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Önfejlesztési terv 
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Kiemelkedı területek:  

1. A tanulás és tanítás stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 
 
„Tanulást támogató környezetet teremt 

intézményében. 

 

A felzárkóztatást, esélyteremtést az intézmény 

kiemelt területeként kezeli irányító munkájában. A 

gyermeki eredmények változását nyomon követi. 

(Egyéni fejlıdés dokumentumai)  

 

A célok meghatározásánál figyelmet fordít az 

esélyteremtésre. Olyan pályázatokat, programokat 

támogat, melyek hatékonyan szolgálják a 

felzárkóztatást. (munkaterv, Munkatársi kérdıív 7. 

Munkáltatói interjú 2.) 

 

A gyermekek fejlesztését szolgáló programokat, 

projekteket szorgalmaz és valósít meg. (munkaterv, 

beszámoló, interjúk) 

 

A változások kezelése során konstruktívan együtt 

mőködik a munkáltatóval. (munkáltatói és vezetıi 

interjú) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

A vezetıi programban szereplı célok megvalósítása 

érdekében lépéseket tesz. A megvalósítás során 

figyelembe veszi a megváltozott körülményeket, 

ezekhez igazodni képes. Folyamatosan fejleszti az 

oktatás szellemi és tárgyi feltételeit, biztosítja az 

intézmény mőködés feltételrendszerét, a kitőzött 

távlati célok elérésének útját. 

 

Törekszik a z intézmény hosszú és rövidtávú 

terveinek lebontására, összehangolására, biztosítja 

azok megvalósítását, értékelését és 

továbbfejlesztését. (Vezetıi önért. kérdıív. 15.; 17. ; 

25.) 

 

Intézményében permanensen elérhetı kollégái, 

vezetıtársai, és a szülık számára. Hatékony 

segítséget nyújt a felmerülı problémák 

megoldásában (SZMSZ, Nevelıtestületi kérdıív 18.) 

 

Erıs hivatástudattal rendelkezik (munkáltatói interjú, 

vezetıi interjú) 

 

Az intézményben határozott célok mentén mőködı, 

demokratikus elvek szerint rendezıdı közösséget 

teremt. (vezetıi interjú, munkáltatói interjú) 

 

Figyelemmel kíséri az intézményi változásokat, 

befolyásoló törvényi elıírásokat. Hatékony 

kommunikációt folytat a külsı partnereivel, 

kollégáival, szülıkkel. 

 

Kollégái számára továbbképzési lehetıségeket 

biztosít. Szorgalmazza képzés és önképzés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése 
és operatív irányítása 

 

 

 

 

 

 

megvalósítását. Az intézményi sajátosságokat 

figyelembe véve teret biztosít kollégái számára a 

szakmai fejlıdésre. A továbbképzési tervet 

figyelemmel kíséri. (Vezetıi interjú, Nev.test. 

kérdıív 20.) 

 

Tevékeny elısegítıje, mozgatója az intézményi 

pályázatoknak. A pályázatok az intézményi 

sajátosságokhoz kapcsolódnak, elısegítik a tanulási 

környezet javítását, a tanulási folyamatok 

támogatását. (Vezetıi pályázat, munkaterv és 

beszámoló) 

 

A mentorálás, belsı tudásmegosztás, jó gyakorlatok 

megosztási rendjének kialakítása, mőködtetése. 

 

Az intézményi célok elérését támogató 

kapcsolatrendszert alakított ki, melyet hatékonyan 

mőködtet és fejleszt. (munkáltatói interjú) 

 

A Szülıkkel partneri kapcsolatot mőködtet, közös 

programokat valósítanak meg, melyek segítik a 

tanulást támogató környezet kialakítását, gyermekek 

fejlesztését. (vezetıi interjú) 

 

Az intézményt a céloknak megfelelıen mőködteti, 

kiemelt figyelmet fordít a higiéniára, a biztonságos 

és szakszerő mőködtetésre. (helyszíni látogatás) 

 
 

 

 

 



Fejleszthetı terület:  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

 

A tehetséggondozás kereteinek 

megteremtése, módjának kidolgozása. 

(vezetıi interjú, önfejlesztési terv, szülıi 

kérdıív 7., munkatársi kérdıív 8.) 

Az intézmény lehetıséget teremt a tehetség 

kibontakoztatására.  

Projekt célja, indokoltsága:  

 

 

Cél: Azoknak a gyermekeknek, akik 

valamely területen kiváló adottságokkal 

rendelkeznek, és/ vagy magas szintő 

teljesítményre képesek, lehetıséget 

biztosítsunk képességeik kibontakoztatására. 

Indokoltság: a szülıi kérdıívek összesítése 

és a vezetıi tanfelügyeleti értékelés alapján. 

Projekt mérföldkövei, ellenırzési pontjai: 

 

  

Rövid távú cél: Tehetségcsírák felkutatása és 

beazonosítása az óvodai nevelés keretén és 

területein belül. 

Középtávú cél: Az intézmény átfogó 

tehetségprogramjának kidolgozása, külsı 

szakember bevonásával - 

Tehetségkoordinátor 

Hosszú távú cél: Az intézményünk 

Tehetségponttá válása. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat:  1. Az intézményünkben dolgozó 

óvodapedagógusok közül a szükséges 

létszámú tehetségfejlesztı pedagógus 

továbbképzésének lehetıvé tétele. A képzett 

tehetséggondozó kollégák hiányában, azok 

tanulmányi idejére, egy külsı szakember 

bevonása. 

 2. A gyermekcsoportok megfigyelése a 

külsı bevont tehetségkoordinátor segítsége, 

iránymutatása alapján. 



3. Tehetségcsírák felkutatása és 

beazonosítása az óvodai nevelés keretén és 

területein belül a begyőjtött információk 

tükrében. 

4. Az intézmény tehetséggondozó 

programjának megalkotása. 

5. A program bevezetéséhez és 

mőködtetéséhez szükséges dokumentumok 

elkészítése. 

6. Tehetségterületenként szakmai team 

felállítása, amely összefogja és koordinálja 

az adott területen folyó tehetséggondozó 

programot a szakmai munkaközösségek 

szoros együttmőködésével. 

(Tervezett területei intézményünkben: 

környezetvédelem és környezettudatos 

magatartás; a környezet téri- formai- 

mennyiségi megismerése; verselés, mesélés; 

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; ének - 

zene, énekes játék, gyermektánc; mozgás, 

mozgásos játékok)  

7. A gyermeki produktumok publikálása a 

szülık és a velünk kapcsolatban álló 

partnereink részére.(Gyakorisága: évi kettı 

alkalom) 

8. A lezárt tehetséggondozó év végén a 

szülık elégedettségmérése, kérdıíves 

formában. 

9. Az intézményünk a „Tehetségpont” cím 

pályázat kiírásainak való megfeleltetése. 

10. A pályázatra való jelentkezés, a Tehetség 

pont megvalósítása. 

A feladat végrehajtásának módszere:  
 

Információgyőjtés, elemzés, megfigyelés, 



 
 

önképzések, továbbképzés, mentorképzés, 

partneri megbeszélés (szülık), hálózat 

kiépítése, ellenırzés, értékelés. 

A feladat tervezett ütemezése:  Rövid távú: 2018. december 31-ig 

Hosszú távú: 2020. június 30-ig 

A feladat elvárt eredménye:  

 

 

 

 

A tehetségek fejlesztése intézményünkben, 

hogy a szunnyadó tehetségbıl 

teljesítményképes, kibontakozott tehetség 

alakuljon ki.  

A szülık, mint legfıbb partnereink 

megfelelı visszajelzéseket kapjanak a 

tehetséggondozásban részesülı gyermekük 

fejlıdésérıl. 

Olyan szakmai team megléte és mőködése, 

amely összefogja és koordinálja az 

intézményben folyó tehetséggondozó 

programot. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  

 

 

Intézményvezetı, óvodapedagógusok, 

nevelı munkát segítı alkalmazottak, külsı 

szakember (tehetségkoordinátor) szakmai 

munkaközösségek, szülık. 

 
 

 

Fejleszthetı terület:  

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

Információ áramlás biztosítása, nyílt 

kommunikáció a nevelıtestületben és az 

alkalmazotti közösségben. Vélemények 

kikérése a döntéshozatalok során. 

 

Kommunikáció áramlás, információátadás 

javítása a vélemények, jó ötletek 

megismerése érdekében. (pedagógus kérdıív 

26.) 



 Információ áramlás biztosítása, nyílt 

kommunikáció a nevelıtestületben és az 

alkalmazotti közösségben, vélemények 

kikérése a döntéshozatalok során, a 

vélemények és jó ötletek megismerése 

érdekében. 

Projekt célja, indokoltsága:  

 

 

Cél: Az intézményben a nyílt 

kommunikációáramlás hatékonyságának 

erısítése, támogatása, a vélemények 

kikérése, illetve a belsı információáramlás 

erısítése folyamatos, oda-vissza irányuló 

legyen a döntéshozatalok és a jó ötletek 

érdekében. A különbözı szakmai csoportok 

(munkaközösségek) fejlesztı 

együttmőködése, magas színvonalú szakmai 

mőhelymunka. 

Indokoltság: a pedagógus kérdıívek 

összesítése és a vezetıi tanfelügyeleti 

értékelés alapján. 

Projekt mérföldkövei, ellenırzési pontjai: 

 

  

A rövid távú cél: az alkalmazotti közösség 

figyelmének ismételt és folyamatos felhívása 

arra vonatkozóan: a különbözı intézményi 

kommunikációs csatornákon megosztott 

információk figyelése, megismerése. 

Középtávú cél: az alkalmazotti közösség 

tagjaiban olyan attitőd kialakítása, amely az 

intézményi információ - és kommunikáció 

áramlás fejlesztésében és fejlıdésében elıre 

haladást mutat. 

Hosszú távú cél: kölcsönös és hatékony 

információ - és kommunkáció ármlás 

kialakítása az intézményben.   

Ellenırzés: folyamatos visszacsatolás kérése 



írásban és/vagy szóban. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat:  1. Az egyes csoportok közötti 

együttmőködés, a szervezeti kultúra és a 

szakmai mőhelymunka színvonalának 

fejlesztése. 

2. A belsı információáramlás rendjét 

szabályozó dokumentum felülvizsgálata, 

szükség esetén kiegészítése, aktualizálása. 

3. Hatékony kommunikáció kialakítása a 

pedagógusok és az alkalmazottak között. 

Szakmai továbbképzéseken hallottak 

átadása, megosztása. 

4. Gyakoribb és rendszeresebb értekezletek, 

megbeszélések telephelyenként illetve 

intézményileg is (ezek alkalmával több ötlet 

cserélhetne gazdát). 

5. Gyakoribb hospitálások (jó és új 

módszerek, gyakorlatok). 

6.  Szakmai nap/délután a továbbképzéseken 

szerzett tapasztalatok átadására. 

7. Informatikai háttér erısítése, informatikai 

felzárkóztatás. (Ezt indokolttá teszi a 

csoportnaplók elektronikus vezetése, illetve 

az egyéb, nagyszámú adminisztráció.) 

A feladat végrehajtásának módszere:  
 
 
 

Információk győjtése a kommunikáció és az 

információ elakadásának okairól; a 

megfelelı információáramlás további 

biztosítása, rendszeres egyéni, 

nevelıtestületi/alkalmazotti megbeszélések 

telephelyen belül is, szakmai mőhelymunka; 

belsı tudásmegosztás fórumok mőködtetése; 

esetmegbeszélések, hospitálások; ellenırzés; 



értékelés. 

A feladat tervezett ütemezése:  

 

Rövid távú: 2018. augusztus 31-ig 

Középtávú: 2019. augustus 31-ig 

Hosszú távú: 2020. június 30-ig 

A feladat elvárt eredménye:  

 

 

 

 

Rövid távú: az alkalmazotti közösség 

figyelmének ismételt és folyamatos 

felhívására a különbözı intézményi 

kommunikációs csatornákon megosztott 

információk figyelése, megismerése (email, 

belsı levelek, értekezletek, egyéni vagy 

csoportos megbeszélések, szakmai 

mőhelymunka alkalmával). 

 

Középtávú: az alkalmazotti közösség 

tagjaiban azon attitődök kialakítása, 

fejlesztése, amelyek az intézményi 

információ - és kommunkáció áramlás 

fejlesztésében és fejlıdésében elıre haladást 

mutasson. Folyamatos oda-vissza áramló, 

visszacsatolással egybe kötött 

információáramlás az alkalmazotti 

közösségen belül. 

 

Hosszú távú: kölcsönös és hatékony 

információ - és kommunikáció áramlás 

kialakítása során az intézményben történı 

döntéshozatalok során nyíltan és aktívan 

merjék felvállalni véleményüket, másokat 

nem megbántva, a tiszteletadás és az 

alapvetı erkölcsi normák betartása mellett. 

 

A cél megvalósulása után várható változás az 

egész kollektívára vonatkozóan: kívánatos, 
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Intézmény neve:  Mezıberény Város Óvodai Intézménye 

Intézmény oktatási azonosítója:  028138 

Intézményvezetı neve: Kovács Annamária 

Intézményvezetı oktatási azonosítója: 72988707251 

Intézményfejlesztési / intézkedési terv 
neve/azonosítója:  

 

Az intézményi tanfelügyelet értékelési szakaszában 
feltárt kiemelkedı területek ismertetése, illetve a 

fejleszthetı területek javítására intézményfejlesztési/ 
intézkedési terv készítése. 

Terv kezdı dátuma:  2018.06.08. 

Terv befejezı dátuma:  2023.06.30. 

 

 

Kiemelkedı terület:  

1.Pedagógiai folyamatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

 

 

„Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai 
koherens egységet alkotnak (a munkatervek összhangba 
vannak a pedagógiai programmal. Stratégiai 
dokumentumok felülvizsgálata. (PP:, Munkatervek, 
beszámolók)  
 
Az intézményi dokumentumok elkészítésénél, valamint 
az intézményi célok megfogalmazásánál figyelembe 
veszik a mőködést befolyásoló adatokat és a 
szociokulturális eredményeket, melyek segítik az 
intézmény pozitív megítélését. (Önértékelési 
dokumentumok, interjú)  
 
Az éves munkaterv összhangban van a 
munkaközösségek munkatervében megfogalmazott 
céljaival, feladataival. (Munkatervek)  
 
Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai, 
helyi specialitások, sajátosságok az éves tervezésben, 
beszámolókban, szempontjai illeszkednek az intézményi 
önértékelési rendszerhez.(Beszámolók, interjúk) 

 

Az óvodavezetı és vezetık, valamint a pedagógusok 
megfelelı információval rendelkeznek a gyermekek 
szociális helyzetérıl. (interjú)  
 
A pedagógiai programmal koherens nevelési/tanítási 
eljárások kerültek kiválasztásra, melyek segítik, 
támogatják a gyermekek önálló tanulásának alakulását. 
A programjuk a „Komplex prevenciós óvodai programra 
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3. Eredménye 

 

 

 

 

 

4.Belsı kapcsolatok, együttmőködés, 
kommunikáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Az intézmény külsı kapcsolatai 

 

 

 

 

épül. A Freniet alternatív program elemeit is használják, 
a hagyományırzés mellett. A célok meghatározásánál 
figyelembe veszik az intézmény sajátosságait, 
környezettudatos nevelést és szemléletformálást, mely a 
„Zöld óvoda” cím elnyerése is kötelezi az intézményt. 
(vezetıi pályázat, PP, Munkaterv)  
 
Az intézménynek változatos, színes közösségépítı 
programjai, hagyományi vannak, hagyományos 
ünnepek, jeles napok, városi közös rendezvények, 
melyek megvalósulása nyomon követhetı. ( Beszámoló, 
Interjú) 

 

A tanulás- tanítás folyamatai tudatosan tervezettek. (PP) 
 
Figyelembe veszik a partnereik véleményét az 
intézményi mőködés szempontjából. (Interjú)  
A pedagógusok elkötelezettek az eredmények 
eléréséért.(interjú) 

 

Az intézmény belsı kapcsolatrendszerének 
középpontjában támogató szervezeti struktúra áll, mely 
a pedagógusok szakmai együttmőködésén 
(munkaközösségek) alapszik. A hatékony nevelı-oktató 
munka érdekében tervszerően mőködı, folyamatos 
megújulásra képes, innovatív munkaközösségeket 
alakítottak ki. Az intézmény vezetése támogatja és 
ösztönzi az intézményen belüli együttmőködéseket, 
támaszkodik munkájukra az intézményi célok 
elérésének érdekében Az intézményvezetı szorgalmazza 
a belsı szakmai teamek létrehozását, formális 
együttmőködését. Számít kollégái támogató 
együttmőködésére. (Interjú.)  
 
Az intézményen belül a szakmai tudásmegosztás, belsı 
továbbképzés megoldott; belsı innovációs programok 
megvalósítása során. (Interjúk.)  
 
A munkaközösségek felelısségteljes szerepet töltenek 
be a belsı tudásmegosztás mőködtetésében. 

 

A vezetı hatékonyan együttmőködik a fenntartóval 
(vezetıi interjú, pedagógus interjú).  
 
Az intézmény szakmai és közéleti tevékenységét 
különbözı elismerı díjakkal, címek elnyerésével (Zöld 
Óvoda) jutalmazták. ( Interjú, Önértékelés) 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelıs 
miniszter által kiadott az Óvodai 
nevelés országos alapprogramban 
megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való 
megfelelés. 

 

 

 
Az intézmény hagyományai fontosak, melyek 
megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, a 
szervezet mőködésében és a nevelı munkában. Az 
intézményben dolgozók és külsı partnereik ismerik és 
ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 
megismertetik a gyerekekkel, szülıkkel is, nyitottak új 
hagyományok teremtésére. (interjúk, beszámolók, 
intézményi bejárás)  
 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, 
követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 
intézményvezetés 
 
 
 
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az 
intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami 
az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési 
tervekben rögzítésre is kerül. (Ütemterv, 
Munkaközösségi terv)  
 
A humán erıforrások képzése tudatosan tervezett. A 
továbbképzési és beiskolázási irányvonalakat az 
operációs dokumentumok feladatai, céljai határozzák 
meg.” 
 

 
 

 

Fejlesztésre kijelölt terület:  

1.Pedagógiai folyamatok 

 

1.6. Hogyan mőködik az ellenırzés az intézményben? 

Az ellenırzések eredményeit felhasználják az intézményi 
önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is. 

(1.6.22.) 

„Az ellenırzések eredményeit folyamatosan használják 
fel az intézményi önértékelésben, és a pedagógusok 

önértékelése során is.” 

A fejlesztés célja, indokoltsága:  

 

Vizsgálni kell az intézmény stratégiai dokumentumaiban 
(PP) megfogalmazott célok elérését biztosító pedagógiai 
folyamatok (tervezés, megvalósítás, ellenırzés, értékelés) 
rendjének tudatosságát, hatásosságát, fejlesztı jellegét.  
 
Cél: a munkatervek, beszámolók, továbbképzési tervek, 
intézményi önértékelés eredményeinek szinkronizálása az 
intézmény stratégiai dokumentumaival.  
 
Tervezés: Az intézményi önértékelési ciklust lezáró 
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intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása.  
 
Megvalósítás: Az intézmény nevelési-oktatási céljai 
határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 
alkalmazását.  
 
Ellenırzés: célja a visszacsatolás. Célok teljesítésének és a 
feladatok teljesítésének figyelése. Kiemelt vezetıi feladat. 
  
Értékelés: az ellenırzés során feltárt adatokra támaszkodva 
vizsgálja, hogy a nevelı-oktató munka, annak eredményei 
mennyiben felelnek meg a pedagógiai programban 
megfogalmazott célkitőzéseknek. Feladata, hogy 
megerısítse a nevelıtestület pedagógiai tevékenységének 
helyességét, vagy feltárja a hiányosságokat.  
 
Korrekció: A célok elérése érdekében aktualitásnak 
megfelelıen változtatni kell.  

Fenntarthatóság: az intézkedési terv elemeinek beépítése 
az éves munkatervekbe.  

Indokoltság: pedagógus önértékelés, intézményi 
önértékelés, intézményi tanfelügyeleti értékelés 

A fejlesztés mérföldkövei, ellenırzési 
pontjai:  

 

Rövid, közép és hosszú távú cél: 

dokumentumlista, nevelıtestületi, munkaközösségi, 
vezetıi értekezletek jegyzıkönyvei folyamatosan 

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

A feladat:  

 

 

� A fejlesztendı területek konkretizálása, az éves 
intézményi önértékelés eredményeinek 
felhasználása a következı nevelési év tervezése 
során. A feladatok megjelenítése, konkretizálása 
éves munkatervi lebontásban történik.  

�  Új beszámoló szempontsor elkészítése az 
önértékelésnek megfelelıen.  

�  A BECS átszervezése, hatékonyabb 
feladatkiosztás.  

A feladat végrehajtásának módszerei:  megbeszélések, a nevelı-oktató munka értékelése, 
elemzése, tanulságok levonása  

A feladat elvárt eredménye:  

 

Az éves munkaterv összhangja a stratégiai 
dokumentumokkal, a munkaközösségek terveivel - 
összehangolt intézményi dokumentumok, az intézményi 
céloknak megfelelı pedagógiai folyamatok. 
Stabil, innovatív nevelıtestület dolgozzon az 
intézményben.  

A feladat tervezett ütemezése:  

 

Rövid távú: 2018. augusztus 31-ig 

Középtávú: 2020. augusztus 31-ig 
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Hosszú távú: 2023. június 30-ig 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  Felelısök: intézményvezetı és az intézményvezetı-
helyettesek, a BECS és a nevelıtestület tagjai 

 

Fejlesztésre kijelölt terület:  

3. Eredmények 

 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába 
lépését, tanulási útját? 

A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. 
(3.4.10.) 

„A gyermekek iskolai teljesítményének, 
eredményességének figyelemmel kísérése alakuljon 
megfelelı szabályozás mellett, mely nagy segítséget 

jelent az értékelı munkában.” 

A fejlesztés célja, indokoltsága:  

 

Az intézmény nem szabályozta a gyermekek követésének 
egységesen kialakult rendjét és eljárását, s az ehhez 
kapcsolódó belsı folyamatait. 

Cél: A folyamatszabályozás tervszerővé teszi a mérési 
eredményekre történı reagálást, így a gyermekek 
követésének rendjét, eljárását. 

Indokoltság: A belsı és külsı mérések tervszerő, 
összehangolt rendszere támogatja a 
kompetenciafejlesztést, ezáltal a kialakult követést 
gyermekenként, csoportonként. 

Intézményi önértékelés, intézményi tanfelügyeleti 
értékelés, interjú. 

A fejlesztés mérföldkövei, ellenırzési 
pontjai:  

 

Rövid, közép és hosszú távú cél:  

mérési eredmények, százalékos kiértékelés (Excel), 
jegyzıkönyvek, eljárásrend-szabályzó dokumentumok  

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

A feladat:  

 

� Feltárni a nevelıtestület ehhez kapcsolódó 
kollektív tudásának, képességeinek meglévı és 
hiányzó elemeit.  

� Mérési-értékelési csoport létrehozása.  
� Az intézmény kidolgozza a mérési és értékelési 

rendszerét, a szervezeti kereteket. Szabályozza 
mérési-értékelési rendszerének folyamatait, 
kidolgozza az erre vonatkozó eljárásrendet.  

� Bemeneti, diagnosztikus mérések, kimeneti 
mérések ütemtervének elkészítése.  

� Mérési feladatlapok összeállítása a bemeneti, 
kimeneti mérésekhez.  

� Intézményi szinten fontos feladat - nevelıtestületi 
értekezleten - az éves intézményi önértékelés során 
a mérések eredménymutatói és vizsgálatuk, az 
intézmény mérési eredményeinek vizsgálata az 
országos és kisvárosi település kategóriája 
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eredményeihez viszonyítva.  
� A folyamatszabályozás kiterjed a gyermekek 

követésére az iskolába lépést követıen: 
- eddigi kapcsolattartás mélyítése, 
- újabb kapcsolatok kiépítése, 
- partneri viszony létrehozása, 
- közös programok az általános iskolákkal, 
- az eddigi jól mőködı programok megtartása, 

fejlesztése. 
� Az elkövetkezı nevelési években kiemelten kell 

kezelni a gyermekek követését az általános 
iskolákkal kiépített kapcsolatok alapján, a helyi 
versenyszféra és a más városokba kerülı 
gyermekeink miatt. 

� Feladatunk továbbá a jó eredmények megtartása. 
� Nyitás a helyi iskolák felé: egymás 

rendezvényeinek gyakoribb látogatása 
(iskolanyitogató, óvodai nyílt napok, látogatás a 
régi oviba illetve a leendı iskolába…)  

A feladat végrehajtásának módszerei:  elemzés, kiértékelés, tudatos tervezés, fejlesztés, mérés, 
nyomon követés, folyamatos visszacsatolás, értékelés  

A feladat elvárt eredménye:  

 

Legyen érték a jó méréseredmény, a tudás, a jó tanulmányi 
eredmény, melyet a mi intézményünkbıl kikerült 
gyermekek visznek tovább. 
 
Jó gyakorlatok megismerése, minden kolléga érezze 
feladatának az eljárásrend által ezen kompetencia 
fejlesztését. Pozitív irányban változzon a pedagógusok, a 
szülık hozzáállása a gyermekek „után követésének”. 
 
A „régi” ovisaink továbbra is szeretettel járjanak vissza az 
óvodájukba. 

Az intézmény gyorsan, kiszámíthatóan reagál a mérési 
eredményeire, s ezáltal a gyermeki követés is megfelelı 
eljárással történik. 

A feladat tervezett ütemezése:  

 

Rövid távú: 2018. augusztus 31-ig 

Középtávú: Mérési-értékelési ütemterv elkészítése – belsı 
mérések rendszere 2020. augusztus 31-ig 

Hosszú távú: Éves munkatervben folyamatosan minden 
nevelési év szeptember 1-je, 2023. június 30-ig 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  az intézményünk vezetése és a nevelıtestület, a szülık, 
általános iskolai tanítók és intézményvezetıik 
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Fejlesztésre kijelölt terület:  

5. Az intézmény külsı kapcsolatai 

 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

Rendszeres, kidolgozott és követhetı az intézmény 
panaszkezelése. (5.2.6.) 

„Az intézmény panaszkezelése alakulóban van, 
szükséges hogy rendszeres, kidolgozott és követhetı 

legyen az intézmény számára.” 

A fejlesztés célja, indokoltsága:  

 

Cél: Az intézmény külsı partnereivel való kapcsolat 
folyamatainak pontosítása; az együttmőködés 
tartalomleírása, elégedettség megismerése.  

A panaszkezelési eljárás aktualizálása, pontosítása, a külsı 
partnerekkel való megismertetése.  

Indokoltság: az intézményi önértékelési mutatók, az 
intézményi tanfelügyeleti értékelés alapján. 

A fejlesztés mérföldkövei, ellenırzési 
pontjai:  

 

Rövid, közép- és hosszú távú cél: 

eljárásrend-szabályzó dokumentumok, jegyzıkönyvek, 
elégedettségmérı-kérdıívek  

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

A feladat:  

 

� Az intézmény külsı partnereinek tájékoztatási, 
véleményezési lehetıségeinek felülvizsgálata, 
fejlesztése.  

� Az intézményi éves önértékelés keretében 
elégedettségük vizsgálata.  

� A SZMSZ átdolgozása, panaszkezelési eljárás 
aktualizálása, partnerekkel való ismertetése.  

A feladat végrehajtásának módszerei:  kérdıívek, szülıi interjú  

A feladat elvárt eredménye:  

 

A munkatársak tisztában vannak az intézmény külsı 
kapcsolatrendszerével, ismerik az azonosított partnereket.  
Hatékony együttmőködés a külsı partnerekkel, a külsı 
partnerek elégedettsége.  

Hatékony panaszkezelés: a felmerülı problémák, viták a 
legkorábbi idıpontban a legmegfelelıbb szinten való 
feloldása, megoldása 

A feladat tervezett ütemezése:  

 

Rövid távú: SZMSZ átdolgozása – panaszkezelési eljárás 

aktualizálása: 2018. augusztus 31-ig 

Középtávú: 2020. augusztus 31-ig 

Hosszú távú: 2023.június 30-ig 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  intézményvezetı, intézményvezetı-helyettesek, alkalmazotti 
közösség tagjai 

 
 




