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1. Bevezetés, köszöntés
Nagy öröm számunkra, hogy a 2019/2020-as nevelési évet teljes pedagógus létszámmal
indítjuk el. A nyár folyamán történt felújítások és karbantartásoknak köszönhetően
gyermekeinkkel egyre szebb, megújult környezetben tudjuk kezdeni az új nevelési évet.
Büszkék vagyunk intézményünkre és törekszünk folyamatosan otthonossá, meghitté tenni a
belső és külső környezetünket egyaránt. Továbbra is számítunk az Egyházközség és a Szülői
Munkaközösség támogató jelenlétére, segítségére és várjuk ebben a nevelési évben is az építő
ötleteiket, javaslataikat, észrevételeiket. Köszönöm az elmúlt évben tapasztalt segítőkészséget
és aktív közreműködésüket.
2. Jogszabályok


a nemzeti köznevelésiről szóló 2011.CXC. törvény 70.§ (2) bekezdés c) pontja



a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése



2019/2020. tanév rendjéről szóló rendelet



Az aktuálisan a tanév rendjét meghatározó rendelet



1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról



2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok elmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történ végrehajtásáról



1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról



15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről



48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
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277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról •2012. évi I. törvény a
munka törvénykönyvéről



Magyarországi Evangélikus Egyház törvénye

Óvodai dokumentumok
Az óvodai nevelés országos alapprogramja
Helyi pedagógiai program
Éves munkaterv
SZMSZ
Házirend
3. Intézmény adatai
Intézmény neve

Evangélikus Egyházi Óvoda

Intézmény címe

2600 Vác, Rákóczi út 17.

OM azonosító

032740

Csoportok száma

3

Felvehető gyermeklétszám

75

Óvodapedagógusok száma

6

Óvodai nevelőmunkát közvetlenül segítők

4

száma

3.1 Személyi feltételek
Óvodavezető (óvodapedagógus)

1 fő

Intézményi lelkész

1 fő
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Vezető helyettes (óvodapedagógus)

1 fő

Óvodapedagógus

4 fő

Hitoktató (megbízási szerződéssel)

1 fő

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Logopédus (megbízási szerződéssel)

1 fő

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Dajka

3 fő

Karbantartó (4 órás)

1 fő

Továbbképzésen részt vevő óvodapedagógus

Karacs Péterné

Szakvizsgával rendelkező pedagógus neve

Szakvizsga megnevezése

Lénártné Kiss Virág

Fejlesztőpedagógus

Karacs Péterné

Közoktatás vezetői, pedagógus szakvizsga

4. Nevelési év igéje „mottója”

„ Legyetek mindnyájan egyetértők, együtt érzők, testvérszeretők,
könyörületesek, alázatosak. (1.Pt.3.8.)

4.1. Kiemelt feladat
2019/2020. Nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai
A gyermekek helyes viselkedésének, magatartásának tudatos alakítása
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A jó óvodában a gyermekek biztonságban érzik magukat, szeretnek odajárni, örülnek
társaiknak, és azoknak a felnőtteknek, akik őket körülveszik. A testi-lelki biztonságot az
óvodapedagógusok adják meg a gyermekek számára, akik szoros együttműködésben
dolgoznak a családokkal és az óvoda valamennyi dolgozójával. A jó óvoda, ha kell apró
lépésekben formálhatja a szülők gyermeknevelési szokásait. Bizalomra (és nem
bizalmaskodásra) épülő együttműködés során látja el szociális funkcióját. A szülők részéről
megnyilvánuló bizalom alapja az őszinteség, a gyermekekre való teljes odafigyelés, feltétel
nélküli elfogadás. Sajnos egyre gyakrabban tapasztaljuk azt a jelenséget, hogy az alig három
évesen óvodába érkező gyermekek többségéből már hiányzik a felnőttek iránt érzett tisztelet,
követelőzőek, erőszakosak, sokszor nyűgösek, hisztisek, nehezen alkalmazkodnak a
közösséghez. Egyszóval neveletlenek. A neveletlen gyermeken pedig csak neveléssel lehet
segíteni. Tudjuk, hogy a gyermek viselkedése, magatartása akkor megfelelő, amikor
biztonságban érzi magát! Ezt pedig, azzal tudjuk elérni, ha a vele foglalkozó felnőttek
viselkedése kiszámítható, következetes, az életkori sajátosságoknak megfelelően elváró, bölcs
és nem enervált. Feladatunk tehát, hogy „okosan” szeressük a ránk bízott gyermekeket. Be
kell látnunk, és láttatnunk másokkal is, a szeretet önmagában nem elég. A testi-lelki biztonság
fogalmában természetesen az elfogadó szeretet alapfeltétel, de szükség van a gyermekek
nevelésére, az ésszerű fegyelmezésre, az okos korlátok kijelölésére is! Mivel a határok (mi a
jó neki) tudása nem születik együtt a gyermekkel, ezért az emberi kapcsolatokon, felnőtt
modelleken, a nevelésen, a fegyelmezésen keresztül kell beépíteni a személyiségükbe. Észre
kell vennünk, nekünk nevelőknek a gyermekek viselkedéséből, hogy rosszaságukkal,
agresszív magatartásukkal, szinte segítséget kérnek. Tőlünk, a felnőttektől. „Engedjétek meg,
hogy gyermekek lehessünk!” Hagyjatok bennünket szabadon játszani, bizonytalanságotok,
illetve a mindent ráhagyó nevelési elveitek miatt ne várjátok, hogy helyettetek mi döntsünk
kardinális kérdésekben. Nekünk még nincsenek tapasztalataink, nem tudjuk, hogy mi a jó,
vagy a rossz. Legyetek nálunk „erősebbek, határozottabbak”, „mutassatok utat” nekünk, mert
akkor esélyünk lesz arra, hogy egyszer normális felnőttek legyünk. Sajnos napjainkban sok a
demokratikus nevelést félreértelmező szülő, nagyszülő, akár pályakezdő pedagógus. A
korlátok hiányára, a rend (szeresség), és a napirend hiányára vezethető vissza, hogy
napjainkban annyi az öntörvényű kisgyerek. A magyar nyelv pontosan kifejezi, ha nincs
törvény, korlát, szabály, majd mindenki csinál önmagának öntörvényt, csak az önös, saját
érdekeit figyelembe véve. Csakhogy az együttélés szempontjából ez csak hátrányt,
konfliktust, kudarcot hordoz magával.
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Ezért az óvodában manapság elkerülhetetlen feladat bizonyos esetekben a szülői nevelés
kompenzálása, majd megváltoztatásának tapintatos segítése. Az „okosan” szeretés
elméletének megértetése, terjesztése, és megvalósítása a bizonytalanul nevelő szülők, és
pedagógusok körében. A nevelésről való elképzelés eleve tudatosságot feltételez. Tudnunk
kell mi jó a gyermeknek, s erről hiteles példamutatással, beszélgetésekkel, érveléssel meg is
kell tudni egyezni. Mit is kell megtanítanunk a gyerekeknek, annak érdekében, hogy a
neveltségi szintjüket emelni tudjuk? - Egy gyermeknek tudnia kell, hogy hol kezdődik és
meddig tart a személye, mi az a terület, amiért neki kell felelősséget vállalnia (mindig az
életkorának megfelelően), s mi az, amiben a felnőttekre támaszkodhat, mert nem az ő
kompetenciája az irányítás, bizonyos döntések meghozatala. - Előre fel kell mérnünk, hogy
nevelésünk során honnan hová akarunk eljutni. A cél elérése érdekében következetesnek, de
egyben rugalmasnak kell lennünk. Ismernünk kell a gyermek életkori sajátosságait,
képességeit, motiválhatóságának határait. Különben az alacsony, vagy a túlzott elvárásnak
nincs fejlesztő hatása. - Nem szabad engedni annak a szülői nyomásnak, hogy a gyermekek
értelmi nevelését helyezzük előtérbe az óvodában. Meg kell értetni velük, hogy óvodáskorban
sokkal fontosabb az érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia szerepe (EQU), a gyermekek
állandó didaktikus fejlesztése (IQU) elvonja az időt a szabad, önfeledt játéktól. Óvodás
korban az élet megtanulása, a személyiség megfelelő fejlődése a játék ideje alatt, játszás
közben történik. - Azzal, hogy a gyermekek értelmi téren valóban fejlettek, automatikusan
feltételezzük, hogy érzelmileg is a helyükön vannak. Pedig ott általában pont jelentős
lemaradás mutatkozik. Ha a demokratikus, szabadelvű nevelés zászlaja alatt, állandóan
döntések elé állítjuk őket, akkor is, amikor a döntés nem is az ő kompetenciájuk,
elbizonytalanodnak, energiát veszítenek, gyorsan elfáradnak. Tudnunk kell, hogy minden
döntéshozatal felelősségérzetet feltételez, és stresszes állapotot okoz, amely kifejezetten káros
egy kisgyerek személyiségének alakulása szempontjából, hiszen még nem érett rá, nincs
hozzá elegendő tapasztalata. - Végig kell gondolni, kisgyermekként sokkal könnyebb
elfogadni a határokat, elsajátítani az alkalmazkodás képességét. Ennek megtanítása, érvényre
juttatása a mi felelősségünk. Nekünk nevelőknek kell tudni, hogy óvodásainknak mire van
szüksége, nevelésünk végeredményeképpen mi az elérendő cél.
- Az egyértelmű, világos, és ésszerű határoknak köszönhetően az alábbi jellemvonások
alakulnak ki:
Képes lesz az érdek nélküli, önzetlen szeretetre.
Megismeri önmagát, kialakítja a saját identitását, szerethető egyéniségét.
Reális ön, és - világképe hozzásegíti abban, hogy jól boldoguljon majd az életben.
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Lépésről lépésre megtanulja, hogy miért kell felelősséget vállalnia, s ha azt nem teszi meg,
annak következménye van.
Megtapasztalja, hogy ha jó döntést hoz, akkor a dolgai jól alakulnak, ha rosszat, akkor annak
a következményei vannak.
Fontos, hogy a gyermek tisztában legyen azzal, hogy mik a határai és hogy mire képes.
Tiszteletben tudja tartani mások elképzeléseit.
Bármely közösségnek értékes, elfogadható tagja tud lenni.
Óvodánk működésének 25. évfordulójának megünneplése 2019. szeptember 28-án szeretnénk
egy óvodai családi nap keretében megünnepelni, hogy intézményünk 25 évvel ezelőtt elindult
a keresztyén nevelés és oktatás útján. A családi nap keretében lesz hálaadás, közös játék,
kézműves tevékenység, zenés gyermek előadás, tombolajáték, a szülőkkel közös főzés, sütés
és ebédelés. November 24-én, ünnepélyes Istentisztelet keretében szintén megemlékezünk
óvodánk 25 éves múltjáról, jelenéről.
4.2. Szakmai és módszertani megújulás
A társadalomnak állandó változó elvárásai vannak az óvodapedagógusokkal szemben. Az új
óvodapedagógus szerep elsősorban a kezdeményező, az irányító és szervező szerepre
összpontosul, mellyel a gyermekekben a belső motivációt, aktivitást, önállóságot,
együttműködést és az egy életen át tartó tanulás igényének kialakítását várja el. Az
ismeretnyújtás mellett az alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztésére és az
attitűdformálásra tevődik át a hangsúly. Ezért a pedagógiában, az intézmények
mindennapjaiban előtérbe került az innováció. Óvodánk az idei nevelés év kiemelt
feladatának tekinti a szakmai, módszertani megújulást és valljuk, hogy innovatív
óvodapedagógus nélkül nincs megújulás.
Céljaink


egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek kialakítása



nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése



az óvodás gyermek képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott
fejlesztése



újszerű óvodai foglalkozás-szervezési eljárások megismerése és bevezetése



szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása



digitális tájékozódás képességének kialakítása, terjesztése
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4.3. A célokhoz kapcsolódó feladataink


a témával kapcsolatos továbbképzés szervezése a nevelőtestületnek



új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése



önálló intézményi innovációk megvalósítása (projekt, témahét)



jó gyakorlatok átvétele



IKT-vel támogatott, kezdeményezett tevékenységi formák megtartása

5. Pedagógiai folyamatok tervezése
Pedagógiai programunkban megfogalmazott célok elérése érdekében óvodapedagógusainknak
átgondolt tervezőmunkára van szükségük. Így tudják az objektív és szubjektív feltételeket
koordinálni és az előre nem látható eseményeket kivédeni. A csoportban végzett munka során
megszerzett információk alapján készítik az óvodapedagógusok terveiket, és a megvalósulás
elemzése, értékelése segít a következő terv elkészítésében.
5.1. A tervezőmunkával kapcsolatos elvárások


legyen nevelésközpontú



igazodjon az életkori és egyéni sajátosságokhoz



domináljon a játék



biztosítson lehetőséget a sokoldalú tapasztalatszerzésre



segítse az önmegvalósítást



az óvodapedagógus legyen a tanulási folyamat segítője

A tervezés szintjei


Helyi Óvodai Pedagógiai Program



Nevelési terv



Tematikus terv



Heti ütemterv



Konkrét tevékenység tervezése / foglalkozási vázlat/

5.2. További feladataink a nevelési évben


Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, aktuális módosítások
elvégzése



Intézményi önértékelés elkészítése



Intézményen belüli hospitálások működtetése



Felkészülés a külső tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásra
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5.3. Óvodapedagógusokkal szembeni elvárások


Csoportjában alakítson ki bizalommal teli légkört



Hatékony gyermek-megismerési technikákat alkalmazzon



Alkalmazza a gyermekcsoportoknak, a különleges bánásmódot igényeknek megfelelő
módszereket



Legyen pontos a fogalom használta, mutasson példát az interaktív kommunikációra, s
mindig pedagógiai céljainak megfelelően kommunikáljon



Pedagógiai munkáját az óvoda helyi pedagógiai programjához illeszkedően, hosszabbrövidebb időre tervezze meg



A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot tartsa, szem
előtt



Vegye figyelembe a gyermek aktuális fizikai és érzelmi állapotát



Alkalmazza a differenciálás elvét



Biztosítson az életkornak és a gyermek egyéni képességeinek megfelelő eszközöket



Alkalmazza tudatosan a közösségfejlesztés változatos eszközeit



Legyen tudatos értékközvetítő, modell szerepe



Alkalmazzon konfliktus megelőző módszereket, konfliktushelyzetekben a
gyermekeket a konfliktus kompromisszumos megoldására ösztönözze



Értékeléseivel, visszajelzéseivel a gyermekek fejlődését segítse



Használja az IKT eszközöket



Saját magára is érvényesítse a folyamatos értékelés, fejlesztés, fejlődés, továbblépés
igényét

Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
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5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
6. Minőségelvű működésünk garanciájaként


Részben az önértékelési folyamat részeként intézményünk szabályozó
dokumentumainak vizsgálata



Intézményünk szabályozó dokumentumainak szükség szerinti korrekciója



Pontos adatkezelés, adatszolgáltatás



Az önellenőrzés hatékonyságának növelése



Felelős: Králik Sándorné - Becs vezető



A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése



A neveltségi szint meghatározásához igazított gyakorlat kidolgozása



A gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez a Dr. Bakonyi Anna-Lendvai

Határidő: 2019. 09. 15.

Lászlóné fejlődési napló folytatása, melyhez szükséges az óvodapedagógusok
felkészültsége


Felelős: Lénártné Kiss Virág Határidő: 2019. 11. 30.



Az együttnevelést, az együttgondolkodást elősegítő, a szülői elégedettségi kérdőíven
szereplő elvárások újra értelmezése a szülőkkel közösen. Közvetett partnereink
tájékoztatása a partneri elégedettségről



Felelős: Intézményvezető



Továbbképzés szervezése óvodánkban Téma: IKT

Határidő: 2020. 01. 31.

Felelős: Óvodapedagógusok Határidő: 2020. 03. 30.
6.1. NEVELÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSÁBÓL ADÓDÓ SZERVEZÉSI
FELADATOK
Gyermekvédelmi feladatok kezdete: 2019. szeptember 01.
Felelős: Tóth Teréz
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Óvodai beíratás: Határidő: 2020. április 20-23.
Felelős: Karacs Péterné
Iskolai tájékoztató tartása: Határidő: 2020. március eleje
Felelős: Karacs Péterné
Beiskolázás előkészítése: Határidő: 2020. február
Felelős: óvodapedagógusok
Szülők Közösségének újjászervezése: Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Barna Katalin
6.2. Munkaközösség megalakulása
A nemzeti köznevelési törvény 71.§. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján, a nevelésioktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai közösséget. Óvodánkban a
2019-2020-as nevelési évben a „Környezettudatos munkaközösség munkatervét” a melléklet
tartalmazza, melynek vezetője: Tóth Teréz
Munkaközösség tagjai: Barna Katalin óvodavezető helyettes, Králik Sándorné
óvodapedagógus, Lénártné Kiss Virág óvodapedagógus, Takács Pamela Rita óvodapedagógus
7. A nevelési év rendje:


Nevelési év: 2019. szeptember 01- 2020. augusztus 31.



Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 01.- 2020. május 31.



Nyári életrend: 2020. június 01- 2020. augusztus 31.



Új gyermekek fogadása: 2020. szeptember 01.-től folyamatosan (beszoktatás
augusztus 24-től folyamatosan)

7.1. Munkarend
A munkarend kialakításának elvei:


A pedagógusok és a technikai dolgozók munkaidő beosztásának rendje igazodik a
szülői igényekhez



Intézményünkben az egész napi nevelés biztosított



Munkarendünk kialakítása a Köznevelési törvényben és az SZMSZ-ben előírtaknak
megfelelően történik. Óvodánk öt napos munkarenddel dolgozik.
Beosztás

Délelőtt
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Délután

Óvodapedagógus

7.00-13.50

9.30-16.20

7.30-14.20

10.00-16.50

Péntek: 7.00-13.20

Péntek: 9.30-15.50

7.30-13.50

10.00-16.30

Munkaközi szünet:

Munkaközi szünet:

13.00-13.20

12.00-12.20

6.00-14.20

9.00-17.20

7.30-15.50

Munkaközi szünet:

Munkaközi szünet:

12.20-12.40

Dajka

12.00-12.20
Pedagógiai asszisztens

8.00-16.20
Munkaközi szünet:
12.00-12.20

Gazdasági ügyintéző

7.30-15.50
Munkaközi szünet:
13.00-13.20

7.2. Óvodai szünet ideje, időtartama
A nevelési évben az óvoda nyitva tartása folyamatos. 2020. június közepétől – az iskolai
szünet utáni gyermeklétszám csökkenése miatt – nyári összevont csoportot szervezünk.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai szünetek alatt a gyermekek létszáma
lecsökken, így ezeken a napokon, előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó döntése
szerint, az intézmény összevont csoporttal üzemel.
7.3. Szünetek
A szülőket a fali hirdetőn és az ovi csoportos e-mail rendszerén keresztül legalább 10 nappal
előbb értesítjük.
A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek
felügyeletéről.
Szükségét érezzük a feszített munkatempónak, ezért az évközi megbeszéléseket,
értekezleteket a tanév munkarendjébe illesztve fogjuk megvalósítani.
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Dátum

Szünet

- tól

-ig

2019. október 30-

2019. október 31.

Őszi

2019. december 23-

2020. január 03.

Téli

2020. április 09-

2020. április 14.

Tavaszi

2020. július 06-

2020. augusztus 07.

Nyári

7.4. Nevelési év helyi rendje
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra az adott nevelési évben öt nevelés
nélküli napot tervezünk. A nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a nevelőtestületi
értekezleteken és a nevelés nélküli tanácskozások, helyi továbbképzések alkalmain.
A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajkák, pedagógiai asszisztens) részvétele az
alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

Nevelés nélküli munkanapok rendje
Határidő

Feladat

Tartalom

Felelős

2019. november 12.

Országos szakmai

Meghívott

Nevelőtestület

nap Győr

előadókkal
továbbképzés.

2020. március 03.

2020. április 24.

Szakmai

Meghívott

továbbképzés

előadókkal

Budapest

továbbképzés.

Szakmai

Tájékoztatás a

továbbképzés

szakmai fejlesztések

óvodánkban.

területein végzett
munkáról;
Aktualitások.
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Nevelőtestület

Nevelőtestület

2020. május 29.

Nevelési év

Nevelőtestületi

tapasztalatai, évzáró

megbeszélés,

nevelési értekezlet

véleményalkotás.

Karacs Péterné

előkészítése.
2020. augusztus 28.

Nevelési értekezlet

A 2020-2021-es

alakuló

nevelési év

értekezlet

tervezése.

Karacs Péterné

megtartása.

7.5. Munkaszüneti napok 2019/2020. évben


2019. október 23. szerda, 1956-os Forradalom Ünnepe



2019. november 1. péntek, Mindenszentek napja (hosszú hétvége)



2019. december 24. kedd, Szenteste (ledolgozott pihenőnap)



2019. december 25-26. szerda és csütörtök, Karácsony (hosszú hétvége)



2020. január 1. szerda, Új Év első napja



2020. március 15. vasárnap, Nemzeti Ünnep



2020. április 10. péntek, Nagypéntek



2020. április 13. hétfő, Húsvét hétfő, 4 napos hosszú hétvége



2020. május 1. péntek, Munka Ünnepe, hosszú hétvége



2020. június 1. hétfő, Pünkösd hétfő, hosszú hétvége



2020. augusztus 20. csütörtök, Államalapítás Ünnepe, 4 napos hosszú hétvége

7.6. Szülői értekezletek
Fórum

Téma

Felelős

Helye

Ideje

Szülői

Intézményünk

Barna Katalin

Szivárvány

2019.

értekezlet

értékrendszere,

Tóth Teréz

csoport

szeptember 16.

hagyományok

Karacs Péterné

pozitívumok
erősítése a családdal
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16.30 óra

együtt. Beszoktatási
tapasztalatok.
Szülői

Közösségformálás,

Karacs Péterné Napsugár

2019.

értekezlet

kommunikáció

Takács Pamela csoport

szeptember 17.

fontossága. Jó

16.30 óra

napirend kialakítása
Szülői

Az iskolaérettséghez

értekezlet

szükséges

Karacs Péterné

képességek,

Lénártné Kiss

Bárányka

szeptember 16.

fejlesztésének

Virág

csoport

17.00

lehetőségei a

Králik

mindennapokban.

Sándorné

2019.

Törvényi
változások.
Szülői

Gyermekbetegségek,

értekezlet

védőoltások. Hisztis

Barna Katalin

Szivárvány

2020. február

gyermekek

Tóth Teréz

csoport

03. 16.30

Aktuális feladatok
megbeszélése.
Szülői

Biztonságos

Karacs Péterné

értekezlet

közlekedésre

Takács Pamela Napsugár

nevelés, a balesetek

2020. február

csoport

03. 17.00

elkerülése céljából.
Aktuális feladatok
megbeszélése.
Szülői

Tanítók meghívása

Karacs Péterné

értekezlet

óvodánkba.

Lénártné Kiss

(Karolina, Árpád,

Virág

Juhász iskola).

Králik

Bárányka

2020. február

Óvodai

Sándorné

csoport

04. 17.00

szakvélemények
kiosztása, kötöttség,
kötetlenség,
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iskolaérettség.
Nehezen nevelhető
gyermekek.
Szülői

Új kiscsoportos

Lénártné Kiss

Szivárvány

2020. június

értekezlet

szülők tájékoztatása

Virág

kiscsoport

09.

Králik
Sándorné

7.7. Nevelési, munkatársi értekezletek
Az óvodapedagógusokkal rendszeres –heti –megbeszélés során feladategyeztetést tartunk.
Az aktuális feladatokat, problémákat beszéljük meg.
Felelős: óvodavezető, helyettes, munkaközösség vezető.
Határidő: folyamatos
A teljes körű részvétel miatt az értekezletek 16.30. után kezdődnek.

Fórum

Téma

Munkatársi

2019/2020-as

értekezletek

nevelési év

Felelős

Helye

Időpont

Napsugár
Karacs Péterné

csoport

feladatai, felelősök

2019.
augusztus 30.

megnevezése,
ütemterv.
Tanévnyitó

A 2019/2020-as

nevelőtestületi

nevelési év

értekezlet.

feladatai,

Karacs Péterné

munkaterv,
ütemterv, felelősök
megnevezése
munkaterv
elfogadása.
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Napsugár

2019.

csoport

szeptember 12.

Munkatársi

Munkavédelmi

Lénártné Kiss

Napsugár

2019. október

értekezlet

előadás.

Virág

csoport

11.

Napsugár

2019.

csoport

november 14.

Napsugár

2020. január

csoport

16.

Bárányka

2020.

csoport

augusztus 28.

Iroda helysége

Havi (heti) egy

Barazutti
Ferenc
Kiemelt témájú

Jubileumi

értekezlet

készülődés

Nevelőtestületi

Féléves munka

értekezlet

értékelése

Alakuló

A 2020/2021-es

nevelőtestületi

nevelési év

értekezlet.

szervezési és

Nevelőtestület
Karacs Péterné

Karacs Péterné

pedagógiai
feladatainak
egyeztetése.
Nevelőtestületi

Aktuális nevelési,

megbeszélések

szervezési feladatok

Karacs Péterné

megbeszélése,

alkalommal

információcsere.

(szükség
szerint)

Tanévzáró

A 2019/2020-as év

értekezlet

értékelése,

Karacs Péterné

Napsugár

2020. június

csoport

16.

beszámolók alapján.

Dajkai értekezletek
A technikai dolgozókkal szükség szerint munkamegbeszéléseket és rendszeres tisztasági
ellenőrzéseket tartunk. A feladatokat az értékelések összegzését feljegyzés formájában
rögzítjük.
Felelős: óvodavezető helyettes,
Határidő: szükség szerint
Feladat: feladategyeztetés
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7.8. Fogadóórák
Beosztás

Időpont

Helyszín

intézményvezető

előre egyeztetett időpontban

iroda

13,00-14,00 közötti időszak
óvodapedagógusok

előre egyeztetett időpontban

kiscsoport, logopédiai szoba

13,00-14,00 közötti
időszakban folyamatosan
8. Gyermekek egyéni fejlesztésének tervezése
Dr. Bakonyi Anna, fejlődési napló, illetve portfólióbarát csoportnapló aktualizálása.
Határidő

Feladat

Tartalom

Felelős

Nevelési év során

Az új gyermekek

Az óvodába lépő

Minden

folyamatos

megismerése.

új gyermekek

óvodapedagógus

anamnézisének
felvétele.
2019. november 30.

Fejlettségi szint-

Fejlesztések

Minden

mérések.

megkezdése,

óvodapedagógus

tájékozódás a
lehetőségeinkről.
2019.

Logopédiai szűrés

Tanulási

Minden

szeptember 01-

mindhárom

nehézséggel,

óvodapedagógus

december 31.

csoportban

magatartási zavarral,

Logopédus

folyamatosan

beilleszkedési
nehézséggel küzdő
gyermekek
feltérképezése,
vizsgálatuk
kezdeményezése a
Pedagógiai
Szakszolgálatnál.
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2019.

Fejlesztő

Egyéni fejlesztések,

Minden

szeptember 1-től

tevékenység.

fejlesztő lapok

óvodapedagógus

rögzítése.

folyamatosan
2020. március 30.

Iskolaérettségi

A vonatkozó

Králik Sándorné

vizsgálatok

jogszabály szerinti

Lénártné Kiss Virág

elvégzése

esetekben szükség
esetén
vizsgálatkérés a
Pedagógiai
Szakszolgálattól.

2019. december 31.

Kontrollvizsgálat

A nevelési évben

Minden

kérés.

esedékes

óvodapedagógus

felülvizsgálati
kérelmek
benyújtása a
Pedagógiai
Szakszolgálathoz

8.1. Az óvodában folyó valláspedagógiai munka
„Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek,
amelyen járnod kell.” Ézs.48,17.
Az óvodai keresztyén nevelés áthatja az óvodai élet egészét. Az egyes gyermekek helyzete, a
családok körülményei mind eltérnek. A gyermekek együtt élnek az érdeklődésükkel,
érzéseikkel, hangulatukkal. Így lehetőség nyílik, hogy a gyermekek szituációiból indítsák az
óvónők a keresztyén foglalkozásokat. Nagy segítség, amikor a gyermek szituációja és a
bibliai történet találkozik. Természetesen tervezni kell hosszabb időre, rövidebb-hosszabb
egységekre, de nem lehet egy szigorúan lefektetett tervhez ragaszkodni. Az éves tervezésnél
abból indulunk ki, hogy vannak fontos dátumaink /karácsony, vízkereszt, böjti időszak,
húsvét, pünkösd /. Ősz az aratási hálaadás ideje, iskolát kezd óvodások búcsúja. Ezek a
dátumok már kiindulópontot jelentenek, hogy milyen történeteket ismertessünk meg a
gyerekekkel. Természetesen a témák kiválasztásánál figyelemmel kell lennünk a 3-7 éves
21

gyermekek életkori sajátosságaira. Vannak óvodások, akik otthon is találkoznak már bibliai
történetekkel. Számukra nem ismeretlen Jézus. Sokan az óvodában hallják először ezt a szót:
Isten. Vannak, akik sohasem imádkoztak még. Az előfeltételek különböznek. Az óvónő
számára egyáltalán nem könnyű feladat a gyermekekkel megkísérelni, a legelső lépéseket
megtenni a hit útján, belevonni őket az egyházi és a vallásos életbe. Az óvodában lehetővé
válhat, hogy a gyermekek egy átfogó, közös élet keretében találkozzanak a hittel. Itt konkrét
tapasztalatokat szerezhetnek a keresztyén erkölcsről és szokásokról. Az óvodában folyó
valláspedagógiai munka gyakorlati megvalósítása: korcsoportonként heti két hittan
foglalkozást tartunk. Minden csoportban hétfőn egy rövid csendes félórát tartanak az óvónők.
A hittan foglalkozásokat Detre János lelkész tartja csütörtökön csoportonkénti váltással. A
foglalkozások anyaga: énekek, történetek, imádságok. A foglalkozás megvalósítása: mesélés,
éneklés, bábozás, festés, rajzolás, beszélgetés, templomlátogatás. Étkezések előtt és után
imádkozás.
A bibliai történetek kiválasztásánál a következő kritériumokat tartottuk a szemünk
előtt:


a gyermekek számára érthető legyen



mi a történet teológiai tartalma és jelentése



egyes történetek lehetséges hatása egy meghatározott gyermek szituációban. Az
írásbeli munkát a hitoktatói naplóban vezetik folyamatosan az óvónők.

8.2. Az egyházi év ünnepei
Az egyházi év egyéb ünnepeit is figyelemmel kísérjük és a gyermekek életkori
sajátosságainak figyelembe vételével, nyújtunk ismereteket, főleg az ünnepekkel kapcsolatos
érzelmekre építve. Alkalmanként részt veszünk az egyházi ünnepek templomi szertartásain a
gyermekek szolgálatával. Az egyházi év ünnepei aktív részeivé váltak óvodánk életének.
Reformáció: október 31-én megemlékezünk Luther Mártonról, a reformáció elindítójáról
Ebben a nevelési évben készülünk a Jubileumi 25. évfordulóra. Templomszentelési
emlékünneppel egybekötve ünnepeljük óvodánkat, november 24-én. Erre az alkalomra
szeretnénk elkészíteni az évkönyvünket is. Advent, Karácsony a várakozás, lelkileg
felkészülés Jézus Krisztus születésének megünnepléséhez. Vízkereszt: Jézus
megkereszteléséről, Jordán folyónál történt esemény fontosságáról, a keresztségről beszélünk
a gyermekeknek. Virágvasárnap: A gyermekek megismertetése Jézus Jeruzsálembe történő
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bevonulásával Nagypéntek, Húsvét: Az örömhírre helyezzük a hangsúlyt, hogy Jézus a
győztes, mert vállalta bűneinkért a halált, majd feltámadt. Mennybemenetel: Jézus erejéről
szól a tanítás. Pünkösd: Ennek az ünnepnek üzenete, hogy Jézus lelke a szívünkbe költözött,
a Szentlélek ereje segít legyőzni a rosszat. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan bibliai
történeteket dolgozunk fel a gyermekekkel közösen, a zenei, irodalmi és vizuális neveléssel
összekapcsolva. Keresztyén óvodánkban az ünnepek az öröm és a hálaadás alkalmai az
óvodásoknak és a felnőtteknek egyaránt.
5.2. Egyházi intézményekkel való kapcsolattartás


szorosan együttműködünk egyházunk gyülekezetével, egyházi intézményekkel



évente többször meglátogatjuk a váci szeretetotthon lakóit, akiknek kis műsorral,
csekély ajándékkal kedveskednek gyermekeink



kapcsolatot tartunk a helyi óvodákkal, valamint az ország többi evangélikus
óvodájával



Magyarországi Evangélikus Egyház Bp. Üllői út 24.



keressük más keresztyén intézményekkel az új kapcsolat felvételt.

Program

Időpont

Tanévnyitó Istentisztelet (úrvacsora)

2019. 09. 01. 9,30

Tanévnyitó ünnepély

2019. 09. 15. 17,00 óra

Reformáció ünnepe

2019. 10. 31.

Ádventi készülődés

2019. 12. 01-12 . 22.

Ádventi gyertyagyújtás (Városi rendezvény)

2019. 12. 08.

Karácsony

2019. 12. 17. 17,00

Vízkereszt

2020. 01. 06.

Húsvét

2020. 04. 12, 13.

Mennybemenetel ünnepe

2020. 05. 21.

Pünkösd

2020. 05. 31. 06.01.

Tanévzáró

2020. 06. 07.
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Célja: Az óvodai ünnepeink és hagyományaink tartalmának élményszerűvé tétele,
megszerettetése cselekvéseken keresztül. Nyitott programjainkkal pozitív értékek közvetítése
a családok felé. Közös élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek
érzelemvilágát gazdagító, életkorához igazított, erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok
közvetítése.
9. Az óvoda kapcsolatrendszere
9.1. Az óvoda és a család együttműködése
A gyermek személyiségének alakulására a család gyakorolja a legnagyobb hatást. A családi
nevelés, nagyobb nevelőértékkel bír, mint bármi más. Ezért fontos feladatunk a családok
megismerése, amely a gyermek óvodába íratásával veszi kezdetét. Ezután a személyes
kapcsolat kialakításának következő lépése a családlátogatás. A megértés és a türelem a
közeledés egyik fontos alapszemlélete. Mindig gondoljon az óvón arra, hogy gyermekét a
szülő ismeri legjobban.
Feladataink:


a gyermek személyiségének alapos megismerése



a család életvitelének, értékrendjének feltárása



a család szerkezetének, a szülők-gyermekek kapcsolatának megismerése



ismerkedés a szülők elvárásaival, ambícióival



beszélgetés a szülők nevelési elképzeléseiről



tájékozódás a szülők nevelési kérdésekben való jártasságáról



betekintés a család szociális helyzetébe, problémáiba



a szülők óvodai neveléssel kapcsolatos elvárásainak megismerése



a kapott információk bizalmas kezelése

Az együttműködés célja:
A családdal való együttműködés és az egymást kiegészítő nevelőmunka célja, a gyermek
optimális fejlesztése. A családi életet tiszteletben tartjuk, abba illetéktelenül nem
avatkozunk bele. A szülői felelősséget nem vállaljuk át, hiszen a gyermek viselkedése,
viszonyai, érzelmi élete, szokásai főként a családi minta szerint formálódik. A pedagógus
segít, megerősít, ahol tud. Arra törekszünk, hogy a szülők és a pedagógusok viszonyát a
kölcsönös bizalom, tisztelet és elismerés jellemezze. Fontos, hogy az óvónő minden
családhoz előítéletektől mentesen tudjon közeledni. A szülők találjanak az óvónőben
egyenrangú segítőtársat gyermekeik fejlesztéséhez. Az óvoda csak a családdal
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együttműködve, a családi nevelésre támaszkodva, azt erősítve tudja nevelő szerepét
betölteni. Az együttnevelésben az óvónő vállalja a megértőbb, a türelmesebb, az
érzelmileg elfogadó partner szerepét. A kölcsönös kapcsolat, bizalom kifejezője az is, ha
az óvónő a szülők kéréseit, javaslatait, esetleg bírálatát komolyan fontolóra veszi, és nem
hárítja el azokat.
Az együttműködés formái:


napi találkozások a szülőkkel



egyéni beszélgetések bármelyik fél igénye, kezdeményezése alapján



családlátogatások



szülői értekezletek



nyílt napok szervezése, betekintés az óvoda hétköznapjaiba



ünnepek, ünnepélyek szervezése a szülők meghívásával, bevonásával



templomi szertartásokon való közös részvétel



a szülők tájékoztatása az óvoda életéről, gyermekeikkel kapcsolatos jelzések,
információk



kirándulások, színházlátogatások közösen a szülőkkel



közös munkák szervezése



rendezvényeken szülők bevonása az előkészületekbe, szervezési feladatokba



a közös cél érdekében jó hangulatú. konstruktív együttműködés lehetőségeinek
keresése

9.2. Az óvoda és az egyház kapcsolata
A gyülekezetben a gyermekeknek is helyük van. Jézus ezt mondja. ” Engedjétek hozzám
jönni a gyermekeket.” A gyülekezeti alkalmak látogatásakor a gyermekek is
megtapasztalhatják, hogy a felnőttek bizalommal, szeretettel és alázattal fordulnak Istenhez,
mint ahogyan ezt az óvodai közösségben k is átélik. A gyermekek érezni fogják, hogy van
olyan közösség, ahová később is bizalommal fordulhatnak. A gyülekezet tagjai megismerik az
óvoda munkáját, és felismerve annak fontosságát, segítik azt. Erősítik a kapcsolattartást a
lelkész látogatásai az óvodában, a családoknál, a gyermekek aktív részvétele nagyobb
ünnepeken, reggeli áhítatokon, gyermek-istentiszteleteken való részvétel. Az idősek otthona
lakóinak meglátogatása, köszöntése, közös szeretetvendégségeken való részvétel, gyermekek
szolgálata gyülekezeti alkalmakon és a családi napok. Szeretnénk, ha a gyermekek Jézus kis
tanítványaivá válnának.
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9.3. Kapcsolat az iskolákkal
Meghívjuk a leendő első osztályos tanító néniket nyílt napra, szülői értekezletre,
ünnepségeinkre, a nagycsoportosok ballagására. A nagycsoportosokkal látogatást teszünk az
iskolákban. Az óvó nénik meglátogatják volt óvodásaikat, jó a kapcsolatunk,
együttműködésünk eredményes.
Az óvoda egyéb kapcsolatai


Az Országos Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztályával megbeszéléseink
rendszeresek, az általuk szervezett továbbképzéseken részt veszünk.



A szakmai szolgáltatók által nyújtott szakmai segítséget igénybe vesszük, szakmai
továbbképzéseiken folyamatosan részt veszünk.



A Magyarországon működő evangélikus óvodákkal rendszeresen szervezünk
találkozókat, az aktualitások megbeszélésére, problémáink megvitatására.



Az egyház által szervezett országos konferenciákon részt veszünk.



A középső és nagycsoportosok a városi könyvtárban látogatást tesznek, a könyvtáros
vezetésével megismerkedhetnek a könyvtárral, és rövid foglalkozáson vehetnek részt.



A művelődési ház óvodásoknak szóló programjain alkalmanként részt vesznek
gyermekeink /kiállítások, mesejátékok, bábeladások, ünnepségek/.

A nevelést segítő kapcsolatok


A gyermekorvos és a védőnő ellátja az iskola egészségügyi feladatokat, de ezen
kívül is számíthatunk segítőkész munkájukra.



A Szociális Segítő Ház szolgáltatásait szükség esetén igénybe vesszük.



Az arra rászoruló gyermekek fejlesztésénél logopédus segítségét igényeljük.



Az arra rászoruló gyermekek fejlesztését a Szakszolgálat fejlesztőpedagógusa látja
el.

26

10. Gyermeklétszám, csoportok

CSOPORTOK

LÉTSZÁM

ÓVÓNŐK, DAJKA,
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

Szivárvány

Barna Katalin óvodavezető

25

helyettes, angolos, dekoráció
felelős, önértékelési csoport tagja
Tóth Teréz óvodapedagógus,
Önértékelési munkacsoport tagja,
Gyermekvédelmi felelős
Bankó Andrásné dajka, konyha
felelős

Napsugár

Karacs Péterné óvodavezető,

25

hittan felelős, hagyományőrzés,
önértékelési csoport tagja
Takács Pamela óvodapedagógus
weblapszerkesztő önértékelési
csoport tagja,
Lieszkovszki Gáborné
pedagógiai asszisztens, könyvtár
felelős
Barborák Zsuzsanna dajka,
játékszertár felelős
Bárányka

Lénártné Kiss Virág
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óvodapedagógus,
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fejlesztőpedagógus, önértékelési
csoport tagja, iskolaérettségi
vizsgálat felelőse
Králik Sándorné
óvodapedagógus, BECS vezető,
iskolaérettségi vizsgálat felelőse
Kukucska Sándorné dajka, udvar
felelős
Alapító Okirat szerint 75 gyermeket vehetünk fel intézményünkbe. Kihasználtságunk 100 %os.
11. Tárgyi feltételek
Pozitívumként értékelendő, hogy a nyár folyamán:


szükséges karbantartási, festési munkák megvalósultak,



fürdőszoba, mellékhelységek teljes felújítása megtörtént (3 ajtó, fürdőszobai
válaszfal). Üvegtéglák helyett, új termoplán üveges zárt ablakok kerültek a
csoportszobába. Irodahelységbe parketta, illetve fotelok és asztal lett vásárolva. Ősz
folyamán az elmaradt munkák el lesznek végezve (lengőajtó, két csoportszobai ablak).
Ezekre a munkálatokra pályáztunk, melyre 5.518.264 millió forintot nyertünk a MEE
eszközfejlesztési pályázatán.

11.Pedagógusok előmeneteléhez kapcsolódó feladatok
Önértékelési csoport kiemelt célja, feladata


szakmai szervezetfejlesztés



az intézmény önértékelésének előkészítése, elkészítése



vonatkozó törvények, jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése,



az intézmény alapdokumentumainak megfeleltetése, szükséges változások javaslata
folyamatos nyomon követése



A feladatok ellátásához szükséges információk
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intézmény alapdokumentumai (SZMSZ, P.P. Házirend) óvodapedagógusok tervező,
fejlesztő anyagai)



Óvodai nevelés országos alapprogramja



OH: Útmutató a pedagógusok minősítéséhez



OH: Tanfelügyeleti kézikönyv



OH: Önértékelési kézikönyv

13. Belső ellenőrzések a nevelési év során
A nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai, ütemezése Cél: az intézmény jogszerű
működésének, a belső szabályozók által meghatározott munkarendjének, a kiemelt pedagógiai
feladatok vezetői ellenőrzése. A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja:
-

Segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését,

-

Jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára,

-

Segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket,

-

Mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre,

-

Adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez, ill. az
eseti döntések, problémamegoldások esetében, adjon támpontot a személyek
munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez.

Feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve
Valamennyi csoportot érintő ellenőrzések szempontjai:
Az óvodapedagógusok feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban:
A saját tervezésű csoportnaplóban:
- befogadási,- visszafogadási tervek értékelése
- félévenkénti nevelési terv
- reflexiók
- az évszaknak megfelelő napirend és szervezési feladatok
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- korszerűsített napló naprakész vezetése
- statisztikai adatok pontos vezetése
- A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló dokumentumok folyamatos vezetése,
szülői tájékoztatás félévente
- Szülői értekezletek, fogadó órák megtartása
- Pedagógiai célú nyílt napok szervezése
Ünnepélyeken, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel. Az
óvoda hagyományainak összehangolása a szülői igények figyelembevételével. Egyéni
megbízatások vállalása, arányos teherviseléssel – a törvényi előírásoknak megfelelően.
13.1. Ellenőrzési szempontok, ajánlások
A Pedagógiai program és az éves munkaterv megvalósítása során át kell gondolni, és
törekedni kell arra, hogy megmutatkozzanak a gyermek-, és tevékenységközpontúság és a
játékosság jellemzői az óvodapedagógusi munkánkban
 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása
 A pedagógiai légkör megteremtésekor az otthonosság, a szeretetteljesség, a nyitottság, a
családias, előítélet-mentesség legyen jellemző
 A meghittségre, a gyermekek aktuális és változó szükségleteinek felismerése, elfogadása és
kielégítésére törekvés domináljon
 A gyermek-gyermek kapcsolatban igyekezzünk barátságosságot, udvariasságot, elfogadást,
empátiát, toleranciát kialakítani
 A gyermeki szükségletek kielégítése során azokat az értékeket kell beépíteni, amelyek
a nevelés folyamatában valóban hosszútávon értékesnek mutatkoznak
 Rugalmas napirend biztosítása, amely megfelel a gyermekek életritmusának
 A fejlesztő szándék a gyermek tiszteletére és megismerésére épüljön, az önfejlődés
feltételeinek megteremtésével, a fejlődés inspirálásával
 Biztosítsuk a kötetlen, szabadon választott tevékenységeket a feltételek megteremtésével,
kínálással, invitálással, a meglévő tevékenységekbe való bekapcsolódással, a benne lévő
tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználással
 A gyermekek szabadságának biztosítása a szabad játékválasztásban, tevékenységek
választásában, részvételben, szemlélésében, a megnyilatkozásban és a kipróbálásban.
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 Az alkotás, felfedezés, az önállóság, az öntevékenység, a próbálkozás és a tévedés
lehetősége adott-e
 Nyugodt, felfedező, önálló próbálkozást inspiráló légkör biztosítása
 A másság, egyediség, a gyermekek sajátos igényei és természetesen a sajátos nevelési
igények felismerése és fejlesztése
 A családok és az óvoda kapcsolatában a kölcsönös együttműködés kialakítására és a jó
kapcsolat megőrzésére törekvés
 Az ünnepek élményszerű megszervezése
 A tisztességes, korrekt munkavégzés, a tevékenységek áttekinthetősége, elszámoltathatóság
és a vezetés és a munkatársak, partnerek közötti kapcsolat

13.2. Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg
A pedagógusok munkájának ellenőrzése
• A pedagógus személyisége, attitűdje?
• A pedagógiai program megvalósítása a csoportban?
• Kapcsolat a csoportban tevékenykedő dajkával?
• Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló
ismeretszerzést?
• Épít-e a gyermekek természetes kíváncsiságára?
• Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel?
• Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e?
• A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta?
• A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg?
• Megfelelően motiválta-e a gyermekeket?
13.3. A dajkák munkájának szakmai ellenőrzési szempontjai


Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben



Tálalás, az étkezés segítése



Higiéniai szabályok betartása



Kapcsolat az óvónőkkel



Kapcsolat a gyermekekkel
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Munkaidő pontos betartása



Gyermekszerető magatartás



Környezetvédő magatartás

13.4. Ellenőrzés ütemezése
Téma

Időpont

Ellenőrzés

Ellenőrzést végzi

helyszíne
A nevelési év
indításának
nyomon követése,
dokumentációk

2019. szeptember

Óvodai csoportok

óvodavezető

2019. november

Óvodai csoportok

óvodavezető

2020. március

Óvodai csoportok

készítése,
folyamatos
elemzése,
ellenőrzése.
A gyermek
fejlődésének
nyomon követése,
dokumentációs
feladatok
megvalósulása.
Munkafegyelem, a
törvényi előírások
betartása,
alkalmazása,

és mellékhelységek

takarékos

óvodavezető
helyettes

működtetés.
Iskolaérettségi
vizsgálatok

2020.

nyomon követése.

február

Bárányka csoport
Napsugár csoport
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óvodavezető

Hospitálási

Szivárvány csoport

tapasztalatok.
Takarékos

2019. 09. 01 -

Vezető iroda

gazdálkodás,

2020. 08. 31-ig

Gazdasági

beszerzések,

minden hónapban

ügyintéző

Minden hónapban

dajkák

óvodavezető

házipénztár
kezelése
Udvar tisztasága,
konyha higiéniája,

Óvodavezető,
helyettes

óvoda tisztasága

14. Gyermekvédelmi feladataink szakszerű ellátása
A 2019-2020. tanév óvodai szintű feladata az előző évek gyakorlati tapasztalataiból kiindulva
az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
életének figyelemmel kísérése.
Az a feladatunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk a fejlődéséhez szükséges
segítséget.
Ennek érdekében meg kell teremteni a segítő szakemberek együttműködésének
feltételeit /óvónő, fejlesztő pedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős, védőnő, orvos,
gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottság/.
Az óvodai nevelés szervezeti keretei között, a munka koordinálását helyzeténél fogva a
gyermekvédelmi felelős képes ellátni. Ezért az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló
feladatokat a gyermekvédelmi munkatervben határozzuk meg.
A gyermekvédelmi munka munkatervét a melléklet tartalmazza. Kidolgozásáért felelős:
gyermekvédelmi felelős.

15. A gyermek beiskolázásával kapcsolatos teendőink
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FELADAT
1. Az óvoda iskola előkészítő szerepe. Az

IDŐPONT

FELELŐS

szeptember

Óvodavezető

iskolába lépéshez szükséges fejlettség.

Csoportos óvónők

Összevont szülői értekezlet a
nagycsoportos szülőknek.
2. A szakemberek és a nagycsoportos

Novembertől,

óvónők közös megbeszélése a fejlettségi

Óvodavezető-helyettes

amíg szükséges

szintekről. Javaslatok.
3. Egyéni beszélgetés fogadóóra keretében a

Novembertől

Óvodapedagógusok

folyamatosan

/Nev. Tan./

4. A Szakértői Bizottság tájékoztatása a

Novembertől

Nagycsoportos

vizsgálatot igénylő gyermekekről.

folyamatosan

óvodapedagógusok

Február

Óvodavezető

szülőkkel az eredményekről.

5. A beiskolázással kapcsolatos teendők és
kötelezettségek.

Óvodavezető-helyettes

Összevont szülői értekezlet a
nagycsoportos szülőknek. Tanítónők
meghívása, az iskola elvárásai,
lehetőségei.
6. Iskolalátogatás a nagycsoportos

Március vége

Óvodavezető-helyettes,
nagycsoportos óvónők

gyerekekkel.
7. A Szakértői Bizottságtól visszaérkezett

Április eleje

Óvodavezető

vizsgálati eredmények után a
beiskolázás befejezése az óvodai
szakvélemények kiadása.
8. Az általános iskolába beíratott gyermekek augusztus vége

Óvodavezető

jelentése a KIR felé
Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendőink
FELADAT
1. Szülők tájékoztatása a felvételről. Külön határozatban
egyénenként.

IDŐPONT

FELELŐS

Június

óvodavezető

eleje
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2. Felvételt nyert gyermekek előjegyzése, beírása

Június

óvodavezető

eleje
3. A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé, oktatási

szeptember

óvodavezető

azonosítószám igénylése

16. Felelősök rendszere
Ellátandó feladat

Megbízott neve

Beszámolás
ideje

1. Fejlesztőpedagógia

Lénártné Kiss

folyamatos

Virág
2. Baleset és Gyermekvédelmi felelős

Tóth Teréz

Január és
június

Ellátandó feladat

Felkért

Szeptember

Felelősi rendszer megszervezése, /könyvtár,

óvodapedagógusok

vége

Lénártné Kiss

Október-

Virág

május

Lénártné Kiss

június

foglalkozási eszközök, szertár, stb./ folyamatos
ellenőrzése
1. Munka és Tűzvédelmi felelős
2. Munka és balesetvédelmi felelős

Virág
3. Fejlesztések szervezése

óvodapedagógusok

értékelése, házi bemutató foglalkozások

Szeptember
május

rendszerének megszervezése.
4. Faliújság és dekoráció

Barna Katalin

évszakonként

5. Honlap, weblap készítővel kapcsolattartás,

Takács Pamela

félévente

Karacs Péterné

aktualitás

folyamatos tájékoztatás az aktualitásokról a
szülők számára
6. Faliújságon aktuális értesítések, programok
kiírása

szerint

7. Hagyományőrzés aktuális programok szerint

Karacs Péterné

aktualitás
szerint
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8. Hittan tematika előkészítése, terv szerint

óvodapedagógusok

folyamatos

17. Programok, ünnepek
időpont

Rendezvény

Felelős

1. szeptember Szülői értekezletek

pedagógusok,

Tanévnyitó

óvodavezető

Úszás

középső és
nagycsoport

Családi nap

csoportos óvónők

Csoportértekezletek

pedagógusok

Dekoráció – ősz

Nagycsoport

Szüret, szüreti hagyományok felelevenítése

Karacs Péterné

Mesebérlet

Középső és
nagycsoport

2. október

Reformáció ünnepe

Karacs Péterné

3. november

Márton-napi libázás

csoportok

Madáretetők folyamatos ellenőrzése

Minden óvónő

Dekoráció – ősz

Nagycsoport

Jubileumi ünnepély

Minden óvónő

Karácsonyi ünnepre hangolódás megalapozása
minden csoportban
Mesebérlet

Középső és
nagycsoport

4. december

Nevelésnélküli nap

Karacs Péterné

Mikulás. Meseelőadás délelőtt.

Nagycsoport

Karácsonyi ünnepkör

Óvodapedagógusok

Ádventi vásár

Szülői
munkaközösség

Karácsonyi ünnepély

Pedagógusok
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5. Január
6. február

Március

7. Április

Dekoráció – tél

középső

Vízkereszt ünnepe

Karacs Péterné

Féléves nevelési értekezlet

Karacs Péterné

farsang, szülői értekezletek

Óvodapedagógusok

dekoráció - tél

középső

Nevelésnélküli nap

Karacs Péterné

madarak, fák napja

Óvodapedagógusok

Udvarrendezés

Óvodapedagógusok

Dekoráció - tavasz

Dajkák

Húsvét, Mennybemenetel ünnepe

kiscsoport
Karacs Péterné

8. Május

Anyák napja

Óvodapedagógusok

Gyermeknap

Óvodapedagógusok

Dekoráció

kiscsoport

Nevelésnélküli nap Ballagás Nagycsoportosok

óvodapedagógusok

búcsúztatása.
9. Június

Tanévzáró

Óvodapedagógusok

Nevelési értekezlet

Karacs Péterné

18. Reszortfelelősi rendszer
Reszort megnevezése

Felelős

Hittanfelelős

óvodapedagógusok, hitoktató

Gyermekvédelem

Tóth Teréz

Önértékelési csoport vezetője

Králik Sándorné

Munkavédelem-tűzvédelem

Lénártné Kiss Virág

Iskolaérettség

Králik Sándorné, Lénártné Kiss Virág

Néphagyomány

Karacs Péterné

Angol oktatás

Barna Katalin

Honlap, weblap felelős

Takács Pamela

Libra könyvelés, pénzügy

Barborákné Majnik Ilona
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Tisztítószer felelős

Bankó Andrásné

Konyha

Dajkák

Udvar

Kukucska Sándorné

Könyvtárfelelős

Lieszkovszki Gáborné

Szakmai szertárfelelős

Pedagógusok

Játékszertár felelős

Barborák Zsuzsanna

Játszótér felelős

minden dolgozó

A 2019/2020. év nevelőmunkájához jó egészséget és sok sikert, sok-sok gyermekmosolyt
és szülői elégedettséget kívánok!
Karacs Péterné
intézményvezető
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16. Érvényességi nyilatkozat, legitimációs záradék

Óvodánk a 2019/2020-as nevelési év munkatervét az óvoda nevelőtestülete 2019. szeptember
12-én a jelen tartalmát elfogadták és megvitatták az érvényesség idejére azzal, hogy az
esetleges változásokat a nevelési év közben figyelembe kell venni, a munkatervet rugalmasan
fogja használni.
Nevelőtestület nevében elfogadták
Barna Katalin

……………………………………..

Lénártné Kiss Virág

……………………………………..

Karacs Péterné

…………………………………….

Králik Sándorné

……………………………………..

Takács Pamela

……………………………………..

Tóth Teréz

……………………………………..

Fenntartó nevében jóváhagyta
Detre János
Evangélikus parókus lelkész

………………………………..

Szülői szervezet nevében
Az Evangélikus Egyházi Óvoda 2019/2020-as nevelési év munkatervét megismerték és a
szülők közössége a dokumentummal kapcsolatban ellenvéleményt nem fogalmazott meg.
Szülői munkaközösség vezető

………………………………..

Vác, 2019. 09.
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1. Melléklet
Ütemterv 2019/2020-es tanévben
Időpont

Esemény

2019.09.12.

17 óra

Tanévnyitó értekezlet

2019.09.15.

17 óra

Tanévnyitó ünnepély

2019.09.16.

16.30 óra és 17.00 óra

Szülői értekezlet (kis, és nagycsoport)

2019.09.17.

16.30 óra

Szülői értekezlet (középső csoport)

2019.09.28.

Családi nap Rád (mindhárom csoport) Jubileum

2019.10.04.

Állatok világnapja
Szüreti hagyományőrző nap

2019.10.11. 10 órától
2019.10.07.

Aradi vértanúk emléknapja

2019.10.11.

Munkavédelmi előadás dolgozóknak

2019.10.14.

Bábszínház Bogyó és Babóca

2019.10.23.

Nemzeti ünnep

2019.10.31.

Reformáció ünnepe

2019.10.30-10.31.

Őszi szünet

2019.11.01.

Mindenszentek

2019.11.11.

Bábszínház Szerencsének szerencséje

2019.11.12.

Nevelés nélküli munkanap (Szakmai nap Győr)

2019.11.24.

25 éves az intézmény
Advent 1. vasárnapja

2019.12.01.
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2019.12.08.

Advent 2. vasárnapja

2019.12.06.

Mikulás

2020.12.10.

Adventi ajándékkészítés a szülőkkel
csoportonként

2020.12.09-12.13.

Adventi vásár

2020.12.15.

Advent 3. vasárnapja

2020.12.22.

Advent 4. vasárnapja

2020.12.17. 17 óra

Karácsonyi ünnepély a templomban

2020.12.23-től, 01.03-ig

Téli szünet
Nyitás az óvodában

2020.01.06.
2020.01.06.

Vízkereszt ünnepe nagycsoport

2020.01.16.

Nevelési értekezlet (féléves értékelés)

2020.01.27.

Bábszínház Vackor

2020.01.28.

Könyvtárlátogatás

2020.02.03

Szülői értekezlet- kiscsoport, középső

2020.02.04.

Szülői értekezlet- nagycsoport

2020.02.14.

Farsang az óvodában
Nevelés nélküli munkanap (Szakmai nap
Budapest)

2020.03.03.
2020.03.13.

Nemzeti ünnep, Petőfi háznál megemlékezés

2020.03.23.

Víz világnapja
Nevelés nélküli munkanap
Szakmai nap óvodánkban

2020.04.24.
Tavaszi szünet

2020.04.09-04.14-ig
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2020.04.10.

Nagypéntek

2020.04.12-04.13.

Húsvét

2020.04.24.

Föld világnapja

2020.05.01.

Munka ünnepe

2020.05.05.

Édesanyák ünnepe
Madarak és fák napja

2020.05.08.
2020.05.21.

Mennybemenetel ünnepe

2020.05.29.

Nevelés nélküli munkanap, Pedagógus nap

2020.05.29.

Ballagás

2020.06.07.

Tanévzáró
Gyermeknap

2020.06.05.
2020.06.09.

Szülői értekezlet az új kiscsoportosoknak

2020.06.16.

Tanévzáró nevelési értekezlet

2020.07.06-08.07. (Nyitás:08.10.)

Nyári szünet

2020.08.24.

Beszoktatás kezdete

2020.08.28.

Nevelés nélküli munkanap
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2. Melléklet
KÖRNYEZETTUDATOS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE
2019/2020
A környezettudatos magatartás megalapozása.
A környezeti nevelési koncepciójával összhangban építjük be óvodánk mindennapjaiba a
korszerű szemléletmódot és viselkedést, az abból fakadó tevékenységeket:
-

felelős hulladékgazdálkodás (szelektív gyűjtés, esővízgyűjtő használata, papírgyűjtés
megszervezése),

-

takarékoskodás az energiával (villany, fűtés),

-

takarékoskodás az ivóvízzel,

-

kulturált környezet kialakítása és megőrzése,

-

madárbarát kertünk gondozása, továbbfejlesztése,

-

egészséges étkezés igényének alakítása,

-

környezetbarát takarítószerek, játékok és munkaeszközök előnyben részesítése,

-

optimista életszemlélet preferálása felnőtteknél, kialakítása a gyermekeknél,

-

megünnepeljük a zöld jeles napokat (lehetőség szerint tapasztalati úton: állatkertbe,
múzeumba és évente egyszer nagyobb kirándulásra vihetjük a csoportokat),

-

a családokat és az óvodánk közvetlen környezetében élőket is bevonjuk
tevékenységeinkbe – papírgyűjtésbe, környezet- és egészségvédő programokba,

-

csatlakozunk a prevencióval, megelőzéssel foglalkozó országos mozgalmakhoz.”
(Evangélikus Egyházi Óvoda Pedagógiai Program)

Környezettudatos nevelés munkaközösség éves terve 2019/2020

Téma, időpont,

Felelős

Megjegyzés

(helyszín)
1.

Alakuló ülés

Tóth Teréz

Elérhetőségi lista aktualizálása,
információáramlás

2019. szeptember 12.
A munkaközösségi
tagok ötleteinek,
javaslatainak
figyelembe vételével a
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munkaterv
jóváhagyása, feladatok
megosztása, vállalása
2.

Állatok világnapja

Csoportos

Kisállat bemutató az óvoda udvaron

2019. október 4.

óvodapedagógusok

- házi kedvencek.
Terápiás kutya simogató.
Családok bevonása a kedvenc
állatok bemutatásába.

3.

Környezettudatos

Részvétel a vetélkedőn, a

Óvoda

környezettudatos tevékenységek

November

figyelemmel kísérése, beszámoló
készítése, a nevelőtestület
fokozottabb bevonása a beszámolók
anyagának összeállításába.

4.

Újrahasznosítás

Csoportos

Karácsonyi készülődés az újra

2019. december 10

óvodapedagógusok

hasznosítás jegyében.
Családok bevonása az ajándékok
készítésébe.

5.

Madárkarácsony

Madáretetők kihelyezése, feltöltése.

Csoportos

2019. december 09-13. óvodapedagógusok

Családok bevonása az alapanyagok
beszerzésébe.

6.

Félévi munka

Munkaközösség

értékelése

tagjai

Megbeszélés

Január
7.

Januári

Csoportos

- hajtatás (hagyma)

megfigyelések:

óvodapedagógusok

- csíráztatás (krumpli)
- Bab csíráztatás (nagyok egyesével,

levegőszennyezés

kicsik, középsősök közösen)
- kerti munkák (hólapátolás, söprés)
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- vizes kísérletek (fagyasztás, hó
megolvasztása)
A nagyok megnézhetik mennyire
szennyezett a forgalmas út mellől
gyűjtött hó, és kertünkből gyűjtött hó
-

pelenkán

vagy

lepedőn

való

átszűrés.
-

madáretetők

kihelyezése,

gondozása folyamatosan - minden
korosztály
- „mi fánk” –csoportonként egy fa
kiválasztása, törzs, levélzet, termés
megfigyelések folyamatosan minden
hónapban
8.

Februári

Csoportos

- büdöske magok elvetése

megfigyelések:

óvodapedagógusok

- kerti munkák, hólapátolás, fák,

meteorológiai

bokrok tehermentesítése a hótól

állomás

- folyamatos megfigyelések, etetőink
vendégei
időjárás

-

meteorológiai

megfigyelése,
állomás

(csapadékmérés,

létesítése
szélerősség,

napfénytartalom mérése)
9.

Szelektív

Csoportos

- szelektív hulladékgyűjtés beindítása

hulladékgyűjtés

óvodapedagógusok

a

csoportokban,

óvodai

szinten

márciusban

papírgyűjtés

folyamatos

- borsó, sárgarépa, retek vetése
ládákba
- első virágok: krókusz, hóvirág,
ibolya megfigyelése
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10.

Víz világnapja

Csoportos

víz körforgása, vizes kísérletek,

2020. március 23.

óvodapedagógusok

csapadékmérés, esővízgyűjtés
növényápoláshoz

11.

Föld napja

Munkaközösségi

-

Föld

napi

virágültetés

és

2020. április 24.

tagok, minden

kertrendezés

óvodapedagógus

- anyák napi büdöske szétültetése,
folyamatos gondozása
-

áprilisi

időjárás

megfigyelése,

változékonyság

mérése,

napfénytartam,

csapadék

locsoláshoz

gyűjtött

mérése,
esővíz

felhasználása
madáretetők

-

beszedése,

állagmegóvó munkák
-

kertünk

állatai,

bogarak

megfigyelése
- komposzt föld felhasználása
12.

Madarak-fák napja

Csoportos

Kerítés

kiállítás

2020. május 08.

óvodapedagógusok

gyermekmunkákból.

az

elkészült

- kerti munkák, fűnyírás, gyűjtés,
gyomnövények

irtása,

füvesítés,

konyha- és virágoskert folyamatos
gondozása
-

időjárás

megfigyelése,

napfénytartalom mérése
- anyák napi büdöske átadása
13.

Júniusi programok

Csoportos

- kertgondozás, kapálás, egyelés,

óvodapedagógusok

locsolás, kerti szerszámok használata
- Környezetvédelmi Világnap

14.

Záró foglalkozás:

Munkaközösségi

-A munkaközösség vezető

2020. június 16.

tagok

teljesítményének értékelés
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-A szakmai munkaközösség
tevékenységének közös értékelése
- Témajavaslatok a következő
nevelési évre.

Egyéb lehetőségek kihasználása:
- Madárbarát programok,
- városi rendezvényeken való részvétel,
- Húsvéti környezettudatos játszóház meghívása
- Vác tanösvény (nagyok)
- Duna – vízi élet megfigyelése
- Kacsaetetés
- Közlekedés, autómentes világnap, légszennyezettség elleni alternatív közlekedési módok
- Takarítási Világnap, szülős program

Vác, 2019.09.12.
Tóth Teréz
munkaközösség vezető

47

3. melléklet

Evangélikus Egyházi Óvoda
2600 Vác, Rákóczi út 17.
OM 032740
Éves intézményi önértékelési terv
2019/2020. nevelési évre
Az önértékelési tervet készítette:
Az önértékelési tervet jóváhagyom:
Kelt:……………….., ………..év …………………….hó
p.h.
vezető aláírása:
vezető neve:
Az önértékelési terv informatikai támogató rendszerben való rögzítése:
-

rögzítést végző személy neve és munkaköre:…………………………………………

-

rögzítés időpontja:……………………………………………………………………...

48

Tartalomjegyzék
I.

Bevezető rész
1. Az intézmény főbb adatai, önértékelési program meghatározásakor
figyelembe veendő jellemzői
1.1 Az intézmény általános adatai
1.2 Jogszabályi háttér
2. Az éves önértékelési terv hatálya, érvényessége, felülvizsgálata
3. Az éves önértékelési terv dokumentumainak kezelése, tárolása

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Belső önértékelési csoport
Tájékoztatás
Az intézményi elvárás rendszer meghatározása
Az óvodapedagógus önértékelése
A vezető önértékelése
Az intézményi önértékelés
Legitimációs záradék
Mellékletek
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Bevezető rész

I.

1. Az intézmény főbb adatai, önértékelési program meghatározásakor figyelembe
veendő jellemzői
1.1 Az intézmény általános adatai
Óvoda neve:

Evangélikus Egyházi Óvoda

Óvoda címe és elérhetősége:

2600 Vác, Rákóczi út 17. – 27/311-806

Óvoda fenntartója, címe, elérhetősége:

Váci Evangélikus Egyházközség
2600 Vác, Eötvös út 1.
27/311-452
3

Óvodai csoportok száma:
Férőhelyek száma:
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1.2 Jogszabályi háttér
§
§
§
§

§
§

Azonosító
Név
2011.CXC.
a nemzeti köznevelésről
törvény.
20/2012.
a nevelési oktatási intézmények
(VIII.31.) EMMI
működéséről és a köznevelési
rendelet.
intézmények névhasználatáról
326/2013. (VIII. a
pedagógusok
előmeneteli
30.)
Korm. rendszeréről és a közalkalmazottak
rendelet
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
törvény
köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról
2003. évi törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
1997. évi XXXI. a gyermek védelméről és gyámügyi
törvény
igazgatásról

Rövidítés
Köznevelési
törvény
EMMI Rendelet
Kormány Rendelet

2. Az éves önértékelési terv hatálya, érvényessége, felülvizsgálata
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Köznevelési
törvény
Köznevelési
törvény

1.

2.
3.

Hatálya:

Az Evangélikus Egyházi Óvoda Éves Önértékelési
Tervének hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének
pedagógusi körére. Az éves tervben foglaltak betartása
mindenki számára kötelező. (6 fő óvodapedagógus)
Érvényessége:
2018. szeptember 1-től a jóváhagyástól számított következő
munkanaptól, 1 évig érvényes.
Felülvizsgálatának Jogszabály módosítás esetén, nevelőtestület döntése szerint
ideje:
módosítani, felülvizsgálni és más indokolt esetben
szükséges.
3. Az éves önértékelési terv dokumentumainak kezelése, tárolása

A dokumentumokat az intézményben az érvényben lévő Iratkezelési és Adatkezelési
szabályzatok szerint kell kezelni.
Hozzáférhetőség, nyilvánosság
Az értékelések az önértékelési csoporttagjai, valamint az intézményi személyi anyagot kezelő
munkatárs (óvodatitkár) számára hozzáférhető legyen. Biztosítani kell a hozzáférést kérés
esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, fenntartó.
Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben
nyilvánosságra hozhatók. ( Honlapon)
Kezelés, tárolás
Az egyes folyamtok konkrét határideje az éves intézményi munkatervben került
meghatározásra.
A Belső Önértékelési team vezetőt az intézményvezető bízza meg.
§ Tárolás: OH támogató felületén, személyi anyagok között
§ Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk és az intézményvezető irodájában
tároljuk.
§ Az összegző értékelés, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot:
- intézményvezető irodájában

II.
Terület
1.
2.

3.

Tagjainak
létszáma
A tagok
kiválasztása,
megbízása
A tagok
feladatai

Belső Önértékelési csoport
Felelős
megnevezése

Feladat
Belső Önértékelési Csoport
megalakulása, feladatmegosztás
Az intézményvezető feladata

-

az önértékelési folyamat
menetének kidolgozása,
dokumentálás előkészítése
bevonandó további
pedagógusok felkészítése
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Karacs
Péterné
Karacs
Péterné
Barna
Katalin
Králik
Sándorné

Dátum/határidő

-

-

-

elvárás rendszer
kidolgozása: intézményi,
pedagógusi, vezetői
partnerek tájékoztatása
az éves önértékelési terv
elkészítése
Oktatási Hivatal által
működtetett informatikai
támogató felületen és a
valóságban is nyomon
követni a folyamatokat,
gondoskodni az
önértékelés
megvalósulásáról
adatgyűjtés
(foglalkozáslátogatás,
dokumentumelemzés,
interjúk felvétele, szükség
esetén a kérdőíves
felméréshez kapcsolódó
adatrögzítés)
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Lénártné
Kiss Virág
Tóth Teréz
Takács
Pamela

Tájékoztatás

III.

Felelős

Feladat
1.

2.

3.
4.

Az óvoda nevelőtestületének
tájékoztatása az önértékelés céljáról,
folyamatáról, az elvárt
eredményekről. A feladatmegosztás
megbeszélése.
Az önértékelésben érintett
pedagógusok tájékoztatása az
értékelés módszertanáról,
eszközeiről, az értékelésben részt
vevők feladatairól.
Szülők tájékoztatása, szülői
értekezlet keretében.
Fenntartó tájékoztatása

Belső Önértékelési
csoport
(Králik Sándorné)
Belső Önértékelési
Csoport

Óvodapedagógusok
Óvodavezető
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Dátum/Határidő
2019. szeptember

IV.

Az intézményi elvárás rendszer meghatározása

Feladat
1.

2.

Az Evangélikus
Egyházi Óvoda
elvárásainak
megfogalmazása,
sajátos elvárások
meghatározása.
Intézményi
dokumentumok
vizsgálata a 8
kompetencia
figyelembevételével.
Sajátos elvárás
rendszer kidolgozása.
Az intézményi
elvárásokat rögzíteni
kell az Oktatási
Hivatal által
működtetett
informatikai támogató
rendszerben.

Felelős

Dátum/Határidő Dokumentumok

Karacs Péterné
Králik Sándorné
Lénártné Kiss
Virág
Barna Katalin

önértékelés
megkezdése előtt

Helyi Óvodai
Pedagógiai
Program
SZMSZ
Házirend

Karacs Péterné
(intézményvezető)
Králik Sándorné
(Belső
Önértékelési
Csoportvezető)

Intézményi elvárások
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
Az intézményben dolgozó pedagógus rendelkezzen az alábbi tulajdonságokkal:
- pozitív beállítottság
- pedagógiai optimizmus
- legyen derűs
- rendelkezzen naprakész tudással
- keresztyén lelkület
- sokoldalúság
- legyen kreatív
- ökumenikus szemléletű
- módszertanilag felkészült
- tudatosság (differenciálás, egyéni bánásmód)
Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk az élmény gazdag mindennapok megteremtésével
olyan gyermekek nevelését tűzte ki célul, akiket az együttérzés, segítőkészség, egymás
elfogadása és az egymás iránti tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom jellemez.
Intézményünk elvárása, hogy a hitoktatás és a keresztyénnevelés szervesen épüljön bele a
nevelő és oktató munka egészébe.
Hitüket gyakorló, saját felekezetükbe járó nevelőink és dajkáink legyenek.
A pedagógiai folyamataink tudatos tervezés, ellenőrzés, értékelés által valósul meg,
amelyek nyomon követhetők a csoport- és a fejlődési naplókban.
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A gyermekek értékelésére rendelkezésünkre áll: Bakonyi Anna által kidolgozott fejlődési
napló.
Az eredményekről fejlesztő céllal, folyamatosan visszacsatolunk a szülőknek,
gondviselőknek.
A programunkban célnak és feladatnak tekintjük, hogy a gyermekek fejlettségi szintjéhez
és egyéni adottságaihoz igazodva tervezzünk.
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.
2. Személyiség és közösségfejlesztés
Intézményünk alapvető célja: a feltétel nélküli szeretet, a békés, derűs, kiegyensúlyozott
egymás mellett élés, az egymásra figyelés. Ez a szemléletmód tükröződik nevelőmunkánk
során és a gyermekeink tevékenységformáiban.
Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy a közösen szervezett programokon részt
vegyenek ( templomlátogatás, ünnepek, kirándulások, áhítatok), és betekintést nyerjenek
óvodánk életébe.
Nevelő-oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek pozitív
kapcsolatainak kialakítására.
A jó közösségi szellem kialakulásához különös jelentőséget tulajdonítunk a közös
élményekre épülő tevékenységek gyakorlásának.
3. Eredmények
Óvodánkban folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan
gyűjtjük, értelmezzük, elemezzük.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek teljesítményét, dokumentáljuk,
értékeljük.
Intézményünk aktív kapcsolatot ápol a körzetünk általános iskolájával és bölcsődéjével.
Folyamatosan együttműködünk partnereinkkel.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Intézményünkben a pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos feladataink és céljaink
megvalósítása érdekében, a munkatársak között szakmai együttműködés valósul meg.
Közösségünk részt vesz a nevelő-oktató munka fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban.
A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon fontos számunkra mind a hitoktatás, mind az
óvodai nevelés szempontjából.
Gondoskodunk arról, hogy a szülők és a dolgozók viszonyát a kölcsönös tisztelet és
elismerés jellemezze.
Az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközökkel rendszeresen történik.
Óvodánkban a feladatok aktualitásának megfelelően határidőre, felelősök megjelölésével,
havi lebontásban kerülnek a pedagógusok kezébe. (Éves Terv)
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Nevelési céljaink megvalósításához elengedhetetlen a fenntartó gyülekezettel való szoros
együttműködés.
Intézményünk a jó kapcsolat kialakítására törekszik más nevelési színterekkel:
- A bölcsődével és az iskolával jó nevelőtársi viszonyt alakítunk ki.
- Az átmenetet segíti a két intézmény és a gyermekek gondozásáért, neveléséért felelős
felnőttek kapcsolatfelvétele.
- Pedagógiai szakszolgálatok (Nevelési Tanácsadó, pszichológus, logopédus)
- Egészségügyi szakszolgálatok (orvos, védőnő)
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-

Közművelődési intézmények: színház, könyvtár, múzeum.
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények
Önkormányzat, egyesületek.

Külső partnereink tájékoztatása (szóbeli, digitális, papíralapú), a kialakult szokásoknak
megfelelően történik.
Rendszeresen szerepet vállal intézményünk a közvetlen környezet, a szűkebb közösség
támogatásában, valamint a társadalmi szerepvállalás is megjelenik (adventi gyertyagyújtás,
önkormányzati ünnepségeken, idősek otthonában történő rendezvényeken).
6. Pedagógiai munka feltételei
Intézményünk infrastrukturális környezete a Helyi Óvodai Pedagógiai Programja alapján
kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos.
A nevelőtestület szakmailag jól képzett, munkájukat segítik a szakképzett dajkák, 1
pedagógiai asszisztens, 1 logopédus.
Óvodánkban az IKT eszközöket a témához alkalmazva, megfelelő arányban használjuk
(fényképezőgép, CD lejátszó, projektor).
Fontos szerepet kap intézményünkben a hagyományok ápolása:
- Szüret és a néphagyományok ápolása.
- Egyházi ünnepek.
- Meseszínház.
- Zöld ünnepek.
Ennek rendje az intézmény dokumentációjában megjelenik.
7. Elvárások, intézményi céloknak való megfelelés
Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő Helyi Óvodai Pedagógiai Program egymásra
épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az intézményünk szakmai
önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az általános szakmai
igények, melyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom, a gyermekek harmonikus
fejlődése érdekében megfogalmaz.
Rendkívül lényeges feladatnak tekintjük, hogy a helyi nevelési programunk megfeleljen a
gyermekek szükségleteinek, fejlettségüknek, a szülők elvárásainak, az egyház és az iskola által
támasztott követelményeknek.
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V.
Önértékelé
s kiterjed

2019.
őszére
önértékelés
re kijelölt
Óvodapeda
gógus

2020.tavas
zára
önértékelés
re kijelölt
óvodapeda
gógus

Az óvodapedagógus önértékelése

Módszer

Gyakor
iság

Dokument
um

Érinte
ttek
köre

Végzi

Felelős
megnev
ezése

Óvodapeda
gógus
önértékelő
kérdőív

2
évente
1X

kérdőívet
kitölt az
önértékelé
sre kijelölt
óvodapeda
gógus

Tóth
Teréz

Óvodapeda
gógus

Králik
Sándorn
é
Barna
Katalin

Óvodapeda
gógus
önértékelő
kérdőív

2
évente
1X

kérdőívet
kitölt az
önértékelé
sre kijelölt
óvodapeda
gógus

Takác
s
Pamel
a

Óvodapeda
gógus

Králik
Sándorn
é
Barna
Katalin

Az óvodapedagógusokkal szembeni elvárások
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
Az intézményben dolgozó pedagógus rendelkezzen az alábbi tulajdonságokkal:
- pozitív beállítottság
- pedagógiai optimizmus
- legyen derűs
- rendelkezzen naprakész tudással
- keresztyén lelkület
- sokoldalúság
- legyen kreatív
- ökomenikus szemléletű
- módszertanilag felkészült
- tudatosság (differenciálás, egyéni bánásmód)
- feltételek biztosítása
- élmény, tapasztalat
- eszközök megteremtése
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Dátu
m/
határ
idő
2019.
októb
er 15.

2020.
márci
us 10.

Az pedagógus ismerje az óvodában használható információ feldolgozásához való
eszközöket. (számítógép, projektor, fényképezőgép, cd lejátszó stb.)
Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják.
- egyéni bánásmód
- ösztönzés, közösségi magatartás
- differenciálás
- adaptív pedagógia
- inkluzív nevelés
Hatékonyan alkalmazza a gyermekeket megismerési technikákat (fejlesztési terv)
- folyamatos nyomon követés
- értékel, tájékoztat
Helyesen alkalmazza a differenciálás elvét és módszereit.
A pedagógus biztosítsa a gyermekek számára az elméletben elsajátított tudás tartalmakat a
gyakorlatban kipróbálását. (tevékenykedtetés, kísérletezés)
Teremtsen lehetőséget a sokoldalú elméleti ismereteket megtanultak gyakorlati alkalmazására.
Tudatosan ellenőrizze, értékelje a pedagógiai gyakorlatban a mérési, értékelési eredményeket,
ezek figyelembe vételével készítse el a további fejlesztési terveket. (nevelői tervek, egyéni
tervek, személyiségi lapok)
A rendelkezésre álló segédanyagok felhasználásával, az ismereteket sokoldalúan, tárgyilagosan
közvetítse. (digitális eszközök, szemléltető eszközök, mozgásfejlesztő eszközök stb.)
A pedagógus kommunikációja legyen:
- szakmailag megalapozott
- érthető, világos
- nyelvhasználata legyen világos
A pedagógus építsen a gyermek előzetes ismereteire.
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
Tervezése során vegye figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges tényezőjét.
- életkori sajátosság
- érdeklődés
- előzetes tapasztalat
- képességek
környezeti feltétele
Pedagógiai tervek, célok utaljanak a tudatosságra. Lássa át a folyamatok elemei közötti
összefüggéseket.
Törekedjen változatosságra, legyen rugalmas tervezésben és módszertani alkalmazásban
egyaránt.
Tudatosan használja a tanulási folyamat felépítését (tevékenységek épüljenek egymásra, legyen
logikus, szem előtt tartva a gyermekek sajátosságait).
Tervezőmunkájában építsen a gyermekek spontán és tudatosan szerzett tapasztalataira,
sajátosságaira, érzelmi területére.
A csoport és a gyermeki tevékenységeket, a tanulási, képességfejlesztési céloknak megfelelően
szervezze és valósítsa meg.
Rendszeresen elemezzen
Napi feladatokat tudatosan valósítsa meg. Pedagógiai tervek, célok megfogalmazása.
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Dokumentumokba, gyermeki tevékenységekbe építse be a digitális eszközök használatát (ahol
erre lehetőség nyílik).
Teremtse meg a szociális tanulás lehetőségeit (minta, modellkövetés, viselkedéstanulás által).
Foglalkozásokon, tevékenységekben alkalmazza az egyéni differenciálás módszereit.
3. A tanulás támogatása
A gyermekek adott érzelmi állapotát építse be a pedagógus a napi és heti tevékenységekbe.
Változatos módszerekkel és eszközökkel keltse fel a gyermekek érdeklődését.
Tervezőmunkájában jelenjen meg, a fejlődésbeli lemaradások fejlesztésére szolgáló technikák,
feladatok, munkatársak, szakemberek.
A pedagógus támogassa a gyermekek önálló próbálkozásait, felfedezéseit
A pedagógus segítse elő az önálló ismeretszerzés igényének kialakulását.
4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres
neveléséhez, tanításhoz, oktatásához szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
Tudatosan alkalmazza a játéktevékenységben kialakult komplex fejlesztési lehetőségeket.
Biztosítsa a sokszínű tevékenységi formákat.
Életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével fejlesszék a gyermekeket.
Legyen tekintettel a fejlődési elmaradásra, a problémához illeszkedő megoldást ismerje fel.
Különös gondot fordítson a gyenge és tehetséges képességű gyermekek foglalkoztatására.
Spontán és irányított tevékenységek által komplex módon formálja a gyermekek érdeklődését.
Segítse a gyermekeket az önkorrekcióban.
A gyermekek számára elérhető, érthető és betartható szokásokat, szabályokat és feladatokat
tervezzen.

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, csoportos tevékenység
A pedagógus, a keresztény értékeket közvetítő szeretetteljes légkört alakítson ki, a családokkal
közreműködve végezze munkáját.
A pedagógus befogadó gyermeki szemlélet kialakítására törekedjen, ne adjon helyet előítéletek
kibontakozásának.
Biztosítsa a gyermekek számára, az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket.
Feladata, olyan gyermekek nevelése, akiket az együttérzés, segítőkészség, egymás elfogadása,
szeretet, megbecsülés, bizalom jellemez, mindez a keresztyén értékek előtérbe helyezésével.
A pedagógus nevelje a gyermeket annak elfogadására, és megértésére, hogy az emberek
különbözőek egymástól.
A pedagógus közös élményekkel, beszélgető körök szervezésével, változatos pedagógiai
módszerek alkalmazásával törekedjen a konfliktusok megelőzésére, a jó közösségi szellem
kialakítására.
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A könnyebb kommunikáció és együttműködés érdekében a pedagógus használja a digitális
online felületeket.
Legyen a pedagógus kommunikációja, bánásmódja, konfliktuskezelése modell értékű.
Biztosítsa az esélyegyenlőséget minden gyermek számára (találja meg, a helyes megoldást).
6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Értékelése legyen objektív, érthető.
A pedagógus folyamatosan ellenőrizzen, mérjen és vezesse a gyermekek fejlődését.
Sokoldalú személyiségfejlesztést biztosítson az életkori sajátosságok figyelembevételével.
Értékelését a pozitívumok kiemelésére építse.
Az eredmények alapján erősítse meg, vagy módosítsa a fejlesztési eredményeket.
Intézményünkben biztosítva legyen a pedagógusok flexibilitása.
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Teremtse meg a gyermekek számára a mintaadó, fejlesztő kommunikációs teret.
Tervező munkájában fogalmazza meg a partnerkapcsolatait: szülőkkel, munkatársakkal, más
nevelési színterekkel.
Változatos és érzelem gazdag kommunikációs helyzeteket teremtsen.
Közös programokat szervez a szülőkkel és külső partnerekkel.
Egyértelműen és szakszerűen fejtse ki álláspontját, nézeteit. Mondanivalóját kulturáltan,
szakmai elkötelezettséggel, meggyőzően tolmácsolja.
Az SzMSz- ben meghatározottak alapján végzi a napi feladatát.
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.
Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
Lehetősége szerint mutassa be a szakmai innováció adott tevékenységekhez kapcsolódó
elemeit.
Tevékenységei során alkalmazza a legújabb digitális eszközöket (életkorhoz, adott
környezethez, feladataihoz) igazítva.
Alkalmazza az intézményen belüli és kívüli szakmai kommunikációs online formáit.
Új, pedagógiai tartalmakkal gazdagítsa a nevelő munkáját.
Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
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VII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Váci Evangélikus Egyházi Óvoda Nevelőtestülete : 100%-os arányban,
a……………………kelt nevelőtestületi határozata alapján, az Éves önértékelési tervet
módosításokkal egybeszerkesztve elfogadta.
Kelt:
A Váci Evangélikus Egyházi Óvoda Éves önértékelési tervét az óvoda vezetője jóváhagyta.
Kelt:
……………………..
Óvodavezető aláírása

PH
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VIII.
Mellékletek
Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben
igaz.
5 = teljesen így van
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem igaz
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!
1. Időben tájékoztatja a szülőket a feladatokról, elvárásokról
2. A gyermekem alkotásait, szabad munkáit rendszeresen összegyűjti,
értékeli a fejlődést, és számunkra is hozzáférhetővé teszi.
3. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés,
együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása
jellemzi.
4. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak.
5. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos
tanácsokat ad.
6. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.
7. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.
8. Felismeri a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit és képes
segítséget nyújtani.
9. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és
segítséget a felzárkózásához.

A pedagógus önértékelő kérdőíve
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben
igaz.
5 = teljesen így van
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem igaz
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!
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1. Rendszeresen tájékozódik az óvodapedagógia, pszichológia, módszertanok
és az általános pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről
2. Jól ismeri az Óvodai nevelés országos alapprogram, az intézmény pedagógiai
program, az éves munkaterv, és az éves nevelési, tevékenység által támasztott
elvárásokat, követelményeket.
3. A nevelő – tanító munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész,
az előírásoknak megfelelő.
4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz.
5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi gyermekek előzetes fejlettségi
szintjét, életkori sajátosságait, ismereteit, tudását a környezet lehetőségeit
6. Pedagógiai munkájában használja a játék, módszertani koncentráció kínálta
lehetőségeket.
7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási
programok nyújtotta lehetőségeket.
8. Tervezőmunkája igazodik az Óvodai nevelés országos alapprogram és az
intézményi pedagógiai program által támasztott nevelési, ismeret átadási,
fejlesztési követelményeket.
9. A tehetség ígéretes gyermeknek fejlődési lehetőségeket biztosít.
10. A lemaradó gyermekeket, fejlődésben az átlagtól eltérően lassabb
üteműeket segíti, felzárkóztatja.
11. Tervezőmunkájában fontos szempont a gyermekek tevékenységhez kötött
ismeretszerzése, tanítása.
12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is.
13. Pedagógiai munkájában épít a gyermeki válaszok, tévedések rendszeres
visszacsatolására.
14. Jó a kapcsolata a gyermekekkel.
15. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a gyermekek számára
átadható, követhető értékrend átadása.
16. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek
számára.
17. Értékelése, megerősítése folyamatos, fejlesztő, a gyermekek
személyiségfejlődésére is kiterjed.
18. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket az ismeret átadás
támogatásában.
19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél, a pozitív megerősítés
dominál.
20. Ellenőrzése, értékelése következetes, az intézmény pedagógiai
programjában, a nevelési, tevékenységi (projekt) tervében előírt
követelményeknek megfelelő.
21. Teljesíthető követelményeket támaszt a gondozásban, gyermekmunkában,
játékban, párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekben.
22. A gyermekek apróbb sikerét, törekvését, önértékelését a sikeres tanulási
folyamat részének tekinti.
23. Értékelésében és az elvárások, követelmények felállításában a nevelési,
tevékenységi (projekt) terv nyújtotta lehetőségeken belül figyelembe veszi az
egyének és a csoportnak a fejlődési szintjét, ütemét, sajátosságait
24. A megfigyelések, értékelések eredményeit beépíti az egyéni és csoportos
fejlesztés céljainak, módszereinek kijelölésébe.
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25. Előre tájékoztatja a gyermekeket a feladatokról, időt adva teljesítésükre,
ezzel eléri sürgetésmentes a napirend betartását, betartatását.
26. Félévente pontos tájékoztatást ad a gyermekek fejlődésének üteméről,
fejlesztés irányáról, módjáról, az éves és a rövidebb távú célokról, feladatokról,
elvárásokról a szülőknek.
27. Jó a kapcsolata a szülőkkel, a gyermek gondozójával megbízottjával.
28. Jó a kapcsolata a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkkel és a többi
kollégával
29. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai
aktivitásokban a nevelő-tanító munkáján túl is
30. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.
31. Empatikus, határozott, következetes, szuggesztív a gyermekek között.
32. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban.
33. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire,
felhasználja azokat szakmai fejlődése érdekében.
34. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével,
személyisége sajátosságaival.
35. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli.
36. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai
gyakorlatába.
37. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban.
38. Az önálló ismeretszerzéshez, tevékenységhez kötött tanuláshoz biztosítja a
megfelelő, eszközöket
39. A gyermeki tévedéseket, hibákat a nevelés, tanulási folyamat részeként
kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját pedagógiai gyakorlatába.
40. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális, vagy
ettől eltérő gyermektípusok sajátosságait.
41. Felismeri, kihasználja a játékban, tevékenységhez kötött ismeretszerzésben,
az általa a csoport fejlettségi szintjének megfelelően készített nevelési
tevékenységi tervében rejlő lehetőségeket a különböző ismeretszerzési
stratégiák kialakítására.
Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, amelyet
nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide!

A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők
elégedettségét mérő kérdőív
Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen
mértékben elégedett.
5 = Teljesen elégedett vagyok
4 = Többnyire elégedett vagyok
3 = Elégedett is vagyok meg nem is
2 = Többnyire nem vagyok elégedett
1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett
0 = Nincs információm A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!
1. Az intézményben a gyermekek viselkedése a felnőttekkel és a
csoporttársakkal kulturált, udvarias.
2. Gyermekem szokás szabályrendszerének az ellenőrzése rendszeres.
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3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.
5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.
6. Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket.
7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
8. Az intézmény ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését.
9. Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi képességeit.
10. Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás,
színház, múzeumi programok stb.) szervezésére.
11. Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére.
12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre,
rendszeres mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre,
egészséges táplálkozásra, személyes higiéniára.
13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a
magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását.
14. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé
válhatnak arra, hogy az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó
ünnepeket, megemlékezéseket örömmel megéljék.
15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon
végzik munkájukat.
16. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az óvodával és a
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.

A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a
pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen
mértékben elégedett.
5 = Teljesen elégedett vagyok
4 = Többnyire elégedett vagyok
3 = Elégedett is vagyok meg nem is
2 = Többnyire nem vagyok elégedett
1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett
0 = Nincs információm. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!
1. Az intézmény nevelő-tanító munkája a pedagógiai program alapelveinek
megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.
2. A pedagógusok a gyermekek érdeklődését felkeltő nevelési, tanítási
módszereket alkalmaznak.
3. A gyermekek számára szervezett tevékenységei rendszeresek, tervezettek és
összehangoltak.
4. A gyermekek fejlődésének értékelése egyértelmű követelmények és
szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus betart.
5. A gyermekek életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő visszajelzést
kapnak, a szokás szabályrendszer betartásáról, önkiszolgálásról, másokért való
munkavégzés fontosságáról.
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6. Az intézményben folyó nevelő-tanító munka segíti a gyermekeket, hogy
felfedezzék és kibontakoztassák egyéni képességeiket.
7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyermekek
tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget.
8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek.
10. A gyermekeket és a szülőket együttműködés és előítélet-mentesség
jellemzi.
11. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a
gyermekeket, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi
fejlődésükkel.
12. Intézményen kívüli tevékenységet szervez a gyermekek számára
(kirándulás, múzeumlátogatás stb.).
13. Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére.
14. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre,
rendszeres mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre,
egészséges táplálkozásra, személyes higiéniára.
15. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a
magyarságtudat, hazaszeretet alakítására.
16. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé
válnak arra, hogy az adott értékrendet, kövessék, a hozzá kapcsolódó
ünnepeket, megemlékezéseket örömmel megélik.
17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak
a gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és
változásokat kezdeményezzenek.
18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben.
19. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen
határozza meg a nevelőtestület feladatait, törekszik az egyenletes terhelés
megvalósítására.
20. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt
segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel.
21. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus
pedagógusmagatartás betartatására.
22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.
23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával
visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és
az értékelés korrekt, és tényeken alapul.
24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület tagjai
időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.
25. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai
együttműködését.
26. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.
27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez
szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai
munkaközösségek.
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29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre,
tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket
hasznosítják, és egymásnak is átadják.
30. Az intézményben a gyermekek szüleivel való kapcsolattartás formái
megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az
intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.

Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben
igaz.
5 = teljesen így van
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem igaz
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!
1. A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés,
együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása
jellemzi.
2. A tehetséges gyermekeknek lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre.
3. Szervez vonzó, óvodán kívüli programokat a gyermekek számára.
4. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a gyermekek fejlődéséről,
problémáiról.
5. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire,
felhasználja azokat szakmai fejlődése érdekében.
6. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal.
7. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő.
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8. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja
kollégáival.
9. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban.

Vezetői önértékelő kérdőív
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben
igaz Önre!
5 = teljesen így van
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem igaz
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!
Képesítés, felkészültség
1. Az intézményműködéshez szükséges jogi ismeretekkel és központi
elvárásokkal tisztában van.
2. A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban, módszereiben
tájékozott.
3. Tudását hatékonyan adja tovább kollégáinak.
4. Folyamatosan tanul, fejlődik.
Személyes tulajdonságok
5. Érvényesíti vezető szerepét.
6. Elkötelezett az intézmény iránt.
7. Lelkes, önálló, erős késztetése van eredményt elérni.
8. Kész a „kiállásra”, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó.
9. Határozott, döntésre képes.
10. Tettei és szavai egymással összhangban állnak.
11. Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, pedagógiai munkát segítő és
óvodapedagógus/alkalmazott konfliktusokat.
Stratégiai vezetés
12. Jól látja a szervezet működésének lényegét és haladásának módját.
13. A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak irányt
mutatni.
14. Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét.
15. Képes a napi szintű teendőket a távlati célokhoz igazítani.
16. Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit.
17. Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat
összefogó éves tervet.
18. Képes a nevelőtestület többségének figyelmét a célokra összpontosítani.
19. Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel.
A vezető és a változás
20. Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat.
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21. Érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit.
22. Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját.
23. A változásokhoz hozzárendeli, megszervezi az erőforrásokat.
24. Meg tudja értetni a szervezeti tagokkal a változások szükségességét.
25. Folyamatos fejlesztés jellemzi az intézmény pedagógiai munkáját és a
működését.
26. Az intézményt távol tartja a napi politikától.
A munkahelyi közösség irányítása
27. Képes megosztani a vezetési feladatokat.
28. Bizalmat kiváltó légkört teremt.
29. Tevékenyen bevonja a szervezeti tagokat az intézmény céljainak
kialakításába.
30. Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést.
31. Hatékony és eredményes értekezletet tart.
32. Gondot fordít a kétirányú információáramlásra (alkalmazottak, szülők,
gyermekek körében).
33. Mérésekkel, megfigyelésekkel alátámasztott adatokkal rendelkezik a
szervezet állapotáról.
34. Folyamatosan értékeli a tervekhez viszonyított haladást.
35. Képes megállapítani a „kritikus sikertényezőket”: azt a néhány területet,
amelyben az elért eredmény sikeres teljesítményhez vezet.
36. Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az eredmények jelentősen
eltérnek a tervtől.
Munkahelyi motiváció
37. Jól hasznosítja a feladatkiosztást mint az óvodapedagógusok fejlesztésének
fontos eszközét.
38. Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzését-értékelését fejlesztési
eszközként használja.
39. Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy megismerje
munkájukkal kapcsolatos céljaikat, problémáikat.
40. Képes az emberek érdeklődését felkelteni, és a többséget mozgósítani a
célok irányába.
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Óvodapedagógusok kérdőíve az intézményi önértékeléshez

Ha jellemezni kellene az intézményét,
mely három jellemzőt emelné ki?
Melyek az intézmény kiemelt céljai?
Hogyan jelennek meg ezek a célok a
mindennapi pedagógiai gyakorlatban?
Hogyan, milyen módszerekkel történik
az intézményben az egyes gyermekek
képességeinek megismerése?
Milyen formái vannak az egyes
gyermekek képességfejlesztésének
(különös tekintettel a sajátos nevelési
igényű, beilleszkedési-, tanulás-, és
magatartási problémákkal küzdő és
kiemelten tehetséges gyermekekre)?
Hogyan történik a gyermekek
szociális helyzetének megismerése?
Hogyan történik a gyermekek szociális
hátrányának enyhítése (különös
tekintettel a hátrányos helyzetű és a
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekre)?
Mi a tapasztalata azzal kapcsolatban,
hogyan befolyásolja az integráció az
intézményben folyó munkát?
Milyen módon történik a
nevelés/tanulás támogatása?
Az intézményben mi történik a
gyermekeket érintő megfigyelési,
mérési eredményekkel, hogyan
hasznosítják azokat?
Milyen közösségépítő tevékenységek,
programok vannak az óvodában?
Ebben a nevelési évben milyen óvodai
csoport és az óvodán kívül szervezett
tevékenységen vesznek részt a
gyermekek?
A nevelőtestület szakmai
együttműködésének milyen
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lehetőségei vannak az intézményben?
(szakmai munkaközösségek,
projektcsoportok, azonos életkorú
gyermekeket nevelők/tanítók
munkacsoportja, stb.)
Hogyan történik az intézményben a
belső tudásmegosztás?
Hogyan viszonyulnak az
óvodapedagógusok az új módszerek
bevezetéséhez, az új nevelési,
tanulásszervezési eljárások
működtetéséhez?
Hogyan értékelik a módszerek
beválását, hatásosságát, és mit
kezdenek az értékelés eredményével?
Milyen az óvodapedagógusok
viszonya az innovációhoz? Vannak-e
óvodapedagógusok által elindított
fejlesztések?
Milyen lehetőségei vannak az
óvodapedagógusoknak a szakmai
megújulásra fejlődésre (képzések,
projektnapok, „jó gyakorlat”
kipróbálása, stb.)? A
munkaközösségek és a nevelőtestület
véleményét milyen tervezésben,
fejlesztésben, milyen döntések
előkészítésében veszi figyelembe a
vezetőség?
Az értekezletek összehívása milyen
céllal és milyen rendszerességgel
történik meg?
Milyen a vezetői ellenőrzés gyakorlata
az intézményben, milyen formában
kap visszajelzést a munkájáról?
Az intézményben folyó nevelő-tanító
munka melyik területén/területein látja
fontosnak a fejlesztést?
Az intézmény fejlesztésének
tervezésekor megfelelő módon
figyelembe veszik-e a települési
környezet, a köznevelés irányítás
elvárásainak változását?
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Technikai dolgozók kérdőíve az intézményi önértékeléshez
1. Mióta dolgozik az intézményben?
2. Hogyan érzi magát, itt a munkahelyén?
3. Milyen sikerei vannak a munkájának?
4. Milyen nehézségei vannak a munkájának?

5.Elismerik a sikereit?
6.kapott segítséget a nehézségek megoldásában? Kitől?
7.Ismeri az óvoda nevelési programját?
8. A pedagógiai program szerint, milyen fő feladatai vannak az óvodai nevelésnek?
9. Milyen az óvoda szakmai munkája, az ott dolgozók felkészültsége?
10. Milyen az óvoda tárgyi, technikai felszereltsége?
11. Milyen javaslatai,ötletei vannak az óvoda fejlesztésével,fejlődésével kapcsolatosan?
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4. melléklet
Gyermekvédelmi feladatok a 2019/20-as nevelési évre

Az országgyűlés a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényének
alapgondolata, hogy a gyermeknek családban történő neveléséhez kell
biztosítani a feltételeket, megadni a kellő segítséget.
A gyermekvédelmi feladatok ellátásáért minden pedagógus felelős, azaz a
mentálhigiénés, megelőző, támogató, probléma-felismerő nevelőmunka mellett
jelzési kötelezettsége van a gyermekek fejlődését veszélyeztető problémák esetén.
Mindez a tolerancia, a nyitottság, az elfogadó, szeretetteljesség és a
következetesség jegyében kell, hogy történjen. A gyermekvédelmi feladatok
végzését a gyermekvédelmi felelős koordinálja.
A veszélyeztető tényezők észlelésekor a gyermekvédelmi felelős és az
óvodapedagógus felderítik a probléma forrását, tájékoztatják az óvodavezetőt,
megbeszélést kezdeményeznek a családdal, környezettanulmányt készítenek,
majd szükség estén a gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a megfelelő
szakemberekkel, intézményekkel. Ezek lehetnek, a Családsegítő Hálózat, a
Gyermekvédelmi Szolgálat, és a Gyámhatóság.
Az intézmény dolgozói a rendelkezésre álló eszközökkel törekszenek segítséget
nyújtani a káros hatások ellensúlyozására. Az óvoda szükség szerint lelki, tárgyi,
anyagi, hozzájárulással, odafigyelő szülői beszélgetésekkel, valamint külső
szakemberekkel történő információcserével, gyermekorvosi-szakorvosi vizsgálat
kezdeményezésével is támogatást adhat.
A gyermekvédelmi feladatok, illetve az egyéni fejlesztések szükségességét,
módját jelölni kell minden csoportos óvodapedagógusnak a gyermekek
személyiséglapján.
A nevelőtestületet a kellő diszkréció és titoktartás mellett a probléma kezelése
érdekében folyamatosan tájékoztatni kell a gyermekvédelmi intézkedések
szükségességéről.

Vác, 2019. augusztus 28.
Tóth Teréz
Gyermekvédelmi felelős
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5. melléklet
Evangélikus Egyházi Óvoda
2600, Vác, Rákóczi út 17.

Éves terv
2019/ 2020.

Munka- és tűzvédelem
A Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed az intézmény egész területére, az itt dolgozókra, az ide járó
gyermekekre, valamint bármilyen jogcímen, az intézmény területén tartózkodó személyekre,
illetve, az intézmény területén bármilyen szolgáltatást, szakmunkát végző, külsős személyekre.
Az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelező a tűzvédelem, a tűzesetek megelőzése
érdekében kifejtett tevékenység, fokozott figyelemmel a gyermeki tevékenységre.
Minden dolgozónak közre kell működnie a tűzjelzésben, a tűz továbbterjedésének
megakadályozásában. Minden dolgozóval ismertetem a Tűzriadó Tervet, a tűzoltó készülékek
helyét. Erre minden szeptemberben sort kerítünk.
.
A kollégákkal Munka- és tűzvédelmi előadáson vettünk részt.
Az új épület miatt mégis tervezek a nagycsoport számára tűzriadót, idén október 15-én lesz.
A tűzoltó készülékeket érvényesítjük. A gyermekek tüzet okozó eszközökhöz nem férhetnek
hozzá. Esetlegesen előforduló tűzeseteknél, a tűzriadó tervben meghatározottak szerint kell
eljárni.

Vác, 2019. augusztus 28.

Lénártné Kiss
Virág
óvodapedagógus
Munka és
Tűzvédelmi felelős
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