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1. Az óvoda bemutatása
1.1. Az intézmény történetének bemutatása
Óvodánk, Sopron központi részén zöld övezetben található. Frekventált elhelyezkedése, gondozott, árnyas
udvara, az itt folyó magas szintű nevelőmunka, a gyermekközpontú szemlélet, a folyamatos megújulásra
való képesség emelte jelenlegi rangjára, és tette városszerte népszerűvé.

Intézményünk jelentős múltra tekint vissza:
-

1892-ben alapította a Soproni Bölcsőde és Kisdedóvó Egylet.

-

A két világháború között a Soproni Evangélikus Tanítóképző gyakorló intézményeként működött.

-

1947-től a Városi Tanács működtette.

-

1984-ben lett a Soproni Óvóképző Intézet gyakorló óvodája.

-

2000-től a Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartása alá került.

-

2003-től az egyetem önálló közoktatási intézménye.

-

2005 februárjától viseli az óvoda első óvodavezetőjének, Lewinszky Annának nevét.

Óvodánk folyamatosan megújul, európai színvonalúvá válik mind tárgyi, mind szakmai téren. Két jelentős
EU-s pályázatunk van folyamatban, a NYDOP-2007-5.3. infrastrukturális, a TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázat, a
szakmai fejlesztésre irányult.
Az óvoda működésének keretei
Intézményünk tevékenység rendszerét a Helyi Óvodai Programunkban megfogalmazott alapelvek és
Intézményi Minőségirányítási Programunkban megfogalmazott célkitűzéseink határozzák meg.
Szakmai munkánkat a gyermekszeretet és tisztelet, a megbecsülés, a közösségi szokások és szabályok
kialakítása, a másság elfogadása, az én tudat kialakítására való törekvés jellemzi.
Szakmai színvonalunk biztosítéka eddig is és a jövőben is óvodánk működésének jellegéből fakad,
miszerint gyakorló – oktató intézményként működünk. Az értelmi képességek fejlesztését a gyermekek
kíváncsiságára, tudásvágyára építve változatos tevékenységek biztosításával tesszük lehetővé és a
tevékenységközpontú tapasztaltatás és tapasztalás, fontosságát hangsúlyozzuk. Az egyéni sajátosságokat
figyelembe véve célunk a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása egyéni
foglalkoztatással.
Nevelési feladatainkat hat vegyes életkorú csoportban, ötféle program keretében valósítjuk meg. Minden
óvodapedagógus saját egyéni indíttatását alapul véve, helyi innovációs tevékenység megvalósulásában is
feladatot vállal. Ezek az innovációs tevékenységek biztosítják sokszínűségünk és sokféleségünk láttatását
és hozzájárulnak az intézményi közös élmények, események, ünnepek és hagyományok kialakításához.
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Helyi Óvodai Programunk, a csoportok egyéni programjai és innovációs tevékenységeink
kapcsolata

Óvodai nevelés játékkal, mesével
program kiegészítve a kompetencia
elvű óvodai neveléssel

Személyiségfejlesztés
élmények segítségével
program
Mozgásfejlesztés

Drámapedagógia,
művészeti nevelés

HOP
Az óvodai életmódszervezés a
kreatív személyiségfejlesztés
célkitűzésével program, kiegészítve
kompetencia elvű óvodai neveléssel
Környezeti nevelés

Játék a beszéddel, játék a
szavakkal német nemzetiségi
óvodai program

Személyiségfejlesztés élmények
segítségével program,
kiegészítve az angol nyelvi
neveléssel

Az óvoda személyi és tárgyi feltételrendszere
Személyi és tárgyi feltételek biztosításával egy modern, korszerű, szándékban és körülményekben
befogadó intézmény vagyunk minden kisgyermek számára
Az óvodánkban a nevelőmunka kulcs-szereplői az óvodapedagógusok. Az óvodai élet teljes idejében
óvodapedagógus – az óvodavezető mellett 13 fő főiskolai végzettséggel rendelkező közül, 4 fő
szakvizsgás, 2 fő közoktatási menedzser szakvizsgás, 2 fő fejlesztő pedagógusi szakvizsgás - látja el
neveléssel összefüggő feladatokat. Elfogadó, segítő, támogató attitűdjük modellt, mintát jelent a
gyermekek és hallgatók számára. Az innováció és a kreatív gondolkodás elengedhetetlen
nevelőtestületünk tagjai körében, hiszen pedagógiai programunk fontos részét képezi. Jellemző ránk a
tudás és az ismeretek hatékony megszerzésére, gyarapítására és annak felhasználására való törekvés.
Ezt a pedagógusi munkát technikai alkalmazottjaink - 6 fő szakképzett dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő
karbantartó – hatékony együttműködése segíti.
Óvodánk épülete pályázati kertből teljesen megújult, intézményünk tornateremmel bővült. Csoportszobáink
berendezése korszerű, praktikus bútorzattal felszerelt, a 3-7 éves korú gyermekek igényeinek teljes
kielégítésére szolgál. Játékeszközeink, valamint a különböző tevékenységekhez felhasznált eszközök,
tárgyak, anyagok stb. eddig is magas szinten biztosítottak voltak, de pályázati keretből ezeket is jelentősen
tudtuk bővíteni. Eszközellátottságunkat a minőségi csoport folyamatosan felméri, és javaslataik figyelembe
vételével törekszünk bővíteni az ellátottságot. Az óvoda átépítése során régi épületrészünk szűkös
helyiségeinek optimális kihasználása megoldódott, fejlesztő és fogadószobák kialakításával bővült. Az
épülethez hozzáépített teraszok kialakításával a szabad levegőn való tartózkodás élményszerű eltöltését
segítjük elő. Udvarunk az átépítés során is megtartotta régi, árnyékos kert hangulatát. Korszerű,
biztonságos játékeszközök sorával gyarapodott.
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1.2. Az intézmény minőségfejlesztési története

Intézményünk működését mindig a törvényi megfelelés és a színvonalas, megújulásra kész szakmai
munka jellemezte. Ezen szempontok szem előtt tartása ösztönözte vezetőségünket a minőségbiztosítási
program bevezetésére. Óvodánk minőségirányítása programja a közoktatást szabályozó törvények,
rendeletek és a HOP ismeretében, azokkal összhangban készült el. A program óvodánk hosszú távra
meghatározott minőségi elveit, intézményünk minőségpolitikáját, minőségfejlesztési rendszerét
tartalmazza.
Intézményünk alkalmazotti közössége áttanulmányozta a kiadott minőségbiztosítási szakirodalmak jelentős
részét és továbbképzések alkalmával betekintést nyert az egyes minőségirányítási folyamatok – BGR
modell, TQM, COMENIUS minőségirányítási modell - elméleti téziseibe. Saját intézményi minőségirányítási
programunk kiépítéséhez egyéni folyamat tervezésébe és megvalósításába kezdtünk, mely leginkább a
Comenius modell elméleti és gyakorlati iránymutatóit használja fel. Ez a sajátos helyi minőségirányítási
folyamat eredményesen működik óvodánkban. Intézményi minőségfejlesztés rendszerünk működtetése
során a PDCA ciklus szerint határozzuk meg teendőinket. A napi működés során felmerült hiányosságok, a
céltudatos ellenőrzések, értékelések és mérések alapján megfogalmazott javítandó területek, folyamatok
magvalósítására is a PDCA ciklust alkalmazzuk

Törvényi rendelkezések és intézményünk minőségirányítási folyamatainak szinkronja

1993.LXXIX. tv. (Kt.)102.§.(1) a fenntartó a
minőségirányítási programban
meghatározottak szerint működteti a
minőségfejlesztési rendszerét.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 1999.évi módosítása
középpontban a minőségelvű oktatás –
nevelés. 47§. nevelőmunka ellenőrzési,
mérési, értékelési és minőségbiztosítás
működtetése, beépítése a HNP- be.

Előkészületi ráhangolódás, külső és
belső továbbképzések, az intézményi
dokumentumok elemzése, korrekció,
átdolgozás

2003. június 15-én megalakul az intézmény
minőségirányítási csoport

Kezdeti, szükséges anyagokat tartalmazó IMIP
elkészült 2003. október 15.

1993. évi LXXIX. Törvény 54.§ (1) vezetője
felel a pedagógiai munkáért, az intézmény
ellenőrzési, mérési, értékelési és
minőségirányítási programjának
működéséért…”

2003/2004-től évente „ÉVES
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV” készül

2003/2004-től Minőségirányítási
Munkaterv éves ÉRTÉKELŐ
DOKUMENTUM
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
40.§ (12) intézményi minőségirányítási
program nyilvánosságra hozatala, házirend
et beiratkozás alkalmával át kell adni

Intézményi Minőségirányítási Program –
ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS fejezete.
Alkalmazotti jóváhagyás: 2004.április 1.
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Kt. LXVIII/1999. törvény 19§. Pedagógus
munkaköri jogai

3/2002.(II. 15.) OM rendelet 4. §
önértékelésen alapuló minőségfejlesztési
tevékenység, partnerazonosítás, mérve az
igényeket, elégedettségét. Eredmények
alapján célok és fejlesztések
meghatározása, intézkedési tervek
készítése.

2003. LXI törvény 40§ (12) szervezeti
és működési szabályzatot, a házirendet
és az intézményi minőségirányítási
programját az intézmény honlapján
közzé kell tenni.

2003. LXI törvény 40§ (11) figyelembe
véve a tanulók egyéni fejlődését és az
egyes osztályok teljesítményét.

INTÉZMÉNYI ETIKAI KÓDEX

IMIP kiegészítése ÖMIP 5. fejezete
Alkalmazotti jóváhagyás: 2007. március
26.
Fenntartói jóváhagyás: 2007. április 24.
Szenátusi határozat

INTÉZMÉNYI GYERMEKI FEJLŐDÉS
NYOMONKÖVETÉSE

INTÉZMÉNYI
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI REND,
Megfigyelési szempontsorok
gyűjteménye
Módosítás:
Alkalmazotti jóváhagyás: 2007.szept. 6.

Kt. 40.§: 2005. január 1-től hatályos
módosítása: minőségirányítási program
végrehajtását a nevelőtestület és a
szülői szervezet jóváhagyásával évente
értékeli, azt fenntartójának elküldi

2007. március 31- től hatályos módosítás
Kt. 40. § (11) alapján: IMIP-nek tartalmaznia
kell az intézményben vezetői feladatokat
ellátók, és a pedagógusok
teljesítményértékelésének szempontjait, az
értékelés rendjét, a teljes körű intézményi
önértékelés periódusát, módszereit, és a
fenntartói minőségirányítási rendszerrel való
kapcsolatát.

HELYI ÓVODAI PROGRAM
módosítása
Alkalmazotti jóváhagyás:2010.máj.30.
Óvodaszéki jóváhagyás: 2010. máj. 26.
Fenntartói jóváhagyás: 2010. jún.

IMIP
Alkalmazotti jóváhagyás:2010.máj.30.
Óvodaszéki jóváhagyás: 2010. máj. 26.
Fenntartói jóváhagyás: 2010. jún.
137/1996. Kormány rendelet az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjának
módosításáról

Oktatási és Kulturális Minisztérium
TELJESÍTMÉNY MOTIVÁCIÓS
PÁLYÁZAT

2007/2008 ”MEGFELELT”
2008/2009 „JÓL MEGFELELT”
2009/2010 …………
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1.3. A PR üzenet

A társadalmunk oktatáspolitikájában meginduló szemléletváltás és intézményünk minőségirányítási
folyamatainak eredményes működésének hatására egyre tudatosabban igyekszünk megfelelni partneri
elvárásainak. Partnereinkkel való kapcsolataink mélysége szerint közvetett és közvetett partnerink felé is
más-más PR üzenetet igyekszünk közvetíteni.

Belső PR
Családias, gyermekszerető légkörben, minden résztvevő számára biztonságos, elfogadó közegben
valósítjuk meg céljainkat.
Az alkalmazottjaink számára lehetőségeik, kötelességeik konkrét megfogalmazásával, szakmai
szabadságuk és az önértékelés lehetőségének biztosításával, az intézményi kommunikáció fontosságát
hangsúlyozva járulunk hozzá az élhető munkahelyi légkör kialakításához.
Gyermekeink nevelésében az egyéniség, a másság, a gyermeki jogok szem előtt tartásával, a szabad játék
és mozgás biztosításával, tevékenységközpontú, tapasztalati úton szerezhető tudás fontosságát
hangsúlyozva törekszünk iskolaérettségig juttatni a ránk bízott apróságokat.
Mindezek megtartásával járulunk hozzá óvodánk pozitív társadalmi megítéléséhez és külső PR
tevékenységünk eredményességéhez is.

A külső PR
Óvodánk, fenntartónk a Nyugat- magyarországi Egyetem patinás elismertségét erősítve, kiemelkedő
névadó egyéniségünk Lewinszky Anna pedagógiai nyomdokain járva, igyekszik Sopron városában
intézményi elismertségét erősíteni. Társadalmi szerepvállalásokban élenjárva, pályázatokon való
megmérettetésekkel, a jövő generációjának – gyermek és hallgató - európai szellemben történő
nevelésével tudatos jövőképet mutatunk. Intézményi népszerűsítő tevékenységünk alapja a kommunikáció.
Élünk a vizuális, auditív és audiovizuális médiák lehetőségeivel.
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2. Minőségpolitika
2.1. A deklarált minőségpolitika
2.1.1. A hatékonyságra, törvényességre, folyamatos javításra, fejlesztésre vonatkozó működési
elvek.
2.1.2. Az óvoda minőségfogalma a működésre, szolgáltatásra, kapcsolattartásra.
2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat
2.3. Minőségfejlesztési/irányítási rendszer szervezeti keretei
2.3.1. Az óvodavezetés és a minőségirányítási csoport kapcsolatrendszere
2.3.2. Folyamatmátrix / térkép
A folyamatazonosítás
Folyamatfelelősök, folyamatok kapcsolata
Folyamatszabályozás ütemezése (táblázat)
2.4. A fenntartói minőségirányítási program intézményre vonatkozó elvárása, céljai, feladatai
2.5. Az intézmény minőségi céljai
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2.1. A deklarált minőségpolitika
Intézményünk, a minőséget viszonyító fogalomként értelmezi:
 törvényeknek, rendelkezéseknek, előírásoknak, céloknak való megfelelést
 óvodánk használóit és elvárásait helyezi a középpontba, meghatározva az alkalmazott
eljárások módszereit. A jó minőségű szolgáltatás feltétele az elvárások megismerése, s a
szakmai tudásra alapozva, az elvárásokat teljesítendő célként fogalmazza meg.
 a minőséget bemeneti s kimeneti tényező viszonya alapján méri. Értékelése középpontjában
csak a lezajlott folyamatok állhatnak. A minőségnek egy olyan hozzáadott értékként kell
megjelennie, ami a folyamat során keletkezett.

2.1.1. A hatékonyságra, törvényességre, folyamatos javításra, fejlesztésre vonatkozó
működési elvek
A hatékony működésre vonatkozó elvek:
Tervszerű gazdálkodást folytatunk minden erőforrással:
 pénzzel
 idővel
 eszközökkel
 humánerőforrással
o személyekkel
o kompetenciákkal
A törvényesség működésre vonatkozó elvek:
 működésünk és dokumentációink minden területen meg kell, hogy feleljen a törvényességnek
 alkalmazottaink és legfontosabb partnereink – gyermek, szülő – jogainak érvényesítése
 törvényesség tekintetében a nulla tolerancia elvét valljuk.
A folyamatos javításra, fejlesztésre vonatkozó működési elvek:
 az erőforrásokat tervszerűen fejlesztjük, a céljaink elérése érdekében
 a folyamatos fejlesztés pedagógiai elveinkre, erőforrásainkra, partnereink igényeire,
elégedettségére, valamint mért adatokra épül.
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2.1.2. Az óvodánk minőségfogalma a működésre, szolgáltatásra, kapcsolattartásra.
Az intézményműködés minősége:
Minőségi az óvodaműködés, mert
 nem sért törvényt,
 megfelel alapelveinknek,
 határidőre elérjük céljainkat és elvégezzük feladatainkat,
 elégedettek az óvoda működésével partnereink.

Szolgáltatásaink minősége:
Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, melyet a partneri igények figyelembevételével tervezünk,
valósítunk meg.
Minőségi az óvoda szolgáltatása, mert
 törvényes
 pedagógiai elveinkkel koherens, tartalmilag és formailag egyaránt,
 erőforrásaink kereteit nem haladja meg,
 figyelembe veszi partnereink igényeit,
 kiváltja partnereink / megrendelőink elégedettségét.

Kapcsolataink minősége:
Minőségi az iskola partnerkapcsolata, mert
 az egyenrangúság jellemzi,
 mindkét fél számára előnyös,
 mindkét fél számára fejlődést eredményez,
 mindkét fél elégedettségét kiváltja.
Partnereink igényeit és elégedettségük mértékét rendszeresen vizsgáljuk.
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2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat
„ Osztani magad, hogy sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
/ Váci Mihály/
Óvodánk mottója:
Emberi, pedagógiai értékek megőrzése, közvetítése és átadása

Óvodánk küldetése:
A jövő generációjának – gyermek és hallgató - európai szellemben történő nevelése, mint jó
gyakorlatot folytató óvoda szakmai iránymutatásával minőségi felnőttképzés folytatása.

Óvodánk minőségnyilatkozata:
 Intézményünk pozitív elismertségét, hírnevét szakmai tudásunkkal, elhivatottságunkkal
erősítjük és tartjuk fenn. Ez óvodánk jövőjének záloga.
 Hatékony vezetésű, jól menedzselt óvodánkban partnereink igényei az elsődlegesek, a
minőségi munkavégzés alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak külső és
belső képzése és a minőségirányítási rendszer működtetése.
 A gyermeki személyiség kibontakoztatásában és fejlesztésében az egyéni képességek és
életkori sajátosságok figyelembevétele jelenti a kiindulást az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében.
 A gyermekeink olyan kompetenciákkal – képességekkel, ismeretekkel és motivációval –
rendelkeznek, melyek alkalmassá teszik őket, az iskolai tanulmányaik során az
alkalmazható tudás megszerzésére és az életben való eligazodásban.
 Német nemzetiségi csoportjainkban és angol nyelvű csoportunkban kialakul
gyermekeinkben a nyelvhez fűződő pozitív érzelmi viszonyulás, mely a kisebbségi nyelvi
kultúra és hagyomány megismerésével társul.
 Hallgatóink a pozitív pedagógusi modell hatására, szakmailag felkészült, kreatív,
gyermekközpontú szemlélettel rendelkező óvónői egyéniséggé válnak.
 A térségben szakmai, módszertani, modellt kínálva multiplikátori szerepet vállalunk.
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2.3. Minőségfejlesztési/irányítási rendszer szervezeti keretei

2.3.1. Óvodavezetés és a minőségirányítási csoport kapcsolatrendszere

Óvodavezető:
Kozák Tamásné

Óvodavezető helyettes:
Kiss Ferencné

Minőségirányítási csoportvezető:
Menyhárt Ildikó

Közalkalmazotti Tanács:
- Koloszár Gyuláné
- Pálhegyi Judit
-

Minőségirányítási csoport tagjai/
folyamatfelelősök
- Doernbrach Mária
- Szalayné Zilahi Gabriella
- Sosztarich Tamásné

Óvodapedagógusok
Dajkák,
technikai személyzet
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2.3.2. Folyamat-mátrix

Az óvoda folyamatai, szabályozásai:

JELZET

MEGNEVEZÉS

TÍPUS
(A)

Tervezés

FŐ

igen

FŐ

igen

Éves tervezés

KULCS

igen

Erőforrás-tervezés

KULCS

igen

Pénzügyi tervezés

FŐ

igen

FŐ

igen

FŐ

igen

intézményértékelés

KULCS

igen

vezetőértékelés

KULCS

igen

dolgozóértékelés

KULCS

igen

teljesítményértékelés

FŐ

igen

alkalmazotti ösztönző
rendszer
Mérés
országos
kompetencia mérés
belső mérés
Gyermekfejlődés
nyomon követés

AL

FŐ

igen

Ellenőrzés

FŐ

Kiválasztás betanítás

Stratégiai tervezés

Értékelés
IMIP értékelés

Új munkatársra

igen

SZABÁLYOZÁS
(B) DÁTUM
2006/2007.
nevelési évben
2006/2007.
nevelési évben
Évente
szeptember 15.
2006/2007.
nevelési évben
Évente
szeptember 15.
2004.április 1.
Évente
június 15.
2006/2007.
2006/2007.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.

FOLYAMATGAZDA
(A)
(B) név
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Minőségirányítási Menyhárt
csoportvezető
Ildikó
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Kozák
Óvodavezető
Tamásné
Minőségirányítási Menyhárt
csoportvezető
Ildikó
Minőségirányítási Menyhárt
csoportvezető
Ildikó

2008/2009.

Minőségirányítási
csoportvezető

igen

2004.április 1.

Óvodavezető

FŐ

nem

2010/2011.

Óvodavezető

FŐ

nem

2010/2011.

Óvodavezető
helyettes

Menyhárt
Ildikó
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kiss Ferencné
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Beszállítóra

AL

nem

2010/2011.

KULCS

igen

2003/2004.

Belső tájékoztatás

AL

igen

2003/2004.

Külső tájékoztatás

AL

igen

2003/2004.

KULCS

nem

2010/2011.

Belső panaszkezelés

AL

nem

2010/2011.

Külső panaszkezelés

AL

nem

2010/2011.

Dokumentumkezelés

KULCS

igen

2003/2004.

Pénzügyi folyamatok

FŐ

igen

Évente, szeptember
15.

Partnerkapcsolatok

KULCS

igen

2003/2004.

Partnerazonosítás

AL

igen

2003/2004.

Igény-, elégedettség
vizsgálat

AL

igen

2003/2004.

Etikai kódex

FŐ

Igen

2005/2006.

Szülői
kapcsolattartás
rendje

KULCS

Igen

2005/2006.

Udvari élet rendje

AL

Igen

2005/2006.

AL

Igen

2005/2006.

igen

2006/2007.

igen

2006/2007.

Tájékoztatás

Panaszkezelés

Nyári óvodai élet
rendje
Szülői nyílt napok
rendje
Beíratások rendje

AL
FŐ

Óvodavezető
helyettes
Óvodavezető
helyettes
Minőségirányítási
csoportvezető
Óvodavezető
helyettes
Óvodavezető
helyettes
Óvodavezető
helyettes
Óvodavezető
helyettes
Minőségirányítási
csoportvezető

Kiss Ferencné
Kiss Ferencné
Menyhárt
Ildikó
Kiss Ferencné
Kiss Ferencné
Kiss Ferencné
Kiss Ferencné

Minőségirányítási
csoportvezető
Minőségirányítási
csoportvezető
Minőségirányítási
csoportvezető
Minőségirányítási
csoportvezető

Menyhárt
Ildikó
Kozák
Tamásné
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó

Minőségirányítási
csoportvezető

Menyhárt
Ildikó

Minőségirányítási
csoportvezető
Minőségirányítási
csoportvezető
Minőségirányítási
csoportvezető

Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Kozák
Tamásné

Óvodavezető

Óvodavezető
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2.4. A fenntartói minőségirányítási program intézményre vonatkozó elvárása, céljai, feladatai

No

1.

2.

3.

4.

5.

cél
Minőségirányítási
rendszer
működtetése
Megfelelni a
Pedagógiai Főiskolai
Kar, mint szakmai
felügyelet
elvárásainak
Óvodai nevelési
program
megvalósítása,
folyamatos követése
A 3-7 éves
gyermekek óvodai
elhelyezése iránti
igények kielégítése
Sajátos nevelési
igényű gyermekek
integrálása

Szinten tartás,
nyomon követés
és folyamatos
fejlesztés PDCA
ciklus alkalmazása
A gyakorlati
képzés magas
színvonalának
folyamatos
biztosítása
Tükröződés a napi
tevékenységekben
Igényes szakmai
munka
színvonalának
folyamatos
emelése
Feltételrendszer
megteremtése és
működése

7.

Helyi innovációs
tevékenységek
megvalósítása

Sokoldalú
programkínálat az
alternatív óvodai
nevelési
programok
válaszhatóságának
biztosítása.
Szinten tartás és
folyamatos
fejlesztés

8.

Továbbképzési és
beiskolázási terv
elkészítése

Szakmai munka
színvonalának
emelése

9.

Gyakorlóintézmények
közötti
együttműködés

Partnerkapcsolatok
kiépítése

6.

Az óvoda
sokszínűségének
megőrzése,
megvalósítása a
helyi igények
figyelembevételével

feladat

határidő

sikerkritérium/
indikátor

Évente
június 15.

Eredményes
működés

Évente
június 15.

Kiváló vagy jól
megfelelt
elégedettségi
mutatók

Évente
június 15.

HOP beválása

Évente
április 30.

Óvodai
férőhelyek
optimális
kihasználtsága

Évente
június 15.

Gyermeki
integrálás és
esélyegyenlőség
megteremtése

Évente
június 15.

Eredményes
működés

Évente
június 15.

Eredményes
működés

Évente
szeptember
15.

Humán
erőforrás
szakmai
megújulása

2010.jún.
15.

Eredményes
partnerkapcsolat

felelős

ellenőrző

Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Szalayné
Zilahi
Gabriella

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné
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2.5. Az intézmény minőségcéljai

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

cél
Törvényes és
szakszerű működés.

feladat

határidő

Szervezeti kultúra
fejlesztése

figyelemmel
2010.
kísérése,
szept.
intézményi
01.
teljesítés
Területek
2011.
meghatározása,
június 15.
szabályzat
elkészítése
Kapcsolattartás
2011.
rendjének
június 15.
folyamatos
működtetése
Továbbképzéseken 2011.
való részvétel
június 15.
minél szélesebb
körű biztosítása
Klímavizsgálat
2011.
lebonyolítása
június 15.

Önértékelő
képességünk,
problémamegoldó
kultúránk erősítése
Az alkalmazottiak
együttműködésének
fokozása

Elvárások
tudatosítása,
váratlan helyzetek
kezelése
Együttes céltudat,
erőforrás leltár
frissítése

2011.
június 15.

A kompetencia
alapú nevelés
alkalmazása és
továbbadása az
intézmény belül

Belső
továbbképzések
szervezése és
lebonyolítása

2012.
szept. 1.

Jó gyakorlatot
folytató
intézménnyé válás

Intézményes
szándék
elfogadtatás és a
feltételek
megteremtése

2010.
szept. 1

Előirányzott
intézményi
folyamatok
szabályozása
Hatékonyan
együttműködő
kapcsolattartás
partnereinkkel.
Hatékony
humánerőforrás
gazdálkodás.

2010.
szept. 1.

sikerkritérium/
indikátor
EU színvonalú oktatás,
nevelés megvalósulása

felelős

ellenőrző

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Tudatos működés,
folyamatszabályozások
alapján követhető
feladatok
A partnereink
elégedettsége érje el a
85%-t.

Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné

Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné

Pedagógusok szakmai
kompetenciájának
növelése.

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Klímavizsgálati mutatók
60% eredményeket
hoznak
Kialakul a kollégák
problémaérzékenysége,
a szükséges
változtatások igényére.
Felszínre kerülnek az
alkalmazottak
kompetenciái, rejtett
tartalékai.
Széleskörű intézményi
bevezetés,
szemléletváltás.
Egyre több új módszer
épül be a mindennapi
pedagógiai gyakorlatba.

Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Intézményileg
elkötelezett,
kompetencia alapú
nevelő-oktató
intézménnyé válunk.

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné
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3.Minőségfejlesztési rendszer
3.1. A működés folyamatai, célok, feladatok.
3.1.1. vezetés, jogi megfelelőség
3.1.2. tervezés
3.1.3. kapcsolatrendszer
3.1.4. ellenőrzés
3.2. értékelés, mérés rendszer

3.1. A működés folyamatai, célok, feladatok.
Az intézmény működésének alapvető minőségcéljai
 A partnerei igények minél szélesebb körű kiszolgálása.
Célunk akkor teljesül, ha:
-

folyamatosan mérjük a partnerek igényeit,

-

az elégedettségi mutatók nőnek.

 A mindennapi nevelőmunka hatékonyságának folyamatos növelése.
Célunk akkor teljesül, ha:
-

a továbbképzéseken és az önképzésben szerzett tapasztalatokat továbbadjuk, beépítjük a
mindennapi munkába.

-

módszertani sokszínűség jellemzi munkánkat.

Minőségirányítási rendszerünk célja
 Óvodánk erősségeinek, gyengeségeinek tudatában – nyitott önértékelés - , a működésben
meglévő hiányosságok és problémák tekintetében tudatos fejlesztés végzése.
 Az óvodai folyamatok átfogó elemzése – irányított önértékelés – a vezetés és a nevelőtestület
együttműködésével.
 Közös intézményi „szellemiség” kialakítása és fejlesztése
 Kiépített dokumentációs rendszerünk folyamatos bővítése és korszerűsítése hatékony
működésünk és nevelési – oktatási tevékenységeink érdekében
 Kiszámítható, egyenletes működés, szakmai-működési nehézségek folyamatos kezelése és
javítása,
 konkrét felelős és feladat meghatározás,
 szervezeti kultúránk tudatos fejlesztése
 a pozitív problémamegoldó kultúra kialakítása.
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A minőségirányítási rendszer működése során olyan képességeket – egyén és közösség tekintetében szereztünk, mely lehetővé teszi a további fejlődést, a folyamatos fejlesztést a rendszer hatékonyabb
működtetése érdekében.

Minőségirányítási rendszerünk folyamatszabályzatai
Minőségirányítási rendszerünk kiépítése során óvodánk meglévő folyamatainak áttekintetése megtörtént.
Meghatároztuk azokat a folyamatokat, területeket, amelyek
 szabályozások nélkül is megfelelően működnek a gyakorlatban, szabályzásukra nincs szükség
 szabályozottak, a gyakorlatban e szerint jól működnek, így szabályozásra nincs szükség
 szabályozottak, de működésük a gyakorlatban nem jól funkcionál, ezért szükséges a felülbírálat és
a módosítás
 nem szabályozottak, de a hatékony működés érdekében szabályozásra van szükség.

A szabályzataink formai megoldását az adott területen szükségesnek vélt szabályozottság mélysége
határozta meg:
Folyamatszabályozást alkalmaztunk azokon a területeken, ahol szükségesnek véltük a főfolyamatok
részfolyamatokra és lépésekre való lebontását. Ezekbe beépítettük az ellenőrzési pontokat, a
visszacsatolási lehetőségeket, meghatároztuk a felelősöket, a sikerkritériumot és a határidőt.
Eljárásrendeket a szervezeti szinten még nem teljesen egységesen működő területekre alkalmaztunk, ahol
elegendőnek véltük a felelősségi körök meghatározását és a folyamat főbb lépéseinek leírását, esetleg
határidőket és a készítendő dokumentációt.
A leírásos szabályozót azokon a területeken alkalmaztuk, ahol még nem rendelkeztünk kellő tapasztalattal,
ezért jelzés értékű anyag készült.

Folyamatszabályozó munkánk során csoportosítottuk azokat a területeket, ahol részletesebb szabályozó
szükséges és azokat melyekből csak egy-egy alterületre készül szabályozás. Összevetettük, mely
területeken lehetnek átfedések, mely területeket szabályozzák az intézmény alapdokumentumai - SZMSZ
és azok mellékletei, illetve a HOP. Minőségirányítási rendszerünk kidolgozása során igyekeztünk minden
olyan területet érinteni, amely a hatékonyabb működésünket segíti elő, és figyelembe veszi partnereink
igényeit, elvárásait és meglévő erőforrásainkat. Az átfedések elkerülése végett egy-egy folyamatot nem
jelenítettünk meg több helyen.
Az elkészült folyamatszabályozásokat és eljárásrendeket „ MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV” –be
fűzzük le.

Az IMIP alapján a minőségirányítási kézikönyv elkészítésének
felelőse: Doernbrach Mária
dátuma: 2010. szeptember 15.
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3.1.1. vezetés
Óvodánk vezetőségének minőségfejlesztés iránti elkötelezettsége, az intézményi minőségfogalomban
megfogalmazottak megvalósulásainak nyomon követésében, az ennek érdekében végzett minőségi
munkavégzésre való törekvésben, a működési folyamatok fejlesztésének igényében nyilvánul meg.
Célja: a vezetés munkájának minősége legyen példája a minőségi munkavégzésnek

Feladata:
 az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azon dokumentumok
tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák,
 a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazottak betartása és betartatása,
 a minőségi munkavégzés támogatása, anyagi és erkölcsileg elismerése,
 a stratégiai tervezés területén az alapdokumentumok elkészítése, azok rendszeres felülvizsgálata.
 a partnerekkel való együttműködés szervezése, a kommunikáció rendszerességének biztosítása,
 a minőségi munkához szükséges erőforrások biztosítása.

JELZET

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

SZABÁLYOZÁS
(A)
(B) DÁTUM

1.

Jogi követelményeknek
való megfelelés

FŐ

igen

Évente szept.1.

2.

Stratégiai tervezés

FŐ

igen

2010. május 30.

3.

Az intézmény belső
működési rendjének
biztosítása

KULCS

igen

4.

Vezetői ellenőrzés

KULCS

igen

5.

Az intézmény
működésének értékelése

KULCS

igen

2007. március 26.

6.

Irányított önértékelés

FŐ

igen

2007. március 26.

FŐ

igen

AL

nem

7.
8.

Az intézmény
működésének javítása,
fejlesztése
Szabályozó dokumentumok
hozzáférhetősége

2004. nov. 11.
Felülvizsgálva:
2010. április15.

2007. március 26.
Felülvizsgálva:
2010. április15.

2004. nov. 11.
Felülvizsgálva:
2010. április15.

2010. szept. 1.

FOLYAMATGAZDA
(A)
(B) név

Kiss
Ferencné
Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné

Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné

Kiss
Ferencné

Kozák
Tamásné
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3.1.2. tervezés
Óvodánk vezetőségének a minőségi tervezés iránti elkötelezettsége, a szabályos működtetés hosszúközép- és rövid távú feladatinak meghatározásában, annak egymásra épülő tudatos tervezésében
nyilvánul meg.
Célja: a tervezési struktúra legyen alapja a kiszámítható és ellenőrizhető minőségi munkavégzésnek
Feladata:
 a tervezési szintek azonosítása,
 a stratégiai tervezés,
 az operatív tervezés folyamatának szabályozása.

Óvodánk napi működésének irányításában, szervezésében a stratégiai tervezés, az operatív tervezés, és a
konkrét megvalósítás tervezése – részben egymásra épülve, részben egymással párhuzamosan fejtve ki
hatásukat - játszanak szerepet.

Stratégiai tervezés dokumentumai / hosszú távú célok/


Intézmény alapdokumentum a HOP, végrehajtása az óvodai működés alapfeladata. Hosszú távú,
egyértelműen meghatározott stratégiai cél, a küldetés teljesülését elősegítő, partneri elvárásokhoz
igazodó tudatos jövőkép, ami rövid távú akciótervek láncolataiból tevődik össze.



Csoportok helyi nevelési programjai



IMIP, minőségpolitikai irányelvek gyűjteménye

Operatív tervezés /rövid és középtávú célok/


A pedagógiai programok megvalósulásának tervezése - éves, negyedéves, heti lebontásokban



minőségirányítási rendszer folyamatainak, eljárásainak összességéből fakadó munkafolyamatok
tervezése, intézkedési, feladat és korrekciós tervek határidők és a felelősök megjelölésével



Gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi éves szintű tervezése
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AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOZÁSOK TARTALMI ÖSSZEHANGOLÁSA

STRATÉGIAI SZINT 1.
Minőségpolitika

JÖVŐKÉP

MISSZIÓ
INTÉZMÉNYI
MINŐSÉGCÉLOK
re

Szervezeti struktúra
Támogató szervezet

VEZETŐI
SZÁNDÉKNYILATKOZAT

STRATÉGIAI SZINT 2.

folyamatszabályozások,

Jogszerű működés
Vezetői ellenőrzés
NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
MÉRÉSE
Szakmai innovatív fejlesztő
értékelés
A gyermekek egyéni fejlesztése

Intézményi
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
PROGRAM

szabályzatok

SZMSZ
CSOPORT PROGRAMOK

Intézményszintű értékelés
Nevelési program értékelése
Partneri igény-elégedettség mérés
Irányított önértékelés

VEZETŐI PÁLYÁZAT

OPERATÍV SZINT
Támogató folyamatok
Betanítási, kiválasztási rend
Humán-tárgyi erőforrás fejlesztés
Ösztönzési rendszer

SZERVEZETI SZINT

CSOPORTSZINT

Éves munkaterv
Éves minőségfejlesztési terv
Gyermekvédelmi feladatok terve

Csoport nevelési és gondozási tervek
Gyermeki fejlődés nyomon követése

M I N ŐSÉGIRÁNYÍTÁS

A vezetés felelőssége

HELYI ÓVODAI
NEVELÉSI PROGRAM
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JELZET

MEGNEVEZÉS

1.

HOP

FŐ

SZABÁLYOZÁS
(A)
(B) DÁTUM
2010. május 30.
igen

2.

IMIP

FŐ

igen

3.

SZMSZ

FŐ

igen

KULCS

igen

FŐ

igen

Pedagógiai program
intézményi éves tervezési
folyamata
Csoportunka tervezési,
értékelési rend
Gyermeki fejlődés nyomon
követésének tervezése
Gyermekvédelmi és
esélyegyenlőségi éves terv

4.
5.
6.
7.

TÍPUS

FŐ
FŐ

igen
igen

2010. május 30.
2004. nov. 11.
Évente,
szeptember 15.
2009. szept. 1.
2009. szept. 1.
Évente,
szeptember 15.

FOLYAMATGAZDA
(A)
(B) név
Kiss Ferencné Kozák
Tamásné
Menyhárt
Kozák
Ildikó
Tamásné
Kiss Ferencné Kozák
Tamásné
Kiss Ferencné Kozák
Tamásné
Csoportvezető
óvónők
Csoportvezető
óvónők
Szalayné Z.
Gabriella

Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné

Óvodánk vezetőségének a minőségi tervezés iránti elkötelezettsége, a szabályos működtetés hosszúközép- és rövid távú feladatinak meghatározásában, annak egymásra épülő tudatos tervezésében
nyilvánul meg.

3.1.3. kapcsolatrendszer
Óvodánk vezetősége a minőségi partnerkapcsolatok működtetése és fenntartása érdekében rendszeres
partneri igény és elégedettségmérés eredményeinek figyelembevételével folyamatos fejlesztést biztosít.
Célja: Legyen működésünk alapjellemzője a partnerközpontú szemlélet, mely mutatói által ösztönöz
bennünket a fejlesztés és fejlődés lehetőségeinek felkutatására és beépítésére.
Partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásunk és információáramlásunk járuljon hozzá óvodánk
társadalmi elismertségéhez és eredményességéhez.
Feladata:
a partnerazonosítás,
a partneri igény és elégedettségmérés,
a partnerekkel folytatott kommunikáció folyamatának szabályozása.
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JELZET

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

MEGNEVEZÉS
Partnerazonosítás
folyamatszabályozása
Közvetett és közvetlen
partnereink listája
Igény és
elégedettségmérések
gyakoriságának
szabályzata
Igény és
elégedettségmérések
anyagainak
felülvizsgálatának
folyamatszabályozása
Szülői kapcsolattartás
rendje
Beiratkozó szülők
fogadásának eljárásrendje
Folyamatábra - intézményi
kommunikáció

TÍPUS

FŐ

SZABÁLYOZÁS
(A)
(B) DÁTUM
2004. márc. 1.
igen Felülvizsgálva: 2010.
április15.

AL

igen

2009. szept. 1.

FŐ

igen

2009. szept. 1

KULCS

igen

2009. nov. 15.

KULCS

igen

2005/2006.

KULCS

igen

2004. márc. 15.

AL

igen

2003. nov. 18.

Hallgatói házirend

AL

igen

2007/2008.

Óvodaszéki

AL

igen

2010. máj. 30.

AL

nem

2011. jún. 15.

KULCS

nem

2011. jún. 15.

Óvodai dokumentációk
nyilvánosságának
szabályozása
Honlap szerkesztés
folyamatszabályozása

FOLYAMATGAZDA
(A)
(B) név
Kozák
Menyhárt
Tamásné
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné

Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné

Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó
Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné

Menyhárt
Ildikó

Kozák
Tamásné
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3.1.3. ellenőrzés
Óvodavezetésünk az intézményi ellenőrző folyamatok során elkötelezett a jogszerű működés és a
fenntartó által jóváhagyott intézményi alapdokumentumok tekintetében.
Célja:
 A tényekre alapozott szakmai megmérettetés biztosítása
 Egzakt, követhető eredményesség kimutatása a hozzáadott értékek láttatásával
 A célközpontú működés figyelemmel kísérése és biztosítása
 A partneri igények és elégedettségek összevetése és mérlegelése
 Az erőforrások ésszerű fel illetve kihasználása.
 az intézmény hatályos szabályoknak megfelelő, zökkenőmentes működése,
 a motiváltság folyamatos biztosítása az alkalmazottak számára,
 jól zajló folyamatokat erősítése, eredményességük elismerése,
 negatívumok, hibák, helytelen módszerek feltárása és tudatosítása
 PDCA ciklus - visszacsatolás – folyamatosságának működése.

Az intézményi ellenőrzés folyamata

Az ellenőrzés és
értékelés formája

Az ellenőrzés és
értékelés tárgya
tartalma
Törvényességi

Fenntartó

Szakmai - pedagógiai

A fenntartó által megbízott
Szakértő, gyakorlati képzés
szakfelelőse
ÁNTSZ,
Fogyasztóvédelem,
Számvevőszék,
Tűz és munkavédelem
Szakértő,
minőségfejlesztési
csoportvezető, megbízott
értékelési csoportvezető
Intézményvezető vagy
helyi
szabályozás szerint,
helyettes,
Intézményvezető
Intézményvezető helyettes

Külső
Szakhatósági

Szakmai-pedagógiai

Belső

Az ellenőrzésre,
értékelésre
jogosult

Törvényességi,
munkáltatói,
gazdálkodási, nevelési
Törvényességi,
Munkáltatói,
Gazdálkodási,

Az ellenőrzés
ideje
IMIP-ben rögzítettek
szerint,
Egyeztetett időpontban ill.
alkalomszerűen
Egyeztetett időpontban, ill.
alkalomszerűen
IMIP- hez, HOP,
csoportprogramok éves
munkatervhez
igazított időszakban
IMIP- hez, SZMSZ-hez
igazított
IMIP-hez igazított
javasolt
azt megelőző
időpontban
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Az óvodában a belső ellenőrzés az éves szintre lebontott ellenőrzési tervek szerint történik. Az ellenőrzést
az intézményvezető és az általa megbízott felelősök végzik meghatározott feladatmegosztással. Az
ellenőrzésről írásos feljegyzés készül, melyet az ellenőrzésért felelős készít, az ellenőrzött, illetve a
folyamatért felelős aláírásával igazol. Az ellenőrzésekről a felelősök beszámolnak az intézményvezetőnek.
Intézkedési joga csak az intézményvezetőnek van.

A vezetői ellenőrzések tervezetét és az ezekre irányuló megfigyelési szempontokat a tanévnyitó
értekezletek alkalmával ismertetjük, és az ellenőrzés megkezdése előtt az alkalmazotti faliújságon
megjelentetjük. Tartalmilag, stratégiai célokra, éves prioritásokra, központi – törvényi feladatokra és
aktuális teendőire is kiterjedhetnek.

A vezetői ellenőrzés alapelvei:
 a vezető számára törvényi kötelezettség és felelősség,
 az intézmény folyamatos fejlesztését szolgálja,
 korrekt, elsőleges az alkalmazottak szakmai autonómiája, kompetenciája,
 törvényes, szakszerű, tervszerű, kiszámítható, nyilvános folyamat,
 tartalmazza a kritériumokat, indikátorokat.

JELZET

MEGNEVEZÉS

TÍPUS
(A)

1.
2.

Vezetői ellenőrzési
területek
folyamatleírása
Dokumentáció
ellenőrzés óvodai rendje

SZABÁLYOZÁS
(B) DÁTUM

FŐ

igen

2003/2004.
Felülvizsgálva: 2010.
április15.

AL

igen

2009. szept. 1.

FOLYAMATGAZDA
(A)
(B) név
Kiss
Kozák Tamásné
Ferencné
Kiss
Ferencné

Kozák Tamásné
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Az ellenőrzés folyamata
START

IMIP

- mátrix
-indikátor-

1. Az ellenőrzés területeinek,
szempontjainak, idejének, időtartamának
meghatározása az IMIP alapján.

Terület és
szempontlista

rendszer
Indikátorrendszer
Idő- és
felelősségmátrix

Idő- és felelősség
mátrix

2. Az ellenőrzést végző kiválasztása.

Az ellenőrzött
területek listája
Megbízások

3. Az ellenőrzést végző megbízása

Időterv a
beszámoláshoz
4. Az ellenőrzési terv elkészíttetése a
megbízottal.

igen
Ellenőrzési
terv
Ellenőrzési terv
szempontlista

Elfogadható
?

Ellenőrzési terv

nem

5. Az ellenőrzési terv ismertetése
az intézmény vezetőjével.

Jegyzőkönyv

6. Az ellenőrzés végrehajtása
Feljegyzések

Feljegyzések
az
ellenőrzésről

7. A tapasztalatok megbeszélése

Ellenőrzési
lista

8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására

Ellenőrzési lista

9. Tájékoztatás az ellenőrzés
tapasztalatairól.

Jegyzőkönyv

Ellenőrzési
lista

Ellenőrzési lista

Feljegyzések
Eredményes
ellenőrzés

nem

igen
10. Az eredmények adattárba
helyezése

STOP
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A folyamat leírása
1. A vezető a tanévnyitó alkalmazotti értekezleten ismerteti az ellenőrzési folyamat éves tervezetét, mely
tartalmazza az IMIP alapján az ellenőrzés területeit szempontjait, idejét, időtartamát.
2. A vezető dönt – az IMIP-ben foglaltak szerint - az ellenőrzést végzőről.
3. Megbízza az ellenőrzést végzőt, a tanévnyitó alkalmazotti értekezlet alkalmával.
4. A megbízott (mikor) elkészíti az éves ellenőrzési tervet az ellenőrzés kezdete előtt 2 hónappal. A
vezető dönt annak elfogadásáról.
5. A megbízott és a vezető ismerteti az ellenőrzési tervet az érintettel az ellenőrzés kezdete előtt 1
hónappal, írásban és egyeztető megbeszélésen.
6. A megbízott végrehajtja az ellenőrzést.
7. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után egy héten belül az ellenőrzött és a
megbízott, a vezető és a megbízott között.
8. Az ellenőrzést végző írásbeli javaslatot tesz az ellenőrzöttnek és az intézmény vezetőjének a feltárt
hiányok pótlására.
9. Az ellenőrzést végző írásbeli és szóbeli tájékoztatást ad az ellenőrzés folyamatáról. Eredményeiről,
tapasztalatairól az ellenőrzöttnek, a vezetőnek, munkatársaknak.
10. Az ellenőrzés eredményeinek az intézményi adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén.

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok
A bizonylat neve

Kitöltő/készítő

Szempontlista
Menyhárt Ildikó
Az ellenőrzött területek listája
Idő- és felelősségmátrix
Feljegyzés
Kiss Ferencné
Terv

Menyhárt Ildikó

Jegyzőkönyv

Kiss Ferencné

Megbízatás, szerződés

Kozák Tamásné

Időterv (a beszámoláshoz)

Kiss Ferencné

Ellenőrzési lista

Kiss Ferencné

Javaslatlista

Intézményi
alkalmazott

Megőrzési hely

Megőrzési idő

minőségirányítási
kézikönyv

5 év

minőségirányítási
kézikönyv
minőségirányítási
kézikönyv
minőségirányítási
kézikönyv
minőségirányítási
kézikönyv, személyes
anyag
minőségirányítási
kézikönyv
minőségirányítási
kézikönyv
minőségirányítási
kézikönyv

Adott nevelési év

Másolatot
kap
-

5 év
5 év
Megbízás lejártától
számított 2 év
Adott nevelési év
5 év
Adott nevelési év

irattár
irattár
megbízott
-
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Vezetés ellenőrző tevékenységének területei

Szakmai
dokumentumok

Alapító okirat, SZMSZ
HOP, csoport,
mulasztási, fejlődési
naplók, Irattár

Folyamatos
ellenőrzés területei

Munkáltatói
dokumentumok
munkaerő gazdálkodási
terv: be és átsorolások,
munkaköri leírások,
személyi anyagok,
továbbképzési terv,
jegyzőkönyvek

Pedagógiai munka

Munkarend - fegyelem,
munkatervek, HOP,
IMIP, intézkedési
tervek,
mérések, értékelések,
kapcsolattartás a
partnerekkel

Higiéniai szabályok, étel
mennyisége, minősége
Gazdasági, adminisztrációs
tevékenység, baleset és
tűzvédelem,Munkafegyelem,
Gyermekvédelem,
részfeladatok: ünnepek,
rendezvények lebonyolítása,
takarékosság

3.2. értékelés, mérés rendszer
Értékelés a fenntartó, a szakmai irányítás, az intézmény által meghatározott célkitűzések összehasonlítása
az intézmény működésének és nevelési, pedagógiai tevékenységének eredményeivel. Az értékelés
folyamatszabályozó tevékenység, melynek középpontjában minden esetben az eredményesség és a
minőség áll, célja ezek javítása, a rendszer egészének vagy egyes elemeinek és funkciójának a
fejlesztése. Magába foglalja az ellenőrzést is. A kitűzött céloknak való megfelelőség alapján minősít.
Általános lapelvek
Nyilvánosság:
Az érintettek számára az értékelési rendszer, valamint az értékelés folyamatában kialakult értéklet,
értékítélet az eredmény tartalmától függetlenül hozzáférhetők.
Szakszerűség:
Megbízható, érvényes, objektív rendszer, mind az alkalmazott módszerek, eszközök. Tekintetében.
VALIDITÁS
= érvényesség
RELIABILITÁS
= megbízhatóság
OBJEKTIVITÁS
= tárgyszerű, pártatlan, tárgyilagos, elfogulatlan
Norma- és kritériumorientáltság:
Előre meghatározott normákhoz, és kritériumokhoz történő viszonyítás, értéklet képzés.
Fejlesztő célú értékítélet alkotás:
Objektív tények, adatok alapján történő tervszerű javítás, fejlesztést meghatározása.
Nyitottság:
Külső, nem kötelező érvényű értékelés, vizsgálat befogadhatósága, mely tartalmilag, értékelési
alapelvek és célok tekintetében megegyezik az óvoda értékelési rendszerében
megfogalmazottak, ezért integrálható.
Egységesség:
Az értékelési alrendszerek alapelvei, céljai, módszerei és eszközei koherensek.
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Általános cél:
Az értékelés céljait a Helyi Óvodai Program és az IMIP prioritásai - alapelvei, céljai - határozzák meg.
Az értékelés általános érvényű – azaz minden alrendszerre érvényes - célja, az, hogy a meghatározott
pedagógiai szakaszra, illetve annak szereplőire fejlesztési javaslatokat tartalmazó értéklet készüljön.
Összegzés / szummatív értékelés/
Az értékelés egy értékelési ciklus – pl. nevelési év – lezárásakor megfogalmazott fejlesztő
célú, összegző értékelés.
Diagnosztizálás /diagnosztikus értékelés/
Az értékelés egy értékelési ciklus lezárásával egy új étékelési szakaszhoz szolgáltat
bemeneti tényezőket.
Folyamatkorrekció támogatása /formatív értékelés/
Az értékelés egy értékelési ciklus lezárásakor egyben egy hosszabb értékelési szakaszon
belül szolgáltat folyamatközi jellemzőket.

KÖZÉPTÁVÚ ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ

FORMATÍV

ÉRTÉKELÉS
ÖSSZEGZŐ

AKTUÁLIS TANÉV /
ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ

DIAGNOSZTIKUS

KÖVETKEZŐ TANÉV /
ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ

Az értékelés módszerei:








dokumentumok elemzése,
korábbi értékelési anyag,
mérési eredmények elemzése,
új adatok, információk gyűjtése,
megfigyelés,
hatékonysági vizsgálatok,
önértékelés.
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Az értékelés szempontjai
Az értékelés az értékelendőt – intézményt, vezetőt, pedagógust, tanulót, programot – magába foglaló
háromdimenziós értékelési térben történik.
Az értékelési tér egyes dimenziói értékelendő területekre, a területek alterületekre bomlanak.
A területekhez, alterületekhez kritériumok, referens – azaz elérendő - és referáló – azaz elért – mutatók
rendelődnek.
A referens – elérendő – mutatók három viszonyítási értéket képeznek:
 az értékelt korábbi eredménye / teljesítménye / állapota;
 az értékelőnek az értékelttel szembeni elvárása - elvárt eredménye / teljesítménye / állapota;
 az értékelt eredményének / teljesítményének / állapotának viszonya valamely
csoportközéphez.

Az értékletképzés a referens és a referáló mutatók összevetéséből képződik.
o

Ha a referáló mutató megegyezik vagy jobb, mint a referens mutató, akkor az
„elvárásoknak való megfelelés”, mint érték fogalmazódik meg.

o

Ha a referáló mutató alacsonyabb, rosszabb, mint a referens mutató, akkor az
„elvárásoknak való nem megfelelés”, mint értéklet fejlesztési javaslattal kiegészítve
fogalmazódik meg.

Az értékelés rendje
Az értékelés minden értékelt – intézmény, vezető, pedagógus, tanuló, program – esetében a következő
MAGFOLYAMAT szerint fut le:











Döntés az értékelés céljáról
Döntés az értékelés tárgyáról
Döntés az értékelt területek fontosságáról
Döntés a referenciákról
Döntések ismertetése az érintettekkel
Adatgyűjtés
Adatelemzés: Mennyiségi és tartalmi elemzés
Értéklet képzés
Fejlesztési javaslat megfogalmazása
Az értéklet és a fejlesztési javaslat ismertetése az érintettel

Minden konkrét értékelési folyamathoz, szükség esetén egyedi intézkedési terv készül.
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START

IMIP

- mátrix
-indikátor-

1. Az értékelés területeinek,
szempontjainak, idejének, időtartamának
meghatározása az IMIP alapján.

Terület és
szempontlista

rendszer
Indikátorrendszer
Idő- és
felelősségmátrix

Idő- és felelősség
mátrix

Az értékelt területek
listája

2. Az értékelést végzők kiválasztás
.

Megbízások

3. Az értékelést végző megbízása

Időterv a
beszámoláshoz
4. Az értékelési terv elkészíttetése a
megbízottal.

igen
Értékelési
terv
Értékelési terv
szempontlista

elfogadható
?

Értékelési terv

nem

5. Az értékelési terv ismertetése
az intézmény vezetőjével/értékelttel.

Jegyzőkönyv

6. - mátrix-indikátor-rendszer
Feljegyzések

Feljegyzések
az
értékelésről.
Értékelési
lista
Értékelési
lista

Az ért
k
szempon7. Adatgyűjtés-elemzés
lis
a
sa
8. Értéklet – Fejlesztési javaslat.

Adatlisták
Elemzési listák
ÉRTÉKLET

Jegyzőkönyv

9. Tájékoztatás az értékelés
tapasztalatairól.

Feljegyzések
Eredményes
értékelés?

nem

igen
10. Az ÉRTÉKLET –FEJLESZTÉSI
JAVASLAT adattárba helyezése

STOP
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3.2.1. Intézményértékelés
Az értékelés gyakorisága
5 évente minden terület
1 évente részterületek
Törvényi rendelkezéseknek figyelemmel kísérése és az előírt gyakoriság mértékével az értékelés
lefolytatása.
Értékelők köre
Intézményvezetés
Választott / megbízott értékelő csoport
Az értékelés szempontjai
Az intézménynek törvényesen működve úgy kell elérnie a kitűzött céljait, hogy alapelveit érvényesítve vívja
ki a partnerek elégedettségét.
Ennek megfelelően az intézmény értékelése a törvényességre, a dokumentumok és a működés
koherenciájára, valamint a partnerek elégedettségére irányul.
A referens – elérendő – mutatók három viszonyítási értéket képeznek:
 az intézmény korábbi eredménye / teljesítménye / állapota;
 a vezetés, a nevelőtestület intézményi eredményekkel / teljesítményekkel /
állapotokkal kapcsolatos elvárásai;
 az intézményi eredmény összevetése más óvodák eredményeivel
Az értékelés módszerei
Az értékeléshez területenként rendelődik adekvát módszer és eszköz.
Intézményünkben leggyakrabban a kérdőíves vizsgálat és a leíró-statisztikai elemzés módszerét
alkalmazzuk.
Az értékelés folyamata
Az értékelés az általános értékelési magfolyamat szerint fut le.
Minden egyes értékelési folyamathoz egyedi intézkedési terv készül.
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Az értékelés területei:

Törvényesség

Dokumentumok szintjén
Működés szintjén

Az intézmény pénzügyi gazdálkodása

Bevételek
Kiadások

Humánerőforrás gazdálkodás

Végzettségek
Létszám
Fluktuáció

Célok teljesítettsége

pedagógiai program
IMIP
éves munkaterv
ÖMIP

Feladatok teljesítettsége

pedagógiai program
IMIP
éves munkaterv
ÖMIP

Biztonságos működés

Tűz és munkavédelem

Innováció - PR

HOP

Teljesítményértékelés

Óvodavezető és óvodavezető helyettes
Óvodapedagógus
Egyéb alkalmazottak

Partnerelégedettség

Nevelőtestületi klíma vizsgálat
Gyerekek
Szülők
Gyakorlatvezető tanárok
Hallgatók
Fenntartó

Egyéb
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Teljesítményértékelés
Rendszerünk alapkövetelménye a személyiségi jogok tiszteletben tartására és az intézmény etikai
kódexében megfogalmazott kritériumoknak való megfelelés.
Az értékelés célja
 Feltárni az alkalmazottak munkavégzésének, személyiségének erősségeit, gyengeségeit,
 Növelni a dolgozók egyéni és csoportos munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét,
 Motiválni, növelni a munkából fakadó elégedettséget,
 Segíteni a képzési, fejlesztési igények beazonosítását,
 Lehetőséget teremteni az alkalmazotti közösségben az egyéni munkavégzések
összehasonlítására.
Az értékelés feladata
o Intézményi céljaink eredményes megvalósítása,
o Az egyéni és intézményi stratégiai célok összehangolása,
o Az emberi erőforrással való optimális gazdálkodás,
o Tárgyilagos adatok gyűjtése,
o Tájékozódás a tényleges teljesítményekről,
o A kommunikáció, információáramlás minőségének javítása.
Az értékelés rendje
Az ellenőrzési tervet, mely tartalmazza az értékelés alá vont személyek névsorát és a megfigyelés
szempontjait minden évben az intézmény tanévnyitó értekezletén ismertetjük és fogadtatjuk el. A terv
elkészítésénél figyelembe vesszük stratégiai céljainkat, éves feladataink, teendőink sorát és központitörvényi feladatoknak való megfelelést.
Az értékelés alapelvei
Objektív, demokratikus, ösztönző hatású és bizalmas.
Az értékelés gyakorisága
Intézményünkben a munkakörök és munkarendek figyelembevételével állapítottuk meg az egyes dolgozók
értékelésének gyakoriságát, melyet az eljárásrendekben rögzítettünk.
Az új dolgozók tekintetében azt a gyakorlatot tartjuk követendőnek, hogy az első, betanulás évben senkit
sem értékelünk. Az óvoda új pedagógusai a betanulás évében délutános munkarendben dolgoznak, ebben
az évben nem, a második évben a munkarendtől függően délelőttös vagy délutános szempontsor alapján
értékeljük.
Az értékelést végzők köre
Az eljárásrendekben meghatároztuk, hogy az egyes ellenőrzési területek értékeléséhez kinek és milyen
módon van kompetenciája. Az intézmény belső értékelését az értékelő csoport végzi.
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A teljesítményértékelő csoport hatáskörének és feladatának szabályozása
Az intézményvezető az értékelő csoport tagjaira a tanévnyitó alkalmazotti értekezleten alkalmával tesz
javaslatot. Alkalmazotti jóváhagyás után a csoport tagjait az alábbi feladat és hatáskörrel ruházza fel. A
csoport kötelessége a keletkezett az adatok és tapasztalatok teljes diszkrécióval való kezelése.
Értékelő csoport
tagjai

Beosztás

Kozák Tamásné

vezető

Kiss Ferencné

vezető helyettes

Menyhárt Ildikó

minőségi csoport
vezetője

Szalayné Zilahi
Gabriella

közalkalmazotti
tanács képviselője

Feladat
Ellenőrzés,
értékelés,
Ellenőrzés,
értékelés
Gondoskodik a titkos
kódszámokkal ellátott
szempontsorok értékeléséről
informálja az intézményvezetőt
az ellenőrzési, értékelési
folyamat szabályszerű
lebonyolításáról

Hatáskör
Minősítés, kódszámok
kezelése
Javaslat, észrevételezés a
minősítéshez
Intézményi összesítés
elvégzése
Törvényesség képviselete

A teljesítménymérés folyamata
Az intézményvezetés, a minőségirányítási csoport által felülvizsgált és szükség szerint kiegészített
teljesítményértékelési rendet, az alkalmazotti tanévnyitó értekezleten ismerteti. Közösség általi elfogadás
után, rögzítjük éves munkaterünkben.
Az intézményvezető, minden alkalmazott személy nevéhez titkos kódszámot rendel, ezáltal biztosítjuk az
érintettek személyiségi jogainak védelmét, valamint az értékelés bizalmas jellegét. A neveket,
kódszámokat tartalmazó listát kizárólag az óvodavezető kezeli.
Intézményünk az értékelések megkezdésének időpontját minden év januárjára tűzte ki. Tettük ezt
következő tényezők figyelembevételével:
 a hallgatói vizsgaidőszak lehetővé teszi a nyugodtabb óvodai életet,
 a szülői nyílt napok megtartása, újabb értékelési lehetőséget teremt,
 az óvodavezetés csoportlátogatásai ebben az időszakban kaphatnak reális képet az óvónői
tevékenységlisták szempontjaira,
 Minden csoportvezető óvónő féléves értékelő dokumentumot készít gyermekcsoportjáról.
Az önértékelést az értékeltek az óvodavezetés csoportlátogatásai során mutatott tevékenységről,
teljesítményről végzik el, önértékelő lap segítségével. A gyakorlatvezető tanárokat májusban kérjük fel
értékelésre.
A teljes folyamat lebonyolításának, összegzésének határideje minden nevelési év június elseje, mely a
nevelési év folyamán az értékelő csoport által szerzett, spontán helyzetek tapasztalataival egészül ki. A
folyamat az óvodavezetés részéről írásbeli értékeléssel zárul.
Az értékelés módja:
I. Szempontsorok
Az óvodavezetés látogatásai egész évben folyamatosak, ezek egy része spontán, 2 látogatása előre
bejelentett és egyeztetett időpontban történik január hónapban. Ekkor van alkalom az óvónői
tevékenységmérő szempontsor kitöltésére. Az értékelésben:
A=elégedett
B=elégedett is, nem is C=elégedetlen
D=nincs véleményem
megfogalmazások közül, egy megjelölésével kerül sor az értékelésre.
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II. Önértékelő-lap
Az önértékelő lapok anyaga megegyezik a vezetői csoportlátogatás, ellenőrzés anyagával. Így válik
összevethetővé a valós és vélt dolgozói teljesítmény. Ezzel reális gondolkodásra, elfogultság mentességre
ösztönzünk. Az önértékelő szempontsor csoportlátogatásra vonatkozó része ugyanannak a
csoportlátogatásnak a teljesítményéről kerül kitöltésre. Az intézményi része május hónapban töltendő ki.
III. Egyéb hozzáfűznivalók
Az értékelés anyaga kiegészül az alkalmazottal kapcsolatos benyomásokkal, melyet a szóbeli
elbeszélgetés során az intézményvezető közöl az értékelttel.
IV. A partneri elégedettségmérések – szülői, hallgatói, gyermeki - eredményeit is felhasználjuk az értékelés
során. Attól függően, hogy milyen eszközt használunk a megkérdezéshez – kérdőív, szempontsor,
építjük be az értékelés rendszerébe. Így a kapott visszajelzések elégedettségi mutatószámként, %-os
formában vagy szöveges formában kerülnek felhasználásra.
A kapott adatok feldolgozása EXCEL táblázatok segítségével történik, oly módon, hogy az elégedettség
kifejezéshez megjelölt megfogalmazás itt kerül pontszámosításra 1-4, 0.
A vezető, június 15-ig az értékelési csoport által összesített eredményekről és az év során szerzett
tapasztalatairól az „Alkalmazotti értékelő lap”-on írásban, négyszemközti elbeszélgetés alkalmával szóban
ad tájékoztatást az értékelt alkalmazottnak minősítésének eredményeiről és a javítandó területekről.
Az alkalmazott joga, hogy a kapott értékeléshez észrevételeket fűzzön.
Az intézményi teljesítményértékelés eredményeit, a minőségi csoport az egyéni értékelő lapok adatai
alapján az „Intézményi összesítő lap”-on összesíti és arról a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten ad
tájékoztatást. Az eredményeket írásban rögzítik, a dokumentum rövid kivonatát a minőségirányítási
faliújságra kifüggesztik.
A Kt. 40.§- ának (11) bekezdésében szabályozott teljesítményértékelési szempontok meghatározásán túl
kidolgoztuk az intézményi mutatószámokra megállapítható pontszámokat. Mivel intézményünk gyakorló
óvoda, ezért mindenben igyekszünk az elvárási megfeleléseken túl, mintát adni. Ennek megfelelően
állapítottuk meg intézményi szintű viszonylag magas ponthatárainkat is.
Miszerint:
Minősítés milyensége
kiemelkedő
megfelelő
Kevéssé megfelelő
Nem megfelelő

Mutatószám/értékhatár
5 - 4,5
4,5 - 4
4 - 3,8
3,8 - ….

pontszám
3
2
1
0

A törvény kimondja, hogy a teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen
adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni:
 80 – 100% -ig kiválóan alkalmas,
 60 – 79% - ig alkalmas,
 30 - 59% - ig kevéssé alkalmas,
 30% alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan
minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.
A teljesítményértékelés során számolt mutatószámon túl, a kapott pontszámot, %-ot az alkalmazotti
teljesítményértékelő összesítő lapon tüntetjük fel.
Dokumentációkezelés
Az intézményi teljesítményértékelés valamennyi dokumentuma a minőségirányítási kézikönyvbe kerül
iktatásra.
Az értékelések személyes dokumentumait a személyi anyaghoz csatolva bizalmasan kezeljük.
Az intézményi teljesítményértékelő összesítő lapok a minőségirányítási dokumentációba kerülnek és
azokat 5 évig a folyamatos összehasonlíthatóság céljából, megőrizzük és felhasználjuk.
Az eredményeket írásban rögzítjük, a dokumentum rövid kivonatát a minőségirányítási faliújságra
kifüggesztjük.
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Teljesítményértékelési eljárásrend

FELADAT

MINŐSÍTÉS
ZÁRÓ SZAKASZ

TELJESÍTMÉNYMÉRÉS FOLYAMATA

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

1.

ÉRINTETTEK

INFORMÁLTAK

FELELŐS

Értékelő eszközök
felülvizsgálata,
korrigálása
Éves értékelési rend
kidolgozása
Tanévnyitó alkalmazotti
értekezlet keretében az
értékelési rend
ismertetése
Alkalmazotti elfogadás

minőségi csoport

alkalmazotti kör

Menyhárt
Ildikó

Óvodavezetés,
alkalmazotti kör
Óvodavezetés,
alkalmazotti kör

alkalmazotti kör

Kiss
Ferencné
Szalayné
Zilahi
Gabriella

alkalmazotti kör

alkalmazotti kör

5.

Értékelési csoport
elfogadtatása

alkalmazotti kör

1.

tevékenységvizsgálat

2.

dokumentáció elemzés

Óvodavezetés,
értékelési csoport,
alkalmazotti kör
Óvodavezető,
értékelt
Óvodavezetés

3.

önértékelő lap kitöltése

értékelt

óvodavezetés

4.

partneri
elégedettségmérések

partnerek

5.

Adatfeldolgozás,
Értékelési folyamat

értékelési csoport

minőségi és értékelési Menyhárt
csoport,
Ildikó
óvodavezetés
nincs
Menyhárt
Ildikó

6.

Értékelés felülvizsgálata

Óvodavezetés

nincs

1.

Értékelés ismertetése

értékelt

2.

Észrevételek az
értékeléshez
Értékelő anyag
elfogadása

Óvodavezető,
értékelt
Óvodavezető,
értékelt
Óvodavezető,
értékelt
Óvodavezető

értékelt

minőségi csoport

alkalmazotti kör

2.
3.

4.

3.
4.
5.

Egyéni értékelő
dokumentum
intézményi összesítő
értékelés

alkalmazotti kör

értékelt
értékelt

nincs
nincs

Szalayné
Zilahi
Gabriella
Szalayné
Zilahi
Gabriella
Menyhárt
Ildikó
Kiss
Ferencné
értékelt

Szalayné
Zilahi
Gabriella
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Kozák
Tamásné
Menyhárt
Ildikó
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Vezetőértékelés – teljesítményértékelés- folyamatszabályozás
KI VÉGZI AZ
ÉRTÉKELÉST?

MIT ÉRTÉKEL?

MILYEN
FORMÁBAN?
- módszerFenntartó
Törvényesség,
A fenntartó által
gazdaságosság,
előirányzott
szakmaiság
formában
/dokumentációk,
pénzügyi
ellenőrzések, leltár
stb./
Leíró statisztikai
elemzés,
adatgyűjtés
Gyakorlati képzési Elégedettség-mérés szempontsor
szakfelelős
módszertani
irányítás
Óvodavezető
Vezetői önértékelés, Önértékelő
saját magát
önvizsgálat
összegzés, leíró
statisztikai
elemzés
Alkalmazotti kör
Szakmaiság, vezetői Klímavizsgálat,
attitűd, gazdálkodás kérdőív
stb.
Hallgatók
Elégedettség-mérés kérdőív

MILYEN
EREDMÉNY,
GYAKORISÁGGAL? VISSZAJELZÉS
A fenntartó által
meghatározott
gyakorisággal

Jegyzőkönyv, leltár,
dokumentumok stb.

5 évente,

Értékelő csoport
összegzése, szóban

5 évente,

5 évente,

és írásban
Önértékelés
dokumentum
Értékelő csoport
összegzése, szóban

és írásban
évente

Értékelő csoport
összegzése, szóban

és írásban
Szülők,
óvodaszék

Elégedettség-mérés Kérdőív, strukturált évente
interjú

Értékelő csoport
összegzése, szóban

és írásban

Az értékelés szempontjai
A vezetői teljesítmény a jogszerűen végzett, elégedettséget kiváltó vezetés-tervezés-irányítás
függvényeként mutatható ki.
A referens – elérendő – mutatók két viszonyítási értéket képeznek:
 a vezető korábbi eredménye / teljesítménye / állapota,
 a vezetés, a nevelőtestület vezetői eredményekkel / teljesítményekkel / állapotokkal kapcsolatos
elvárásai.
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Az értékelés területei:

VEZETŐI KOMPETENCIÁK
PARTNERI ELÉGEDETTSÉG

VEZETÉS-TERVEZÉS-IRÁNYÍTÁS
TERVEZÉS-CÉLOK
GAZDÁLKODÁS
INNOVÁCIÓ
SZAKMAI IRÁNYÍTÁS

VEZETŐI KONTROL
INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI MUTATÓ
VEZETŐI IMÁZS -PR

JOGSZERŰSÉG

tudományos fokozat
szakvizsga
egyéb képzettség
szakmai közvélemény
vezetői csoport véleménye
nevelőtestület véleménye
klíma
fluktuáció
laikus közvélemény
szülői vélemény
tanulói fluktuáció
Intézményi alapdokumentációk
vezetői programcélok teljesítettsége
munkatervi célok teljesítettsége
humánerőforrás
tárgyi erőforrás
pénzügyi erőforrás
pályázat
újítás
Pályázatokon való részvétel
Továbbképzéseken való részvétel
ellenőrzés
értékelés
teljesítményértékelés
tagság szakmai szervezetben
vezetői tisztség szakmai szervezetben
előadás szakmai konferencián
pozitív tartalmú szakmai szereplés médiában
dokumentumok szintjén
működés/cselekvés szintjén

EGYÉB
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Óvodavezető helyettes – teljesítményértékelés- folyamatszabályozás
KI VÉGZI AZ
ÉRTÉKELÉST?

MIT ÉRTÉKEL?

MILYEN FORMÁBAN?

Fenntartó

Törvényesség,
gazdaságosság,
szakmaiság

Óvodavezető

Vezető helyettesi
feladatok ellátása
Vezető helyettesi
önértékelés,
önvizsgálat
Klímavizsgálat:
Szakmaiság, vezetői
attitűd, gazdálkodás
stb.
Elégedettség-mérés a
vezetésről

A fenntartó által
előirányzott formában
/dokumentációk,
pénzügyi ellenőrzések,
leltár stb./
Szempontsor

Óvodavezető
helyettes saját
magát
Alkalmazotti kör

Hallgatók
Szülők

Elégedettség-mérés a
vezetésről

MILYEN
GYAKORISÁGGAL
?
A fenntartó által
meghatározott
gyakorisággal

EREDMÉNY,
VISSZAJELZÉS

évente

Összegző értékelés

Szempontsor

évente,

Önértékelés
dokumentum

kérdőív

3 évente,

Értékelő csoport
összegzése, szóban
és írásban

Elégedettségmérő
kérdőív része

évente

Óvodaszéki
elégedettségmérő lapok

évente

Értékelő csoport
összegzése, szóban
és írásban
Értékelő csoport
összegzése, szóban
és írásban

Jegyzőkönyv, leltár,
dokumentumok stb.

Óvodapedagógusi teljesítményértékelés – folyamatszabályozás – délelőttös óvónő
KI VÉGZI AZ
ÉRTÉKELÉST?
Óvodavezető

MIT ÉRTÉKEL?

MILYEN FORMÁBAN?
Szempontsorok,
megfigyelések,
csoportlátogatások
alkalmával
szempontsor

Szülők

Szakmai tudás,
módszertani kultúra,
felkészültség, attitűd
stb.
Szakmai tudás,
módszertani kultúra,
felkészültség, attitűd
Csoportnapló, évesnegyedéves terveztek
megvalósulása
¼ éves- éves nevelési
célkitűzések
megvalósulása,
szakmaiság
Elégedettség-vizsgálat
Elköszönő hallgatók
Elégedettség-vizsgálat

Gyermek

Elégedettség-vizsgálat fotó

évente

Alkalmazotti kör

klímavizsgálat

3 évente

Gyakorlatvezető
tanár
Óvodavezető
Óvodapedagógus
saját magát
Hallgatók

Dokumentáció elemzés

MILYEN
GYAKORISÁGGAL?
évente

évente,
¼ évente,
évente

EREDMÉNY,
VISSZAJELZÉS
Látogatási
jegyzőkönyv
+
elbeszélgetés
Értékelő csoport
összegzése
Elemző, értékelő
beszélgetés

Beszámoló készítése,
¼ évente,
önértékelő szempontsor nevelési év vége

Összegző értékelés
írásban

Kérdőív

évente

kérdőív

évente

Értékelő csoport
összegzése
Értékelő csoport
összegzése
Értékelő csoport
összegzése
Értékelő csoport
összegzése

kérdőív
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Óvodapedagógusi teljesítményértékelés – folyamatszabályozás – délutános óvónő

KI VÉGZI AZ
ÉRTÉKELÉST?
Óvodavezető

Óvodavezető
Óvodapedagógus
saját magát
Hallgatók
Szülők
Gyermek

Alkalmazotti kör

MIT ÉRTÉKEL?

MILYEN
FORMÁBAN?
Szakmai tudás,
Szempontsorok,
módszertani kultúra, megfigyelések,
felkészültség, attitűd csoportlátogatások
stb.
alkalmával
éves tervezet
Dokumentáció megvalósulása
elemzés
éves nevelési
Beszámoló
célkitűzések
készítése,
megvalósulása,
szempontsor
szakmaiság
Elégedettségkérdőív
vizsgálat /u.a mint
délelőttösé/
Elégedettségkérdőív
vizsgálat /u.a mint
délelőttösé/
Elégedettségfotó
vizsgálat /u.a mint
délelőttösé/

MILYEN
GYAKORISÁGGAL?
évente

klímavizsgálat

kérdőív

évente
nevelési év vége

EREDMÉNY,
VISSZAJELZÉS
Látogatási
jegyzőkönyv
+
elbeszélgetés
Elemző, értékelő
beszélgetés
Összegző értékelés
írásban

évente

Értékelő csoport
összegzése

évente

Értékelő csoport
összegzése

évente

Értékelő csoport
összegzése

3 évente

Értékelő csoport
összegzése

Az értékelés szempontjai:
A pedagógus teljesítményét, a
 befektetett/elvégzett munka
 a munka produktuma,
 valamint a partnerek ehhez kapcsolódó elégedettsége
függvényeként definiáljuk.
A referens – elérendő – mutatók két viszonyítási értéket képeznek:
o a pedagógus korábbi eredménye / teljesítménye / állapota,
o a vezetésnek a pedagógus eredményeivel / teljesítményével / állapotával kapcsolatos elvárásai,
o a pedagógus eredményeinek viszonya középértékekhez (tantestületi teljesítmény-középértékek).
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Az értékelés területei:

belső szakmai szerepvállalás

mentorszerep
bemutató vállalása
Közalkalmazotti tanácstagság

belső megbízatásai

Minőségirányítási csoport tagság
Felelősi megbízatás vállalása
pályázat

Innováció

belső bevezetett újítás
belső képzés tartása

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

szakvizsga
képzés - önképzés

kötelező továbbképzés
Önként vállalt továbbképzés
nyelvvizsga
szakcikk
Előadás, konferencia

külső szakmai szerepvállalás

Jó gyakorlat - szakvezetés
szaktanácsadó
szakérő
Iskolaérettségi vizsgálatok
Közösségi szokások, szabályok
Csoport neveltségi szintje

PEDAGÓGIAI EREDMÉNYEK

nevelés eredményessége

Ünnepeken, eseményeken való
szereplésvállalás
Gyermeki kompetenciák erősítése

Vezető és helyettes
Nevelőtestületi rang-sor
szakmai közvélemény

Szakmai felügyeletgyakorlatvezető tanár
Együttműködési készség a
dajkákkal szemben

ELÉGEDETTSÉG

gyermek
laikus közvélemény

szülők
dokumentált jogos szülői panasz

Egyéb
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Dajkák/ technikai dolgozók teljesítményértékelése
KI VÉGZI AZ
ÉRTÉKELÉST?
Óvodavezetés

MIT ÉRTÉKEL?

Óvodapedagógus

Tevékenység,
szakmaiság, attitűd
Tevékenység,
szakmaiság, attitűd

Dajkák/technikai
dolgozók

Tevékenység,
szakmaiság, attitűd

MILYEN
FORMÁBAN?
Szempontsor,
folyamatos
megfigyelés
Szempontsor

MILYEN
GYAKORISÁGGAL?
évente

EREDMÉNY,
VISSZAJELZÉS
Értékelő
elbeszélgetés

évente

Önértékelő lap

évente

Tájékoztatás az
óvodavezető felé
Értékelő
elbeszélgetés

Alkalmazotti ösztönző rendszer, az elismerés formái – teljesítményértékelési indikátorok

Óvodavezetés/
Óvodapedagógus

Dajkák / Technikai
dolgozók

Az értékelés szempontjai

Elismerés módja

 A törvényi szabályozók
betartása mellett a
munkaköri leírásban
foglaltak teljesítése
 Etikai normáknak,
eljárásoknak való
megfelelés
 Helyi nevelési Program
megvalósítása
 Továbbképzésben való
részvétel
 Önként vállalt
tevékenységek
 Kiemelkedő
munkavégzés

 Elismerés, dicséret,
 Az év során
 Elmarasztalás, felszólítás
folyamatosan, vagy
a hiányosságok
tervszerű
javítására
ellenőrzések
 Jutalomszabadság
során

 A törvényi szabályozók
betartása mellett a
munkaköri leírásban
foglaltak teljesítése
 Etikai normáknak,
eljárásoknak való
megfelelés
 HOP ismerete
 Egészséges óvodai
környezte megteremtése
 Az óvónők munkájának
segítése
 Önkéntesség
 Kiemelkedő
munkavégzés

 Pénzjutalom
 Lewinszky Anna
Gyakorló Óvoda kiváló
pedagógusa
 Benedek Elek díj

Ideje

 Júniusi
nevelőtestületi
értekezleten
 Névadó
ünnepségen
 NyME tanévzáró
értekezletén

 Elismerés, dicséret,
 Az év során
 Elmarasztalás, felszólítás
folyamatosan, vagy
a hiányosságok
tervszerű
javítására
ellenőrzések
során
 Jutalomszabadság
 Júniusi
 Pénzjutalom
nevelőtestületi
értekezleten

 Lewinszky Anna
 Névadó
Gyakorló Óvoda Kiváló
ünnepségen
dolgozója
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Gyermekértékelés

Az értékelés szempontjai:
A gyermek


szocialitása,



képességei,



neveltségi megnyilvánulásai

függvényeként értékeljük.

Az értékelés módszerei:
o megfigyelés,
o beszélgetés,
o interjú,
o gyermekmunkák elemzése,
o képválogatás,
o kitalált mese folytatása,
o szituációs játék,
o feladatlapok,
o kérdőív.
A mérés gyakorisága
 az óvodába kerüléstől kezdődően évente kétszer, az intézményi gyermek fejlődési anyag
mutatói alapján
 A kompetenciai alapú óvodai nevelési program gyermekfejlődés nyomonkövetéséhez
összeállított vizsgálati anyag lehetőségeinek felhasználásával
 5 éves életkorban a részképességek állapotát,
 óvodáskor végén az iskolai tanuláshoz szükséges testi-, szociális-, értelmi képességek
fejlettségét – SINDELÁR.
 A csoportok éves értékeléseiben szöveges formában térünk ki a gyermekek neveltségi
szintjére.
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Az értékelés területei:

Társas kapcsolatok

SZOCIALITÁS
KÉPESSÉGEK

Érzelmek, motivációk,
beállítódás, akarati
megnyilvánulások

attitűd

Közösségi szokások,
együttműködési képességek
Erkölcsi megítélő képesség,
udvariasság, alkalmazkodás
Érzelmek, motivációk, beállítódás
Akarati tényezők

képesség-tanulás
Gondolkodási műveletek

ÉRTELMI KÉPESSÉGEK

Kognitív szféra

pszichikus funkciók működése
Érzékszervi szféra, percepció
Összefüggő beszéd

VERBÁLIS
KÉPESSÉGEK

Nyelvhasználat

Verbális kommunikáció

Nagymozgások

Beszéd tisztasága, nyelvtani
alkalmazás
beszédértés
Nyelvi kifejezőkészség
Mozgáskoordináció, motoros
képességek
Téri tájékozódás nagy mozgással,
a cselekvés szintjén

TESTI KÉPESSÉGEK
Ábrázoló tevékenység síkban
/rajzolás, festés,kézimunkázás/
Finommozgások

Ábrázoló tevékenység térben
/játék, barkácsolás/
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4. Dokumentumkezelés
1. Az óvodába érkező hivatalos küldeményeket az óvodavezetés, vagy távollétük esetén az általuk
megbízott alkalmazott bontja fel.
2. Minden beérkezett hivatalos iratot és az óvodában hivatalból kezdeményezett, intézkedést igénylő
eseményt jegyzőkönyvvel vagy iktatóbélyegző alkalmazásával kell ellátni.
3. Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezdődő növekvő sorszámos rendszerben, az
iratok beérkezése vagy a jegyzőkönyv kezdeményezése sorrendjében történik.
4. Az iktatás során az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy kell
megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, és annak alapján a helyes
mutatózás elvégezhető legyen. A naptári év végén az igazgató az iktatókönyvet az utolsó iktatás után
aláhúzással, keltezéssel, az iskola kerek bélyegzőjével és névaláírásával lezárja. Az iktatókönyvet, ha
arra elegendő hely van, több éven át lehet használni.
5. Bizalmas iratokat az óvodavezetés vagy a gazdasági ügyintéző beérkezési sorrendben külön iktatja és
irattározza.
6. Az óvodában az iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csoportosítása.
7. Az iratok elintézése és továbbítása
 Postabontáskor a beérkezés dátumával a postabontást végző személy az iratot láttamozza.
Ráírja az elintézésért felelőst, határidőt, ügyintézési teendőket.
 A gazdasági ügyintéző a beérkezett iratokat iktatja. Elintézésért felelős személyeknek az
ügyiratot kiadja, az irat határidőre történő elintézését figyelemmel kíséri. Végzi az iratok
irattári lerakását.
 Az ügyiratokat kézbesítőkönyvvel vagy postakönyvvel továbbítja.
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Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások

Intézményünkbe az alábbi hírközlő kiadványok érkeznek
-

Óvodai jogfutár
OKM hírlevél
Óvodai jogfutár figyelemmel kísérése – felelős: Kozák Tamásné
OKM hírlevél figyelemmel kísérése – felelős: Kozák Tamásné

A hírközlő kiadványokban megjelent változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek módszere a
következő:
o Az érintettek tájékoztatása 2 héten belül történjen meg
o Sürgős esetekben fénymásolattal az érintetteket aznap vagy a következő munkanap
o Mindenkit érintő esetben a rendszeres nevelőtestületi megbeszélésen szóban közölni, majd
egy példányt 2 hétre kitenni a faliújságra, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára
munkaköri kötelesség
o A technikai dolgozókat is érintő tételek esetén előre megbeszélt időpontban szóbeli
tájékoztatás
A különböző jogszabályokat az alábbi helyen lehet megtekinteni, kölcsönözni:
Dokumentum
Alkotmány
Pedagógiai program
IMIP
Házirend
Kollektív szerződés
Szervezeti Működési Szabályzat
Munkaköri elírás
Közoktatási Törvény
Szakképzési Törvény
Felsőoktatási Törvény
Felnőttképzési Törvény
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény és végrehajtási rendeleteik
 Munka Törvénykönyve
 Stb.














helye
Nevelőtestületi szoba/iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda
minőségirányítási szoba
Partneri faliújság
óvodavezetői iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda
óvodavezetői iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda
Nevelőtestületi szoba/iroda

A jogi követelmények betartása része a vezetői ellenőrzésnek.
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