszert készítettünk, az idén az
érkező kicsiknél és a középsősöknél bevezettük az új módszert.
ÖSSZEFOGLALÁS
A 2011/2012 – es tanévben is sikerült hosszú távú céljaink megoldására eredményeket felmutatni.
Intézményünkben novemberben törvényességi, tanügyigazgatási, szakmai ellenőrzés történt. A
vizsgálat pozitív eredményt hozott.
Előző évi pénzmaradványból és költségvetési többletigény támogatásával elkészült óvodánk felújítási
és bővítési terve. Célunk az óvoda hiányzó helyiségeinek pótlása és az egész óvoda korszerűsítése.
Az idén két egyesületi pályázatot adtunk be, melyek közül az egyiket elutasították, a másik még nem
került elbírálás alá.
Az óvodai egyesület az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összegből a gyerekeknek poharakat,
kancsókat és karácsonykor ajándékokat vásároltak.
Nyáron egyesületi pénzből két termünk parkettáját csiszoltattuk és lakkoztattuk, most pedig egyik
csoportunk festését, parketta csiszolását és lakkozását karbantartási keretből valósítjuk meg, de a festést
szülő végzi.
Egész tanév alatt a szülőkkel közösen gyűjtöttük az újságot,elemet, kupakokat, hogy ezzel is
támogatáshoz juthassunk.
Partnereink véleménye intézményünkről tükrözi, hogy mindent megteszünk gyermekeink érdekében,
hiszen óvodánkra a szeretetteljes légkör/74%/, a gyermekközpontúság/71%/, a kedves, segítőkész
dolgozók/89%/, az óvónők és gyermekek közötti pozitív kapcsolat/67%/ fontossága jellemző, melyet
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nagyon jól megalapoz gyermekszeretetünk /83% és jó szakmai felkészültségünk /59%/. Továbbra is úgy
kell dolgoznunk, hogy a hozzánk érkező családok óvodánkat a jó híre /55%/ miatt választhassák.
Minőségirányítási szervezetünk az IMIP –ben meghatározott céloknak megfelelően működik, ezért nem
volt szükség változtatásra.
A tanév pozitív eredményei alátámasztották, hogy intézményünkben a partnerközpontú óvoda
megteremtése, mint cél, jól alakul, hiszen igazolva látszik, hogy tevékenységeink partnereink
elégedettségét szolgálják. Óvodánk jó úton halad, hogy úgy alakítsa a működését, hogy az a dolgozók és
a partnerek számára is a helyi minőség elérését szolgálja.
Az idei tanévben végzett vizsgálatok, mérések igazolják, hogy intézményünk minősége
összességében javult.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A Mesevár Óvoda partnerek érdekében tett tevékenységei közül szeretnénk az alábbiakat kiemelni a
Szülői Közösség véleménye alapján:
- Az idei tanévben nagyon pozitív, segítőkész volt a pedagógusok szülőkhöz, gyermekekhez való
viszonya, kedvességük, gyermekszeretetük vidámmá, felszabadulttá tette a mindennapokat. Az új
horvát óvónő és az új dajka befogadása és beilleszkedése is könnyen, zökkenőmentesen zajlott.
Az óvoda horvát nemzetiségi nevelési programja hatékony, a gyermekek ismerkednek a horvát
nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal. Az idei tanévben is részt vettek több városi, kisebbségi
programon.
- A szülők számára nagyon megnyugtató, hogy a gyermekek egyéni igényeit, a gyermekeket
alaposan megismerve, állandóan szem előtt tartják az óvoda dolgozói és mindennap kielégítő
tájékoztatást adnak az óvodásokról.
- Az iskolaköteles gyermekek szüleinek iskolaválasztását aktívan segítették, következetesen
végezték az iskolára való alkalmasság vizsgálatát, a gyermekek szükséges fejlesztését a
nevelési tanácsadóval és az intézmény fejlesztő- pedagógusaival.
- Folyamatosan segítik, támogatják a hátrányos helyzetű gyermekeket és fontosnak tartják a róluk
való fokozott gondoskodást.
Az idei megrendezett családi programokkal megerősítették a már kialakult nagyon közeli, baráti,
jó kapcsolatot. /pl. adventi családi készülődés, karácsonyi teadélután, SZM-bál, gyermekhét, kerti
partik, stb./
- Az alanyi jogon járó angol nyelvoktatás megszervezése és lebonyolítása zavarmentes volt. A
foglalkozások helyszínéül szolgáló helység folyamatos karbantartást igényel /penészirtás,
szellőztetés /. A közeljövőben kiemelt feladatként kellene kezelni – a többi óvodához hasonlóan –
a hiányzó helyiségek kialakítását.
- Az óvoda tárgyi felszereltségét, esztétikáját folyamatosan javítják, végzik a belső felújításokat
/gyermeköltöző területének növelése, több gyermek öltözőszekrény, csoportszoba bútorzatának
cseréje, stb./. Új lehetőségként közös papír és veszélyes hulladékgyűjtést szerveztek, melynek
összegét az udvari homok cseréjéhez használják fel.
- Az intézmény segítésére és támogatására létrehozott egyesület működtetéséért mindent
megtesznek, mellyel gyermekeink érdekeit szolgálják. Folyamatosan pályázatokat ad be az
egyesület, melyek sikerét látjuk visszaforgatva gyermekeink mindennapjai során és magunk is
segítünk adónk 1%-ának felajánlásával. (mozgásfejlesztő eszközök és udvari játékok).
Az intézmény minősége az oktatás – nevelés vonatkozásában és tárgyi téren összességében javult. Az
egész tanév folyamán biztosítottnak láttuk gyermekeink megfelelő fejlődését, jól érezték magukat a
dolgozók által kialakított családias légkörben. Az intézmény dolgozóinak minőségi munkájában továbbra
is bízunk és lehetőségeinkhez mérten szívesen támogatjuk őket.
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NAPSUGÁR ÓVODA

Az érvényben lévő közoktatási törvény értelmében elvégeztük a minőségirányítási programunk
végrehajtásának értékelését 2012. 06. 30-ig.
Az értékeléshez, nevelőtestületünk a következő alapelveket fogalmazta meg.
Alapelvünk:
- a törvényességnek való megfelelés
- az értékelés szakmai és etikai szabályainak betartása
- az értékelés eredményének nyílt, őszinte közlése
- az, hogy az értékelés eredménye az IMIP végrehajtásának javítására irányul
ÉRTÉKELÉS
Minőségirányítási programunkhoz kapcsolódva három célt fogalmaztunk meg:
 az oktatás minőségéhez
 a pedagógusokhoz kacsolódva
 az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kacsolódva
Munkánkban kiemelt hangsúlyt fektettünk eredményeink megtartására, továbbfejlesztésére, a
pedagógiai elveinkhez való hűségre, az innovációs készségre.
Az IMIP munkatervi feladatainak megvalósításába hatékonyan kapcsolódott be a nevelőtestület
mérésekkel, és kiemelt szerepet kapott a játék és anyanyelvi munkaközösség, valamint a teljes
alkalmazotti közösség.
Az IMIP végrehajtásának értékelése
egyrészt a fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó feladatok
megvalósítására,
másrészt intézményünkre vonatkozó elvárásokból adódó feladatok megvalósítására,
harmadrészt minőségirányítási programunkban megfogalmazott egyéb feladatok megvalósítására
irányul.
Az adatfelvételhez
- kérdőívet
- adatlapot használtunk.
Jelenlegi minőségügyi programunk az ÖMIP-nek való megfeleltetés miatt tartalmazza az új
kérdőíveket. Ennek a változtatásnak az oka az átláthatóság, a hatékonyabb munkavégzés.
Szervezet
A minőségügyi rendszer irányításának szervezeti struktúrájában változás nem történt.
Az IMIP végrehajtásának értékelése
Intézmény feladatai/fenntartói
követelmények
A törvények mindenkori ismerete
 tudatos munka

Eredmények a 2011/2012-es nevelési
évben
 Nevelőtestületi értekezlet, óvónői
megbeszéléseken
a
vezető
tájékoztatója
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Jogszerű működés biztosítása



továbbképzés

való

Kihasználtuk a társintézmények
által felajánlott ingyenes szakmai
napokat és képzési lehetőségeket.
Részt vettünk városi és megyei
munkaközösségi foglalkozásokon.

 Csoportonkénti
felmérés
az
óvodai
programokra
a
szeptemberi szülői értekezleten

Igények megismerése

 nyitottság

 Rendezvény szülőkkel:
Márton nap
Gyermeknap
2 csoport kirándulása
munkadélutánok
bál
Terményünnep
 Közösségi érzés, erősödött a
kapcsolat

 információgyűjtés

 Partneri igény és elégedettség
mérés gyermekek, szülők,
alkalmazotti közösség körében,
Folyamatos kapcsolattartás
 Részvétel egymás rendezvényein
 Személyes kapcsolat az Aranyhíd
Nevelési, Oktatási és Integrációs
Központ dolgozóival
 Német Önkormányzattal való
kapcsolat pozitív erősítése
színházlátogatás, pedagógusnap, közös
vacsora, karácsony
 Nevelőtestületi
értekezleten,
megbeszéléseken biztosítottuk az
intézményen belüli és kívüli
információáramlást.
 szakmai napok hat alkalommal

partnerkapcsolat erősítése
Kommunikáció javítása partnereinkkel

Szervezeti kultúra fejlesztése


Dokumentumaink
jogszabályoknak
megfeleltetése

Információáramlás

Részvétel szakmai rendezvényeken



Pályázati figyelés, pályázatírás

Generali
a
Biztonságért
Alapítvány (100.000.- Ft)
A gyermekek egyéni képességeihez Szintfelmérés
igazodó
differenciált
fejlesztés
megvalósítása
 Tehetséggondozás
 Rajzpályázatok eredményei
 Csótó futás eredményei
 Sportdélután eredményei
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Játékos közlekedési vetélkedő

Felzárkóztatás



Egyéni fejlesztési terv készítése
Egyéni
és
mikrocsoportos
fejlesztések végzése
 beszámoló
a
fejlesztés
eredményéről
 Szülők
informálása
(szülői
értekezlet, fogadóóra, nyílt nap)
Szakmai felkészültség magas
Teljesítményértékelés
Pedagógusok reálisan értékelik magukat.
 Önértékelő lap pedagógusoknak
Egy- két esetben fordult elő alulértékelés.
 Önértékelő lap dajkáknak
törekednek
a
 Önértékelő lap az intézmény Módszertanilag
változatosságra
egyéb dolgozóira
Igényesek környezetükre, munkájukra
Gyermekekkel
való
bánásmódjuk
elfogadó
Nem egyenlő terheléssel történik a
feladatok végzése
Együttműködési készség jobbítása
Információ áramlás hatékonysága

Partneri igény és elégedettség eredményei
Terület
Gyermek

Cél

Keletkezett
dokumentum
A
gyermek Vizsgálati
elégedettségének eredmények
és
igényeinek
felmérése

I
G
É
N
Y

É
S

E
L
É

Szülők
 Működési feltételek
 Nevelés színvonala
 Szülő – óvoda
kapcsolata
 Program
szellemisége

A
szülők Kitöltött
elégedettségének kérdőívek
és
igényeinek összesítője
felmérése

Nevelőtestület
 Működési feltételek

A nevelőtestület Kitöltött
elégedettségének kérdőívek

Megállapítások
A legmagasabb
az elégedettség
az udvari játék
és
a
mesehallgatás
és a fogmosás
vonatkozásában.
Elégedetlenség:
babaszobai
játék, pihenés
és öltözködés
területén.
92%
92%
90%
91%
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85,8%

G
E
D
E
T
T
S
É
G








igényeinek összesítője
Nevelés színvonala és
Szülő – óvoda felmérése
kapcsolata
Program
szellemisége
Partnerkapcsolat
Személyi feltételek
Óvoda -gyermek

94%
90,6%
94%
88%
91%
94%

Nem
pedagógus
alkalmazottak
 Működési feltételek
 Nevelés színvonala
 Szülő – óvoda
kapcsolata
 Személyi feltételek
Anyanyelv
G
Y

A munkatársak Kitöltött
elégedettségének kérdőívek
és
igényeinek
felmérése

88%
83%
90%

76%
Hangzóejtések,
Csoportnaplóban Az év eleji
beszédértés és rögzítve
méréshez képest
beszédhallás
javulás
következett be.

E
R

Szociometria

M
E

Képességmérés

K
I
M Nagycsoportosok
iskolakészültségének
É szűrése (szept. máj.)

A
gyermek
elhelyezkedése a
csoport
közösségben
Gyermekeink
megismerése,
fejlesztés
irányának
meghatározása
céljából
Fejlesztendő
területek
meghatározása

R
É
S
E
K

SNI-s
megfigyelése

gyermekek Sajátos nevelési
igényből adódó
területek
kijelölése
Óvodások mentálhigiénés A
csoport
megfigyelés
erősségeinek és
gyengeségeinek
kimutatása
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Csoportnaplóban A
felmérés
rögzítve.
elégedettséget
mutat.
Porkolábné
Balogh Katalin
fejlettségmérő
lapjai
Egyéni
fejlesztési
DIFFER

A gyermekek
személyisége
pozitív
tendenciát mutat

A
gyermek
terv önmagához
képest
viszonyított
fejlődése
Egyéni
Sajátos nevelési
fejlesztési terv
igényből adódó
hátrányok
csökkentése
Csoportnaplóban A
csoportról
rögzítve
kapott összkép

Összegzés: az elmúlt év tapasztalatai, hogy az alkalmazotti közösség minden tagja részt
vett a minőség fejlesztő munkában, segítette a helyi nevelési program színvonalas
megvalósítását. A gyermekekkel való kapcsolatot az elfogadó szeretet, türelem, őszinteség,
segítőkészség jellemezte.
Partnereink jogos és megvalósítható igényeinek megfelelésére törekszünk a jövőben is.
Fontos feladatunknak tekintjük szervezeti kultúra fejlesztését. A következő év feladata a
nagyobb önállóssággal való feladat ellátás.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A Napsugár Óvoda Szülők Közössége az óvoda minőségirányítási programjával kapcsolatban a
következő értékelést készítette:
A nevelőtestület stabil, összeszokott közösség. Fluktuáció nem jellemző, a nevelési év elején új vezető
került az óvoda élére, aki folytatva elődei eredményes munkáját, szoros kapcsolatot alakított ki a
szülőkkel. Ez a nevelőtestület, alkalmazotti közösség bizonyítottan képes a folyamatos megújulásra.
Szakmai képzések, tapasztalatcserék segítségével, a szülők igényeinek kielégítésével ér el sikeres
személyiségfejlesztést a gyermekeknél. Messzemenően figyelembe veszik a szülők reális partneri
igényeit, kéréseit. Az óvoda-szülők együttműködésének eredménye tükröződik az SZM bálon és
Gyermeknapokon, valamint további nyilvános rendezvényeken való aktív részvétel arányában,
segítségnyújtásban. Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy az utóbbi évben tovább folytatódott a tárgyi
feltételek javítása. Szülői támogatással és társadalmi munka felajánlásával megvalósult az óvoda kerítés
melletti sövényének cseréje. Az intézmény feladatából adódó normál, nemzetiségi, sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelését, egyéni fejlődési ütemét szem előtt tartva, magas szinten végzik
nevelőmunkájukat. A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, fejlesztése különös odafigyelést,
segítségnyújtást igényel, melyre az intézmény valamennyi dolgozója nagy hangsúlyt fektet. Egyre
nagyobb odafigyelést kapott az évben a kiemelt képességű gyermekek tehetséggondozása. Jelenleg két
csoportba járnak német nemzetiséghez tartozó gyermekek. Lehetőséget teremtenek a gyermekek
számára a német identitástudat kialakulására, hagyományaik ápolására.
Összességében az IMIP hatása és elégedettsége jónak mondható, ez talán köszönhető annak, hogy
ebben a nevelési évben kibővítették a közös rendezvények palettáját, ezzel is nyitottabbá vált az óvoda a
szülők számára. Továbbra is törekedni kell az elégedettségi mutatók fenntartására.
Gratulálunk eddigi munkájukhoz, további eredményes együttműködést kívánunk!

PIPITÉR ÓVODA
ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK:
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Általános elvárások

2011-2012 évre kitűzött
minőségi célok

Megvalósított feladatok,
eredmények
A tehetséges gyermekeinket a
város következő
rendezvényeire vittük:
- Nagy Sportágválasztó a
főiskolán,

Hatékonyabb
tehetséggondozás

Külön foglalkozások,
lehetőségek biztosításával a
tehetséges gyermekek
bemutatkozásának,
kibontakozásának segítése.

-

Vácis ovis focikupa,

-

Derkó Kupa,

-

Csó-tó futás,

-

fociválogató a Haladás
pályán,

-

„Ovis Tárlat” a
Gyermekek házában

-

Kincsőrzők fesztiválja
Váci Mihály Általános
Iskolában

-

rendszeresen részt
vettünk
rajzpályázatokon

A minőség iránti
elkötelezettségre törekvés.
A minőségirányítási
program működtetése

Szülői és gyermeki
elégedettség elérése.
Partnerintézményeinkkel való jó
együttműködés.

A kidolgozott minőségirányítási
program a partnerközpontúság
szerint működjön.
A szülők
elégedettségvizsgálata: A
szülők elégedettek az óvoda
nevelési programjával (98%)
Érzékelik a Montessori
pedagógia hatását matematikai
gondolkodás, önállóság és
ismeretek gyarapodása
területén.
A gyermekek legkedveltebb
tevékenysége a Montessori
eszközökkel való
tevékenykedés, az udvari játék,
csendjáték, körjáték.
Az együttműködési megállapodási szerződés keretében
velünk kapcsolatban lévő
intézmények vezetői
elégedettek a kapcsolattartási
formáinkkal.

Hatékonyabb

- Napi testmozgás udvaron,
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egészségnevelés
Mozgásigény kielégítése,
edzettség növelése.
Folyamatos feladatunk az
egészségnevelési szokások,
egészségtudatos életmódra
nevelés

csoportban - zenével,
- jégkorcsolya, úszás, ovis foci,
néptánc segítségével
mozgásigény kielégítése,
- rendszeres
gyümölcsfogyasztás,
- Udvari kút segíti a gyermekek
vízigényének kielégítését,
- só szoba rendszeres
használata

FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK:
Fenntartó elvárások

Célok

Eredmény
-

gyermeki

és

szülői

elégedettségvizsgálat
pozitív eredményei
A Montessori pedagógia
minőségi közvetítése

- A Helyi Nevelési Program
színvonalas megvalósítása,

-

nyílt nap a gyermekek
szüleinek

-az intézmény részvétele a
különböző városi
rendezvényeken

-

nyílt nap tartása

-

leendő óvodások
számára
nemzetiségi
összejövetelen
kézműves foglalkozások

-

Adventi

Fő

téri

szereplés
-

kapcsolattartás a Váci
Mihály Általános iskola
Montessori

pedagógiát

alkalmazó

osztályaival

és pedagógusaival.
Önképzés, szakmai
megújulás

Továbbképzéssel,
napok látogatásával az

elvégezte a nevelési év

ismeretek

során

növelése,

Házi

-

bemutatóval

tapasztalatok
A

átadása

a

kolléganők

régi

dolgozók

ismeretei felfrissítésére
Montessori

tanfolyamot

Az új dolgozók számára
ismeretszerzés céljából,

egymásnak

-

kolléganő

Montessori tanfolyamot

tapasztalatszerzés.

-

Két

szakmai

önképzéssel,

-

-

a Montessori pedagógia

végzett
számának

részletes feldolgozása,
-

gyakornokok

számára

növelése

tartott

Szakvizsgás

foglalkozásokkal,
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bemutató
és

pedagógusok

pedagógiai

számának növelése.

való

napokon
részvétellel

tapasztalatszerzés,
azok

és

későbbi

alkalmazása.
-

lehetőség

a

szakmai

párbeszédre a fiatal és
a

tapasztalt

kollégák

között.
-

Szakvizsgát

szerzett

egy kolléganő.
Kisebbségi nyelvhasználat
gyermekek és szülők
körében

- folyamatos német
nyelvhasználat,
- szülők bátorítása az otthoni
német beszélgetésre

- óvodai szerepléseken két
nyelven szólalnak meg a
gyermekek,
- óvónői példamutatás
- hírek, programok, meghívók
kifüggesztése a faliújságra két
nyelven.

A gyakornoki feladatok
ellátása - gyakornok,
támogató óvodapedagógus

A gyakornokok munkájának,
támogatásának értékelése,

A gyakornokok megismertetése:
- a szabályzatban
meghatározott területekkel,
-A gyakorlati munkával
(hospitálások),
-Önként vállalt feladatok
megoldása,
-Látogatás a város óvodáiba
szakmai rendezvényekre,

PARTNERI IGÉNY-ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS A 2011/2012 NEVELÉSI ÉVBEN
Partnerek

Elégedettség

Igény

Gyermekek
véleménye

Szeret óvodába járni – 100%
Udvari játék – 96%
Csendjáték – 95%
Mesehallgatás – 93%
Körjáték, ének – 91%

- Udvari játékok: focipálya,
mászóvár,
- Csoportszobába: galéria, dvd
lejátszó,számítógép.

Szülők véleménye

- Montessori pedagógia hatásai,
- Óvónők kedvessége, felkészültsége,
elhivatottsága,
- Esztétikus, igényes környezet,
csoportszobák,
-A német nyelvvel való ismerkedés
lehetősége

Bölcsődevezetők

- Továbbra is maradjon a kialakult szoros
kapcsolat az intézmények között, ez
megkönnyíti az átmenetet,
- jól bevált a barkácsolás, játszóház
program, amire elhívjuk a bölcsődéseket.

- Minden csoportban két teljes
munkaidős óvónő legyen,

- Korszerűbben felszerelt udvar

-

továbbra

is

igényt

tartanak

a

közös

programokra,

jónak

ítélik

kapcsolatukat

óvodánkkal
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-

új

igény,

hogy

bölcsődések

a

szívesen

látogatnák

német

nemzetiségi
csoportjainkat
Iskolaigazgatók

-A pedagógusok találkozói segítik a
szakmai együttműködést,
- Viselkedés, szokásrendszer, figyelem,
fegyelmezettség a pozitívumaink,
- rendezvényeink színvonalasak,
- munkánkon tükröződik a
gyermekszeretet, gondoskodás,
szakmaiság,
-A gyermekek német tudására tudnak
építeni.

Mindhárom iskola (Váci,
Derkovits, Reguly) elégedett az
óvodával való kapcsolattal
Reguly iskola részéről igény
lenne nemzetiségi néptánc
bevezetésére az óvodában,
melyhez ők biztosítanának
oktatót, a távolság
leküzdéséhez közösen
pályázhatnánk autóbuszra

INTÉZMÉNYI CÉLOK:
Eredmények:
- Fejlesztéssel a

Célok:
Hatékony gyermekvédelem,
esélyteremtés

HH-s és HHH-s gyermekekre
fokozott odafigyelés

hátrányok leküzdése,
-

Igazolások kiadásával
óvodáztatási támogatás
biztosítása,

-

HH-s és HHH-s
gyermekek naprakész
nyilvántartása

Gyakornoki szabályzatban
rögzítettek alapján a
gyakornokok támogatása,
beilleszkedés segítése

Cél:
A gyakornokok munkájának
koordinálása mentorok
segítségével.

A föld népei- hazájuk

Cél:
Másság, különbözőség
természetes elfogadása

Eredmény:
Gyakornokok szakmai
fejlődése, munkájuk magasabb
színvonalon való végzése.
Önként vállalt feladatok
gyorsabb megoldása.
Látogatás a város óvodáiba,
szakmai rendezvényeire
Eredmény:
Érzelmi nevelés során
gyermekek érzelmi
intelligenciája nőtt

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Mi, szülők összességében nagyon elégedettek vagyunk a Pipitér Óvoda nevelő- oktató munkájával és
úgy gondoljuk, hogy sikeres volt a 2010/2011-es év.
Tapasztaljuk, hogy egyre több szülő, ismerős érdeklődik a Montessori nevelés módszereiről és hiszünk
annak fejlesztő, jótékony hatásában. Örülünk neki, hogy a Pipitér Óvoda a Montessori pedagógia
speciális eszköz-rendszerét tudja biztosítani gyermekeink számára, és örömmel hallgatjuk otthon
gyermekeink élménybeszámolóját a Montessori játékokról az azok használatában való elmélyülésről.
A néphagyományok megőrzését, azok ápolását sajnos egyre kevesebb család tartja fontosnak a mai
világban. Köszönjük a Pipitér Óvoda testületének, hogy ebben az évben is előtérbe helyezték, hogy
gyermekeink megismerhessék a népi szokásokat, az ezen alapuló kézművességet.
Számos családnak nagyon sokat jelent az, hogy a német kisebbséghez gyermekeknek is ad lehetőséget
az óvoda arra, hogy hagyományaikat ápolják, identitásukat ezzel is erősítve. Mi szülők- nyilván Önökkel
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együtt- büszkék vagyunk gyermekeink sikereire, csodáljuk kis műalkotásaikat, amit kiállítanak az óvodai
folyosókon, örömmel hallgatjuk otthon a dalokat és mondókákat, amik mind-mind az óvoda munkájának
gyümölcsei.
Az óvoda programjában örömmel olvastunk az óvónők önképzési törekvéseiről, továbbképzéséről, hiszen
az ő fejlesztésük gyermekeink javára válik és őszintén reméljük, hogy a jövőben több lehetőségük lesz
erre. Mindenképpen fontosnak tartjuk az innovatív nevelési módszert, hisz a világ is – amiben
gyermekeink felnőnek – állandóan megújul.
Rátérve az óvoda tárgyi feltételeire, gyermekeink nagyon évezik az új, remek és
biztonságos udvari játékokat.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a továbbiakban is elengedhetetlennek tartjuk az intézmény – és közvetlen
környezetének – állagmegóvását, korszerűsítését, és szeretnénk, hogy a gyermekmosdók felújítása
folytatódjon.
Zárszóként sok örömet, játékot és sok-sok jó gyermeket kívánunk az óvodának a jövő évre is.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Az ÖMIP-ből adódó
általános intézményi
célok

Az évi
feladat
volt-e?

A kitűzött cél
megvalósításának
módja (mit
tettünk)
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Teljesülés
mutatója
(indikátorok)
(lásd: ÖMIP

Fenntartói
ellenőrzés, illetve
saját mérési
eredmények

Keletkezett-e
dokumentum?

15. old.)
Igen
I. A nevelési-oktatási
intézmények
mindegyikére vonatkozó
célok
1.Fenntartói
elvárások
jelenjenek
meg
az
intézmény
dokumentumaiban és a
mindennapi munkában.
2.Az
intézmény
gazdálkodása
és
ügyrendje a hatályos
jogszabályoknak és a
belső szabályzatoknak
megfelelően történjen.
3.Az
intézmények
járuljanak
hozzá
a
működési
feltételeik
javításához, pályázati
lehetőségek
felhasználásával.
4.A kisebbségi oktatásnevelés
igénybevételére minden
igénylő
számára
a
továbbiakban is legyen
lehetőség.
II. Egyes
intézménytípusra
vonatkozó célok
1.Az óvodai rendszer a
valós
igényeknek
megfelelően,
ahhoz
folyamatosan igazodva,
a
szakmai
és
gazdaságossági
szempontok
egyenrangú
figyelembevételével
biztosítsák a felvehető
gyermekek számára a
szükséges
óvodai
gyermekcsoportok
működését.
2.Az óvoda idegen nyelv
feltételeinek
biztosításával
egyre
több gyermek játékos
módon ismerkedjen az
angol
és
német
nyelvvel.
III. A közoktatás és más
ágazatok kapcsolatából
adódó célok
1.A
rendszeres
egészségügyi ellátás,
szűrővizsgálatok
megszervezése,
foglalkozás
egészségügyi
szolgáltatás biztosítása.

Nem

Igen

Folyamatos
naprakész
állapotban
vannak a
dokumentumok.

x

Fenntartói
ellenőrzés

x

x

x

x

x

x

Kezdő és haladó
tanfolyamok
megszervezése
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8 csoportban
tanultak a
gyermekek
idegen
nyelvet.

x

Nem

A célok megvalósításával kapcsolatos megjegyzéseim: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztálya 2010. október 25-november 16-ig elvégezte intézményünk törvényességi,
tanügyi-igazgatási és szakmai ellenőrzését. Ennek keretében megtörtént intézményünk hivatalos
dokumentumaink ellenőrzése, melyről jelentés készült. Az ellenőrzés minden dokumentumot rendben talált.
Az Önkormányzat ebben a tanévben is biztosította a szombathelyi lakcímmel rendelkező meghatározott
korosztály számára az ingyenes német és angol játékos nyelvvel való ismerkedést. Ezt a gyermekek igénybe is
vették. 4 kezdő és négy haladó csoportban tanulhattak a gyermekek.
Fenntartói
Teljesülés
Keletkezett-e
Az évi
A kitűzött cél
mutatója
feladat
megvalósításának
ellenőrzés, illetve dokumentum?
(indikátorok)
volt-e?
módja (mit
saját mérési
Az ÖMIP-ből adódó
(lásd: ÖMIP
tettünk)
eredmények
szakmai célok
15. old.)
Igen Nem
Igen
Nem
I. A nevelési-oktatási
intézmények
mindegyikére vonatkozó
célok
Nevelési
1. Kapjon hangsúlyt a
tanév végi
Programban,
kiemelkedő képességű
mérés- értékelés
x
x
egyéni fejlesztési
gyermekek,
tanulók
eredményei
tervekben
tehetséggondozása.
rögzítve
2. Minden
nevelésioktatási
intézmény
törekedjen
a
Környezetismereti
kompetencia
alapú
és matematikai
nevelés módszereinek
x
x
epochákba
megismerésére,
illesztve
elemeinek beépítésére
a
helyi
nevelési/pedagógiai
programokba.
Tankötelesek
Nevelési
3. Minden intézményben
koruak85%-a
Programunk
egyéni mérés –
törekedni
kell
a
megkezdi
x
egyéni
értékelés
x
gyermekek
általános
eredményei
személyiségfejlesztésé
képességfejlesztő
iskolai
nek biztosítására.
program
tanulmányait.
4. Valamennyi
intézményben törekedni
kell
a
korszerű
pedagógiai
és
módszertani eszközök
alkalmazására.
A
Belső
pedagógusok
továbbképzések,
x
x
módszertani kultúrájuk
munkaközösségi
fejlesztésével
–
foglalkozások,
szakmai képzésekkel,
önképzések
továbbképzésekkel,
alkalmával
önképzéssel
–
folyamatosan emeljék a
szakmai
munka
színvonalát.
5. Javítani
kell
a
mindennapos
testmozgás feltételeit,
és
továbbra
is
x
biztosítani
kell
a
szervezett úszásoktatás
lehetőségét.
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6. Hatékonyabbá kell tenni
az
egészségnevelés
programját – különös
tekintettel
a
megelőzésre – annak
érdekében, hogy az
egyes
korosztályok
egészségi
mutatói
javuljanak.
II. Egyes
intézménytípusra
vonatkozó célok
1. Az
óvodák
gondoskodjanak helyi
nevelési
programjuk
színvonalas
megvalósításával
a
gyermekek
szociális,
testi,
értelmi
képességeinek egyéni
és életkor specifikus
fejlesztéséről.
III. A közoktatás és más
ágazatok kapcsolatából
adódó célok

x

Helyi program
maradéktalan
megvalósítása

x

nagycsoportos
gyermekek
iskolakészültsége

x

A célok megvalósításával kapcsolatos megjegyzéseim:A kiemelkedő képességű gyermekek számára biztosítottuk
a városi szintű megmérettetéseken való részvételt. Ének, sport mesemondó és rajz pályázatokon vettünk részt..
Ezeken a rendezvényeken tehetséges gyermekeink szép eredményeket értek el. Nevelési Programunk egyéni
képességfejlesztő program, ahol biztosítjuk, hogy minden gyermek saját képességeihez mérten fejlődjék. Kiemelt
területünk a matematika és környezetismeret, mely területeken magas szintű ismeretátadás történik a gyermekek
életkorának megfelelően. Az idei tanévben a két munkaközösség a gyermekek mérés-értékelési rendszerét
vizsgálta felül és kidolgozta módosított, korszerűsített változatát.

Az ÖMIP-ből adódó
szociális feladatokhoz
kapcsolódó
intézményi célok

Az évi
feladat
volt-e?
Igen

A kitűzött cél
megvalósításának
módja (mit
tettünk)

Teljesülés
mutatója
(indikátorok)
(lásd: ÖMIP 15.
old.)

Nem

Fenntartói
ellenőrzés,
illetve saját
mérési
eredmények

Keletkezett-e
dokumentum?

Igen

I. A nevelési-oktatási
intézmények
mindegyikére vonatkozó
célok
1.Az intézmények feladata a
különleges
pedagógiai
támogatást
igénylő,
sajátos nevelési igényű
gyermekek,
tanulók
befogadása,
az
esélyegyenlőség
biztosítása.
2.Törekedni kell a hátrányos
helyzetű,
illetve
a
halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók
esélyteremtésének
biztosítására, a megoldási
lehetőségek felkutatására
és alkalmazására.

x

x

Szakvélemény
alapján az SNI-s
gyermekek
fogadása,
megfelelő
fejlesztésről való
gondoskodás az
Aranyhíd
Nevelésiintegrációs
Központtal

Ebben a
tanévben 2SNIs gyermekkel
foglalkoztunk

Minden
programban
vegyenek részt
ezek a
gyermekek

Kirándulásokon,
közös
programokon
való részvétel
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x

x

Nem

3.Valósuljon
meg
a
hatékony együttműködés
a közoktatási intézmények
között a gyerekek, tanulók
problémáinak
kezelésében, a hátrányok
kompenzációjában,
a
x
prevencióban, valamint a
hátrányos
és
a
halmozottan
hátrányos,
továbbá a sajátos nevelési
igényű gyerekek, tanulók
nevelésében,
oktatásában.
II. Egyes intézménytípusra
vonatkozó célok (óvodák)
1.
Az
óvodák
programkínálatukkal,
családias
légkörükkel,
szülők számára biztosított
előzetes
tájékoztatással
x
segítsék elő, hogy a
hátrányos
helyzetű
gyermekek 3 éves korban
teljes körűen kerüljenek
be az óvodába.
2.
Az
óvodák
törekedjenek a rendszeres
Értekezleteken,
kapcsolattartásra
a
Beszámolók,
közös
Napi kétoldalú
gyermekvédelmi, szociális
értékelések
x
x
megbeszéléseken
kapcsolat
és
egészségügyi
elkészítése
való részvétel.
intézményekkel,
pedagógiai
szakszolgálatokkal.
III. A közoktatás és más
ágazatok kapcsolatából
adódó célok
1.
Komplex rendszer
együttműködése
a
segítségre
szorulók
érdekében:
Probléma
Élő kapcsolat az
intézményvezetők,
megoldásban
x
x
említett
gyermekés
való részvétel
szervezetekkel
ifjúságvédelmi felelősök,
Gyermekjóléti Szolgálat,
Gyámhivatal, Rendőrség,
civil szervezetek.
2.
Az
étkezési
támogatási
segélyek
esetében az intézmények
x
és az érintett hivatal
együttműködése.
A célok megvalósításával kapcsolatos megjegyzéseim: Ebben a tanévben 2 SNI-s gyermek fejlesztése történt. A
fejlesztés óvodai csoportban és az utazó gyógypedagógus segítségével valósult meg.. Ebből 1gyermek
szeptembertől normál tantervű iskolában folytathatja tanulmányait gyógypedagógusi rásegítéssel. A
gyermekvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart a problémás gyermekek családsegítőivel, szükség esetén
azonnal jelez, intézkedik.

Az ÖMIP-ből adódó
minőségügyi célok

Az évi feladat volte?

A kitűzött cél
megvalósításán
ak módja (mit
tettünk)
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Teljesülés mutatója
(indikátorok)
(lásd: ÖMIP 15. old.)

Fenntartói
ellenőrzés,
illetve saját
mérési

Keletkezett-e
dokumentum
?

eredmények
Igen
I. A nevelésioktatási
intézmények
mindegyikére
vonatkozó célok
1.
Minden
intézmény
működtesse
intézményi szintű
mérés-értékelési és
minősítő
rendszerét, amely
az
intézmény
minden
tevékenységi
területére terjedjen
ki.
2.
Az
intézmények
rendszeresen
értékeljék
minőségirányítási
programjuk
megvalósítását és
szükség
esetén
ennek megfelelően
módosítsák
tevékenységüket.
II. Egyes
intézménytípusra
vonatkozó célok
1.Az
óvodák
folyamatosan
működtessék saját
minőségfejlesztő,
teljesítményértékel
ő
és
minősítő
rendszerüket.
III. A közoktatás és
más ágazatok
kapcsolatából
adódó célok

Nem

Igen

x

Teljesítményért
ékelési
rendszer
működtetése

x

A
minőségfejleszt
ő rendszer
működtetése

önértékelések,
ellenőrzési
dokumentumok
eredményei pozitívak

Partneri elégedettség
fenntartása

Nem

x

Intézkedési
tervek,
feljegyzések
készítése

x

x

A célok megvalósításával kapcsolatos megjegyzéseim:A teljesítményértékelési szabályzatnak megfelelően a
pedagógus és nem pedagógus munkatársak munkája ellenőrzésének-értékelésének a megadott határidőig történő
elvégzése, dokumentálása. A minőségfejlesztő team a partneri együttműködésből adódóan évközben elvégezte a
partneri elégedettségvizsgálatokat, elkészítette az intézkedési terveket, feljegyzéseket és irányította az ebből adódó
feladatokat.

Az ÖMIP-ből adódó intézmények
közötti együttműködéssel
kapcsolatos célok

Az évi
feladat
volt-e?
Igen

A kitűzött cél
megvalósításának
módja (mit
tettünk)

Nem

Teljesülés
mutatója
(indikátorok)
(lásd: ÖMIP
15. old.)

Fenntartói
ellenőrzés,
illetve saját
mérési
eredmények

Keletkezett-e
dokumentum?

Igen

I. A nevelési-oktatási
intézmények mindegyikére
vonatkozó célok
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Nem

1.
Erősíteni
kell
az
öntevékeny szakmai műhelyek
városi szintű koordinációját és
együttműködését.

2.
Az intézmények aktívan
működjenek közre a városi
ünnepségeken, rendezvényeken.

x

Városi sport
rendezvényeken,
vers, ének,
mesemondó
versenyeken,
rajzpályázatokon,
városi
Pedagógusnapon
való részvétel

x

3.
Továbbra is hatékonyan
kell működtetni az információs
rendszert a fenntartó és az
intézmények között, valamint
biztosítani kell a különböző
szinteken keletkező információk
cseréjét, megismerhetőségét.
4.
Az intézményrendszerben
biztosítani kell a rugalmas
átjárhatóságot. Az intézmények
működjenek
együtt
az
átjárhatóság
megvalósítása
érdekében.
II. Egyes intézménytípusra
vonatkozó célok

Különböző
díjak,
elismerések,
eredmények
születtek

x

x

x

III. A közoktatás és más
ágazatok kapcsolatából adódó
célok
1.
Az intézmények vezetői
ápoljanak
kapcsolatot
a
x
közművelődési ágazat egyes
intézményeivel.
2.
Az intézmények vezetői
alakítsanak ki munkakapcsolatot
x
a tömegsport, a szabadidősport,
a versenysport szervezőivel.
A célok megvalósításával kapcsolatos megjegyzéseim: Három nagy városi sport rendezvényen vett részt óvodánk,
vers, ének, mesemondó versenyeken és rajzpályázatokon sikeresen szerepeltek óvodásaink. Óvodánk adta a Városi
Pedagógusnapi ünnepség óvodai részét.
Az évi
feladat
volt-e?

Az ÖMIP-ben
meghatározott saját
intézményi célok

Igen
1.Kiemelten kezeljék a
pedagógusok a játékba
integrált, differenciált és
életkor specifikus
képességfejlesztést és
tehetséggondozást.
A nevelő fejlesztő munkában
jelenjenek
meg
az
epochális nevelési program
sajátosságai.

x

x

A kitűzött cél
megvalósításának
módja (mit
tettünk)

Teljesülés
mutatója
(indikátorok)
(lásd: ÖMIP
15. old.)

Fenntartói
ellenőrzés,
illetve saját
mérési
eredmények

Nem

Keletkezett-e
dokumentum?

Igen
A tehetséges és a
lemaradó
gyermekkel való
kiemelt
foglalkozás
Csoport naplóban
és személyiség
lapokon tervezve
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A
tehetségesek
gondozása a
lemaradók
felzárkóztatása

Év végi
gyermekmérési
eredményekben
javulás
tapasztalható

x

csoportok
vezetői
ellenőrzése
alkalmával

x

Nem

A célok megvalósításával kapcsolatos megjegyzéseim: Vegyes csoportjainkban mind a tanulási folyamat
szervezése , mind az egyéni képességfejlesztés a gyermek egyéni fejlettségéből kiindulva történik. A tanulás
játékba ágyazottan folyik. Programunk két kiemelt területe a matematika és környezetismereti ismeretek, mely
területen a gyermekek plusz ismereteket kapnak. Kiemelten kezeljük még az anyanyelvi nevelést.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A Szivárvány Óvoda vezetősége, összes dolgozója ebben az évben is a kimagasló szakmai színvonalú
munkájának köszönhetően megfelelt a Helyi Nevelési Programban megfogalmazott céljainak, értékeinek.
A megfelelő minőségi oktatás megvalósításához elengedhetetlen a pedagógusok, szülők és a gyermekek
együttműködése.
A Szivárvány Óvodában egész évben lehetőség van vélemény nyilvánításra a szülők részéről, mely szintén
segíti a színvonalas oktatás megteremtését.
Az óvónők, dajkák lelkiismeretes, odaadó, gyermekközpontú gondolkodásával segítik a kisgyermekek
beilleszkedését egy új közösségbe, megszerettetik az óvodai életet, annak minden mozzanatával, továbbá
felkészítik gyermekeinket az iskolai életre.
A közösségi programokon történő részvétel /csoportonkénti kirándulások, gyermeknap, egyéb a vezetőség és
az óvodai dolgozók által megszervezett gyermek centrikus programok/, szintén segíti gyermekeink
felszabadult, jókedvű mindennapjait az óvoda berkein belül.
Az óvónők különös figyelmet fordítva segítik a különböző képességekben tehetséges gyermekek további
fejlődését, felkarolják a hátrányos helyzetű gyermekeket, mellyel elősegítik a társadalomba történő
beilleszkedésüket.
Lehetőség van a gyermekeknek idegen nyelvi /német, angol/ oktatáson történő részvételre, melyet szintén az
óvónők továbbképzésével valósíthat meg az óvoda.
Különböző pályázatokon / rajzpályázat, énekverseny, sportvetélkedők, futball/ való részvételi lehetőségek az
óvoda plusz szolgáltatásai /tánc, korcsolya, úszás, hittan, bábszínház, zenés színház/ színessé teszi a
gyermekek óvodában eltöltött idejét.
Az óvodában az információáramlás teljes mértékben biztosított, mind a csoportonkénti faliújság naprakész
tájékoztató jellegével, mind a szülői értekezleteken történő megbeszélésekkel. Az itt begyűjtött információkon
felül bármilyen problémával fordulhatunk az óvónőkhöz, illetve az óvoda vezetőjéhez.
Ez is bizonyítéka annak, hogy az intézmény működése jól szervezett.
A tárgyi feltételeket a vezetőnő igyekszik biztosítani a szűkös anyagi kereteiből.
A szülők segítségével, pályázati források bevonásával, további bevétellel fejleszthető a munkavégzéshez
szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
A Szülői Közösségének véleménye szerint a Szivárvány Óvoda működése az adott feltételek mellett magas
színvonalú!
A Szülői Közösség kéréssel fordul a fenntartó felé, hogy támogassák az óvoda udvarán található fajátékok
felújítását, kipótlását, amivel további pozitív élményt nyújthatnak a gyermekeknek, illetve biztosítják a
biztonságos udvari tartózkodást.
Továbbá szintén kérnénk a fenntartók segítségét az óvoda külső felújításában, hisz az óvoda saját erőből ezt
kivitelezni nem tudja.
Ezzel a kéréssel többször fordultunk a fenntartó felé. Már nagyon aktuális lenne, tekintettel arra, hogy az
óvodának az 1979-es építése óta nem volt lehetősége a külső megújulásra.
A Szülői Közösség, felkarolva a szülői véleményeket nem ért egyet a fenntartó által elrendelt
óraszámcsökkentéssel, mivel ez a gyermekeinket hátrányosan különbözteti meg. Az óraszám megvonásával
minden évben más csoportot sújt azzal, hogy egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős óvónővel
működhet egy csoport.
Ez sem a gyermekek, sem a szülők szempontjából nem megfelelő, sőt
elfogadhatatlan, tekintettel arra is, hogy mindez a nevelőtestületre is óriási terhet ró.
A fentiekre való tekintettel kérdezzük, hol van ebben az esélyegyenlőség?
A fenntartót, kérjük állítsa vissza a két óvónős rendszert, hogy a továbbiakban is büszkén hirdethessük
barátoknak, ismerősöknek, hogy van egy óvoda, ahova szívesen iratom be gyermekemet.
SZŰRCSAPÓ ÓVODA
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A Minőségirányítási csoport (MICS) tevékenységét, az intézmény minőségelvű működését
szabályozó dokumentum, az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) alapján végezte. Elsőként a
Partnerlista aktualizálása során megállapításra került, hogy partnerkapcsolatainkban változás nem állt
be. A meglévők jól, és tartalmasan működnek. Az elégedettségmérést szabályzatunknak megfelelően
mértünk, végeztünk.
A gyermeki elégedettségméréshez használt fényképek aktualizálása most is megtörtént, így a
gyerekek a saját „csoportképüket” láthatják kis lakóival, berendezéseivel, eszközeivel.
A gyermeki elégedettségmérés eredményei nagyon jónak mondhatók mind a négy mért területen. Az
elmúlt két év eredményeinek összehasonlításából kitűnik, hogy valamennyi tevékenység területén
minimális a „mozgás”, ami megbízható és kiegyensúlyozott nevelést mutat számunkra.
.
Gyermeki elégedettségmérés
2011/2012
2010/2011
Gondozás
Pihenés:
87%
86%
Terítés:
99%
100%
Fogmosás:
99%
100%
Öltözés:
87%
85%
Játék
asztali játék
100%
100%
játék az udvaron
100%
100%
Játék a szőnyegen
90%
93%
játék a babaszobában
91%
86%
Tanulás
ábrázoló tevékenység
93%
97%
mesehallgatás:
99%
100%
ének zene:
90%
91%
külső
világ
tevékeny
97%
92%
megismerése
torna
97%
97%
Speciális nevelési színterek
érzékelő barlang:
100%
99%
kirándulások,
hagyományos
99%
99%
rendezvények:
kerti munka:
98%
93%
Óvodánk szemléletéből adódóan a legfontosabbnak a gyermeki elégedettséget tartjuk, azt, hogy
minden egyes kisgyermek örömmel, szívesen járjon óvodába, tudja, érezze mennyire fontos, szeretik, és
nem csak nekünk, felnőtteknek, hanem társainak, a csoportközösségnek is. Ha ezt érzi, akkor
tevékenységeiben, társas viszonyaiban - önmagához mérten - pozitívan mutatkozik meg, teljesedik ki.
Természetesen, mint minden esetben a szülők nevelő partnersége is elengedhetetlen. Az
óvodáskorban meg különösen. Nem szabad elfelejteni, ahhoz hogy a gyermek számára kitáruljon,
kitárulkozzon a világ és ebből a sokszínűségből minél több befogadásra kerüljön, ahhoz bizony
szeretetteljes, biztonságot nyújtó családi és óvodai környezet kell!
Százalékos értékeink, mint mindig, most is nagyon magasak, mind a gyermeki, mind a szülői
elégedettség szempontjából. Így a mi elégedettségi mutatónk is teljes, ez azonban nem zárja ki, sőt
tovább ösztönzi kollektívánkat a hivatásból fakadó minőségi munkavégzésre, a folyamatos szakmai
frissességre, megújulásra.
Nagy megtiszteltetésként éljük meg azt a tényt, hogy a szülők többsége tudatosan választja
óvodánkat. (Információáramlás.) Megfogalmazott elvárásaik, mind az emberi kapcsolatok, mind a nevelő
munka szempontjából, olyan értékek rangsorolásában jelennek meg, melyekkel mi is azonosulni tudunk,
hitvallásunkkal megegyezik.
A munkatársi kérdőívek a vezetői munkám hatékonyságának mérésére irányultak. Kollégáim
pozitív visszajelzései erősítik, támogatják vezetői elhivatottságomat mind a gyerekek, mind a felnőttek,
mind szakmai tekintetben.*
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A Szülői szervezet értékelése minőségi szakmai munkánkról egyértelműen kifejezi a szülők
elégedettségét, és a zámunkra kiemelkedően fontos pedagógiai szemléletben való együttgondolkodást,
kifejezetten jó együttműködést.
A fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) és az óvoda minőségirányítási programjában
megfogalmazottak teljes mértékben koherensek egymással.
Az ÖMIP által megfogalmazott elvárások megvalósulása:
Az integrált nevelés, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése alapító okiratunkban
szerepel. Az elmúlt nevelési évben nem volt diagnosztizált, szakértői véleménnyel rendelkező sajátos
nevelési igényű gyermekünk.
Két fejlesztő óvodapedagógusunk szülői hozzájárulás birtokában biztosította, a csoporton kívüli
képességkibontakoztatást. A fejlesztő óvodapedagógusok fejlesztésük hatékonyságáról készült
beszámolója az intézményi értékelés részeként megtalálható. A csoportok fejlesztő munkájának
dokumentálása folyamatos. A gyermek fejlődését az óvodába lépés pillanatától kezdődően követjük,
segítjük. Gyermekvédelmi feladatainkat éves munkaterv alapján végezzük. A gyermekvédelmi felelős
éves beszámolója intézményi beszámoló melléklete. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladataink
megvalósulását „Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok megvalósulásának” beszámolója
tartalmazza.
A kompetencia alapú nevelést a TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázat eredményeként, két csoportban
továbbra is hatékonyan végzik kolléganőim. Az óvodai nevelés egészét áthatva jelenik meg az
egészségnevelés. A környezettudatos magatartás kialakítására irányuló nevelésünkben benne
foglaltatik egészséges lokálpatriotizmus kialakulásának megalapozása is. A fenntarthatóság
pedagógiája áthatja nevelésünket.
Kapcsolattartásunk a közvetett partnerekkel is együttműködő, tervezett feladatainknak
megfelelően. Körzetünkből jelentkező valamennyi gyermek felvételt nyert. Szabad férőhelyeinket
zömében más körzetben élők gyermekei foglalták el. A feltételek színvonalának megtartására
folyamatosan törekszünk.
Az intézményi szintű mérés-értékelési, önértékelési rendszer működtetése 2004 év óta folyamatos.
Óvodánkban a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak
önképzése, belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos
fejlesztése. A belső továbbképzéseinket három szakmai munkacsoportunk segíti, feladataikat az éves
munkaterv, a feladatok megvalósulását, pedig az éves beszámoló tartalmazza. Sajnálatos módon a külső
továbbképzéseken való részvételünk fedezethiány miatt egyre jobban beszűkül.
* A MICS által készített közvetlen partnerek elégedettségmérésének teljes értékelése megtalálható az
óvoda minőségirányítási dokumentumtárában.

Óvodánkban a minőségirányítási rendszer működtetése az elégedettségmérésekre (gyermeki,
szülői) vonatkozóan változatlanul fenn fog maradni. Számunkra érték, ha ismerjük azokat az elvárásokat,
melyek visszaigazolják, vagy éppen továbbsegítik a gyermekekért végzett nevelő munkánkat.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A 2011/2012-es nevelési évben a már megújult környezetben folytatódott a nevelési célok
megvalósítása, melyek pozitív hatással voltak egyrészt a gyermekek személyiségére, másrészt a
családokra és a tágabb társadalmi környezetre is.
Az óvoda szorosabb kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, hiszen az óvodának értékközvetítő szerepe van,
amely a mintaadáson keresztül az erkölcsi, kulturális értékek közvetítését hatékonyan vállalja fel.
Nevelési programjukban, és a gyakorlatban is jól nyomon követhető:
 a gyermekközpontúság;
 a szabad játék;
 a hátrányos helyzetet csökkentő pedagógiai hozzáállás;
 a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés;
 az egyéni képesség fejlesztése;

58

 a környezettudatos magatartás kialakítására irányuló nevelés,
 a szülőkkel való nevelőpartneri viszony erősítése a családi értékek, a családi nevelés tiszteletben
tartásával
A Szülői szervezet való kapcsolattartás mindkét fél részére pozitív tartalommal bírt, a gyermekek érdekét
védő és fejlődésüket elősegítő együttműködés továbbra is jellemző volt.
Az óvoda jó hírnevének köszönhetően minden évben egyre magasabb a Szűrcsapó oviba jelentkezettek
létszáma. Jelenleg is teljes létszámokkal nyolc vegyes csoportban folyik az óvoda élet. Az eltérő
korcsoportokkal való foglalkozás nagyfokú felkészültséget igényel, mind az óvónők, mind pedig a dajkák
részéről.
Az óvodában egyre több közös program jön létre, ahol a gyermekek, az óvodapedagógusok és a szülők
együtt vesznek részt, jobban megismerik egymást, ezáltal segítve a kölcsönös bizalom kialakítását,
erősödését a szülők és az óvodapedagógusok között.
Közös programok:
 kirándulások, túrák
 előadások, munkaközösségi foglalkozások
 játszóház, táncház
 munkadélutánok, társadalmi munkák
 hagyományőrző rendezvények
 SZM Bál
 Juniális
 „Felnőtt ovi”
 szelektív hulladékgyűjtés
 közös mesedélutánok
A Szülői elégedettség mérésének eredménye mutatja, hogy a szülők óvoda választásánál az óvoda jó
híre mellett egyre fontosabb az óvónők, dajkák és a vezető személye.
Az elvárások tekintetében egyre fontosabb (hiszen elsődlegesen ez az óvoda feladata), hogy a
gyermekek minél többet játszanak, saját életkorúknak megfelelően értelmileg fejlődjenek, mozogjanak,
tornázzanak.
Elvárásaik az óvónőkkel szemben, hogy szeressék a gyermekeket, legyenek türelmesek és megértőek,
tegyék érdekessé és vonzóvá az ismeretszerzést, és pozitív kisugárzást nyújtson a gyermekek számára.
A környezethez való viszonyulásnál a szülők nyilatkozata alapján jobban odafigyelnek környezetükre, ill.
megerősítést kapott a környezetbarát életmód. Tetszik az óvodában folyó tudatos környezeti nevelés és
az ehhez kapcsolódó programok.
A környezetismereti nevelést célkitűzéseikhez híven továbbra is elsődleges helyen kezelik, az óvoda
pedagógiai szemléletéből, bázis- és oktatóközponti, Zöld Óvodai szerepükből adódó feladataik
megvalósulását. A közvetlen tapasztalatszerzést segítik elő az óvodán belül kialakított érzékelő barlang,
az óvodaudvaron és a csoportokban folyó ismerkedések külső környezetünkkel, illetve a külső
helyszíneken szervezett barangolások, kirándulások, az erdei óvodai programok.
A néphagyományok jeles napjainak és a környezetvédelemhez kapcsolódó zöld napok figyelemmel
kísérése is bővíti gyermekeink tudását, kinyitva a kapukat a világ minél szélesebb körű megismerésére,
illetve ezen ünnepekre való készülés a családok bevonásával együtt történt, ezzel is erősítve a családi
kötelékeket.
A gyermekek körében végzett MICS felméréshez aktualizálásra kerültek a fényképek, mivel a
csoportok folyamatosan bővültek új berendezésekkel, játékeszközökkel. Az elmúlt évek tapasztalatai is
azt bizonyították, hogy az egyes tevékenységek beazonosítása könnyebb a gyermekek számára, ha
azokat saját csoportjukhoz, társaikhoz, a csoport berendezésihez, tárgyaihoz, a közösen átélt
élményekhez, kirándulásokhoz kötheti.
A gondozás területén mért elégedettség (terítés, fogmosás, öltözködés, pihenés) az előző évekhez
hasonló.
A játéknál a legkedveltebb tevékenység az asztali- és udvari játék, majd ezt követi a játék szőnyegen, a
babaszobai játék.
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A speciális nevelési színtéren minden évben magas %-os arányt érnek el a gyermekek elégedettségének
eredményeként.
Az érzékelő barlang, a kirándulások min-mind kedvelt tevékenység a gyermekek körében, de egyre
magasabb a kerti munka iránti igényük és érdeklődésük.
A véleménynyilvánításra a minden évben elvégzett kérdőíves, névnélküli módszerrel történő mért
felmérés az óvodáról, jó lehetőséget biztosít.
Köszönjük az óvoda vezetőségének és valamennyi dolgozójának magas színvonalú munkáját.
A mindennapi nehézségeken felülemelkedve nagy felelősséggel és lelkiismerettel mindent megtesznek a
rájuk bízott gyermekek neveléséért, a kiegyensúlyozott, örömteli óvodai élet megteremtése érdekében.
A családdal való kiépített jó kapcsolat biztosítja az óvoda és a család által közvetített értékek
egymáshoz való közelítését, illetve egyensúlyba kerülését.
Ez a tudat megerősít bennünket, hogy gyermekeink távollétünkben kiegyensúlyozott, meghitt és családias
légkörben töltötték és töltik napjaikat.

Vadvirág Óvoda
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Minőségi célok:
1.a. A fenntartó általános elvárásaiból adódó intézményi célok megvalósításának értékelése
- A központi oktatásirányítás, valamint a fenntartó fejlesztési tervében, minőségirányítási és
esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott elvárásai az intézmény dokumentumaiban és a
mindennapi munkában megjelennek.
- Mindent megteszünk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
- Hangsúlyt fordítunk a kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozására.
- Az egészséges életmódra nevelés kiemelt szerepet kap mindennapjainkban.
- A gyermekek személyiségfejlesztése minden pedagógus legfontosabb feladatainak egyike, melyet
fontosságának megfelelően hangsúlyosan kezelünk.
-

Az intézmény gazdálkodása, ügyrendje megfelelt a hatályos jogszabályoknak, a belső
szabályoknak.

-

Intézményünk Alapító Okiratába bekerült a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése”
„A szakértői bizottság által készített szakvélemény alapján ellátja a megismerési funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését a
Nevelési Tanácsadó közreműködésével”

-

A mindennapos testmozgás feltételeinek javítását kiemelt területként kezeltük, az egészséges
fejlődés, az egészség megőrzés legfontosabb területe a mozgásfejlesztés. Az óvodáskorú
gyermek testi, értelmi fejlődésének egyik feltétele az egyéni képességeket figyelembe vevő, kellő
aktivitást, terhelést biztosító mozgás, mely nagymértékben hozzájárul a gyermeki személyiség
fejlődéséhez is. Ebben a tanévben sikerült új mozgásfejlesztő játékokat vásárolnunk, melyeket a
gyerekek nagy örömmel vettek birtokukba.
Az udvari játékok karbantartását társadalmi munkában elvégeztük. Óvodánkból 14 kisgyermek
járt úszásoktatásra.

-

Intézményünkben vidéki gyermeket nem fogadtunk.

-

Pályázati pénzből gyermek – szülő játszóházak, készműves foglalkozások alapanyagait
biztosítottuk (25,000-Ft),

-

Minőségirányítási programunk iránt a dolgozók elkötelezettek,
a partner-központú működés jelentőségét átérzik, hogy partnereink elégedettségét megőrizzük.

-

Városi ünnepségeken, rendezvényeken aktívan vettünk részt.

-

A fenntartó és az intézmények közt működő információs rendszer megfelelő.

1.b. Az ÖMIP óvodákra vonatkozó elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok
megvalósításának értékelése
- Minőségfejlesztő, teljesítményértékelő és minősítő rendszerünk megfelelő képpen működik.
- Helyi óvodai nevelési programunk színvonalas megvalósításáról gondoskodunk, szem előtt tartva a
gyermekek szociális, testi, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus fejlesztését.
- Programkínálatunkkal – mely a Nyitra utcai általános Művelődési Központ-hoz való csatlakozással,
sokkal színesebb változatosabb lett, - családias légkörünkkel, a szülők számára biztosított előzetes
tájékoztatással elősegítjük, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban teljes körűen
bekerüljenek az óvodába.
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- Az angol nyelvvel való ismerkedés színvonalasan folyik óvodánkban, mely körbe az érintett
korosztályokba tartozó gyermekek kivétel nélkül bekerülhetnek természetesen a mindenkori szülői
igény alapján.
- A gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel kapcsolatunk megfelelő.
-

Óvodánk családias légköre, a nevelőmunka színvonala vonzó a szülők számára.

-

Óvodánkba sajátos nevelési igényű gyermek pillanatnyilag nem jár, de felkészültek vagyunk
azon, ebbe a kategóriába tartozó gyermekek fogadására, akik ellátásában kompetensek vagyunk.
Fejlesztőpedagógus kolleganőink rendkívül felkészültek, sok segítséget nyújtanak a
kolléganőknek.

-

Óvodapedagógusaink nagy hangsúlyt fordítanak szakmai kompetenciájuk fejlesztésére. A
műhelymunka kialakításával, azon vagyunk, hogy az óvónők sokszínű tapasztalatainak, valamint
meglévő tudásuk tudatos cseréjének kihasználásával az önképzés, szakmai megújulás biztosítva
legyen.

Az októberi statisztikai adatok szerint
16 fő hátrányos helyzetű és 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt.
Intézményünkben biztosítjuk a szegráció mentességet, az egyenlő bánásmód elve teljes körű
érvényesítését.
Nagy figyelmet szentelünk a HH - s és a HHH - s gyermeknevelésre, közösségbe való integrálódásukra, a
differenciált képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra.
Külső szakemberek igénybevételével és a családdal való szorosabb együttműködéssel szeretnénk elérni,
hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel kezdje meg iskolai tanulmányait.
Az 5 óvodában maradt nagycsoportos közt 2 hátrányos helyzetű gyermek és 1, HHH - s gyermek van.
A szociometria vizsgálatok alapján a HH - s és HHH - s gyermekek közt peremhelyzetű gyermek nincs.
A HH -s gyermekek a nevelési év folyamán átlagban 15,11 napot a HHH -s gyermekek, pedig 9,14 napot
hiányoztak.
1. c. Az Intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott egyéb intézményi célok és
feladatok megvalósításának értékelése.
- A hatályos törvényeket, rendeleteket betartottuk.
-

A néphagyományőrzést szolgáló rendezvények számát és szülői látogatottságát sikerült
emelnünk.
Az év folyamán három alkalommal tartottunk közös ünnepségeket, melyek látogatottsága
átlagosan közel 100%-os volt.

-

A népi kultúra mélyebb megismerésére belső továbbképzéseket szerveztünk néphagyományőrző
munkaközösségünk keretein belül.
Óvodánk néphagyományőrző szakmai munkaközössége továbbképzéseink meghatározó bázisa,
munkánk érdekes színfoltja, mely inspirációt, lendületet ad minden kolleganőnek. A nevelési év
folyamán négy alkalommal tartottunk munkaközösségi foglalkozást, melyeken változatos
kézműves technikákkal foglalkoztunk.

-

A nevelési év során többször voltunk kirándulni. Tettünk közös és csoportonkénti kirándulásokat,
melyek nagy élményt jelentettek gyermekeink számára. Az iskolásokkal közös kirándulásaink jól
sikerültek, rengeteg élményhez jutatták gyermekeinket.
A „Gyöngykaláris” megyei néphagyományőrző munkaközösség tagjaként december hónapban
szakmai napot tartottunk a munkaközösség tagjainak, valamint a város érdeklődő óvónőinek.

-

A partneri elégedettséget folyamatosan mértük, melynek eredménye inspirálólag hat munkánkra.
A szülők óvodával kapcsolatos elvárásai kérdőív eredményei, továbbiakban megtalálható

2. Intézményi minőségcélok
- A gyermekvédelmi tevékenység megfelelt a prevenciós korrekciós és óvó – védő kritériumoknak.
- Az egészséges, biztonságos óvodai környezetet biztosítottunk a gyermekek számára, mindent
megtettünk a gyermekbalesetek megelőzése érdekében. Az év folyamán egy kéztöréses baleset történt.
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- Az óvodapedagógusok szakszerű pedagógiai munkája következtében a nevelő- munka mutatói sikeres
és eredményes működésre utalnak.
- Beiskolázási mutatók:
A 24 iskolaköteles gyermekből 19 került az általános iskola első osztályába.
A 5 visszamaradt gyermekből 2 szakértői véleménnyel, 3 tavaszi születésű gyermek pedig a szülők
kérésére maradt óvodánkban. A beiskolázási mutatónk javítása érdekében tudatosan alakítjuk a
gyermekek értelmi és szociális képességeit, elősegítjük az iskolába lépés optimális feltételeinek
kialakításánál és az egyéni képességek kibontakoztatását.
- A szakmai képzés, az önképzés mindig kiemelt helyet foglalt el munkánk során.
A kolleganők minden alkalmat megragadnak szakmai kompetenciájuk fejlesztése érdekében.
- Fontos feladatunk az intézményi belső kommunikáció javítása, mely munkánk hatékonysága érdekében
elengedhetetlen kritérium.
- Népi kultúránk megismerése, ápolása érdekében belső továbbképzéseket szervezünk az óvodai
néphagyományőrző munkaközösség keretén belül.
- A természet szeretetének és védelmének érősítése mindennapi nevelőmunkánk során prioritást élvez.
Kitűzött célunk, hogy a természetet szerető és védő ember személyiségjegyeinek kialakulásához már
óvodás korban hozzájárulunk.
A 2011-12-es nevelési évtől a Szűrcsapó Óvoda OK bázis óvodája lettünk, mely inspirálólag hat az ezen
a téren végzett munkánkra.
-A szülőkkel való együttműködésünk, kapcsolatunk rendkívül jó. A napi kapcsolaton kívül az egyéb
kapcsolattartási formák is eredményesek / szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák/, melyek
mind az együttnevelés eredményességét segítik elő. A szülők, mint az a szülői kérdőívek eredményeiből
is leszűrhetők programjainkat jónak tartják, az óvodában folyó nevelés színvonalával elégedettek az
óvoda helyi nevelési programját a szülők többsége ismeri.
A gyermekek többsége szeret óvodába járni.
- A hagyományőrzést szolgáló rendezvények szülői látogatottsága mindig magas.
Minden gyermek részéről legalább egy, de inkább két szülő, gyakran egész családok is részt vesznek
ezeken a nyílt rendezvényeken.
A fenntartóval való kapcsolatunk konstruktív.
A szülők óvodával kapcsolatos elvárásai
1. A szülők:
o
o
o

97,76%-a ismeri az óvoda HOP-ját
6,24%-a hallott róla
4,16%-a nem

2. A programot, melyet a hagyományőrzés, természetközelség terén nyújt az óvoda a gyerekek számára,
a szülők 97,8%-ának tetszik, 2,08% nem.
3. Előzetes ismeretek:
o
o
o

37,44%-ának járt már ide gyermeke
43,68% ismerőstől hallott róla
18,72%-ának nem volt előismerete

4. A gyermekek 97,76%-a szeret óvodába járni.
5. A gyermekek 85,28%-a könnyen megszokta az óvodát.
6. A gyermekek 97,76%-a sokat fejlődik
7. A szülők 97,76%-a elégedett a gyermekekről való tájékoztatással.
8. A szülők 97,76%-a elegendőnek tartja a programokat.
9. A szülők 97,76%-a elégedett a család és az óvoda kapcsolatával
10. A szülők
o

44%-a kapott segítséget a nevelési problémájával kapcsolatban.
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o

56%-a nem kért segítséget.

11. A szülők 100%-a szerint az óvoda kellőképpen felkészíti a gyermekeket az iskolára.
12. A szülők 96%-a elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével.
13. A szülők 98%-a elégedett a szolgáltatásokkal.
14. A szülők 98%-a megfelelőnek tartja a csoportok játékfelszereltségét.
2. Minőségfejlesztési rendszer az intézmény működésének folyamata
-

-

Vezetés
Az óvodavezető hatékonyan segítette az óvodapedagógusok munkáját, törekedett a innovációra.
Nyugodt, megfontolt, kiegyensúlyozott egyéniségével igyekezett harmonikus légkör
megteremtésére, a kiegyensúlyozott munkakörülmények biztosítására.
Tervezés
Intézményünk az IMIP – ben megfogalmazott tervezet tartalmának eleget tett, mind stratégiai,
mind projekt, mind az operatív tervezés szintjén.
Ellenőrzés
Az ellenőrzés feladata a tervszerűség folyamatosság és a következetesség elvének betartásával
végzett munka során feltárt objektív adatok által megteremteni az értékelés alapját. Az intézményi
ellenőrzés, - értékelés átfogó rendszerben működik, mind a külső /törvényességi, szakmai
pedagógiai, szakhatósági/, mind a belső /szakmai, pedagógiai, törvényességi, munkáltató,
gazdálkodási-tanügyigazgatási területen.

A 2011 - 2012-es nevelési évben végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak összegzése.
A színvonalas nevelőmunka végzéséhez szükséges feltételek adottak óvodánkban.
Mindhárom csoportban nyugodt, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörben folyik a nevelés.
A kolleganők mindent megtesznek azért, hogy a családi nevelést kiegészítsék, hogy a gyermekek
optimális fejlődését elősegítsék.
Hangsúlyosan jelen van a nevelőmunkában a gyermekek mindenekfelett álló érdekei megvalósítása, az
egyenlő bánásmód elvének betartása.
A gyermekek sokoldalú fejlesztése intenzíven folyik a csoportokban.
A gyermeki személyiség kibontakoztatására, az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembe vételére nagy gondot fordítunk.
Megfelelő figyelmet kap a családok szociális helyzetéből adódó hátrányok kompenzálása.
Tudatosan alakítjuk az értelmi és szociális képességeket, elősegítjük az iskolába lépés optimális
feltételeinek kialakulását, az egyéni képességek kibontakoztatását, a gyereki jogok érvényesítését.
Mindhárom csoportban- helyi programunknak megfelelően- hangsúlyosan jelen van a természetközelség,
a néphagyományőrzés.
A hazafias érzések megalapozásának sikerét a megfelelő óvónői attitűdök nagy- mértékben segítettek.
A tudatos nevelőmunka, a hagyományőrző tevékenységek, nyújtotta korlátlan lehetőségek kiaknázása
volt sikeres munkavégzésünk záloga.
A néphagyományok átörökítése kiváló módszere a személyiség fejlesztésének.
Ezt kihasználva éltünk a lehetőségekkel, hogy a mindennapok együttélésében gyakorolt szociális
viselkedést a jeles napok szokásaival gazdagabbá tegyük.
A néphagyományok erősítették az érzelmi, az erkölcsi, az értelmi és az esztétikai nevelés megvalósítását,
ezáltal rengeteg örömöt, csodát, érzelmi gazdagságot, felfedeznivalót vittünk gyermekeink életébe.
Az anyanyelv, mint nemzeti folytonosságunk hordozója, múltunk, jelenünk, jövőnk összekötő hídjának
pillére nevelési programunk kiemelt területként jelenik meg.
A csoportokban szerzett tapasztalatok alapján a kolleganők helyt adtak a gyermekek kreativitása
kibontakozásának, a személyiségformálásának, szabad teret biztosítottak képzeletük számára,
hozzájárulva ehhez számtalan kézségük kialakításához.
A tervezés tudatos, összhangban áll helyi nevelési programunkkal.
A csoportnaplók a személyiségi lapok naprakészek voltak minden alkalommal, melyek igényes tartalmi
munkáról árulkodnak.

A továbbképzések óvodánk profiljának megfelelően a néphagyományőrző munkaközösség
berkein belül kerültek megrendezésre.
A gyermekvédelmi munka értékelése:
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Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül és kiegészíti azt. A szülőkkel való folyamatos együttműködés fontos
tényező. Az óvodapedagógusok a gyermekvédelmi felelős vezetésével minden év elején felmérik a családok
helyzetét, megbeszélik az esetlegesen adódó problémákat. A szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős
személyéről, elérhetőségéről megtörtént. Közzétettük azoknak az intézményeknek a listáját és elérhetőségét, ahová
a szülők szükség esetén fordulhatnak. A gyermekvédelmi felelős az év folyamán folyamatosan kapcsolatban volt az
óvodapedagógusokkal, továbbképzéseken vett részt. A 2011-2012-es nevelési évben 89 gyermek járt az óvodába,
ebből
-

nagycsaládos: 15 fő
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő: 16 fő
halmozottan hátrányos helyzetű: 7 fő

Az év folyamán nem volt szükség arra, hogy a városban működő szociális intézményekhez forduljunk problémánkkal.
A gyámság alatt álló gyermekünkkel probléma nincs, ennek ellenére folyamatos kapcsolatban állunk velük
kapcsolatban Pálos Károly Családsegítő Szolgálattal.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott figyelmet kaptak a csoportokban. Az óvodapedagógusok a
felzárkóztatási terveket elkészítették, a benne foglaltakat végrehajtották. a hátrányos és a halmozottan hátrányos
gyermekek hiányzása minimális volt a nevelési év folyamán. Az óvoda dolgozói szervezésében ruha – és
játékgyűjtést szerveztünk a rászorulók számára. Az akció sikeresnek bizonyult. A gyermeki jogok biztosítása, az
egyenlő bánásmód elvének betartása megtörtént az intézményben.
Gazdasági ellenőrzés:
A kedvezményes étkeztetésben részesülők dokumentumai rendben voltak. Ezen belül a térítésmentesen étkezők
igazolásai, az 50%-os kedvezményre jogosultak dokumentumai /szakorvosi vélemény, szülői nyilatkozatok/
megvoltak. Az étkezők nyilvántartása, térítési díjak befizetése pontosan történt. A nyilvántartások vezetése pontos,
precíz.
Mérés
A gyermekek fejlődésről gyermekdossziét vezettünk, minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk, a
méréseket folyamatosan végezzük, a mérések időpontját, helyét, légkörét körültekintően választjuk ki.
Étékelés
Az értékelés alapja a mérések, ellenőrzések, tapasztalatok elemzése, a végzet munka során adódó
feladatok fejlesztése, a hibák és hiányosságok kijavítása.
Az óvodavezetőre vonatkozó vélemények 4,85- és 5 közt mozognak.
A nevelőtestület 4,6 -4,88 közti értékeléseket kapott.
A SWOT analízis szerint a legfőbb erősségeink a jó légkör, a szakmai tudás, a gyermekszeretet, a szülőkkel
való jó kapcsolat és a hagyományápolás.
A szülők óvodával kapcsolatos elvárásai, kérdőívek eredményei egyértelműen pozitív eredménnyel zárultak,
a mindenelégedettségre vonatkozó érték 90-100% közötti.
Az óvodavezetőre vonatkozó vélemények
A, Követelményelvárás, elvárások, teljesítményigény
o
o
o
o
o
o
o
o

4. – 4,8
5. – 4,8
6. – 5
7. – 4,8
8. – 4,8
9. – 4,8
15. – 4,8
17. – 5

4,85

B, Szakmai kompetencia
o
o
o
o
o
o

–5
– 4,8
10. – 4,8
18. – 5
21. – 5
22. – 4,6

4,86

C, Informáltság
o

11. – 5
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o
o
o

20. – 4,6
23. – 5
24. – 5

4,9

D, Demokratizmus
o 16. – 5
o 24. – 5
o 25. – 5
Nevelőtestület

5

A megállapítások közül a nevelőtestületre jellemzőek:
A, együttműködés, segítségnyújtás
o
o
o
o

7. – 4,66%
9. – 4,66%
12. – 4,66%
13. – 5%

4,74%

B, szakmai önmegvalósítás, nevelési egység
o
o
o

6. – 4,66%
10. – 4,83%
16. – 4,33%

4,6%

C, szociális kohézió
o

3. – 4,83%

D, személyes kapcsolatok
o
o
o

11. – 4,83%
14. – 4,83%
15. – 5%

4,88%

E, közérzet
o
o
o

– 5%
4. – 4,5%
5. – 4,83%

4,77%

F, viszony az intézményekhez
o 2. – 4,83%
SWOT ANALÍZIS
Erősségek:
Jó légkör
Jó közösség
Szakmai tudás
Gyermekszeretet
szülőkkel jó kapcsolattartás
Hagyományápolás
Változatos programok
Kreativitás
Társintézményekkel való kapcsolat
Új iránti fogékonyság

Lehetőségek:
Helyzetünk kiaknázása
Pályázatok
Szülői támogatás
Továbbképzések

Érték (%)
63
55
63
63
73
55
27
27
9
18

18
73
27
63

Gyengeségek:

Érték (%)

Szakmai eszközök bővítése
Udvari játékok fejlesztése
Leendő óvodásokkal kapcsolatfelvétel
Étkeztetés helyzete
Épület felújítás

63
63
46
9
36

Tornaszoba
Kapcsolat más intézményekkel
Hátrányos helyzetű gyermekek
felkarolása
alapképzés

46
18
9
9

Félelmek:
Pénzhiány

46

Óvodabezárás

27
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Szponzorok keresése
Szakmai folyóiratokhoz való hozzáférés
ÁMK-val való jó kapcsolat
Megfelelő hírverés
Tapasztalatcsere
Csoportszoba bővítése
Külön torna, tánc, hittan, nyelv
Tornaterem
Jobb étkeztetés

18
18
27
18
9
9
9
18
18

Nyugdíjkorhatár felemelése
Létbizonytalanság
Állások megszűnése
Óvodai csoportok megszűntetése
Egészségügyi állapot

63
27
9
27
27

IMIP Értékelés Szülői véleményezése
Nyitra u. ÁMK Vadvirág Óvodája 2011 – 2012

A szülők közössége elégedettséggel fogadja az óvoda törekvéseit, célkitűzéseit.
Gyermekeinket a néphagyományőrzés szellemében nevelik, sok hozzáadott értéket biztosítva számunkra.
A nevelőtestület a szülők, gyermekek számára egyre több rendezvényt biztosít.
Erősítik gyermekeinkben a természet szeretetét, védelmét.
Számtalan kirándulást szerveznek számukra, melyek alkalmat nyújtanak tapasztalatszerzésre, a környező világ való
megismerésére.
A szülők számára örvendetes, hogy az egészséges életmód alakítása egyre hangsúlyosabb tényezőként szerepel.
Nagy jelentőséggel bír számukra, hogy az óvoda kerítése por- és hangfogó borítást kapott.
Az úszásoktatás megszervezése évről – évre sikeres, egyre több gyermek számára veszik igénybe a szülők.
A nevelés körülményeinek javítása érdekében az óvoda hozzájárul működési feltételeinek javításához.

Az elemgyűjtő versenyen elért eredményükért évről – évre pénzjutalomban részesülnek.
A szülők közössége is minden évben támogatja a csoportok játékvásárlását, a kirándulásokat, a gyermeknapi
rendezvényt.
Az óvodavezetéssel, a dolgozókkal való kapcsolatunk rendkívül jó, a Szülők Közösségét, a szülőket mindenkor
partnerként kezelik, minden tájékoztatást megkapunk.
Az óvoda biztosítja gyermekeink számára a nyugodt, biztonságos, szeretetteljes légkört.
Az óvónők és a szülők közt kölcsönös megbecsülésen alapuló, korrekt viszony van.
Lelkiismeretes munkájukkal sokat tesznek gyermekeink sokoldalú fejlesztéséért.
Több közös programot szerveztek, melyeken a szülők nagy számban vettek rész. /szőlőszüret, játszóházak, farsang,
gyermeknap/
Szülők Közössége szívesen segít a nevelőtestület munkájában, közös erőfeszítéseket teszünk annak érdekében,
hogy gyermekeink minél jobb körülmények közt tölthessék mindennapjaikat.
A Szülők Közössége az IMIP értékelést megfelelőnek tartja és elfogadja.
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WEÖRES SÁNDOR ÓVODA
A Weöres Sándor Óvoda kidolgozott Comenius I. minőségbiztosítási rendszerrel, és a
Partnerközpontú Oktatási Intézmény megtisztelő címmel rendelkezik.
A minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat 3 fős csoport végzi. A munkacsoport összetételében az
intézményben történt személyi változások következtében új kolléganő kapcsolódott a munkába.
Ismereteinket önképzéssel bővítjük, a korábban megszerzett tapasztalatokra építünk.
Ebben az évben a személyi állományban létszámadatot tekintve nem volt változás, viszont két új
kolléganőt köszönthettünk a kollektívában. Egyikük több éves tapasztalattal rendelkezik, a másik friss
diplomás, akivel megkezdtük gyakornoki programunkat.
A minőségügyi munkacsoport a 2010/11-es nevelési évben a következő célkitűzéseknek tett eleget:
1. Minőségcélok
Fenntartói igények, elvárások teljesítése
Általános elvárások
Az intézmény gazdálkodása és ügyrendje a hatályos jogszabályoknak és a belső
szabályzatoknak megfelel. A jogszabályok változását az óvodavezetés folyamatosan nyomon követi, az
információ szerzés egyik módja a megfelelő minőségű folyóiratok beszerzése. A nyomtatott példányokat
felváltják az elektronikus levelek, és az internet kínálta lehetőségek.
Az idegen nyelvvel való ismerkedés lehetőségét az előző év gyakorlatának megfelelően
biztosítjuk, egy kolléganőnk vezeti a foglalkozásokat. Az előzetes felmérések a következő évre is
elkészültek, a szervezéssel kapcsolatos tervek folyamatban vannak. Emellett másik idegen nyelvvel való
játékos foglalkozások, melyet szolgáltatás formájában, délutáni elfoglaltság keretében biztosítottuk, az
idei évben a kevés érdeklődés miatt elmaradt.
Lehetőséget biztosítottunk a tehetséges gyermekeknek képességeik kibontakoztatására.
Számos versenyen, gyermekeknek megrendezésre került pályázaton vettünk részt: - rajzpályázatra
neveztünk be, - kiállításra minden gyermektől küldtünk munkát, - sportversenyen 36 gyerek vett részt, versmondó versenyen 1 fő, - ének versenyen 1 fő, - egyéb szereplések rendezvények alkalmával 37 fő
vett részt.
Működési feltételeink, felszereltségünk javításához az óvoda mellett működő alapítvány
támogatásával járultunk hozzá mintegy 200 000 Ft értékben.
A mindennapos testmozgás feltételeit segítettük különböző sportprogramok
szervezésével, a gyermekek mintegy 25-30 %-a vett részt szervezett korcsolyaoktatásban. Az
úszásoktatásban 18 fő vett részt. Sportversenyeken való részvétellel biztosítottuk a gyermekek
tehetségének kibontakoztatását. Tornateremmel nem rendelkezünk.
Pedagógus továbbképzés keretében 2 óvodapedagógus vett részt.
A városi szakmai műhelyekben való részvételünk aktív, egy fő tagja a városi német
munkaközösségnek, egy fő a gyermekvédelmi munkaközösségnek, egy fő pedig a fejlesztő
óvodapedagógusok munkaközösségének.
Intézményünk a szakmai bemutatókkal, és szakmai nap szervezésével járult hozzá a
városi rendezvények színvonalának emeléséhez, a szakmai kultúra fejlesztéséhez. Büszkék vagyunk
egyéb versenyeken és rendezvényeken való részvételünkre is.
Az elért eredményeinkkel elégedettek vagyunk.


Az óvodával kapcsolatos elvárások teljesítése:
Óvodánk jellemzői a családias jelleg, tiszta, egészséges környezet. A családi ház
benyomását keltő méret, a csendes környék kivételes adottságaink, melyek kihasználását nagyon
fontosnak tartjuk. Eszközeink, környezetünk védelmét és megőrzését mindenkire nézve kötelezőnek
tartjuk. Szülői és egyéb anyagi források felkutatásával újul meg udvarunk, és bejáratunk. Nemdohányzó
intézmény vagyunk.
A körzetünkből óvodánkba két hátrányos helyzetű gyermek jár. Az óvodában lévők
száma százalékos arányban 1 %. Sajátos nevelési igényű gyermek óvodánkban nincs.
Programjaink szervezésénél, a gyermekek és a családok minél nagyobb számban való
részvételére törekedtünk, mely általában 75-80 %-os. A folyamatos párbeszéd, kommunikáció
elengedhetetlen feltétele a közös munkának, egymás kiegészítésének. Minden nemű programjainkban
aktív közreműködők és résztvevők voltak.
A dolgozóknak igényük van a szakmai megújulásra, a magas színvonalú nevelőmunka
megőrzésére. Az önképzés és a továbbképzési lehetőségeket, erőforrásainkat figyelembe véve
kihasználtuk: szakmai folyóiratok előfizetése és olvasása folyamatos, továbbképzéseken a részvétel
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erőforrásainknak megfelelően maximális (a nevelési évben 2 óvodapedagógus). Minden kolléganő volt
egy szakmai napon az év folyamán.
Az idegen nyelvvel való ismerkedés lehetőségét maximálisan biztosítjuk óvodánkban.
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Az elért eredményekkel, az elvégzett feladatokkal elégedettek vagyunk.
Helyi sajátosságok, konkrét elvárások
Az erdei óvodai programokhoz kapcsolódó szakképzettség növelése ebben az évben
önképzés és munkaközösségi foglalkozás keretében a munkaközösség vezető irányításával volt
lehetőség. A „Zöld óvoda” működtetésében, a Madárbarát kert gyakorlati megvalósításában az óvónők
aktívan részt vettek, erdei óvodai foglalkozások és kirándulás alkalmával szakember közreműködése
nyújtott segítséget. Programjaink szervezésekor a környezettudatos életvitel erősödését, a fenntartható
fejlődést helyeztük előtérbe. Kiemelt teljesítménynek értékelem a Szakmai napot, és a két erdei óvodai
gyakorlati bemutatót.
Az egészséges életmód szokásainak erősítését napi tevékenységeink, szervezett
programjaink, pályázati lehetőségeink is szolgálták. A szülők maximális segítőkészséget és
elégedettséget jeleztek ezzel kapcsolatban.
A kidolgozott minőségügyi gyakorlat óvodánkban működik, a minőségbiztosítási csoport
heti rendszerességgel, ill. a feladatok szükségeit figyelembe véve tartotta megbeszéléseit.


Az elért eredményekkel, az elvégzett feladatokkal elégedettek vagyunk.
Az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott elvárások
Az óvoda, mint nevelési intézmény legfontosabb minőségi értékét a partneri igény és
elégedettségmérés eredményei adják. A felmérések eredményei azt mutatják, hogy nevelőmunkánk
magas színvonalú, a szülők az általunk képviselt értékeket jónak tartják, elégedettek azokkal. Intézkedési
terv kidolgozására nem volt szükség.
Az óvodapedagógusok tekintetében a régi - új dolgozók beilleszkedése részben
eredményes. A munkahelyi légkör javítása folyamatos feladatot jelent, intézkedési terv készítését nem
láttuk szükségesnek, mivel a probléma százalékos jelentkezése alacsony volt. Lehetőségeink a
változtatásra korlátozottak.
A munkatársak belső önértékelési képességének erősítését, a belső értékelési rendszer
működését a teljesítményértékelési rendszer szolgálja. Törekedtünk az objektív, a pozitívumokra, és
értékekre alapozó értékelésre. A feladat elvégzése folyamatban van.


Az elért eredményekkel részben elégedettek vagyunk.
2. Minőségfejlesztési rendszer
Az intézmény működésének folyamata:
Az intézményvezetési, - irányítási feladatok a törvényi és fenntartói elvárásoknak
megfelelően történtek. A rövidtávú intézkedési és fejlesztési tervek az éves munkatervben lettek
meghatározva, melyek végrehajtása közös munka eredménye. A megfogalmazott feladatokat elvégeztük.
A programokkal, rendezvényekkel, intézkedésekkel a visszajelzések alapján a szülők és a partnerek
elégedettek. További eredményt mutathatunk fel a biztonságos intézmény megvalósítása terén, amit a
játszóudvar kiegészítésével, biztonságos eszközök használatával értünk el. A takarékos gazdálkodáshoz
a pályázatokon nyert anyagi források és az alapítványi támogatás is nagymértékben hozzájárultak, mely
részben az intézménymenedzselés, ill. a szülőkkel, fenntartóval való jó kapcsolat eredménye.
Az elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
A rövid és hosszútávú tervek meghozatala a nevelőtestület véleményezése, javaslata és
döntése, ill. a szülők véleménye alapján történnek. Törekedtünk eddigi értékeink beépítésére feladataink
meghozatalakor. Közép és hosszú távú terveinknek a Zöld Óvoda cím és a Madárbarát kert a
meghatározói. Év közbeni és év végi kirándulásaink is ennek függvényében szerveződtek a csoportoknál.
Ehhez kapcsolódtak a nevelés nélküli munkanapok szakmai továbbképzései, tanulmányútjai.
Az elért eredményekkel nagyon elégedettek vagyunk.
Az ellenőrzési – mérési – értékelési rendszer az intézményben a tervben foglaltaknak
megfelelően alakult. A gyermekek mérésében a kompetencia alapú mérőlapok alapján végezzük
munkánkat, a helyi sajátosságokkal kiegészítve. A dolgozók teljesítményértékelési rendszere
leszabályozott, az értékelés még folyamatban van.
Az elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
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A partneri igény és elégedettségmérés eredményei ebben az évben:
Nevelőmunkánkat a partnerek magas színvonalúnak ítélték. Kiemelten jó eredményt mutatnak az erdei
ovis foglalkozások, a mese-vers, a környezeti nevelés és a mozgás területe. A gyermekek legkedveltebb
tevékenységei közé az udvari játék, a kirándulás és a rajzolás – barkácsolás taroznak. A szülők
valamennyi nevelési területtel elégedettek.
Az óvoda légköre a felmérésekben családias, oldott, többségében jól érzik magukat. A dolgozók részéről
a munkahelyi légkör évek óta most nem jelentett problémát, mindenki elégedett. Az új dolgozók
beilleszkedte, köszönhető ez a többi kolléganő pozitív hozzáállásának, és segítő készségének.
Kapcsolatainkat, kommunikációnkat a partnerek nagyon jónak ítélték meg. A tájékoztatás mennyisége
és minősége megfelelő, a belső kommunikáció javulása tapasztalható. A média jelenléte folyamatos,
munkánkat megfelelő mértékben reprezentáltuk, fejlesztése az írott médiában még lehetséges.
Az eszközellátottság ebben az évben is javult. A játékokkal, a felszereltséggel a partnerek maximálisan
elégedettek, hiányosságként a tornatermet jelölték meg, aminek megvalósítására a pályázati
lehetőségeket folyamatosan figyeljük. Az óvoda esztétikai megjelenésének eredménye az előző évek
közös, összehangolt munkája, az eddigi eszközeink állagának megóvása.
Szolgáltatásainkat a gyermekek, szülök kimagaslóan jónak ítélik, a környezeti neveléssel, a
kirándulásokkal, az erdei ovis foglalkozásokkal nagyon elégedettek. Új szolgáltatással, az év végi erdei
óvodai táborral bővültünk, az eddigiek magas színvonalát sikerült megőriznünk.
Hagyományainkat, rendezvényeinket valamennyi partnerünk nagyon színvonalasnak ítéli, melyet
tükröz a részvételi arány is (ált. 75-80%). Kiemelt rendezvényeink között említik a Márton napi
rendezvényünket, a betlehemezést, és a Juniálist. A Szülői Munkaközösség értékelése nagyon jó
eredményt hozott, színvonalas, nagyon jó hangulatúnak ítélték éves programjainkat. A szülők és a
dolgozók között jó kapcsolat alakult ki.
Az elért eredménnyel elégedettek vagyunk.

3. Eredmények, intézkedések, tervek
Az intézmény működésével a partnerek elégedettek voltak, nem volt olyan igény, probléma, amely
komolyabb beavatkozást igényelt volna az intézményi folyamatokba.
A nevelési évben intézkedéseket nem hoztunk, feladatunk az eddigiek megerősítése, megszilárdítása
volt:
 A munkahelyi kapcsolatok erősítése érdekében szerveztük a karácsonyi készülődést és vacsorát,
a torkos csütörtöki közös vacsorázást, az év végi alkalmazotti kirándulást, melyek nagyon pozitív
eredményt hoztak. Az elért eredményekkel összességében elégedettek vagyunk.
 Régóta problémaként jelent meg az óvoda udvarának nem megfelelő minősége. A folyamatos
felújításoknak köszönhetően egy jól felszerelt, biztonságos udvarral rendelkezünk. Az
udvarrendezésre (füvesítés, játékok festése, térkövezés) a nyáron kerül sor. Az elért
eredménnyel nagyon elégedettek vagyunk.
 Nagyon jó eredményként értékeljük a Zöld Óvoda, és a Madárbarát kert cím gyakorlati
megvalósításában elért eredményeinket, a csoportok életében adott újabb lendület, mely által
nevelésünk még tudatosabb lett. Az elért eredménnyel nagyon elégedettek vagyunk.
Összességében az éves munkával, az elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A szülői Szervezet részéről az elmúlt tanévvel kapcsolatban az alábbiakat fogalmaztuk meg:
 Tapasztalatunk, hogy az óvodában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. A munka a szülők
bevonásával, véleményük meghallgatásával, figyelembe vételével zajlik.
 Kéréseinkkel, kérdéseinkkel, problémáinkkal bizalommal fordulhatunk mind az óvónők, mind a
vezetőség felé, hiszen tudjuk, hogy gyermekeink nevelése, fejlesztése közös ügyünk.
 Elégedettek vagyunk óvodánk által kínált külön foglalkozásokkal, programokkal, amelyeken szívesen
részt veszünk, előkészítésében segítünk. A kitűzött programok, teendők mind megvalósultak.
 Az óvoda eszközparkjával szintén meg vagyunk elégedve.
 Az igény és elégedettség mérési kérdőíveket megkaptuk, benne az óvodai élet egészét átfogó
kérdésekről mondhattunk véleményt. Az eredményekről szóbeli tájékoztatást kaptunk a
szülőértekezleten, és az óvodában kifüggesztett, könnyen értelmezhető grafikonok segítségével
minden szülő megismerhette azokat.
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