1. sz. melléklet
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2010/2011. 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:
- Bejárati ajtók cseréje
- 1 lépcsőház és az irodák festése
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:
2010. – 2011.-es nevelési év:
- Partneri kapcsolatok
- Ünnepek
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-

Rendezvények
Gyermekvédelmi munka
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
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2.

Beiratkozás előtt tájékozódtak az óvodáról, személyesen vagy ismerősökön keresztül.
A szülők többsége ismeri a nevelési programot.
Nyilatkozatuk szerint:
- jónak tartják

3.

-

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%

-

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 óvoda 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.
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11. A szülők nyilatkozatai alapján változtatni kell:
-

alacsonyabb legyen a csoportlétszám

-

az épület felújításra szorul

-

nyílászárók, szigetelés, kerítés

4

BARÁTSÁG ÓVODA
1. A fenntartó által megfogalmazott elvárások

1.1.

Általános elvárások

-

-

Az eredményes munkavégzéshez szükséges dokumentumok elkészítésénél a koherencia
megvalósult.
A folyamatos külső és belső ellenőrzések eredményei és jelzései pozitívak.
Az Esélyegyenlőségi tervben rögzített célok, feladatok megvalósultak.
Játékos idegen nyelvi foglalkozásokon 70 gyermek vett részt:
54 angol illetve 16 német.
Tehetséges gyermekeink rajzpályázatokon, egyéb
rendezvényeken eredményesen szerepeltek.
• Gazdag Erzsi vers - és mesemondó verseny

művészeti

és

sportversenyeken,

•

-

Weöres Sándor vers - és mesemondó verseny
• Ovis focitorna
• Sportágválasztó torna
Mozgásfejlesztő eszközeinket folyamatosan bővítettük.
Szervezett úszásoktatásban 54 gyermek
Korcsolyatanfolyamon 16 gyermek
Ovis tornán a szülők igényei szerint nagy illetve középső csoportos gyermekek vettek rész.

-

Folyamatos partneri kapcsolatot tartunk fent az egészségügyi intézményekkel. Óvodánk
minden csoportja részt vesz a gyümölcsnap programban.
Továbbképzések:
• Az alábbi szakmai tanfolyamokon vettünk részt:
„Fiatal tehetséges óvodapedagógusok tehetségműhelye” 2 fő
Informatikai tanfolyamon 2 fő vett részt
•

Önképzés megvalósítása.
Helyi szakmai munkaközösségeink az éves pedagógiai munkatervben rögzített tervek
alapján működtek.
 Vizuális alkotóműhely
 Mérés, értékelés az óvodában
A szakmai tanfolyamokon részt vett kolléganők gyakorlati bemutatók alkalmával
megosztották tapasztalataikat a nevelőtestület tagjaival.

-

-

Nevelőtestületünkből 4 fő tagja valamely intézményközi munkaközösségnek.
• Városi fejlesztő munkaközösség
• Nevelőmunka az óvodában
• Gyermekvédelmi munkaközösség
• Fejlesztő pedagógusok munkaközössége
Szárazelem gyűjtésben vettünk részt.
Gyermekműsorral szerepeltünk az alábbi rendezvényeken:
• Mikulásünnepség a Rendőrségen
• Karácsonyvárás a Fő téren
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-

1.2.

Az óvodákra vonatkozó elvárások.

-

1.3.

• A Máltai Szeretetszolgálat által szervezett karitatív rendezvényen
• Ünnepekhez kötődő műsorok a Bokréta Bölcsődében
Elvégeztük a munkatervekben meghatározott méréseket:
• Gyermeki fejlődés mérése, értékelése
• Partneri igény és elégedettség mérése, értékelése

Óvodánkba 36 hátrányos, ebből 12 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár. Minden
rászoruló gyermeknek biztosítjuk az óvodai nevelést.
A fejlesztő pedagógusok irányításával a részképességekben lemaradt gyermekek
felzárkóztatása 92 %-os eredményességet mutat.

Az óvodánkra vonatkozó elvárások

-

-

Az óvodánk közéleti szereplését erősítve a vonzáskörzetünkben megrendezett
hagyományőrző rendezvényekbe kapcsolódtunk be:
• Szent Márton napi kézműves műhely
• Szent Márton napi gyermekjátékok
• Szent Márton napi lampionos körmenet
Céltudatos nevelőmunkánk eredményeként kedveltebbek lettek a gyermekek körében a
kommunikációs játékok, javult beszédkedvük.
Fokozott figyelmet fordítottunk a környezettudatos magatartás alakítására.
Környezetvédelmi tevékenységeink:
•
•
•

1.4.

Szárazelemgyűjtés
Növények, állatok védelme
A környezet tisztaságának megőrzése

Az IMIP-ben megfogalmazott egyéb célok:

Óvodánk népszerűsítését célzó programokat szerveztünk:
•
•
•
•

Nyílt napok (szakmai illetve szülői)
Juniális
Bemutatkozás a média eszközeivel
Kapcsolattartás a társintézményekkel

Gyermeklétszámunkat 100 %-ban sikerült megtartanunk.
Óvodánkba 9 vidéki gyermek jár.

A nevelőtestület értékelése
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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
Működésünket a központi oktatásirányítás, a fenntartó - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
– közoktatási intézményrendszerére meghatározott minőségbiztosítási elvárásai, helyi nevelési- és
minőségirányítási programunkban megfogalmazott feladataink befolyásolták, melyek nyomon követhetőek
az óvoda dokumentumaiban és mindennapi munkájában egyaránt.
Helyi nevelési programunkban az óvoda jövőképét a gyermekképben, a pedagógusképben, a
szülőképben és az óvodaképben fogalmaztuk meg. Ennek rendeltük alá a minőségi célokat. Kik
vagyunk? Miért vagyunk? Miben vagyunk mások, mint a város más óvodái? Milyenekké akarunk válni?
Milyenné váljanak gyermekeink, akik majd elhagyják óvodánkat? (kimenet) Hogyan akarjuk ezt elérni?
Mennyire vagyunk ebben elkötelezettek? Milyen közös értékeket vállalunk fel ennek érdekében? Milyen
garanciáink vannak mindezek megvalósítására?
A minőség nemcsak attól függ, milyen igényeknek tudunk megfelelni, hanem önmagunktól is attól, hogy
mi mit tudunk, vagy mit vagyunk képesek a minőség érdekében megvalósítani. Előfordult, hogy a szülői
igények olyan elvárásokat támasztottak melyeknek óvodánk a gyermekek életkori sajátosságait
szem előtt tartva nem akar megfelelni, vagy olyan nagy mennyiségű az igény, ami gyakorlatilag
megoldhatatlan feladat elé állítaná a nevelőtestületet. Nálunk a minőségi munka alapkövetelmény,
melynek garanciája a munkatársak belső- és külső képzése. Szolgáltatásaink minőségének fejlesztése
minden dolgozó személyes felelőssége. Intézményünk minden dolgozója elkötelezett abban, hogy a
minőségfejlesztés rendszere a gyakorlatban működjön.
Természetesen ügyeltünk arra is, hogy a pedagógiai programban meghatározott értékekkel és
alapelvekkel az intézmény minőségirányítási programjának tartalma koherens legyen:
1. Intézményi funkció, kritérium és norma megfelelés
2. Dokumentációk
3. A szervezet struktúrája:
 környezeti tényezők
 humán erőforrás
 céloknak, feladatoknak való megfelelés
4. A társadalmi igényeknek való megfelelés:
 társadalmi igények és az óvoda saját értékeinek összhangja, igényekhez, követelményekhez,
lehetőségekhez való igazodása
 általános és speciális standardok
 hatékonyság – eredményesség
 az óvoda külső megítélése
5. A helyi nevelési program színvonala:
 cél-, feladat-, követelményrendszernek való megfelelés .
 ONOAP-nak való megfelelés
 Prioritások - specialitások
 HOP, munkaterv, csoporttervek egymásra épülése; felépítés, tartalom, logika, állandóság,
koherencia, használhatóság, gazdaságosság
6. 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 és színtereinek egymáshoz illeszkedése
 az intézmény pedagógiai kulturáltsága
7.
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 /fenntartó;Nevelési Tanácsadó;TKVSZB; Aranyhíd NOK;NYME;)
A 2010/2011-es nevelési évben is az IMIP szellemében végeztük munkánkat, mely összhangban
van a fenntartói minőségirányítási programmal (ÖMIP).
Célul tűztük ki, a gyermekek személyiségének, önállóságának, egyéni fejlődési ütemének és fejlettségi
szintjének messzemenő figyelembe vételét, a megjelenő sajátos nevelési igény ellátását, melynek
eredményeként a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumainkat felülvizsgáltuk, kiegészítettük.
Így a gyakorlatban jól alkalmazható, ellenőrizhető, áttekinthető - programunkhoz szervesen illeszkedő -
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anyagot dolgoztunk ki. Ezeknek a dokumentációknak a gyakorlati alapját elsődlegesen a gyermekek fő
tevékenységi formája a játék biztosította, mely fejlődésüknek az alapja. Ezt megfigyelve kaptunk képet a
gyermek ismereteiről, élményeiről, ebben tükröződtek vissza mozgás-, szociális-, mentális fejlettségük, és
erre építve folytathattuk az egyéni differenciált képesség- és készség-fejlesztést. A gyermekek
fejlődésének mérésére a pedagógiai diagnosztika éppen aktuális eszközrendszerét alkalmaztuk.
(Differ; Sindelar; GMP; Állapot-és mozgásvizsgáló teszt)
Pedagógiai programunkban két értéknek adtunk prioritást: az értékek közvetítésének, valamint az
anyanyelvi nevelésnek és a humánumnak az integrált nevelésben. E két érték és képesség kialakításával,
erősítésével készítjük fel gyermekeinket arra, hogy folyamatos tanulásra kész és képes emberré váljanak.
Előtérbe helyeztük a tapasztalatokra közös élményekre épülő, logikus gondolkodásra késztető
ismeretszerzést, segítve ezzel a gyermekeket, hogy az óvoda befejeztével képesek legyenek eligazodni
majd az információk egyre növekvő rengetegében. A foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy a gyermeki
kíváncsiságra építve alkalmaztunk frontális, egyéni, páros és csoportos foglalkozási technikákat, hogy
minél aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett ismeretek
új helyzetekben való hasznosítására.
A gyermek körülményrendszerében alapvető szerepet kap a család. Születése pillanatától ebből
a mikrokörnyezetből érik a legintenzívebb hatások, érzelmileg és egzisztenciálisan ehhez kapcsolóik a
gyermek legerősebben. Igen fontos információt jelent a pedagógus számára a család összetételének,
szociális- és kulturális színvonalának, igényszintjének az ismerete. Ennél is lényegesebbek a családban
kialakult személyes kapcsolatok, uralkodó szokások, életelvek és nevelési elvek. A megfelelő pedagógiai
bánásmódhoz nélkülözhetetlen annak ismerete, hogy milyen a gyermek, otthoni napirendje (van-e
egyáltalán), otthoni tevékenysége és ennek feltételei; a szülők elképzelései a gyermek jövőjéről. A
megváltozott társadalmi hatások következtében egyre több a különböző élethelyzetekkel küzdő
óvodahasználó család, illetve az átlagostól eltérő gyermek az óvodai csoportokban. Nevelésük,
ismeretszerzésük segítése akkor lehetséges, ha a pedagógusok jól ismerik a gyermekeket, a családjukat,
és képesek mozgósítani a szükséges erőforrásaikat, képesek megtalálni a közös hangot.
A homogén és részben osztott életkorú csoportszervezési formában óvodásaink nap, mint nap
átélhették a társas együttélés, önérvényesítés szabályait, megélhették az alá-, fölé-, mellérendeltség
helyzeteit, valamint megtapasztalhatják miben jobbak, ügyesebbek másoknál és az integrált nevelési
folyamatban - megtapasztalva a másságot - lehettek társaik segítői, pozitív mintái. Ezen gondolatok
attitűdök, értékek és normák jelennek meg helyi nevelési programunkban és az óvoda belső
szabályzataiban - melyek tartalmazzák az óvoda közalkalmazotti közösségének személyiségi jogait,
munkavégzésével, egymás közötti és a nevelő-oktató munkában résztvevő partnerekkel való
kapcsolattartásnak etikai normáit. Az adott dokumentumokban megfogalmazott etikai szabályok írásba
foglalásának elsődleges célja, hogy igazodási pontokat nyújtson a munkatársak, a szülők és gyermekek
részére egyaránt.
Célunk volt:
• azon pedagógiai kompetenciák fejlesztése, melyek növelik a különböző családokkal való
együttműködés hatékonyságát;
• a gyermekek képességfejlesztése, a közösségbe, később pedig az iskolába történő minél
zökkenő-mentesebb beilleszkedése érdekében.
• További cél volt az intézményi minőségirányítási programban megjelenített partnerközpontú
működés (szülők / gyermekek igény és elégedettség mérése), valamint az intézményi gyakorlat
összhangjára történő rávilágítással a rendszerlátás képességének fejlesztése, és a saját élményű
intézményi tapasztalatok egymás közti megosztása.
• Minőségelvű intézményműködés
Óvodánk közösségének alakítása, az óvodapedagógus modell szerepének fontossága, a társas
kapcsolatok alakulása (gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek) az egymásra odafigyelés, az alkalmazkodás,
az egymás segítése, az empátia eddig is mindennapi életünk alapvető értékei voltak. Óvodai
nevelésünkben nagy hangsúlyt fektettük a mentális nevelésre, a szocializáció biztosítására, a
gyermekvédelmi feladatokra és az inkluzív pedagógia megvalósítására, a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrálása során. Ennek megfelelően az alapfunkciók - óvó-védő, nevelő
személyiségfejlesztő, szocializáló - ellátásának igyekeztünk magas színvonalon eleget tenni. A klasszikus
emberi és pedagógiai értékeket, hagyományos nevelési területeket is megőrizve igyekeztünk ellátni
gyermekeinket – törekvésünk ebben az évben csak részben találkozott a szülői elvárásokkal, mely okára
a „nehézségek elakadási pontok”elemzésében térek ki.
Szükség szerint segítettük a családi nevelést, illetve az esélyegyenlőség megteremtését. Az egyéni
bánásmód és az egyéni képességfejlesztés biztosításával még fokozottabb nevelői odafigyelést kaptak
azok a gyermekek, akik valamilyen hátránnyal érkeztek óvodába, ugyanakkor kellő odafigyelést kaptak az
egyes területeken tehetséges gyermekek is. (ovis-versenyeken való megmérettetés)
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Mindenekelőtt az óvoda felvállalt alapértékeivel összhangban álló célok és feladatok előtérbe
helyezését támogattuk – ezek:
- A környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedésmód, értékrendszer kialakítása, formálása.
- A gyermeki jogok, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekekkel való
következetes, fejlesztő, erőszakmentes törődés
- A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, minél teljesebb kibontakoztatása
- Az emberi értékek alapjainak lefektetése, olyan magatartásformák, szokások kialakítása, melyek
a későbbiek során biztos alapot nyújtanak a tőlünk távozók számára a különböző időszakok
nevelési célkitűzéseiben
- Olyan családias hangulat megteremtése, melyben a gyermek egyéni szükségleteit maximálisan ki
tudjuk elégíteni, s lehetőségünk van az egyéni belső értékek kibontakoztatására
- Az iskolai életmód elfogadásához szükséges képességek kifejlesztése tervszerű, tudatos
munkával, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által.
Továbbra is fontos értéknek tekintjük, hogy az óvodás gyermekeknek 3-7 éves korig van lehetőségük a
fejlődésre, melyet év közbeni, vagy túl gyakori méréssel nem kívántunk semmilyen formában erőltetni.
Helyette a bemenet és az óvodaév végi kimenetmérést preferáltuk. (Szükséges esetben - az érintett
gyermekeknél - folyamatkövetés, folyamat-diagnózis eredményei alapozzák meg a fejlesztés irányát.)
Óvodánk garanciát vállal a minőségirányítási programjában arra vonatkozóan, hogy a pedagógiai
programban rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végez és ennek
megvalósulását a korosztálynak megfelelő mérésekkel ellenőrzi. A felvállalt integrációs nevelés
eredményességét pedig az a pedagógiai érték adja, amely a gyermekek neveltségében, tudásában,
szociális érettségében a gyermek óvodába kerülése (bemenet) és a kilépése (kimenet) közötti időszakban
megjelenő értéktöbblet.
Minden óvodai csoport tervezésében és gyakorlati munkájában megjelent a sikeres iskolai
beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztése, illetve potenciális tanulási zavarok
megelőzése. Ezt a pozíciót szeretnénk a jövőben is megtartani. Sikerként éljük meg, hogy a
tankötelezettséget megkezdő nagycsoportos óvodásaink abban az iskolában kezdhetik az első osztályt,
ahová jelentkeztek.
Minőségfejlesztésünk legfőbb célja volt, hogy intézményünk pedagógiai, szakmai cél-kitűzéseinek
megfelelően működjön.
Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok karbantartása,
megismertetése és betartatása volt, hiszen ez biztosította az intézmény számára a törvényes működést.
Rendelkezünk az óvoda működését szabályozó alapvető dokumentumokkal, az egyéb jogi
szabályozókkal, a vonatkozó önkormányzati rendeletekkel, továbbá az egyéb belső szabályzatokkal. (pl.
HNP; szabályzatok, házirend, munkaterv, fejlesztési tervek, munkavédelmi,- tűzvédelmi szabályzat, stb.)
A belső értékelési rendszer működtetése: a teljesítményértékelést az intézményben foglalkoztatott
pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak teljes tevékenységére alkalmaztuk. Tartalma: ön-és társ
értékelése az éves munkatervben meghatározott és elfogadott szempontsor szerint
Az ellenőrzés irányult:
- a nevelési program és az éves munkaterv végrehajtására, koherenciájára
- a dokumentumok vezetésére, összhangjára
- a követelmények betartására
- a fejlesztés tervezésére, megvalósítására
- alapkészségek felmérésére, a sérülés specifikus fejlesztés eredményességére
- a gyermekről vezetett fejlődési mutatók (logopédiai és terápiás naplók) vezetésére
- kapcsolattartás, együttműködés formáira (szülőkkel, szakellátással stb.)
- diagnosztikai módszerek fejlesztő eljárások alkalmazására
- az óvodai nevelőmunkát az önmagunk által fölvállalt célok alapján értékeltük (ugyanazt a vizsgálatot
végeztük - az elmozdulást mértük)
Biztonságos intézmény: az egészséges-és biztonságos munka-és nevelési körülmények biztosítottak,
melyben tervezettek a folyamat lépései be-és kimenetekkel döntési pontokkal, felelősség és
hatáskörökkel
Pedagógusok együttműködése Az intézményvezetés által működtetett szakmai keretek között
szabályoztuk azokat a szakmai kereteket, amelyen belül az intézmény pedagógusai a közösen elfogadott
együttműködési elvek szerint érvényesítik a nevelés/ oktatás közös követelményeit. (SNI-s gyermekek
csoportonkénti létszáma; integrálhatóság kritériumai, szakszolgálati ellátás helyi rendje, részmunkaidőben
foglalkoztatott pedagógus csoportbeosztása)
A részmunkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógus csoportbeosztása hosszú távon egyre erőteljesebb
konfliktushelyzetet jelenít meg az aránytalan terhelés miatt.
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Humán erőforrások biztosítása és fejlesztése: Maximális gyermeklétszámmal és közöttük az SNI-s
gyermekekkel (csoportonként megjelenítve az esélyegyenlőségi be-számolóban) nem csupán a fél
státuszban dolgozó óvodapedagógus teljes státuszú foglalkoztatása lenne indokolt, hanem esetenként
gyógypedagógiai asszisztens jelenléte és folyamatos segítsége is szükséges az esélyegyenlőség
biztosítására – akár az egészségesen fejlődő gyermekek érdekében is.
Továbbképzési rendszer működtetése: Célunk volt a pedagógus és nem pedagógus munkatársak
továbbképzési rendszerének olyan kialakítása és működtetése, amely épít a pedagógusok
országos továbbképzési rendszere által biztosított lehetőségekre és figyelembe veszi a
kötelezettségeket. Igyekeztünk biztosítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek elérését a
munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban.
Intézményi marketing, melyben leírtuk videón bemutatjuk azon tevékenységeinket mellyel mind a belső
(gyermekek, szülő, munkatársak) mind a külső partnerek számára bemutatjuk az intézmény
arculatát, eredményeit azért, hogy sikereink széles körben ismertté váljanak.
Az intézményi image-t növelő események az óvoda színvonalas, hagyományos ünnepeihez kötődtek:
Betlehemi játék a Krisztus Király templomban; farsang; télbúcsúztató; húsvét – élő nyuszikkal; Anyák
napja; évzárók; kirándulások
Nehézségek, problémák, elakadási pontok: A nevelési év folyamán a szülőkkel való
együttműködésünk, kapcsolatunk változó képet mutat →együttműködési készség hiánya; hárító
magatartás; következetesség hiánya; túlzó elvárások vagy minden elvárást nélkülöző nevelés; időhiány:
munkaidőn túli elfoglaltság, túlterheltség;
„A gyógypedagógiai tevékenység bármely formájáról legyen is szó, a tevékenység valamilyen közvetlen,
vagy közvetett módon hatást kíván gyakorolni a gyermekre, annak érdekében, hogy a gyermek testi
állapota, idegrendszeri működései, pszichológiai funkciói módosuljanak, tapasztalata, tudása
gyarapodjon és ennek nyomán a gyermek teljesítményei, viselkedése is valamilyen kedvező irányba
változzon.” (Mesterházi, 2004.) Ha a család és óvoda nem tud együttműködni, ha a hárítás oly mértékű,
hogy a megoldási lehetőségek helyett a szimpátia - unszimpátia kérdése kerül előtérbe, ott az előrelépés
kudarcra van ítélve. Mindemellett a partnerek véleményének megismerése arra is jó módszer, hogy
jobban megismerjük önmagunkat, hogy képesek legyünk a kívülről érkező kritikát tényszerűen,
tárgyszerűen kezelni, hogy megerősítést nyerjünk amennyiben az általunk folytatott nevelési gyakorlat
helyességét az irányítók, és igénybevevők visszaigazolják. Szükséges, hogy erősödjön a családbevonó
és családsegítő szemlélet: ismerjük meg a családbevonással és a pedagógus kompetenciájába tartozó
családsegítéssel kapcsolatos fogalmakat és tartalmakat, rendelkezzünk gyakorlati tudással a
családbevonás megszervezésében, a családok segítő támogatásában. Fejlődjön szociális
érzékenységünk, készségünk, oldódjon az esetleges előítéletességünk, erősödjön a feltétel nélküli
elfogadás, az inkluzív szemlélet érvényesítése a szülőkkel történő kapcsolattartásban. A meglévő
együttműködési eljárások, módszerek és lehetőségek mellett, ismerjünk meg újabbakat. Abban azonban
még javítani szükséges a szemléletünket, hogy az igények összegyűjtésében több legyen a tudatosság
és le is adminisztráljuk ezeket a spontánnak tűnő információ-begyűjtéseket.
Összegzés: Helyi nevelési programunk tulajdonképpen tükrözi mindazt, amit óvodánk helyi minőségként
meg tud valósítani. Ez a helyi minőségfogalom tartalmazza mindazt, amit az óvoda már elért a pedagógiai
munka terén és utal arra is, hogy milyen irányban kívánunk tovább haladni. Minőségpolitikánk lehetővé
teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga.
Szeretnénk megtartani az elért, jó eredményeinket és a jövőre nézve még nagyobb probléma
érzékenységgel, segítőszándékkal szeretnénk figyelni partnereink elvárásaira, előrevivő igényeikre.
Mindemellett fontosnak ítéljük azt, hogy a nevelőtestület döntsön a rangsorról, mivel a felvállalt feladatok
megvalósításának nagy része szintén a testület vállán nyugszik.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Az óvoda éves beszámolójához és értékeléséhez – a szülői közösség véleményét figyelembe véve - a
következőket foglalom össze, a nevelőtestületi értekezlet beszámolójában és értékelésében elhangzottak
alapján
Az óvoda nyugodt működését a fenntartó és az óvodavezetés jó menedzselése biztosítani tudták.
Az óvoda környezetének harmonikus átalakítása folyamatosan nyomon követhető, az épület
modernizációja kiegészült a gyermekek számára változatos tevékenységeket inspiráló eszközökkel. Az
óvoda ugyan nem tartozik a legkorszerűbb és legmodernebb óvodák közé, de jó hírű, keresett óvoda. A
magas gyermeklétszámok is ezt támasztják alá. Családias légkörű, jól felszerelt termekben lehetőleg
életkor szerinti bontásban működtetett csoportokban töltik napjaikat a gyermekeink.
Gyermekszerető és róluk felelősséggel gondoskodó, sokoldalúan felkészült óvónők biztosították
gyermekeink fejlődését. Az óvoda ragaszkodik az ott dolgozók által kialakított szokás és
szabályrendszerhez, segítve a gyermekek közösségi életét. A testi képességek fejlesztésére tornaszoba
áll rendelkezésre, melyben a terápiás ellátás is rendszeres. Az óvoda különleges ellátást igénylő
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gyermekeket is ellát. Tapasztalataink alapján - meglátásunk szerint - segítené, illetve nyugodtabbá
tehetné a csoport és az óvónők munkáját egy kisegítő személyzet jelenléte (asszisztens). A
részmunkaidőben foglalkoztatott óvónő csoportjában - a szülők meglátása szerint - jelentős viselkedésbeli
eltérés mutatkozott a többi csoporthoz képest, a gyermekek tudásszintje azonban itt is megfelelő –
kiemelkedő teljesítményt mutattak az anyák napi ünnepélyen. A gyermekek tevékeny mindennapjai
biztonságot nyújtó feltételrendszerben, szeretetteljes légkörben valósultak meg. Eddigi munkájuk alapján
hisszük, hogy a gyermeknevelésről az adott óvoda dolgozóközösségének azonos pedagógiai nézeteket
vallanak. Ez a szemléletmód a pedagógus önállóságára épülve, sokszínű nevelési eljárásokat,
gyermekszívet melengető kapcsolatokat tartalmaz. Az óvoda olyan szociális közeg- légkörmegteremtésére törekedett, ahol a gyermek kifejezheti önmagát, kérdezni tud, véleménye van és
válaszolni akar. Ennek feltétele a biztonságot nyújtó „fészek meleg”. Így valósulhattak meg azok a
legfontosabb nevelési célok, hogy a gyermekek fogékonyak legyenek a jóra, a szépre. Az önmegismerés
útján járva fogadják el önmagukat és hinni tudjanak abban, hogy fontosak mások számára is. Érezzék
meg, hogy nekik szintén segíteniük kell másokon.
Az óvoda tágas udvara, kertje, változatos játékra- és a természet megfigyelésére, felfedezésére ad
lehetőséget, de lehetőség nyílik a szülők részére is az ott tartózkodásra, együttjátszásra, beszélgetésre.
Az óvodai és a családi nevelés összhangja a nyitottság és a bizalom elemeire épül.
Napirendünkből is tükröződik, hogy megvalósult nálunk az ésszerű kötöttségeket tartalmazó
életszervezés, a játékidő meghosszabbítása és tartalmi gazdagítása érdekében. Ebben a folyamatban
valósult meg - a gyermeki önállóságra és aktivitásra épített komplex nevelés. Különböző tevékenységi
formák segítették gyermekeinket abban, hogy az óvodás kor végére elérjék az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Mindez kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó, szeretetteljes
légkörben történt.
Fontosnak tartjuk a partnerek folyamatos tájékoztatási rendszerének, fórumainak meghatározását annak
érdekében, hogy minden olyan információ birtokába jussunk, mely biztosítja kellő tájékozottságukat az
intézmény működéséről és gyermekeinket érintő folyamatokról. A közvetett partnerek informálása
szükség szerint az adott eseményre vonatkozóan szóban vagy írásban a csoportvezetők és az
intézményvezető által történt.
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GAZDAG ERZSI ÓVODA
Az IMIP értékelés eredményével elégedettek vagyunk, mert hatására javult a szervezet
működésével kapcsolatos nevelőtestületi elégedettség.
ÖMIP célok:
A fenntartó minden intézményére érvényes céljai:
Három olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely minden intézményére érvényes.
Az óvoda a három célt az alábbiak szerint érte el:
1. Minél nagyobb számban kerüljenek be hátrányos helyzetű 3 éves gyermekek az óvodába.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:
2008-ban 9 fő, ebből újonnan felvett 1 fő
2009-ben 8 fő
2010-ben 12 fő, ebből újonnan felvett 2 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 2 fő
Az óvoda körzetében élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek valamennyien óvodai
ellátásban részesülnek.
2. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma:
2008-ban 5 fő
2009-ben 4 fő
2010-ben 5 fő
3. A dolgozók képzésével javuljon a szakmai munka színvonala.
Partneri elégedettségmérés eredménye:
90 %
Szakértői vizsgálat az elmúlt három évben nem történt.
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: 93 %
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: 92 %
4. Törekedjenek az érzelmi nevelés, szocializáció eredményes megvalósítására.
Eredmény: 91 %
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: 95 %
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 %
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2. Szülőkkel való együttműködés fejlesztése:
Helyi nevelési programunk feleljen meg a szülők igényeinek, legalább 70 %-a legyen
elégedett a bábbal és játékkal történő neveléssel. (ÖMIP)
Eredmény: 99 %
A szülők 75 %-a ismerje és fogadja el nevelési céljainkat.
Eredmény: 79 % ismeri, 21 % részben ismeri
A szülők 75%-a legyen elégedett az itt dolgozó felnőttek munkájával,
az együttműködési formákkal.
Eredmény: 89 %
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:
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 tartjuk.
Az eredmények alapján meghatározott célunk:
A mért mutatók megtartására kell törekednünk a jövőben.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
1. Dokumentációk nyilvánossága:
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A Szülők Közössége ismeri az óvoda dokumentumait:
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:
Hatékonynak tartjuk a kompetencia alapú nevelést.
A kérdőívek alapján a bábbal, bábjátékkal történő nevelés eredményes.
Az óvodai nevelésben részt vevő valamennyi gyermek számára biztosítják az esélyegyenlőséget
felzárkóztatással, tehetséggondozással.
Tapasztalataink szerint eredményes az érzelmi nevelés, a szocializáció.
Az óvodai tevékenységek biztosítják gyermekeink fejlődését.
Az óvónők türelemmel, szeretettel nevelik gyermekeinket.
Az óvónőkkel együtt kölcsönösen törekszünk a nyitott, közvetlen kapcsolat kialakítására.
Érezzük, hogy az itt dolgozók számára fontos gyermekeink biztonsága, fejlődése.
A partnerközpontú működést a Szülők közösségével kialakított jó kapcsolat, együttműködés jellemzi.
A szülői kérdőívek összesítésének eredménye is ezt igazolja.
3. Az óvoda minőségcéljai:
A partnerek elégedettségével kapcsolatos minőségcélok közül a szülőkkel való együttműködés
fejlesztését értékeljük:
A szülői kérdőívek összesítéséről tájékoztatást kaptunk, az SZ.K. elnöke az értékelés egy példányát
átvette:
A kérdőívek eredménye és az SZK vezetőségének értékelése alapján megállapítjuk, hogy a szülők 99 %a elégedett a bábbal és játékkal történő neveléssel.
A kérdőívek alapján megállapítjuk, hogy a szülők többsége ismeri az óvodai nevelési programot, annak
céljait. Aki részben, vagy egyáltalán nem ismeri, az tájékoztatást kérhet.
Kérdőív szerint
2009-ben:
ismeri
67 %
részben ismeri
32 %

2010-ben:
83 %
17 %

2011-ben:
79 %
21 %

Tájékoztatást kapunk:
- a HOP kivonata alapján készült tájékoztató lapokon
- az óvodai jelentkezéskor
- a nyílt napokon (minden év áprilisában)
- óvodavezető fogadóóráján
A szülők 89 %-a elégedett az óvodában dolgozó felnőttek munkájával.
A Helyi Nevelési Program 100%-ban megfelel a szülői igényeknek.
Az óvodai tevékenységek a szülők szerint 100%-ban biztosítják a gyermekek fejlődését.
Az írásbeli hozzászólások építő jellegűek, elégedettséget fejeznek ki.
4. Az intézmény minőségirányítási alapelvei:
Az intézményi alapelvek közül legfontosabbnak ez évben is a gyermekközpontúságot tartjuk, értékeljük az
óvoda ez irányú nevelőmunkáját. Ismerjük és támogatjuk a kompetencia alapú nevelést.
Fontos a gyermeki személyiség tisztelete és szeretete, az életkornak és a képességeknek megfelelő
fejlesztés.
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HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
Minőségügyi erőforrások
Erősség
A MIP –t vezető minőségirányítási
felelős állandósága
Vezetői elkötelezettség
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 városi
munkaközösség
foglalkozásain,
adjon
tájékoztatást

Elvégzett feladatok a fenntartói minőségi célok tükrében az intézményre vonatkozóan
ÖMIP elvárás

Ebből
feladatok

Hátrányos
helyzetű
gyermekek
óvodai
beiratkozása.
A
gyermeki
jogok
érvényesülése
a
nevelésben

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
Mozgásfejlesztés a
mindennapokban,
eszközök
biztosítása

A
mindennapos
testmozgás
biztosítása

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

adódó

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

Eredmények 2010-2011

Feladatok

nevelési évben
Megkülönböztetés
nélküli
elvárások
a
gyermekekkel szemben,
egyéni
fejlesztés
Gyermekvédelmi felelős
kapcsolattartása
a
szülőkkel.
Szükség
szerint
aEgészségügyi,
Szociális
és
Családvédelmi
Osztály, Családsegítő
Központ
és
a
Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaival
eset
megbeszélésen
vett
részt.
Az
udvarunk
eszközkészlete
gyarapodott.
A
probléma
továbbra
sem megoldott, mert a
fák
nagysága
és
mennyisége, a talaja
napi
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

nevelési évre
Elégedettség
mérés
gyermekek körében
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a

következő
a

További
felújításhoz
szükséges
a
fenntartói
támogatás (pályázatok)

További kapcsolattartás
Eset megbeszélések

Esztétikus környezet,
családias légkör

Gyermekközpontú
esztétikus
környezet
a
lehetőségekhez
képest

Városi
rendezvényeken
részvétel

Programok
figyelemmel
kisérése

Az
óvodákban
elkezdődött 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

A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése 2010/2011 nevelési évre
A partneri elégedettség mérésének eredményei
Szülők:
- Az óvodánk választásakor a szülők visszajelzése alapján azt tapasztaljuk, hogy
o figyelembe vették, hogy jót hallottak rólunk
o ismerik intézményünk dolgozóit
o hallottak az intézményünk programjáról
- Néhány szülő kérte, hogy a befogadás ideje kezdetén rövid ideig együtt lehessen gyermekével,
amit biztosítottunk
- 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, várták, az évzáró ünnepélyeket, bábelőadásokat, szívesen vettek részt a
gyermeknapon, aminek a szervezésében illetve a lebonyolításában aktívan segítettek
- Problémáik megoldásában az óvodapedagógushoz fordultak
- A felméréskor, az óvoda udvari felszereltségével, külső környezetével a megkérdezett szülők fele
részben elégedett, 40% elfogadhatónk tartja, 10% elégedetlen
Az udvari játékkészlet 2 db mozgásfejlesztő játékkal azóta gyarapodott. A képviselői felajánlását az
óvodában működő közhasznú egyesület egészítette ki és 1db játékot így tudtunk vásárolni. A 2.
játékot teljes egészében az egyesület vásárolta meg a gyermekeknek.
Gyermekeknél vizsgáltuk:
Az óvodába lépő új gyermekek bejövet komplex vizsgálata
A gyermekek játékának vizsgálata
Eredmény:
- Nagy részben gyakorló játékot játszanak
- Többségük képes az elmélyült játékra
- Játszótársak váltakoznak, vagy egyedül játszanak
Egészséges életmód vizsgálata
Eredmény:
- Segítséggel öltöznek, gondozási feladatokat segítséggel végzik
Mozgás vizsgálata
Eredmény:
- Szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban, szeretnek az udvaron lenni a szabad
levegőn
Értelmi fejlettség vizsgálata
Eredmény:
- Legtöbb gyermek értelmi szintje korának megfelelő
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-

Figyelmük még könnyen elterelhető, rövid ideig tartó
A kötetlenül szervezett foglalkozásokon szívesen részt vesznek
Munkatempójuk átlagos

Nyelvi kifejező képesség vizsgálata
Eredmény:
- Szókincs átlagos,
- A gyermekek közül sokan beszédhibásak
Tankötelezettségüket megkezdő gyermekek kimenet vizsgálata
A nevelési évben tanköteles korban lévő gyermekek száma: 86
Óvodába maradó tanköteles gyermekek száma: 27
Ebből:
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján: 10
A szülő, a Nevelési Tanácsadó, az óvodapedagógusok megállapodása alapján: 17
Tankötelezettségüket megkezdő gyermekek száma: 58
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
A gyermekek kimenet vizsgálata
Mozgás vizsgálata
Eredmény:
- A gyermekek mozgás fejlettsége megfelelő, a tudnak térben tájékozódni
- Csoportban játszanak, a szabályokhoz alkalmazkodnak
- Az életkori sajátosságaiknak megfelelő, - a szülők és az óvodapedagógusok véleményével
összhangban- a szabadon választott, kreatív gondolkodás, értelmi képességek fejlesztésén
alapuló játékokat szeretik legjobban a mi örömünkre.
Egészséges életmód vizsgálata
Eredmény:
- A gyermekek 100%-ban önállóak
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
A vizuális nevelés eredményességének vizsgálata
Eredmény:
- rajzolás, mintázás, kézimunka terén a gyermekek 2/3 része eligazodik térben a korának
megfelelően, sokoldalú látási fejlettséget tükröz ábrázolásuk
- Emberábrázolásuk fejlett
Néphagyomány ápolás vizsgálata (reprezentatív felmérés) HOP szerint
Eredmény:
- Várják és szeretik az ünnepeket, örömmel részt vesznek a programokon, szívesen vállalják a
szereplést
- A néphagyományokhoz kapcsolódó ismeretanyaggal, csak az óvodában találkoznak
- Élményt nyújtanak az események, játékukban megjelenik
- Örömmel részt vesznek a néphagyományokhoz kötődő rendezvényeken
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Mese- vers-báb- dramatizálás vizsgálata (reprezentatív felmérés) HOP szerint
Eredmény:
- Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak másoknak és saját örömükre
- Tudnak mesét, történetet kitalálni, megjeleníteni
Összegzés
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.
A felmérések mutatói alapján reálisnak tartjuk az eredményeket. Az óvodába érkező gyermekek közül
2011. június 1.-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 59 fő. Ebből halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma: 28. fő. Véleményünk alapján ebből is adódik, hogy a tanköteles
gyermekek közül, 67% - a kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Továbbra is támaszkodunk a
munkánkat segítő szakemberek véleményére.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Elfogadjuk:
• A kapcsolattartás formáját, számszerűségét, a rugalmasságot, mellyel figyelembe veszik
igényeinket
• 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.
• 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
• Örülünk, hogy az udvar és az épület felújítása elkezdődött. A folytatáshoz a fenntartónak
segítséget kell ahhoz nyújtania, hogy belátható időn belül az épület állaga megújulhasson. Az
óvodában működő Közhasznú Egyesületnek sikerült az adó felajánlott 1% - ból az udvarra
mozgásfejlesztő játékot vásárolni, ahhoz, hogy a játszóudvar terve maradéktalanul
megvalósuljon, fenntartói segítségre van szükség.
• A csoportszobák viszont hangulatosak, gyermek közeliek.
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: 2010/11-ben: 12 fő, ebből újonnan felvett 4fő.
Halmozottan hátrányos gyermekek száma: 2010/11-ben: 6 fő újonnan felvett: 2 fő.
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma: 2010/11-ben: 4 fő.
Szakértői vizsgálat: 2010/11-ben nem volt.
- A dolgozók képzésével javuljon a szakmai munka színvonala.
2010/11-ben: Partneri elégedettség mérés eredménye: 91%
Az Önkormányzati Minőség Irányítási Program intézményünkre érvényes elvárásai:
1. Segítsék a gyermeki személyiség pozitív emocionális fejlődését a játékban. Szolgálja a
tevékenységben megvalósuló tanulás és a hozzáadott érték a gyermeki személyiség
fejlesztését!
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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 79
gyermeket jelent, az újonnan érkezett gyermekek kivételével. Ez a létszám óvodánk
gyermekeinek 79%-a.
Szívesen végzett tevékenységek:
- játék: 91,25%
- 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.
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.
Az nevelési év folyamán ezeknek a családoknak lehetőségük volt részt venni szüreti vígasságon,
mikulásünnepségen a zarkaházi-Szily kastélyban, valamint az óvodában, karácsonyi – és húsvéti
készülődésen, barkácsoláson, és május végi gyermek napi rendezvényen. A gyermekek ősszel és
tavasszal a Kalandvárosban, színházlátogatáson 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.
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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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.
2010./2011 Nevelési évben 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 hasonló arányban -68 % -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, 95 %
jónak tartja helyi nevelési programunkat 84 % megfelelő tájékoztatást kap gyermekéről, 62 %
megfelelő segítséget kap nevelési problémájának megoldásához.
89 % elégedett gyermeke óvónőivel, 94 % 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 87% 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.
A testi nevelés hatékonyságának erősítése érdekében mozgásfejlesztő eszközök biztosításával
kiemelten kezeljük a mozgásfejlesztést, hiszen az egészséges életmód egyik alappillére, valamint
értelmi képességek fejlesztésének alapja.
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 alpján 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.
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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.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Az óvodában folyó egészségközpontú helyi nevelési program megvalósítását megfelelőnek
tartjuk.
Széleskörű tájékoztatást kapunk a nevelési programról, valamint a felülvizsgált helyi nevelési programról
is.
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/
Összefoglalva elégedettek vagyunk az óvoda minőségirányítási programjának végrehajtásával.
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DONÁSZY MAGDA (volt LOSONC UTCAI) ÓVODA
A munkatervben rögzített feladatokat időarányosan végrehajtottuk.
Elkészítettük a felmérőlapok legújabb, aktualizált változatát. A korábbi tapasztalatok felhasználásával
sikerült egy könnyen kezelhető, ugyanakkor minden lényeges fejlesztési területre kiterjedő felmérő lapot
készíteni.
Természetesen továbbra is megbeszéljük tapasztalatainkat, és ha szükséges, ismét módosítunk.
Elvégeztük a partneri igény-elégedetlenségmérést nagycsoportos és középső csoportos gyermekek
szüleinek körében.
A gyermekek megfigyelése 10 napos intervallumban történt.
A megfigyelések alapján látszik, hogy a gyermekek könnyen válnak el szüleiktől, mert biztonságban érzik
magukat az óvodában. Megfelelő társas kapcsolatokat sikerült kialakítaniuk, szívesen játszanak együtt
társaikkal, kevés konfliktus van. A felnőtteket elfogadják, szívesen kommunikálnak velük. Munkajellegű
tevékenységeket is szívesen vállalnak és örömmel teljesítik azokat.
Mint minden évben, a felmérésből az derül ki, hogy a pihenés nem tartozik a kedvelt tevékenységekhez
nagycsoportban.
A felmérés eredménye nem tér el jelentősen a korábbi évekétől.
A szülői kérdőívre adott válaszokból az derül ki, hogy elégedettek az óvoda vezetőjével, óvónőkkel,
dajkákkal. Megfelelőnek tartják a gyermekek fejlődését, a különböző tevékenységek változatosságát, a
tájékoztatást, az óvodai programokat és nevelési problémákra nyújtott segítséget. Elégedettek az iskolára
előkészítő munkával és az óvoda tárgyi felszereltségével. Véleményük szerint mozgásra, tornára lenne
több szükség. Ezt az igény az elkészülő tornateremben teljesíteni tudjuk.
Miután pozitív visszajelzéseket kaptunk a kérdőívek alapján, megállapíthatjuk, hogy úgy a szülők, mint a
gyerekek jól érzik magukat óvodánkban.
Alapelveink az IMIP értékelésének folyamatában
törvényességnek való megfelelés
értékelés szakmai és etikai szabályainak betartása
az eredmények őszinte közlése
közérthető tájékoztatás
az értékelés segítse elő a folyamatos fejlődést az IMIP végrehajtása terén
Az értékeléshez felhasznált dokumentumok:
Szombathely Megyei Jogú Város Nevelési – Oktatási Intézményhálózata Fenntartói Minőségirányítási
Program
Losonc Utcai Óvoda Minőségirányítási Programja
Helyi Nevelési Program
Éves munkaterv
Partneri igény-és elégedettségmérés beszámolója
Teljesítmény önértékelő lapok
Az IMIP működtetésének humán erőforrása:
Az alábbi óvodapedagógusok a Minőségirányítási Program működtetésével megbízott team tagjai:
Scheer Zoltánné
minőségirányítási team vezetője
Gergye Károlyné
minőségirányítási team tagja
Kovács Rita
minőségirányítási team tagja
Balassáné Nagy Andrea
óvodavezető
Minőségpolitikánk, hitvallásunk
Minőségpolitikánkon nem kívánunk változtatni. Az abban rögzítettek maradéktalan végrehajtása egy
nagyon hosszú folyamat eredménye, mely teljesítése vagy az arra való törekvés mindenki személyes
felelőssége.
Minőségcélok, elvárások a 2010/2011-es nevelési évre
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Fenntartói követelmény/cél
Megvalósított feladatok
1. Törvényes működés

Tervezett feladatok

Az intézmény vezetője gondoskodott A
jelenlegi
eredmények
az intézmény teljes működését fenntartása, a törvényes működés
szabályozó
dokumentumok
és feltételeinek további biztosítása.
magasabb rendű jogszabályokban,
törvényekben,
különböző
szintű
rendeletekben,
határozatokban
előírtak érvényesüléséről.
A jogszabályokban előírt határidők
betartásával
megtörtént
a
dokumentumok
felülvizsgálata,
átdolgozása
–
HNP,
IMIP,
Továbbképzési terv.

2. Humán erőforrás

Továbbképzési terv szerint történik a
beiskolázás, a prioritási sorrendet
figyelembe vesszük, kivéve az
ingyenes képzéseket.

3. Eszközellátottság

Folyamatosan
eszközeinket,
elhasználódást
pótoljuk.

4. Kapcsolattartás

Minden évben
kapcsolatainkat.

5. Nevelési Program
felülvizsgálata

Az idei nevelési évben Helyi Nevelési
Programunk
módosításaként
bevezetett kompetencia alapú óvodai
részprogrammal. kiegészült program
megvalósítása történik. Az idei évben
a
következő
rendezvények
lebonyolítására került sor:
• TÁMOP záró rendezvénye
• Nyílt nap
• Tavaszi szakmai nap NYMEPSZK szervezésében

fejlesztjük
tárgyi Udvarunk
mozgásfejlesztő
a
természetes eszközeinek bővítése. Pályázati
folyamatosan támogatással
infrastrukturális
felújítás, fejlesztés.
áttekintjük

partnereink

6. A hátrányos helyzetű, Az esélyegyenlőség biztosítása, a
sajátos nevelési igényű szegregáció
mentes
nevelés,
gyermekek fejlesztése. foglalkozás
megvalósult.
Ennek
csökkentésére
pályázati
nyereményből
több
óvodásunk
ingyenes
bábszínház-látogatását
tudtuk biztosítani. A hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű
gyermekek integrálásához fejlesztő
pedagógus, logopédus, biztosítása
megtörtént,
esetenként
külsős
szakemberrel. Munkánkat nagyban
segítette a Nyugat-Magyarországi
Egyetem
Regionális
Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ
Nevelési Tanácsadó munkatársai.
7. Közalkalmazottak
teljesítmény-értékelése

Továbbra is elsőbbséget élvez a
pedagógiai szemlélet fejlődését
segítő továbbképzések, valamint a
játékos idegen nyelvvel történő
ismerkedés nyelvi, szakmai és
módszertani képzései.

körét,

keressük

az

új

Helyi Nevelési Programunk
beválásának folyamatos nyomon
követése, szükség esetén
módosítása.

A fejlesztést végző szakemberek
nagyobb óraszámban lehessenek
jelen az intézmény életében.
Fejlesztő szoba kialakítása

Előírásoknak megfelelően történik a A teljesítményértékelés rendszert
közalkalmazottak
teljes
körére helyi
szempontsor
szerint
vonatkozó
teljesítményértékelési végezzük.
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rendszerünk.
Célunk a minőségi
nevelői
munka
biztosítása
az
óvodapedagógustól a dajkán át a
technikai dolgozókig.
8.

Óvodáztatási
kielégítése

igények A körzetünkben élő gyermekeket 100
%-ban tudtuk fogadni, a szabad
férőhelyekre körzeten kívül és
vidéken
élő
gyermekeket
is
fogadtunk.
Az
intézményünkbe
jelentkező összes HHH gyermek
részére férőhelyet biztosítottunk.

9. Iskolakészültségi
állapot mérése

Az iskolai életre történő felkészítés
folyamatosan
valósult
meg.
Szeptember hónapban megtörtént az
iskolakészültségi szint felmérése.
Tavasszal,
a
részképesség
hiányokkal küszködő gyermekeknél
újbóli
szűrésre
került
sor.
Fejlesztésük
során
egyéni
fejlesztési terv alapján - a család az
óvoda és a nevelési tanácsadó
folyamatos
konzultációja
mellett
sikerült hátrányaikat csökkenteni,
nagy részük megkezdheti iskolai
tanulmányait.

10. Szülők tájékoztatása a
gyermek fejlődéséről

A
szülőkkel
napi
kapcsolatot
építettünk ki, különböző fórumokon,
szülői értekezleteken, fogadó órákon
tájékoztattuk az érdeklődő szülőket.

Szabad férőhely esetén körzeten
kívül
lakó
gyermekeket
is
fogadunk.
Alapító Okirat módosításával az
integrált
óvodai
nevelés
feladatainak bővítése.
A feltételek megteremtése, hogy a
fejlesztő pedagógusok több időt
fordíthassanak
az
egyéni
fejlesztésekre.

A kompetencia alapú program
szerint dolgozó csoportokban a
gyermekek fejlődését nyomon
követő mérések tapasztalatait
félévente ismertetjük a szülőkkel,
Gyermekvédelmi felelősünk nagy
és
tájékoztatjuk
őket
az
gondot fordított a családi problémák
elkövetkező feladatokról.
megoldásának segítésére.

Az intézmény saját minőségcéljai a 2010 /201-es nevelési évben

1. Intézmény helyi
sajátosságainak
megőrzése.

2. Komplex
személyiségfejlesztés.

Törekedtünk
Helyi
Nevelési
Programunk és a mindennapi élet
tevékenységeinek
összehangolására.
Folyamatosan
beépítettük nevelési rendszerünkbe a
kompetencia
alapú
óvodai
programcsomag elemeit.
A mozgások, térbeli tájékozódás,
egyéni fejlesztésére nagy hangsúlyt
fektettünk.
A
gyermekek
kommunikációs készségét bábozással,
szerepjátékokkal,
fejlesztettük.
Életkorhoz mért szokások, szabályok
megtanítása, szocializáció segítése,
terén csak a szülői házzal közösen
érhetünk el eredményt. A természet
folyamatos
megfigyelése,
a
környezet
szépségének
megszerettetése.
Komplex
ismereteket biztosító tevékenységek
szervezésére a jövőben is nagy
figyelmet
fordítunk.
A
tevékenységeket játékos formában,
játékba ágyazva szervezzük.
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Innovatív pedagógiai eljárások,
módszerek beépítése a napi
nevelőmunkába. Belső
továbbképzések keretében új
lehetőségek bemutatása.
A
komplex,
személyiségfejlesztés
továbbiakban
is
feladatunk.

sokoldalú
a
kiemelt

3. Hagyományaink

4. Családok segítése, a
családokkal való
kapcsolattartás

5. Játékos idegen nyelvvel
történő ismerkedés,
egyéb választható
tevékenységek

6.

Tovább ápoltuk hagyományainkat:
− nyitott rendezvényünk: őszi
kézművesnap,
− környezetvédelmi jeles napok
− egészség- és sportnapok
− csoportok
hagyományos
ünnepei, rendezvényei

Mivel intézményünk
névváltoztatásra készül,
hagyományteremtő célzattal
megünnepeltük Donászy Magda
születésének 100. évfordulóját.

Különböző szülői fórumok, szülői
értekezletek,
nyíltnapok,
egyéb
közös programok szervezése. A A szülők folyamatos tájékoztatása
közös ténykedés során a szülők gyermekük fejlődési üteméről.
szemléletmódjának tapintatos, jó
irányba történő befolyásolása.
Egyéni igény alapján 4 éves kortól az
angol/német nyelv megismerése,
megszerettetése.
Szülői
visszajelzések pozitívak.

Az egyéni igény alapján szervezett
tevékenységeket
óvodai
időn
kívül, a csoport életétől függetlenül
szervezzük.

Egyéni igény alapján úszásoktatás, A nyelvi foglalkozások a következő
gyermektorna, ovis foci, zeneovi, nevelési évtől térítés ellenében
korcsolya és hittan oktatás.
vehetők igénybe.

Helyi
Nevelési
Program
Az
eszközállomány A
eszközbeszerzési
terve
alapján
fejlesztése
költségvetési támogatással és egyéb
bevételi
források
segítségével
valósítjuk meg eszközállományunk
fejlesztését.

7. Információ áramlás

Továbbra is célunk
hagyományőrző rendezvényeink
színvonalas megvalósulása.

Udvarunk további korszerűsítése,
bővítése, EU szabványosítása.
ROP támogatással a tornaszoba
felszerelése.

Nevelőtestületi
értekezleteken,
megbeszéléseken biztosítottuk az
intézményen
belüli
információáramlást. A fenntartóval és
a GAMESZ ügyintézőivel a technika
is
nagyban
segítette
a
kapcsolattartást.

Kulcsindikátorokkal kapcsolatban elért intézményi eredmények
2010/2011-es tanév
Tanköteles gyermekek
száma
59
Iskolába lépők száma
46
Szülői kérésre
Egyre több szülő szeretné visszatartani még egy
óvodában maradt
13
évre tanköteles korú gyermekét. Fejlesztő
Nevelési Tanácsadó
pedagógusaink
ősszel
iskolakészültségi
által vizsgált
2
szintfelmérőt készítenek, az eredményeket
egyeztetik a szülőkkel. A problémákkal küszködő
gyermekeknél egyéni fejlesztési terv alapján
fejlesztő foglalkozásokat szerveznek. Ezeknél a
gyermekeknél
tavasszal
megismételik
a
vizsgálatot és annak eredményétől függően
javasolják az iskolakezdést vagy az óvodába
történő további egy évig a fejlesztést.
Gyermek –
ideggondozó
fejlesztésén
Étkezési

1

A vizsgált gyermek speciális intézményben
kezdheti meg iskolai tanulmányait.

100 %-os támogatás

22 gyermek
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támogatásban
részesülők száma

50 %.-os támogatás

31 gyermek

nagycsaládos
50 %-os támogatás

9 gyermek

tartósan beteg
Szakvizsgával
rendelkező
pedagógusok száma
Továbbképzésen részt
vettek száma
Egyéb forrásból
szerzett bevétel

2 fő

Közoktatás-vezetői szakvizsga

2 fő

Fejlesztő pedagógus szakvizsga

1 fő

Óvodai gyógytestnevelő szakvizsga

30 órás képzésen

7 képzés (5 fő részére)

50.000,-Ft

Kulturális és Civil Alap

Partneri igény és elégedettségmérés eredményei
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
d. nem szeret
Hogyan szokta meg gyermeke az óvodát?
a. Könnyen
25 fő
b. Nehezen
1 fő
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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
c. elfogadható

15 fő
11 fő
-
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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
•
•

•
•

A különbözőség elfogadására nevelés, az egyéni differenciált bánásmód erősítése.
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 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:
40 kérdőív került kiosztásra, 29db érkezett vissza kitöltve (72,5 %).
• Megfelelőnek tartják a gyermekekről kapott információt, ugyanakkor minden harmadik szülő
többet szeretne tudni gyermekéről.
• Pozitívan értékelik az óvoda munkáját, a gyerekek 99%-a szeret óvodába járni.
• A vegyes életkorú csoportokat megfelelőnek tartják.
• 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, de a
többség nem kérte.
• Igényként merült fel a pszichológus munkája, illetve fejlesztőpedagógus és logopédus nagyobb
óraszámban való alkalmazása.
• A minősítésben a szülők nagy része maximális, 5 pontot adott.
Az idei tanévben az óvónők körében végeztünk elégedettségi felmérést:
A felmérés eredménye: 79%
Az óvónők két fontos kérdésben adtak alacsony pontszámot a kérdésekre:
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•
•

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.
A kolléganők tudják, hogy „segítő munkájuk” nagyon fontos és felelősség teljes.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
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,
 helyesbítik 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
Mintavételi csoport: középső csoportos gyermekek szülei (27db)
Mintavétel időpontja: 2011.05.
Helyszín: Maros Óvoda
Értékelt lapok száma: 22db
1. Mit tart a szülő az óvoda legfontosabb feladatának?
A szülők első helyre az értelmi képességek fejlesztését tették.
Meglepő volt számunkra, hogy a két összetartozó terület értékelésekor; a szokások
szabályok betartása, és az erkölcsi tulajdonságok kialakítása – 2. ill. 10. helyre kerültek.
A tavalyi eredményhez képest az étkezés, napközbeni ellátás fontossága csökkent, és
helyébe lépett a társas kapcsolatok kialakítása, és beszédfejlesztési terület.
Sajnos az egészséges életmód iránti igény kialakítása még mindig nem tartozik a fontos
dolgok közé.
A mindennapi óvodai élet során igyekszünk a gyermekek figyelmét ráirányítani az
egészséges táplálkozás, mozgásgazdag életmód fontosságára.
2.
A gyermeket óvodába írató szülők nagy részének voltak előzetes ismeretei az óvodánkról, az
óvodánkban folyó nevelési területekről, a helyi nevelési programunkról, a szülők –
pedagógusok kapcsolattartási lehetőségeiről.
Óvodánkban tartott nyílt napok, világnapok ünneplésének biztosítása; sportnap, juniális
számos lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szülők bepillantást kapjanak mindennapi óvodai
életünkbe.
Fontosnak tartjuk további együttműködési területek kiaknázását.
3.
A gyermekek 80%-a, ami nagyon magas százalék, 8 órát vagy ennél több időt tölt
intézményünkben.
Az otthon töltött idő nagysága jelentősen lecsökkent, így a gyermekek nevelése még inkább
az intézményben dolgozók feladatává vált.
Gondot fordítunk a megfelelően eltöltött idő kihasználására, a gyermekek nyugodt légkörben
történő nevelésére.
4.
A szülők fele igényelte az óvodába lépéskor a beszoktatást. Úgy gondolták, hogy gyermekük
így könnyebben beilleszkedik a csoport életébe, hamarabb megtörténik a leválás.
A másik ok, hogy a gyermek már bölcsődéből érkezett és nem tartották szükségesnek egy
újbóli beszoktatást.
5.
A szülők nagyon pozitívan nyilatkoztak az óvodába járó gyermekük fejlődést illetően.
Rendkívüli fejlődéseket láttak szinte minden területen.
Kiemelték a beszédfejlődést, értelmi képességek területén – sok vers és mondóka,
énektanulását – önállóság területét stb.
Ami meglepő volt, és az óvoda feladatai között az utolsó helyen végzett erkölcsi nevelés. A
szülők elismerésüket fejezték ki, a gyermekek fegyelmének, szabályok betartásának pozitív
irányba történő elmozdulásáért.
6.
Nagyon fontosnak tartják a szülők a szülő – pedagógus együttműködését, hiszen a jó
kommunikáció elősegíti gyermekük fejlődést.
Segít a helyes személyiségfejlesztés terén és tanácsot ad egy – egy helytelen nevelési hiba
megoldásához.
7.
Az óvoda külső, belső környezetének rendjével elégedettek a szülők.
A nevelőtestület minőségirányítási munkájának értékelése
A minőségpolitika végrehajtásának érdekében intézményünkben minőségfejlesztési rendszert építettünk
ki és 2004. szeptember 1-től működtetünk. A minőségfejlesztési tevékenységünk során a folyamatos
önértékelés keretében a partnerszabályzatnak megfelelően rendszeresen mérjük partnereink igényeit, ill.
elégedettségüket. A kérdőíves mérések eredményeinek elemzése alapján határozzuk meg a szakmai
céljainkat, az előttünk álló feladatokat, és szolgáltatásaink fejlesztését.
Közvetlen partnereink a gyerekek, akiknek egész év folyamán megfigyeljük tevékenységüket,
mozgásfejlettségüket, emlékezetüket, érzelmi életüket, társas kapcsolataikat.
Ezeket a megfigyelési eredményeket negyedévenként személyiséglappokon vezetjük. Az előforduló
problémákat írásban rögzítjük, és egyéni fejlesztési tervek készítésével segítjük fejlődésüket.
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A szülők részéről elvárásként jelentkezett az értelmi képességek fejlesztése, szeretetteljes bánásmód, az
erkölcsi tulajdonságok fejlesztése, erkölcsi normák kialakítása.
A beszoktatás során egyre több szülő élt a beszoktatás lehetőségével. A faliújságra kifüggesztett heti, ill.
napirend segítségével eligazodhattak az óvodai élet tevékenységeiben.
A szülői értekezleteken kiemelten foglalkozunk a játék fontosságával, a megfelelő fejlesztési
lehetőségekkel.
A szülők számára rendszeresen olyan programokat szervez az óvoda, ahol élményhez, tapasztalatokhoz,
ismerethez jutnak a családok.
A nevelőtestület tagjai aktívan részt vesznek a különféle városi rendezvényeken, gazdagítva a
programkínálatot. Fontos terület a minőségirányítási munkánk során a munkaközösség szakmai fejlesztő
munkájának támogatása, a szakmai képzettségi szint növelése.
Minőségirányítási munkánk feladatait, és céljait a Fenntartó elvárásainak megfelelően határoztuk meg. Az
önmegvalósítás segítése, mérési, értékelési rendszer működtetése pozitív érzelmi viszony kialakítása a
természeti – társadalmi környezethez, és az értékek védelmének igénye is jelenjen meg munkánk során.
A többi azonosított közvetlen partnereink esetében az igény, és elégedettségmutatók 75%-nál magasabb
értéket mutatnak, ezért intézkedési tervek felállítása nélkül, folyamatos, személyes kapcsolattartással
kívánjuk eddigi munkánk eredményességi szintjét fenntartani.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Szombathelyen a Maros Óvoda csendes, zöld övezetben található, melyek biztosítják a gyermekek
számára a biztonságos játszási és sportolási lehetőségeket. Az óvodában vegyes csoportban vannak a
gyerekek, ami számomra azért megfelelő, mert a nagyok segítenek a kicsiknek, a kicsik meg tanulnak a
nagyoktól. Foglalkozásokon életkor szerint kapják a feladatokat. Verseket, mondókákat, meséket
tanulnak, melyeket évzárón be is mutatnak a szülőknek. Van festési, gyurmázási, barkácsolási lehetőség,
amit a gyerekek nagyon szeretnek. Az óvodai nevelési céljaként fontosnak tartják a gyermekek sokoldalú
képességfejlesztését, harmonikus fejlődését, figyelembe veszik az életkori és egyéni sajátosságokat, a
gyermeki személyiség kibontakoztatását. Az óvoda biztosítja a testi fejlesztéshez, játékhoz, és tanuláshoz
szükséges eszközöket. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az óvodában angol nyelvoktatás folyik. Több
csoportban, heti egy alkalommal zajlik az oktatás. A gyermekek játékosan ismerkednek az idegen
nyelvvel. Az óvónő odaadásának köszönhetően a gyermekek örömmel vesznek részt a foglalkozáson és
vidáman sajátítják el az alapokat. Az óvoda tornatermében heti rendszerességgel tartanak torna
foglakozást, e napokon a gyermekek gyümölcsnapot is tartanak. Külön órában zenés foglakozást is lehet
választani. Részt vettek a Gyermekek Házában különféle programokon, és minden évben négyszer
színházba is viszik az óvodásokat. Ősszel, tavasszal a Kalandvárosba látogatunk.
Év végén sportnappal zárul a nevelési év, melyen tornabemutató, vetélkedők, rajzverseny, zsákbamacska
és sportolás teszi színessé a napot. Év közben több szülői értekezleten tájékoztatják a szülőkkel
gyermekeik képességeiről, és fejlődéséről. Továbbá az óvodai élet történéseiről. Ha valakinek problémája
kérdése van, bármikor fordulhat az óvónőkhöz. Kiemelném még az egészségneveléssel kapcsolatban az
étkezést. A háromszori étkezésben szerepelnek zöldségek, gyümölcsök, vitaminok. Fontos a tisztaság. A
téli hónapokban többször fertőtlenítenek, sokat szellőztetnek. A gyerekeket gyakori kézmosásra
szoktatják, és ezzel hozzásegítik, hogy a későbbiekben a higiéniai szokásaik kialakuljanak. Második
gyermekem jár az óvodába, mellyel meg vagyok elégedve.
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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. 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 47 gyermeke lett iskolaköteles, melyből a következő évben 36 kezdi meg
iskolai tanulmányait.
Logopédiai ellátásban az idei évben 24 gyermek részesült.
- Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása:
Az idei tanévben 10 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 12 fő vett részt, melynek eredményeként ketten vettek részt egyéni
fejlesztésen a szolgáltatónál, de minden gyermekünk számára segítséget jelentett óvodánk három
fejlesztőpedagógusa.
- Dolgozók továbbképzésével a szakmai munka javulása:
Az intézmény két „angolos” pedagógusa az egész tanév folyamán részt vett a számukra előírt az „óvodai
angol nyelvvel való ismerkedés” összejövetelein.
Intézményünk két fejlesztőpedagógusa testnevelés illetve tartásjavító és lábboltozatot erősítő foglalkozást
mutatott be a Berzsenyi Dániel Főiskola testnevelés szakos hallgatóinak.
A szombathelyi „ Fejlesztőpedagógusok munkaközösségének” egy tartásjavító és lábboltozat erősítő,
mozgásfejlesztő foglalkozást mutatott be egyik fejlesztőpedagógusunk..
Az intézmény két horvát nemzetiségi óvónője nemzetiségi továbbképzésen vett részt Kópházán és ezen
a nyáron is horvát pedagógus továbbképző tanfolyamra megy Horvátországba.
Egy óvodapedagógusunk informatikai tanfolyamon és két óvónőnk fejlesztőpedagógiai képzési
programon vett részt.
- Mindennapos testedzés javítása:
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.
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.
Nagycsoportosainkkal részt vettünk egy városi rendezésű játékos sportvetélkedőn és egy focikupán, ahol
nagyon jól, sportszerűen szerepeltek. Délutáni programként választható a tartásjavító és lábboltozat
erősítő „ Pingu” torna, mely nagyon népszerű a gyerekek és szülők körében.
A hagyománnyá váló gyermekhét programja közé csoportok közötti váltóversenyt szerveztünk, ami
nagyon tetszett a gyerekeknek, lelkesen küzdöttek.
A 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 részt vettünk, ösztönöztük a gyermekeket a részvételre.
Az egyesület segítségével nagyon színessé és gazdaggá varázsolhattuk a hagyományos adventi
karácsonyi délutánunkat. Az egyesület nyert pályázata lehetővé tette, hogy nagyon sok, szép, változatos
eszközöket vásárolhassunk, melyekből a szülők szívesen készítettek gyermekeikkel közösen karácsonyi
díszeket.
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- Törekedjenek a testi neveléshez, edzettséghez szükséges feltételek, eszközök biztosítására, a
mozgásfejlesztés hatékonyságának fokozására.
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.
Ebben az évben beneveztünk egy óvodás sportvetélkedőre és egy ovis focikupára, 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.
Pályázati lehetőségek útján próbáltunk ebben a tanévben is külső forrásokhoz jutni. Az udvar tárgyi
feltételeit az óvodai egyesület bevonásával szerettük volna gyarapítani, a nyert pályázatból egy új labdás
játékot tudunk vásárolni.
- Az óvodai nevelés során törekedjenek a horvát identitástudat megőrzésére, a kulturális örökség
megismerésére, a horvát nyelv aktívabb használatára.
Horvát csoportunk megnövekedett csoportlétszáma/ Szombathely egész területéről és Nardáról érkező
gyermekek/ még nagyobb odafigyelést, nagyobb munkát igényel a velük dolgozó pedagógusoktól.
A horvát – magyar csoportban folyó nemzetiségi kultúrát, szokásokat megismertető, felelevenítő
tevékenységeket az idei tanévben erősítette a Falumúzeumban megrendezett Nemzetiségi Napon-,a
Főtéri karácsonyi műsoron való részvétel, a Horvát Önkormányzat által szervezett karácsonyi műsor és
nyugdíjas találkozó illetve az óvoda évzáró műsora.
Az idei tanévtől a csoporttal dolgozó mindkét óvónő horvát nemzetiségű, így új ötletekkel, versekkel,
énekekkel gyarapodva színesebbé tették a gyerekekkel való foglalkozást és több lehetőségük lett a
horvát nyelv használatára.
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:
- Tudatosan vigyázzunk és figyeljünk arra, hogy magas gyermeklétszámunk ne menjen a minőségi
munka rovására.
A szülők által kitöltött minőségirányítási kérdőívben is megjelent és többször szóba is került, hogy
magasak a csoport létszámaink. Úgy érezzük, fontos bizonyítanunk, hogy így is tudunk minőségi munkát
végezni. Hiszünk abban, hogy ez sikerült, hiszen vizsgálataink bizonyítják, hogy a szülők az
óvodaválasztásnál 55%-ban a jó hírünk, 25%-ban a szakmailag jó óvónőink miatt,37%-ban a szép
környezet miatt döntöttek úgy, hogy intézményünket választják.
A magas gyermeklétszám óvónőinktől, dajkáinktól is több türelmet, odafigyelést és szeretetet kíván.
Szerencsére bírják a feladatot, amit igazol a kérdőív eredménye, hogy a szülők szerint dolgozóink 89 %ban kedvesek, segítőkészek, 83 %-ban gyermekközpontúak, gyermekszeretők, 62 %-ban jó a
kapcsolatteremtő képességük és nem utolsó sorban 59 %-ban szakmailag felkészültek.
Munkánk pozitív értékelését támasztja alá az idei beiratkozók magas száma is, hiszen a következő
tanévben is öt, teljesen kihasznált csoportban végezzük tevékenységünket.
- Nevelésünkben kiemelkedő fontosságot kell kapnia a játéknak és a mozgásfejlesztésnek..
A szülők szerint- a gyermekeknek nyújtott tevékenységi formák közül -a mozgásfejlesztésen 15 % -ban
kellene változtatni, ami nem nagy százalék. Számunkra bizonyított, hogy intézményünkben a partnerek is
megfelelőnek tartják a gyermekek részére nyújtott és szervezett mozgás lehetőségeket. A szülők úgy
érzik és meg is fogalmazzák az óvoda pozitívumainál, hogy óvodánkban sok a sport és mozgalmasak a
mindennapok.
Kiemelten kezeltük az idei évben a játék elsődlegességét, szeretnénk újra látni, hogy a mai gyerekek is
tudnak és szeretnek játszani. Fokozottan figyeltünk arra, hogy mind a játék helyét, idejét is biztosítsuk,
napirendünket ehhez igazítottuk. Szülőink véleménye szerint gyermekeik számára 84 %-ban megfelelő
mennyiségben biztosított a játéktevékenység.
- 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
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végzünk a gyerekekkel. Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy beszélhessenek a logopédussal, nevelési
tanácsadóval, hogy minél több oldalról láthassák gyermekük képességét.
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÜNK
A VEZETÉS FELADATA
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 részmunkaidős óvodapedagógusi státusz nem könnyíti meg az óvoda mindennapjait. A részmunkaidős
óvónő plusz programokon való részvételének nehézsége, a mellette dolgozó óvónő és a dajka
túlterheltsége nem segítette az intézmény minőségi munkáját.
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.
A TERVEZÉS FELADATA
Fontos tervezési feladat volt a két új kolleganő / horvát óvónő és egy dajka/ megfelelő tájékoztatása,
munkájának irányítása.
Az intézményünk tervezési feladatai közül a nagycsoportos gyermekek fejlettségének vizsgálati
módszerei kerültek ellenőrzés alá. Az egyes csoportokban már kialakult és eredményessé vált módszerek
egymással való megismertetése, illetve a nevelőtestület által kidolgozott új mérési rendszer kidolgozása
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 óvodai csoportokban az új
gyerekek fogadása, beszoktatása, a játék elsődlegessége és a mozgás, mint kiemelt nevelési terület
került ellenőrzés alá.
Az írásbeli munkák közül a csoport felvételi és mulasztási naplójának pontos vezetésére kellett nagyobb
figyelmet fordítani.
A MÉRÉS FELADATA
Nevelőtestületünk az intézményi minőségirányítási program elkészítése során döntötte el, hogy milyen
mérési lap alapján vizsgálja és értékeli a gyermekeket. Ezeknek a lapoknak a vezetése és kitöltése az
idei tanévben is, de kidolgoztuk a következő tanévtől alkalmazott új, remélhetőleg jobban és könnyebben
használható gyermekmérési rendszerünket.
Ebben az évben a szülőket, a fenntartót mértük kérdőíves módszerrel.
ÖSSZEFOGLALÁS
A 2010/2011 – es tanévben is sikerült hosszú távú céljaink megoldására eredményeket felmutatni.
Tárgyi felszereltségünk javítását pályázati nyereményeink és egyesületünk működése tette lehetővé. Az
előző tanévekben megkezdett udvari játékok fejlesztését és gyarapítását tovább folytattuk.
A megemelkedett gyermek létszám szükségessé tette, hogy a nyár végén egy előtér átalakítással
megnöveljük a gyermeköltöző területét, növeljük az öltözőszekrények számát.
Az idén két egyesületi pályázatot adtunk be, melyek közül az egyik 50 000 Ft összeggel új udvari,
fejlesztő játék vásárlásához nyújt segítséget. Az egyesület által benyújtott másik pályázat 100 000 Ft – tal
támogatta intézményünket a hagyományos „adventi karácsonyi délután a családokkal” című program
megvalósításában.
Az óvodai egyesület az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget/ kb. 530.000 Ft-ot/ az udvar
további fejlesztésére tartalékolja, illetve tervezi a nyáron a legszükségesebbé vált óvodai csoport
parkettájának csiszolását, lakkozását.
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Szülői felajánlásnak tudható be, hogy egyik termünkben új szekrénysor és bútorzat került, mellyel
óvodánk esztétikáját javítottuk.
Az idei évben az óvoda keretből - 150 000 Ft értékben - nagyon szép ajándékok kerültek a csoportok
karácsonyfái alá.
Partnereink véleménye intézményünkről tükrözi, hogy mindent megteszünk gyermekeink érdekében,
hiszen óvodánkra a gyermekközpontúság/89%/, a kedves, segítőkész dolgozók/89%/, az egészséges
környezet /64 %/, az óvónők és gyermekek közötti pozitív kapcsolat/67%/ fontossága jellemző. Ezt
nagyon jól megalapozza a szülőkkel való jó kapcsolatunk/76%/, összetartó közösségünk /42 %/ és
óvónőink vidámsága /42 %/, nyitottsága/49%/.
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 2011. 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
• Jogszerű működés biztosítása

•

•
•

továbbképzés

Igények megismerése
•

Eredmények a 2010/2011-es nevelési évben

nyitottság

•
•
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Nevelőtestületi
értekezlet,
óvónői
megbeszéléseken a vezető tájékoztatója
Dokumentumaink
jogszabályoknak
való
megfeleltetése
Akkreditált továbbképzés: Magyarországi Német
Pedagógiai
Intézet
szervezésében
továbbképzés (szeptember – október) 1 fő
Meséskönyvtől az adatbázisig című tanfolyam 2
fő
Csoportonkénti felmérés a közös programokra a
szeptemberi szülői értekezleten
Rendezvény szülőkkel:
Márton nap
Gyermeknap

•

információgyűjtés

partnerkapcsolat erősítése
Kommunikáció javítása partnereinkkel

Szervezeti kultúra fejlesztése
•

Információáramlás

Részvétel szakmai rendezvényeken

•
•

Pályázati figyelés, pályázatírás

A gyermekek egyéni képességeihez
igazodó
differenciált
fejlesztés
megvalósítása
• Tehetséggondozás
•

4 csoport kirándulása
munkadélutánok
bál
• Pozitív élménnyel gazdagodnak
• Partneri igény és elégedettség mérés
gyermekek, szülők, alkalmazotti közösség
körében,
Folyamatos kapcsolattartás
• Iskolalátogatás
• Személyes kapcsolat az Aranyhíd Nevelési,
Oktatási és Integrációs Központ dolgozóival
• Német
Kisebbségi Önkormányzattal való
kapcsolat pozitív erősítése
színházlátogatás, pedagógusnap, közös vacsora,
karácsony
• Nevelőtestületi értekezleten, megbeszéléseken
biztosítottuk az intézményen belüli és kívüli
információáramlást.
• szakmai napok hat alkalommal
Fair Play Trade Kft
Generali a Biztonságért Alapítvány (100.000.Ft)
Szintfelmérés
•
•

Rajzpályázatok eredményei
Csótó futás eredményei

•
•
•
•

Felzárkóztatás

Teljesítményértékelés
• Önértékelő lap pedagógusoknak
• Önértékelő lap dajkáknak
• Önértékelő lap az intézmény egyéb
dolgozóira

Egyéni fejlesztési terv készítése
Egyéni és mikrocsoportos fejlesztések végzése
beszámoló a fejlesztés eredményéről
Szülők informálása (szülői értekezlet, fogadóóra,
nyílt nap)
Szakmai felkészültség magas
Módszertanilag törekednek a változatosságra
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

I
G
É
N
Y

É
S

Cél

Gyermek

A
gyermek
elégedettségének
és
igényeinek
felmérése

Szülők
• Működési
feltételek
• Nevelés
színvonala
• Szülő – óvoda
kapcsolata
• Program
szellemisége

A
szülők
elégedettségének
és
igényeinek
felmérése

Keletkezett
dokumentum
Vizsgálati
eredmények

Kitöltött kérdőívek
összesítője

Megállapítások
A
legmagasabb
az
elégedettség az udvari játék
és
a
mesehallgatás
vonatkozásában.
Elégedetlenség: alvás, és a
matematikai tanulás területén.
91,4%
92,6%
91,4%
90,6%
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E
L
É
G
E
D
E
T
T
S
É
G

Nevelőtestület
• Működési
feltételek
• Nevelés
színvonala
• Szülő – óvoda
kapcsolata
• Program
szellemisége

A nevelőtestület
elégedettségének
és
igényeinek
felmérése

Nem
pedagógus
alkalmazottak
• Működési
feltételek
• Nevelés
színvonala
• Szülő – óvoda
kapcsolata

A
munkatársak
elégedettségének
és
igényeinek
felmérése

Anyanyelv

Hangzóejtések,
beszédértés és
beszédhallás

Csoportnaplóban
rögzítve

Az év eleji méréshez képest
javulás következett be.

Szociometria

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

Csoportnaplóban
rögzítve.

A felmérés
mutat.

Porkolábné Balogh
Katalin
fejlettségmérő
lapjai

A gyermekek személyisége
pozitív tendenciát mutat

Egyéni fejlesztési
terv DIFFER

A
gyermek
önmagához
képest viszonyított fejlődése

Sajátos nevelési
igényből adódó
területek
kijelölése
Egyéni felmérés
után a csoport
erősségeinek és
gyengeségeinek
kimutatása

Egyéni
terv

Sajátos nevelési igényből
adódó hátrányok csökkentése

G
Y
E
R

Képességmérés

M
E
K
I

Nagycsoportosok
iskolakészültségének
szűrése (szept. máj.)

Kitöltött kérdőívek
összesítője

78,6%
91,1%
84,4%
88,8%

Kitöltött kérdőívek
88,5%
83,7%
77,7%

elégedettséget

M
É

SNI-s
gyermekek
megfigyelése

R
É
S
E

Óvodások
mérése
mentálhigiénés
módszerrel

fejlesztési

2.
sz.
mentálhigiénés
mérőlap

A csoportról kapott összkép

K

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.
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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 szervezeti felépítésben
várható változás a vezető váltás miatt. 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 való aktív részvétel arányában, segítségnyújtásban. Elégedettséggel tölt
el bennünket, hogy az utóbbi évben pozitív irányú változást tapasztaltunk a tárgyi feltételek javítása
területén. 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 hangsúlyt 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, de továbbra is törekedni kell az
elégedettségi mutatók növelésére. Ez megvalósítható még szorosabb együttműködéssel, közös
rendezvények szervezésével.
Gratulálunk eddigi munkájukhoz, további eredményes együttműködést kívánunk!
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PIPITÉR ÓVODA
ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK:
1. Kapjon hangsúlyt a
kiemelkedő képességű
gyermekek
tehetséggondozása

Célok: A tehetséges
gyermekeknek külön
foglalkozások,
lehetőség biztosítása a
bemutatkozásra.

2.Hatékonyabb
egészségnevelési
program

Célok: Folyamatos
feladat a csoportok
egészségnevelési
szokásainak rögzítése.

3. Partnerközpontú
működés

Célok: A nevelési
évben a célzott
partnerek:
- szülők,
- gyermekek,
- óvodapedagógusok,
- nevelést segítők
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Eredmények:
• A tehetséggondozás és az óvoda
megjelenése a város szakmai életében –
szorosan összefonódott. Tehetséges
gyermekeinket a város következő
rendezvényeire vittük:
- Nagy Sportágválasztó,
- Játékos Sportverseny,
- Derkó Kupa,
- Gazdag Erzsi vers-és mesemondó
verseny,
- Weöres Sándor vers-és mesemondó
verseny,
- Csó-tó futás,
- Ovis foci rendezvény,
• Rendszeresen
részt
vettünk
rajzpályázatokon, valamint a Gyermekek
Háza „Ovis Tárlatán” mutatkoztunk be a
gyermekek rajzaival
Helyezést és díjakat értek el.
Eredmények:
• Sószoba rendszeres használata ősztől
tavaszig.
• A
gyermekek
mozgásigényének
kielégítése a szabad levegőn – udvari
játékkal, sétákkal, kisebb kirándulásokkal.
• Tudatosítottuk az egészséges életmód
fontosságát,
higiéniai
szokások
elsajátítását.
Minden csoportban szokássá vált a
rendszeres nap közbeni gyümölcsfogyasztás.
Eredmények:
A szülők elégedettségvizsgálata: elégedettek
az óvoda nevelési programjával (97%.)
A gyermekek egyéni képességeinek
fejlesztését megfelelőnek tartják ( 90%)
Érzékelték a Montessori pedagógia hatását
matematikai gondolkodás terén (34%),
ismeretek gyarapodása terén (30%),
önállóság terén (34%).
A gyermekek legkedveltebb tevékenysége az
udvari játék (100%), körjáték, ének (99%),
csendjáték (98%), rajzolás, festés, ragasztás
(98%), mesehallgatás (98%), torna, mozgás
(96%), naposi munka (95%), építő játék
(93%), stb.
A legkevésbé kedvelt tevékenység a délutáni
pihenő (73%).
Az óvodapedagógusok véleménye általában
pozitív a szakmai feladatok megoldásáról
(100%), ám a közösség megítélése 30%
esetében lehetne jobb, az anyagi és erkölcsi
megbecsültséggel 54% nem elégedett.
A nevelést segítők támogatják az
óvodapedagógusok munkáját (100%), jól érzik
magukat munkahelyükön (100%), a
csoportban dolgozó pedagógusok
együttműködési készségével (100%).Az
anyagi és erkölcsi megbecsüléssel (42%).

FE NNTARTÓI ELVÁRÁSOK
1. A Montessori pedagógia
minőségi közvetítése

Célok:
- A Helyi Nevelési Program
színvonalas megvalósítása,
-az intézmény részvétele a
különböző városi
rendezvényeken

-

2. Önképzés, szakmai
megújulás

Célok: Továbbképzéssel,
önképzéssel, szakmai napok
látogatásával az ismeretek
növelése, tapasztalatszerzés.

-

3, Kisebbségi nyelvhasználat
gyermekek és szülők körében

Célok:
-folyamatos német
nyelvhasználat,
-Szülők bátorítása az otthoni
német beszélgetésre

-

Eredmények:
A gyermeki és szülői
elégedettségvizsgálat
pozitív eredményei
nyílt nap a gyermekek
szüleinek
nyílt nap tartása leendő
óvodások számára
nemzetiségi összejövetelen
kézműves foglalkozások
Eredmények:
Az új dolgozók számára
ismeretszerzés céljából, a
régi dolgozók ismeretei
felfrissítésére a Montessori
pedagógia
részletes
feldolgozása
gyakornokok
számára
tartott
bemutató
foglalkozások.
Pedagógiai napokon fiatal,
gyakornok
kollégák
tapasztalatszerzése.
lehetőség
a
szakmai
párbeszédre a fiatal és a
tapasztalt kollégák között.
Eredmények:
óvodai szerepléseken két
nyelven szólalnak meg a
gyermekek,
óvónői példamutatás
hírek, programok, meghívók
kifüggesztése a faliújságra
két nyelven.

Intézményi célok
1.Hatékony gyermekvédelem,
esélyteremtés

Célok: HH és HHH
gyermekekről gondoskodás

2. A gyakornoki feladatok
ellátása – a gyakornok, a
támogató óvodapedagógus
munkája.

Célok:
- A gyakornokok munkájának
koordinálása a gyakornoki
szabályzat szerint.

3. A Föld népei - hazájuk

Célok:
- Ismeretgyűjtés játék közben.
-Másság, különbözőség,
tolerancia természetes
felfogása.
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Eredmények:
-Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek
naprakész nyilvántartása,
- Az óvodáztatási támogatáshoz
igazolások kiállítása
-Fejlesztés a hátrányok
leküzdéséért
Eredmények:
A gyakornokok megismertetése:
- a szabályzatban
meghatározott területekkel,
-A gyakorlati munkával
(hospitálások),
-Önként vállalt feladatok
megoldása,
-Látogatás a város óvodáiba
szakmai rendezvényekre.
Eredmények:
-Sokoldalú ismeretanyag
gyűjtése,
-érzelmi nevelés során érzelmi
intelligenciájuk nőtt, árnyaltabb
képet mutat.

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
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.
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SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Az ÖMIP-ből adódó
általános intézményi
célok

Az évi
feladat
volt-e?
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

A kitűzött cél
megvalósításának
módja (mit
tettünk)

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

Fenntartói
ellenőrzés, illetve
saját mérési
eredmények

Nem

Igen

Folyamatos
naprakész
állapotban
vannak a
dokumentumok.

x

Keletkezett-e
dokumentum?

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

adódó célok
1.
A
rendszeres
egészségügyi ellátás,
szűrővizsgálatok
megszervezése,
foglalkozás
egészségügyi
szolgáltatás biztosítása.
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.
Az évi
A kitűzött cél
Teljesülés
Fenntartói
Keletkezett-e
feladat
megvalósításának
mutatója
ellenőrzés, illetve dokumentum?
volt-e?
módja (mit
(indikátorok)
saját mérési
Az ÖMIP-ből adódó
tettünk)
(lásd: ÖMIP
eredmények
szakmai célok
15. old.)
Igen Nem
Igen
Nem
I. A nevelési-oktatási
intézmények
mindegyikére vonatkozó
célok
1.
Kapjon
Nevelési
hangsúlyt a kiemelkedő
Programban,
tanév végi
képességű gyermekek,
x
egyéni fejlesztési
mérés- értékelés
x
tanulók
tervekben
eredményei
tehetséggondozása.
rögzítve
2.
Minden
nevelési-oktatási
intézmény törekedjen a
kompetencia
alapú
Környezetismereti
nevelés módszereinek
és matematikai
x
x
megismerésére,
epochákba
elemeinek beépítésére
illesztve
a
helyi
nevelési/pedagógiai
programokba.
Tankötelesek
3.
Minden
Nevelési
koruak85%-a
intézményben törekedni
Programunk
egyéni mérés –
megkezdi
kell
a
gyermekek
x
egyéni
értékelés
x
általános
személyiségfejlesztésé
képességfejlesztő
eredményei
iskolai
nek biztosítására.
program
tanulmányait.
4.
Valamennyi
intézményben törekedni
kell
a
korszerű
pedagógiai
és
módszertani eszközök
alkalmazására.
A
Belső
pedagógusok
továbbképzések,
módszertani kultúrájuk
x
munkaközösségi
x
fejlesztésével
–
foglalkozások,
szakmai képzésekkel,
önképzések
továbbképzésekkel,
alkalmával
önképzéssel
–
folyamatosan emeljék a
szakmai
munka
színvonalát.
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5.

Javítani kell a
mindennapos
testmozgás feltételeit,
és
továbbra
is
biztosítani
kell
a
szervezett úszásoktatás
lehetőségét.
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

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.

x

Szakvélemény
alapján az SNI-s
gyermekek
fogadása,
megfelelő
fejlesztésről való
gondoskodás az
Aranyhíd
Nevelésiintegrációs
Központtal
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Ebben a
tanévben 2SNIs gyermekkel
foglalkoztunk

x

Nem

2.

Törekedni kell a
hátrányos helyzetű, illetve
a halmozottan hátrányos
Minden
Kirándulásokon,
helyzetű
tanulók
programban
x
közös
x
esélyteremtésének
vegyenek részt
programokon
biztosítására, a megoldási
ezek a
való részvétel
lehetőségek felkutatására
gyermekek
és alkalmazására.
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
kapcsolattartásra
a
Értekezleteken,
Beszámolók,
gyermekvédelmi, szociális
közös
Napi kétoldalú
x
értékelések
x
és
egészségügyi
megbeszéléseken
kapcsolat
elkészítése
intézményekkel,
való részvétel.
pedagógiai
szakszolgálatokkal.
III. A közoktatás és más
ágazatok kapcsolatából
adódó célok
1.
Komplex rendszer
együttműködése
a
segítségre
szorulók
érdekében:
Élő kapcsolat az
Probléma
intézményvezetők,
x
említett
megoldásban
x
gyermekés
szervezetekkel
való részvétel
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
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gyermekvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart a problémás gyermekek családsegítőivel, szükség esetén
azonnal jelez, intézkedik.

Az évi feladat volte?
Az ÖMIP-ből adódó
minőségügyi célok
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

A kitűzött cél
megvalósításán
ak módja (mit
tettünk)

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

Fenntartói
ellenőrzés,
illetve saját
mérési
eredmények

Nem

Keletkezett-e
dokumentum?

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

Az évi
feladat

A kitűzött cél
megvalósításának
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Teljesülés
mutatója

Fenntartói
ellenőrzés,

Keletkezett-e
dokumentum?

volt-e?
kapcsolatos célok
Igen
I. A nevelési-oktatási
intézmények mindegyikére
vonatkozó célok
1.
Erősíteni
kell
az
öntevékeny szakmai műhelyek
városi szintű koordinációját és
együttműködését.

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

módja (mit
tettünk)

(indikátorok)
(lásd: ÖMIP
15. old.)

illetve saját
mérési
eredmények

Nem

Igen

Nem

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 ÖMIP-ben
meghatározott saját
intézményi célok
1.Kiemelten kezeljék a
pedagógusok a játékba
integrált, differenciált és
életkor specifikus

Az évi
feladat
volt-e?
Igen
x

A kitűzött cél
megvalósításának
módja (mit
tettünk)

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

Fenntartói
ellenőrzés,
illetve saját
mérési
eredmények

A tehetséges és a
lemaradó
gyermekkel való
kiemelt

A
tehetségesek
gondozása a
lemaradók

Év végi
gyermekmérési
eredményekben
javulás

Nem

Keletkezett-e
dokumentum?

Igen
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x

Nem

képességfejlesztést és
tehetséggondozást.

foglalkozás

felzárkóztatása

tapasztalható

A nevelő fejlesztő munkában x
csoportok
Csoport naplóban
jelenjenek
meg
az
vezetői
és személyiség
x
epochális nevelési program
ellenőrzése
lapokon tervezve
sajátosságai.
alkalmával
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
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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.
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SZŰRCSAPÓ ÓVODA
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 közvetlen partnereink
változatlanok és az együttműködési tartalom megvalósulása hatékonyan segítette nevelő munkánkat.
Legfontosabb együttműködő partnereink a hozzánk járó gyermekek és szüleik széles köre. Az
elégedettségmérést szabályzatunknak megfelelően mértünk, végeztünk.
A gyermeki elégedettségméréshez használt fényképek aktualizálása megtörtént, így a felújított
óvodakép, a jelenlegi körülmények között zajló mindennapi élet a gyerekek számára a saját csoportjához,
társaihoz, berendezési tárgyaihoz, átélt élményeihez kötődik. A gyermeki elégedettségmérés eredményei
nagyon jónak mondhatók, hiszen a gondozás, a játék, a speciális nevelésből adódó színterek,
valamint a tevékenységi formák (tanulási folyamat) esetében is, többségében növekedés
tapasztalható. A gondozás területén jelentkező 5%-os emelkedést nagymértékben befolyásolta a mosdók
felújítása, melynek során nem csak korszerűvé váltak, hanem megjelenítésükben esztétikai élményt
nyújtva, a gyerekek szívesen és nagyobb örömmel vesznek részt az önellátó tisztálkodásban.
Az elmúlt év eredményeinek összehasonlításából kitűnik, hogy valamennyi tevékenység területén
növekedést értünk el, a csökkenés elenyésző.
Gyermeki elégedettségmérés
2009/2010
2010/2011
Gondozás
Pihenés:
78%
86%
Terítés:
95%
100%
Fogmosás:
94%
100%
Öltözés:
86%
85%
Játék
asztali játék
93%
100%
játék az udvaron
93%
100%
Játék a szőnyegen
92%
93%
játék a babaszobában
83%
86%
Tanulás
ábrázoló tevékenység
97%
97%
mesehallgatás:
98%
100%
ének zene:
95%
91%
külső
világ
tevékeny
91%
92%
megismerése
torna
95%
97%
Speciális nevelési színterek
érzékelő barlang:
98%
99%
kirándulások,
hagyományos
98%
99%
rendezvények:
kerti munka:
94%
93%
A kiváló eredmények a gyermekek elégedettségét mutatják, azt, hogy jó ebbe az óvodába járni.
(Napi szinten is nagyon magas a kihasználtságunk. A gyerekek csak betegség miatt hiányoznak és ez is
egyfajta visszaigazolás arról, hogy szeretnek óvodába járni, jól és biztonságban érzik itt magukat.)
A speciális színterek esetében a jövőre vonatkozóan az erdei óvoda program bevétele az
elégedettség mutatóba feladat, hiszen már mind a nyolc csoportunk részt vesz ebben az innovatív
projektben.
(A magas csoportlétszámok egyre jobban megnehezítik a délutáni folyamatos napirend megvalósulását,
hiszen a lerakott ágyak száma miatt lényegesen kevesebb hely marad az egyéb tevékenységekhez. A
folyamatos kelés lehetősége pedig kedvelt a gyermekek körében, hiszen, aki nem alszik, az a pihenési
idő elteltével felkelhet és az alvók zavarása nélküli csendes tevékenységbe kezdhet, vagy éppen neki
láthat az uzsonnának.)
A szülői elégedettségmérést a szülők változatlanul fontosnak tartják.
A kitöltött kérdőívek alapján megállapíthatjuk, hogy a tavalyi év viszonylatában is magas a
körzeten kívüli gyermekek aránya 69% - 75%; 23% - 24% lakóhelye körzetileg az óvodához tartozik,
és 1% - 2 % nem tudja.

55

Az óvodánkat idén is jó híre miatt választották. (46%) Egyre fontosabb szempontként jelenik meg
a szülők óvodaválasztásánál az óvónők és a dajkák személyisége (32%), hiszen ez az érték a tavalyi
évhez képest is nőtt. A mérés eredménye azt mutatja, hogy a szülők tájékozottak arról, hogy az óvodában
dolgozó óvónők szaktudása megalapozott, ennek a híre eljutott hozzájuk. Az óvodaválasztás új motiváló
tényezőjeként jelent meg az óvodai programok miatti óvodaválasztás (16%). A környezeti nevelés, mint
választást befolyásoló tényező most is jelen volt.
Fontos megjegyezni, hogy a szülők számára mindenhol, ugyan más-más kérdésfelvetésnél, de
első helyen szerepel a felnőttek pozitív kapcsolata a gyerekekkel. /Lásd: az óvónők és a dajkák
személyiségének fontossága (32%), óvónők bánásmódja (95%), gyermek szeretete (79%), kapcsolata a
szülőkkel (51%)./ Ez természetes és elvárható minden óvodában dolgozó felnőttől, hiszen a gyermek
érzelmi lény és koránál fogva kiszolgáltatott. Emiatt is teljesen helyénvaló az elvárás a szakmai tudás, a
felkészültséget illetően (60%). A szülők érdeklődőek, tájékoztatást várnak a gyermek fejlődéséről (54%).
Ez utóbbival kapcsolatban örömmel tapasztaljuk azt a tényt, hogy nem csak tájékoztatást várnak,
hanem megfogadják, és szívesen veszik segítségnyújtásunkat, így „együtt nevelve” hatékonyabb az
értékek közvetítése, a gyermek egészséges, harmonikus személyiség kibontakoztatása, fejlődése. Látni
azt is, hogy a szülők fontosnak tartják, hogy gyerekeik jól érezzék magukat az óvodában (88%), hiszen ha
ez így van, akkor fejlődésük szinte töretlen képet mutat. A szülők az értelmi fejlesztés (77%), az iskolára
való felkészítés (68%) mellett elvárásként a sok játékot (49%) és a mozgást (48%) szinte egyenlő
arányban tartják fontosnak. A játék és a mozgás alacsonyabb százalékos arányát a tavalyi évhez
viszonyítva valószínűleg az indokolja, hogy a véletlenszerű (szabályzatnak megfelelő) kiválasztáskor a
tanköteles korúak szülei nagyobb arányban kerültek be (42%) a többi korcsoport ellenében.
A fenntarthatóságra nevelés, mint megerősítő érték is egyre nagyobb szereppel bír (56%). Míg
korábban több jelzést kaptunk az óvoda körülményeinek változtatásával, javításával kapcsolatosan, most
a felújítás következményeként a szülők nagyon elégedettek a gyermekeket körülvevő környezettel. Bár az
öltözőszekrények állapota – teljesen jogosan – még mindig jobbításra szoruló tartalomként jelent meg
(18%).
A szülői válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy „a gyermekek óvodába járási kedve”
változatlanul magas értéket mutat (98%).
Összességében elmondható, hogy az anonim szülői válaszokból kitűnik az elégedettség az
óvodában folyó munkával, a meglévő programokkal szemben. A minőségi munka hosszú távú
biztosítását várják el.
A munkatársi kérdőívek a vezetői munkám hatékonyságának mérésére irányultak. A kérdőív 25
kérdésére a dolgozók 100%-a válaszolt és a válaszadók zöme az ötös skála legmagasabb értékével
ismerte el a vezetői tevékenységem iránti elégedettséget. A kérdések arányában a legtöbb (65%) „négyes
osztályzatot” az a megállapítás kapta, miszerint a „vezető felesleges feladatokkal is terheli a dolgozókat”.
Ez az eredmény, bár nem értékelhető negatívnak, mégis jelzésértékű és úgy gondolom, hogy ennek
hátterét meg kell beszélnem a közösséggel, hogy tudjam mik azok a „felesleges” munkák, melyek
eltekintésével kevésbé terhelem kollégáimat. Szintén hasonló módon jött ki a „négyes osztályzat” (50%) a
feladatok nem világos megfogalmazásánál. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek az eredmények nagyon
jók, de munkám folyamatos fejlődése érdekében érdemesnek és fontosnak tartom még a pozitív jelzések
hátterének is a tisztázását, átgondolását és az eredmények tekintetében munkámba való beépítését.
A MICS által készített közvetlen partnerek elégedettségmérésének teljes értékelése megtalálható
az óvoda minőségirányítási dokumentumtárában.
A Szülői szervezet által készített értékelés elégedettséget fejez ki. A megújult környezetben a
nevelő munka változatlanul magas színvonalon folyik, gyermekeik szívesen és örömmel járnak óvodába.
Továbbra is hatékonynak tartják a gyermekek környezettudatos nevelését, melyhez nagy mértékben
hozzájárul a külső helyszíneken szervezett élmény dús és egyben gazdag tapasztalatszerzés. Két
csoportban a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása is pozitív visszhangot váltott ki.
Sikeresnek ítélik az idegen nyelvvel való játékos ismerkedés foglalkozásait. Ez az értékelés is megerősít
bennünket abban, hogy óvodásaink nevelése elégedettséget vált ki a szülők körében, akik a
legfontosabbak közt említik az óvónők és a gyermekeket körülvevő felnőttek személyiségét, türelmes,
szeretetteljes egyéni bánásmódját szakmai felkészültségét, és nem utolsó sorban a szülőkkel való
együttműködő kapcsolattartást.
A fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) és az óvoda minőségirányítási programjában
megfogalmazottak teljes mértékben koherensek egymással.
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Az ÖMIP által megfogalmazott elvárások megvalósulása:
Az integrált nevelés, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése alapító okiratunkban már
szerepel. Az elmúlt nevelési évben három diagnosztizált és szakértői véleménnyel rendelkező sajátos
nevelési igényű gyermekünk neveléséről - fejlesztéséről a lehető legnagyobb mértékben gondoskodtunk,
külső szaksegítséggel. Sajnos egyik gyermekünk esetében ezt a feladatunkat nem tudtuk teljes
mértékben teljesíteni, hisz a szakértői véleményben leírt, napi 2 óra gyógypedagógiai fejlesztést, rajtunk
kívülálló ok miatt (szakemberhiány) nem tudtuk biztosítani. A három SNI-s gyermekből kettő megkezdi az
iskolát, egy gyermek áthelyezése speciális intézménybe, pedig folyamatban van.
Két fejlesztő óvodapedagógusunk szülői hozzájárulással 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. Az éves beszámoló
(gyermekvédelmi felelős éves beszámolója az intézményi beszámoló része), pedig konkrétan tartalmazza
a kimutatásokat, megtett tevékenységeket.
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 végeztük, biztosítva ezzel nem csak a mi, de a külső szakemberek szakmai
ismereteinek megerősítését, bővítését.
Az egészségnevelés napi feladatként jelen van óvodánk életében. Természetesen ez a nevelési
terület is áthatja a többi területeket és tevékenységi formákat. Ezt továbberősítettük a külső helyszíneken
végzett tevékenységekkel, részben pályázatok keretében. (az AGORA Vackor programján, a Borostyán
OK és a Gyermekek Háza foglalkozásain való részvétel).
Kapcsolattartásunk a közvetett partnerekkel is együttműködő, biztosított. A partnerlista alapján
meghatározott kapcsolattartók a feladatoknak megfelelően végzik tevékenységüket.
A szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítottuk a nem szombathelyi gyermekek fogadását
is (22 fő). Óvodánkban a 2010/2011. nevelési évre jelentkezett körzetes gyermekek száma csökkenést
mutat 24% (tavaly 30%), a tavalyi évhez képest a körzeten kívüli gyermekek aránya nőtt (76%). Ez
utóbbiban benne foglaltatik a más településről bejárók aránya.
A feltételek színvonalának emelésére, az infrastrukturális fejlesztés megtörtént, emiatt magasabb
színvonalú körülmények teremtődtek meg óvodásaink számára. Az eszközök és felszerelések jegyzéke
alapján hiányzó illetve a közben amortizálódott eszközök, berendezések folyamatos pótlása a pályázatok
által (NYDOP; TÁMOP) és más és egyéb módon biztosított (alapítványi, szülői, szponzori).
Az intézményi szintű mérés-értékelési, önértékelési rendszer működtetése 2004 év óta
folyamatos. Az elemzésekből kapott eredmények visszacsatolásként továbbsegítik, mintegy irányt adnak
fejlődésünknek. A kompetenciaalapú értékelésben meghatározott kulcskompetenciák az óvodában élő,
létező elvárások teljesítését támogatják. (A dolgozók értékelése hat kulcskompetencia alapján történik.)
Az egészséges lokálpatriotizmus kialakulásának megalapozásában nevelő munkánkban
tervezetten vettünk részt. Arculatunknak megfelelően közvetlen élmény- és tapasztalatszerzés
biztosításával erősítjük a gyermekek kötődését városunkhoz. Ezt tovább erősíti a pályázat által
megvalósított, környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök elhelyezése is (kockakirakók a város
épületeinek és szobrainak képével).
A környezettudatos magatartás kialakítására irányuló nevelésünk az óvodába lépés pillanatától
az iskolakezdésig tart. Helyi nevelési programunk teljes egészét áthatja a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiája. Környezeti nevelésünkben az óvodai élet egészét átható tudatos és komplex nevelő
elvárásként van jelen a külső helyszíneken történő közvetlen tapasztalatszerzés is, mely nem csak a
helyszíni foglalkozásokat, sétákat, barangolásokat, kirándulásokat fedi le, hanem az erdei óvodáztatás
mind a nyolc csoportban, tervezett projekt alapján történő megvalósítását, valamint a „Madarász ovis”
programot, melyen az elmúlt nevelési évben három csoport vett részt.
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.
Óvodánkban a minőségirányítási rendszer működtetése során a folyamatok, szabályozások többségében
már a SDCA elve érvényesül.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekre vonatkozó ellenőrzési és értékelési tervben foglaltak alapján az óvoda magasabb
vezetőjének teljesítmény értékelése, illetve minősítése megtörtént.
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SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A 2010/2011-es nevelési évben szintén kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet a Szűrcsapó
Óvoda, mellyel a népszerűségét és elismertségét tovább növelte, mind a Szombathely város óvodái
között, mind országos tekintetben.
Ennek méltó bizonyítéka, hogy az idei tanévben is számos pályázatot megnyerve és nem utolsó sorban
meg is valósítva tudta biztosítani a Szűrcsapó Óvoda, hogy gyermekeinket a legjobb feltételek és
körülmények között tudhatjuk.
Ezek közül is a legkiemelkedőbb az óvoda felújítása, melynek során megvalósult az infrastrukturális
háttér minőségi és a mai követelményeknek megfelelő fejlesztése.
A nagy volumenű munkák miatt a 2010/11-es nevelési évet más helyszíneken (óvodákban) kezdték el, és
csak október 1-vel indulhatott óvoda teljes létszámmal, saját környezetben. A szokatlan helyzethez mind
a gyermekek, szülők és az óvoda valamennyi dolgozója rugalmasan alkalmazkodott, működő óvodai
csoportok a napi nevelő munkájukat a munkatervi céloknak, feladatoknak megfelelően végezték. A helyet
adó óvodák (Hétszínvirág, Pipitér, Szivárvány Óvoda) közreműködését a szülői közösség nevében is meg
szeretnénk köszönni, illetve azoknak a segítő munkáját (szülők, óvodai dolgozók, külső segítők), akik
hozzájárultak ahhoz, hogy a munkálatok nyomait eltakarítva a gyermekek birtokba vehették a játékaikat,
megszokott apró dolgaikat.
A megújult környezetben folytatódott a nevelési célok megvalósítása, mely pozitív hatással vannak
egyrészt a gyermekek személyiségére, másrészt a családra és a tágabb társadalmi környezetre is. A
kitöltött szülői elégedettségmérés eredménye is azt bizonyítja, hogy jó ebbe az óvodába járni.
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;
 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, 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.
A felvételt nyert gyermekek összetételében a „körzetesek” aránya a tavalyi évhez képest csökkent (24%),
mint a körzeten kívülről érkező gyermekeké viszont nőtt (76%). Ez utóbbi létszámban olyan gyermekek is
vannak, akik más településről járnak ebbe az óvodába. Az óvodát idén is jó híre miatt választották a
szülők (46%), azonban egyre fontosabb szempontként jelenik meg a szülők óvodaválasztásánál az
óvónők és a dajkák személyisége (32%), hiszen ez az érték a tavalyi évhez képest is nőtt.
Az angol-német nyelvvel történő játékos „tanulás”-i foglalkozások sikere töretlen, összesen 16
csoportban, heti egy alkalommal tanfolyami formában zajlanak. Ezeket a foglalkozásokat az óvoda
pedagógusai végzik, kiknek elszánt munkájának köszönhető, hogy a gyerkőcök szívesen és lelkesen
vesznek rész minden alkalommal.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag kapcsán két csoportban 2-2 szakmai nyílt napot tartottak,
melyre mind a szülők, mind a szakmabeliek részéről nagy volt az érdeklődés. A szülők betekintést
nyerhettek a nevelési programban, melynek a visszajelzései pozitívak voltak.
A környezetismereti nevelést célkitűzéseikhez híven továbbra is elsődleges helyen kezelik, az óvoda
pedagógiai szemléletéből, bázis- és oktatóközponti, Zöld Óvodai szerepükből adódó feladataik
megvalósultak. A közvetlen tapasztalatszerzést segítik elő az óvodán belül kialakított érzékelő barlang,
óvodai udvaron és a csoportokban folyó ismerkedések a külső környezetünkkel, illetve a külső
helyszíneken szervezett barangolások, kirándulások, az erdei óvodai programok. Ez utóbbin idén már
mind a nyolc csoport részt tudott venni, melynek helyszínei Felsőcsatár és Nagymákfa volt.
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 az új berendezésekkel, játékeszközökkel. Az elmúlt évek tapasztalatai is
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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 köthet.
A gondozás területén (terítés 100%, fogmosás 100%, öltözködés 85%, pihenés 86%,) az előző évekhez
képest 5 %-os emelkedés tapasztalható. Ez az eredmény a mosdók felújításának is köszönhető, hiszen
szép környezetben, új fogmosó pohárban és az érdekes, szép csempénél is jobb fogat mosni.
A játéknál a legkedveltebb tevékenység az asztali játék (100%) és a játék az udvaron (100%), majd ezt
követi a játék szőnyegen (93%), majd a babaszobai játék (86%). Az udvari, és az asztali játék az első
helyeket foglalják el, a tavaly kapott eredményekhez képest még magasabb százalékot értek el, és
mindenképpen pozitívum, hogy a többi játéktevékenységek felzárkóztak hozzájuk. Ez azzal
magyarázható, hogy az óvónők figyelembe veszik a gyermekek előző évi kívánságait a játékok és
foglalkozások beszerzésénél, kialakításánál.
A speciális nevelési színtéren minden évben magas %-os arányt érnek el a gyermekek elégedettségének
eredményeként. A kirándulások (99%), az érzékelő barlang (99%), mind kedvelt tevékenység a
gyermekek körében, de egyre magasabb a kerti munka (94%) iránti igényük és érdeklődésük.
A tanulási folyamatok a kötetlen és közvetlen tapasztalatszerzésen alapulnak, melyben az idén változott a
sorrend. Az első helyre került a mesehallgatás (100%), s ezt követi az ábrázoló tevékenység (97%), a
torna (97%), külső világ tevékeny megismerése (92%), majd az ének-körjáték (91%).
Az elmúlt nyolc év (2003-2010) eredményeinek összehasonlításából kitűnik, hogy valamennyi
tevékenység területén magas %-os növekedést értek el az évek során.
A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, tartalmas és hatékony kommunikáción alapszik, melyet a
tapintat és segítőszándék jellemez.
A véleménynyilvánításra a minden évben elvégzett kérdőíves, névnélküli módszerrel történő mért
felmérés az óvodáról, jó lehetőséget biztosít.
Továbbra is magas számban választották az óvodát a körzeten kívül lakó szülők gyermekük számára.
Míg korábban az óvoda közelsége (körzetesítés) volt a meghatározó, addig a tendenciát nézve már az
óvoda jó híre, az óvónők szakmai munkája és személységük a meghatározó és legfontosabb szempont.
A felmérésből kiderül, hogy a szülőknek a legfontosabb 5 értékben az óvónő bánásmódja (95%), a
foglalkozások a gyermekek folyamatos fejlődésének biztosítása érdekében (70%), az óvónő és szülő
kapcsolata (51%), gyermekük szabad mozgáslehetősége (44%) valamint a felszereltség fontossága
(42%) szerepelnek.
Köszönjük az óvoda vezetőségének és valamennyi dolgozójának az érdeklődő, nyitottságot
sugárzó odafordulást, melyet nap, mint nap megtapasztalhattunk.
Az érzés megerősít bennünket, hogy gyermekeink távollétünkben életkoruknak megfelelő
ismereteket és programokat nyújtó tudással gazdagodva, kiegyensúlyozott meghitt és családias
légkörben töltötték és töltik napjaikat.
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NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VADVIRÁG ÓVODÁJA
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
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.

és

a

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermekek

- 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,. 220 ezer Ft
értékben óvodánk alapítványából komplex mozgásfejlesztő készletet szereztünk be, melyeket a
gyerekek nagy örömmel vettek birtokukba. Az udvari játékok karbantartását társadalmi munkában
elvégeztük. Óvodánkból 11 kisgyermek járt úszásoktatásra.

-

Intézményünkben szabad férőhelyi kapacitása terhére 8 vidéki gyermeket 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
megvalósításának értékelése

elvárásaiból

adódó

intézményi

célok

és

feladatok

- Minőségfejlesztő, teljesítményértékelő és minősítő rendszerünk megfelelő képen működik.
- Helyi óvodai nevelési programunk színvonalas megvalósításáról gondoskodunk, szem előtt tartva a
gyermekek szociális, testi, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus fejlesztését.
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- Programkínálatunkkal – mely a Nyitra utcai általános Művelődési Központhoz 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.
- 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.
- Az április hónapban évről-évre megrendezendő nyílt napokon ízelítőt adunk az érdeklődőknek az
óvodában folyó munkából, különös tekintettel a kiemelt területnek számító néphagyományőrzés
területén végzett tevékenységünkből. E nevelési évben szombati napon tartottuk nyílt napunkat, mely
minden eddiginél sikeresebb volt.
- 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
13 fő hátrányos helyzetű és 6 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.
A 4 óvodában maradt nagycsoportos közt 2 hátrányos helyzetű gyermek van, HHH - s gyermek nincs.
A szociometria vizsgálatok alapján a HH - s és HHH - s gyermekek közt peremhelyzetű gyermek nincs.
A HH -s gyermekek a nevelési év folyamán átlagban 6,15 napot a HHH -s gyermekek, pedig 3,5 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.
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- 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. Gyermekbaleset az évfolyamán nem történt.
- Az óvodapedagógusok szakszerű pedagógiai munkája következtében a nevelő- munka mutatói sikeres
és eredményes működésre utalnak.
- Beiskolázási mutatók:
24 iskolaköteles gyermekből 17 került az általános iskola első osztályába.
A 7 visszamaradt gyermekből 4 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 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.
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9. A szülők 97,76%-a elégedett a család és az óvoda kapcsolatával
10. A szülők
o
o

44%-a kapott segítséget a nevelési problémájával kapcsolatban.
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 2010/2011-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.
Ezen belül ebben a nevelési évben hangsúlyosan kezeltük a játék személyiség formáló hatását
A csoportokban szerzett tapasztalatok alapján a kolleganők helyt adtak a gyermekek kreativitása
kibontakozásának, a személyiségformálásának, szabad teret biztosítottak képzeletük számára,
hozzájárulva ehhez számtalan készségük kialakításához.
A tervezés tudatos, összhangban áll helyi nevelési programunkkal.
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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.
SZÜLŐI VÉLEMÉNY
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 tagok több éve végzik változatlan
felállásban a munkát, az óvoda többi dolgozójának háttérmunkájára építve. Ismereteinket a városi
minőségügyi munkacsoportban szerzett tapasztalatokkal, és önképzéssel bővítjük, munkaközösségi
megbeszéléseken két alkalommal vettünk részt. Az itt szerzett tapasztalatokat ismertettük
kolléganőinkkel.
Ebben az évben a személyi állományban létszámadatot tekintve nem volt változás, viszont egy kolléganőt
nyugdíjazás miatt búcsúztattunk májusban.
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.
Az alanyi jogon járó ingyenes idegen nyelvvel való ismerkedés lehetőségét
megteremtettük, 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 foglalkozásokat szolgáltatás formájában, délutáni elfoglaltság keretében biztosítottuk.
Lehetőséget biztosítottunk a tehetséges gyermekeknek képességeik kibontakoztatására.
Számos versenyen, gyermekeknek megrendezésre került pályázaton vettünk részt: - rajzpályázatra
neveztünk be, - kiállításra minden gyermektől küldtünk munkát, - sportversenyen 25 gyerek vett részt, versmondó versenyen 1 fő, - ének versenyen 2 fő, - egyéb szereplések rendezvények alkalmával 29 fő
vett részt.
Működési feltételeink, felszereltségünk javításához az óvoda mellett működő alapítvány
támogatásával járultunk hozzá 370 000 Ft értékben.
A mindennapos testmozgás feltételeit segítettük különböző sportprogramok
szervezésével, a gyermekek mintegy 20-25 %-a vett részt szervezett korcsolyaoktatásban. Az
úszásoktatás megszervezése az idei évben sajnos egyéb nehézségek miatt elmaradt. Tornateremmel
nem rendelkezünk. Sportversenyeken való részvétellel biztosítottuk a gyermekek tehetségének
kibontakoztatását.
Pedagógus továbbképzés keretében 2 óvodapedagógus vett részt ingyenes
továbbképzésen.
A városi szakmai műhelyekben való részvételünk aktív, egy fő tagja a városi német
munkaközösségnek és a városi óvodai minőségbiztosítási munkaközösségnek is.
Intézményünk a Weöres Sándor megyei vers és mesemondó verseny megrendezésével
járult hozzá a városi rendezvények színvonalának emeléséhez.
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 szintén erényünk, melynek megőrzését nagyon fontosnak
tartjuk. Eszközeink, környezetünk védelmét és megőrzését mindenkire nézve kötelezőnek tartjuk.
Nemdohányzó intézmény vagyunk.
A körzetünkből óvodánkba egy 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 (ált. 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 továbbképzést lehetőségeinket figyelembe véve kihasználták: szakmai
folyóiratok előfizetése és olvasása folyamatos, továbbképzéseken a részvétel erőforrásainknak
megfelelően maximális (a nevelési évben 2 óvodapedagógus).
Az idegen nyelvvel való ismerkedés lehetőségét maximálisan biztosítjuk óvodánkban.
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
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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.
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 intézmény vezetési, irányítási feladati 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 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.
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.
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, és az énekes foglalkozások. 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
ez évben is érkezett észrevétel a munkahelyi légkör javítására. Intézkedési terv nem készült,
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lehetőségeink korlátozottak. Az eredményesség a dolgozók pozitív hozzáállásától függ, a további
fejlesztéshez egyéni motiváció átgondolása szükséges.
Kapcsolatainkat, kommunikációnkat a partnerek nagyon jónak ítélték meg. A tájékoztatás mennyisége
és minősége megfelelő, a belső kommunikáció folyamatos 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. 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 nem bővültünk, az
eddigiek magas színvonalát sikerült megőriznünk.
Hagyományainkat, rendezvényeinket valamennyi partnerünk nagyon színvonalasnak ítélik, melyet
tükröz a részvételi arány is (ált. 75-80%). Kiemelt rendezvényeink között említik a Márton napi, a
betlehemi, a Weöres Sándor versmondó versenyt és a Juniálist. A Szülői Munkaközösség értékelése
nagyon jó eredményt hozott, színvonalas, nagyon jó hangulatúaknak ítélték éves programjainkat. A
szülők és a dolgozók között jó csapatmunka 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 légkör javításának 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. A homokozók
feltöltésére 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.
Kérdéseinkkel, kéréseinkkel bizalommal fordulhattunk mind az óvónők, mind a vezetőség felé
bármilyen témával kapcsolatban.
Elégedettek vagyunk az óvodánk által kínált külön foglalkozásokkal, gazdag programokkal, ezek
szervezésében és lebonyolításában mi szülők is tevékenyen részt vállaltunk. Ezek a
rendezvények is nagyban hozzájárultak az óvodában dolgozók és a szülők nagyon jó
kapcsolatának kialakításához, amelynek egyértelmű nyertesei a gyerekek.
Az óvoda felszereltségével, játékállományával meg vagyunk elégedve. Óvodánk vezetője az
összes pályázati lehetőséget felkutatva, sikeresen egészítette ki az intézmény számára elérhető
anyagi forrásokat. Gyermekeink nagy örömmel használják az udvari és a csoportban lévő
játékokat.
A szülők nem csak közös szabadidős programokban, de a közös társadalmi munkákban is
tevékenyen részt vállaltak, támogatták lehetőségeikhez mérten az óvodai és
csoportrendezvényeket. Az SZMK örömmel támogatná a tornaterem és még egy csoportszoba
kialakítását is.
Az igény és elégedettség mérési kérdőíveket megkaptuk, benne az óvodai élet egészét átfogó
kérdésekről mondhattunk véleményt. Az eredményekről szóbeli tájékoztatást kaptunk, és az
óvodában kifüggesztett, könnyen értelmezhető grafikonok segítségével minden szülő
megismerhette azokat.
Az óvoda éves munkájával elégedettek vagyunk, támogató segítségünket a jövőben is felajánljuk.
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