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A fenntartó irányítói tevékenységének része, (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
SZMSZ 1. sz. mellékletének D) 2) pontja) a Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi
Bizottság „értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét” (Nkt. 83. § (2)
bekezdés h) pont).
I. Az óvoda pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése
A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) az
intézményvezető beszámolója, önértékelése alapján végez értékeléseket. Az értékelés
szempontjait a Bizottság határozza meg, az Intézményi Iroda referense eljuttatja az óvodák
vezetőinek.
II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:
1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség és közösségfejlesztés
3. Eredmények
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
5. Az intézmény külső kapcsolatai
6. A pedagógiai munka feltételei
7. Az OAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
 Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos – nem világos
 A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése,
értékelése a gyermeki alapkészségek fejlesztésére koncentrál – nem koncentrál
 Az intézmény stratégiai dokumentumai hatályosak – nem hatályosak, a törvényi
előírásoknak megfelelően átdolgozottak – részben átdolgozottak - nem átdolgozottak,
jogszerűek – nem jogszerűek.
 A napi pedagógiai gyakorlat a célok megvalósítását szolgálja – nem szolgálja.
 Az intézményi ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának hatékonysága
meghatározható – nem határozható meg.
Javaslat: A mindenkori jogszabályi változások nyomon követése és alkalmazása, a határidők
pontos betartása.
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2. SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
 A nevelő-oktató munka kereteinek meghatározásakor a gyermekek személyes és
szociális készségeit, képességeit figyelembe veszik – nem veszik figyelembe.
 A tehetséggondozás és a felzárkóztatás megfelelő – nem megfelelő
 Az intézményben a gyermeki közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján
történik – nem történik.
 Az intézményben a személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés
megvalósul – nem valósul meg.
Javaslat: A tehetség-gyanús gyermekek felismerése, figyelemmel kísérése, tehetségük
kibontakoztatásának segítése.
3. EREDMÉNYEK
 Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik –
nem kísérik figyelemmel; dokumentálják – nem dokumentálják.
 A partneri elégedettségeket, észrevételeket a tervek elkészítése során felhasználják, részben felhasználják - nem használják fel.
 A vezetői program megvalósítása dokumentált – nem dokumentált.
Javaslat: A szülők motiváltságának megőrzése, megerősítése.
4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
 A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése megfelelő – nem
megfelelő.
 A nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében a szakmai közösségek részt
vesznek – nem vesznek részt.
 A folyamatos fejlesztés intézményi gyakorlata megfelelő – nem megfelelő.
 A szervezeti kultúra (értékek, hagyományok) fejlesztése megfelelő – nem megfelelő.
Javaslat: A szervezeti kultúra tovább építése, erősítése.
5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
 Az intézmény partnerekkel való kapcsolata megfelelő – nem megfelelő.
 A partnerek elégedettségének, elégedetlenségének felmérése dokumentált – nem
dokumentált.
 A kapcsolattartás formája, módja, rendje megfelelő – nem megfelelő.
 Az együttműködés tartalma szabályozott – nem szabályozott.
 Az intézményi dokumentumok közzététele megvalósul – nem valósul meg.
 Az intézményben a panaszkezelés szabályozott – nem szabályozott.
 A partnerek elégedettsége a vezető munkájával kapcsolatban dokumentált – részben
dokumentált – nem dokumentált.
Javaslat: A panaszkezelés minden esetben feleljen meg a törvényi előírásoknak.
6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
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 A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi, személyi ellátottság
megfelelő – nem megfelelő.
 A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartása megfelelő – nem megfelelő.
 Az intézményben a szervezetfejlesztés, tudatos, tervszerű – nem tudatos, nem
tervszerű.
 A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre meghatározott – nem meghatározott.
 Az intézmény vezetése a csoportos és egyéni tanulási lehetőségeket támogatja – nem
támogatja.
 Az intézményen belüli információs rendszer hatékony – részben hatékony – nem
hatékony.
Javaslat: Az új integrációs nevelési - oktatási programok bevezetésével, és a humán erőforrás
tudásanyagának jobb kihasználásával, elősegíteni az esélyegyenlőség megvalósulását.
MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI
MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

7. AZ OAP-BAN

PROGRAMBAN

 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi
szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram)
összhangban – nem összhangban határozta meg.
 Az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés során
megvalósul – nem valósul meg.
 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az
intézményi gyakorlat részévé vált – nem vált részévé.
Javaslat: Az ellenőrzések tapasztalatainak értékelése és dokumentálása, az érintettek
tájékoztatása az eredményekről és a fejlesztendő területek kijelölése.
III. 2017/21018.

NEVELÉSI ÉV KIEMELT ELLENŐRZÉSI TERÜLETE:

A 2017. augusztus 1-jétől létrehozott gyógypedagógusi hálózat működésével kapcsolatos
tapasztalatok, a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs ellátásának értékelése. Fejlesztési javaslatok a még hatékonyabb
együttműködésre.
„A Gyógypedagógusi Hálózat gyógypedagógusai látják el óvodánkban az SNI-s gyermekek
egyéni fejlesztését. Ebben a nevelési évben 11 SNI-s gyermek, 17 BTM-s gyermek
fejlesztését végeztük közösen. (BTM-s gyerekek fejlesztését saját gyógypedagógusunk végzi.)
Együttműködésünket kielégítőnek és eredményesnek tartjuk.
Foglalkozásaikhoz tudtunk eszközt és helyszínt biztosítani, illetve a gyógypedagógusok által
jelzett szükséges eszközöket folyamatosan beszerezni.
A gyógypedagógusok folyamatosan tájékoztatták az óvodapedagógusokat és az óvodavezetőt
a fejlesztések eredményeiről. Közös értekezleten, illetve szakmai teammunkán vettünk részt,
ahol esetmegbeszéléseket tartottunk.
Közös fogadó órákat is tartottunk indokolt esetben, melyen a szülők, a gyógypedagógusok,
óvodapedagógusok, és az intézmény vezetője is részt vett.”

