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- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)  

- Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott, és a mindenkor aktuális önértékelési, 

tanfelügyeleti kézikönyvek 

 

Önértékelési, tanfelügyeleti kézikönyvek  

Oktatási Hivatal: Utolsó letöltések: http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/ 2016.03.15. 

 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Második, javított kiadás. Az Oktatási Hivatal 

által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25- én jóváhagyott 

tájékoztató anyag 

http://www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/onertekelesi kezikonyv

ovoda 160127.pdf  

 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. Harmadik, javított kiadás. Az 

Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25-én 

jóváhagyott tájékoztató anyag 

http://www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/PSZE kezikonyv ovodai

160128.pdf 

 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat 

http://www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/utmutato a pedagogusok

minositesi rendszereben 3jav.pdf 

 

- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés 

Negyedik, javított kiadás 

https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/pem/ovoda negyedik.pdf 

 

- Kompetenciaértelmezések és indikátor példák 

https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/pem/ovoda k.pdf 

 

- Felhasználói útmutató az önértékelés során használt informatikai felületekhez 

(Utolsó frissítés: 2016. március 16. 
https://dari.oktatas.hu/files/utmutato onertekeles.pdf 
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§ 

 

Bevezető gondolatok - Töprengés a minőségről 

 

”Mindnyájan érezzük, hogy a világ milyen gyorsan - és egyre gyorsabban – változik 

körülöttünk. Akarva – akaratlanul magunk is részesei (okozói, szenvedői, 

haszonélvezői) vagyunk ezeknek a változásoknak, melyek következtében az emberek 

jellemének, képességeinek jelentősége minden eddiginél nagyobb lett.  

Újra kell gondolnunk, milyen viselkedésre van szüksége az egyénnek és a szervezetnek 

ebben a változó világban. „Hatékonyság”, „kompetencia” és „érzelmi intelligencia” – 

három olyan fogalom, amely talán jó kiindulópont lehet a válasz megtalálásához.” 

(Klein Sándor) 

 

 

Fogalomtár – „Hogy egy nyelven beszéljünk” 

 

 Adatgyűjtő eszközök, adatforrások: Olyan eszközök, amelyek segítségével adatokat 

kap az intézmény az egyes elvárások értékeléséhez.  

 Adatok: Tények, fogalmak olyan megjelenési formája, amely alkalmas (eszközökkel 

vagy akár azok nélkül is) értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra. Az adatokból a 

feldolgozás útján információkat, azaz új ismereteket nyerünk. Ezek elemzésével az 

értékelést elvégzi az intézmény.  

 Ellenőrzés: Az az eljárás, melynek során az eljárásban részt vevő külső szereplők az 

intézményi elvárásrendszernek való megfelelést vizsgálják.  

 Elvárás: A területekhez, szempontokhoz kapcsolódó elvárás-megfogalmazások 

(minek kell teljesülnie az adott területen, tevékenységek, követelmények).  

 Értékelés: Az az eljárás, melynek során az eljárásban részt vevő külső szereplők az 

ellenőrzés eredményeképpen megállapított megfelelési tényeket adott módszertan, 

skála mentén értelmezik és besorolják.  

 Intézkedési terv: Az intézmény fejlesztési feladatait, de legalábbis a fejlesztésekben a 

felelősség megoszlását, a végrehajtás céljait (pl. konkrét célkitűzések, határidők) és a 

szükséges erőforrásokat (pl. munkaórák, pénz) meghatározó, az önértékelés 

eredményeképpen létrejött dokumentum.  

 Önértékelés: A szervezet vagy az egyén – vezető és pedagógus - tevékenységeinek, 

képességeinek, tudásának, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga 

által; e kézikönyvben a standardban meghatározott és intézményi elvárásokkal bővített 

elvárásoknak való megfelelés vizsgálatát és kritikai megítélését magában foglalja. 
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 Önértékelést Támogató Munkacsoport: Az intézményi önértékelés tervezését, 

koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző pedagógusok az intézményvezető 

által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog- és felelősségi körrel felruházott 

csoportja.  

 Önfejlődési terv: A vezető és a pedagógus önfejlődési célkitűzéseit, önmagától elvárt 

kompetenciafejlődési eredményeit rögzítő, az önértékelés során megalkotott 

dokumentum.  

 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet): A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 86-87.§ által meghatározott ellenőrzés.  

 Pedagógusok/intézményvezetők/intézmények általános elvárásrendszere: A 

köznevelésben betöltött szerepük alapján, a feladatellátás minőségét feltételezetten a 

legjobban meghatározó, a pedagógusokra/ intézményvezetőkre/ intézményekre 

vonatkoztatható jellemző és lényeges tulajdonságok összessége.  

 Pedagógusok/intézményvezetők/intézmények intézményi elvárásrendszere: Az 

általános elvárások intézményi céloknak, intézményi minőségnek megfelelően 

értelmezett változata.  

 Rendszer: Egymással kapcsolatban álló elemek/folyamatok összessége, mely egy 

adott cél/eredmény elérésére szerveződik.  

 Szempont: Az egyes területek vizsgálatához rendelhető minőség. A kézikönyv a 

szempontokat általában kérdések formájában fejti ki.  

 Szintek: Az önértékelési standardban alkalmazott alapvető pedagógus, vezető, 

intézményre tagolt csoportosító fogalmak.  

 Tanfelügyeleti/önértékelési standard: A pedagógiai-szakmai ellenőrzés/intézményi 

önértékelés fő területeinek, részterületeinek, elvárásainak, folyamatának, 

módszertanának és eszközeinek módszertani kézikönyvben rögzített leírása.  

 Területek: Az egyes szinteken belül a vizsgálandó területek, amelyek alá szempontok 

és elvárások rendeződnek (nagy egységek: pedagógus 8 terület, vezető 5 terület, 

intézmény 7 terület).  

 

Bevezető - A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda pedagógiai céljai 
 

A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programjának céljai - Az 

óvoda  az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, azok 

megvalósításában hol tart. 

 

 

Nevelőtestületünk 2012-ben – a fenntartói és partneri igényeknek is megfelelve – elkészítette, 

2015-ben pedig az óvodákkal szemben támasztott általános elvárásokhoz igazítva néhány 

ponton módosította pedagógiai programját, amelyben megfogalmaztuk intézményünk 

pedagógiai hitvallását, nevelő - fejlesztő munkánk pedagógiai elveit, értékeit, céljait, és 

meghatároztuk a hozzá kapcsolódó feladatokat, eszközöket. Az önértékelés során azt 
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vizsgáljuk, hogyan tud a pedagógus, a vezető, a pedagógiai munkát segítők közössége,  és az 

intézmény megfelelni saját céljainak, azok megvalósításában hol tartunk. 

 

Nevelőtestületünk a személyiség mibenlétét az alábbiakban látja: 

A személyiség külső hatásokra kialakult belső feltételeknek, valamint öröklött adottságoknak, 

lehetőségeknek az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri és megismételhetetlen 

integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a környezethez. 

 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztésének: 

 a (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert 

döntései meghozatalában 

 a képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések kivitelezésének 

eredményessége. 

 

Nevelőmunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek 

eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik 

kivitelezésében pedig eredményesek. 

 

1. Az értelem fejlesztése 

Célunk a tanulási motívumok fejlesztése: 

 a megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása 

 a felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás, a 

problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata 

 az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása / megtanítása biztosítja, a játék, a 

játékosság kapcsán a szimuláció gazdag eszköztára pedig támogatja az egyes témák 

feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését 

 optimális teljesítmény vágy kialakítása a következetes és reális értékeléssel, a 

szélsőségektől mentes, a tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb 

helyzetekben, mikor a gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát, 

érzékelve saját változásukat és fejlődésüket. 

 

Célunk az értelmi képességek fejlesztése: 

 a megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás 

képessége, a kísérletezés, elemzés és érvelés 

 a beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező 

tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata 

 a gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, 

az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás 

 a tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati 

és értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során. 

 

Célunk a segítő életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés 

Gyermekeink különböző családi háttérrel különböző közösségekben élnek. Többen 

tagjai lehetnek különféle nemzetiségeknek, szüleik által vallási felekezeteknek, egyúttal 

tagjai a magyar nemzetnek. A gyermekek az óvodában is tagjai egy óvodai csoportnak, 

a fejlesztési folyamatban pedig gyakran egy-egy kisebb csoportnak, valamint a teljes 

óvodai közösségnek. A későbbiek során személyes kapcsolataik egyre inkább átszövik 

egész életüket. Ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy 
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tágabb csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket, fejleszteni 

szükséges képességeiket és szociális motívumaikat. 

 

 

Célunk a szociális képességek fejlesztése 

 szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek 

aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális 

befolyásolási képességének fejlesztése 

 a kötődés képességének fejlesztése, melynek gazdagsága, ereje és minősége 

meghatározza a szociális életminőséget, a szociális viselkedést, és a személyiség 

szociális fejlődését 

 csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és 

fejlesztése a gyermekeink életkorához illeszkedő ünnepeink megünneplése, 

versenyek, és számos, az óvodai életre jellemző helyzetek során – törekszünk a 

reális ön – és társértékelés kialakítására 

 Az együttműködés, a vezetés és a versengés képességeinek megalapozása és 

fejlesztése a segítő együttműködés rendszeres alkalmazásával, a segítő nevelői 

magatartás megtapasztalásával, valamint a mozgásos és a különböző 

versenyjátékok gyakorlása során. 

 

2. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés 

AZ embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg - lelkileg 

egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, 

védeni tudja önmagát: optimális legyen személyiségének működése, fejlődése. E funkció, 

e célok eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes 

érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. 

A személyre szóló nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre 

nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a 

személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Óvodai nevelésünk célja, ezen 

képességek megalapozása. 

 

Célunk az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes 

motívumok kialakítása 

 az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a 

komfortszükséglet a mozgás és élményszükséglet 

 önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a 

konfliktusok kezelésére történő nevelés kapcsán 

 a szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és 

öntevékenységi vágy 

 önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés, a  

reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként. 

 

Célunk a személyes képességek fejlesztése 

 az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése az egészséges és kulturált 

étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta 

munkatevékenységek kapcsán 

 testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek 

 az önvédelmi képesség, mint egészségvédő és identitásvédő képességek 

fejlesztése 
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 az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az 

önfejlesztés képességeinek megalapozásával. 

 

 

3. Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése 

Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a kompetenciának megfelelő 

tehetség. Ahányféle speciális kompetencia, annyiféle tehetség is létezik. 

 Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetség ígéretes gyermekek 

felismerése, fejlődésük elősegítése és támogatása 

Óvodánkban a tehetség ígéretes gyermekek fejlesztését a gyermekek közötti 

különbségeket figyelembe vevő differenciált foglalkoztatással tudjuk 

megvalósítani. 

4. Célunk a játékon keresztül tudományosan és sokoldalúan közvetíteni az 

ismereteket, és megalapozni a környezettudatos magatartást  

5. Célunk a nemzetiségi óvodai nevelés során az óvodás korú gyermekek életkori 

sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és 

kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése. 

 

6. Célunk, hogy a nevelés és fejlesztés a gyermekek és felnőttek számára egyaránt nyugodt 

légkörben, és megfelelő feltételek mellett történjen 

 

7. Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel a 

veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre. 

 

8. Célunk, hogy az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők tudásuk legjavát adva, 

ismereteik folyamatos bővítésével neveljék és fejlesszék a gyermekeket. 

 

9. Célunk a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvodai nevelés / 

fejlesztési folyamatában. 

 

10. Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, velük 

együttműködve végezzük munkánkat. 

 

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, 

melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre. 

 

 

I. Pedagógus – Vezető – Intézmény önértékelése 
 

I.1. Az intézményi önértékelés alapelvei 

Mindenki számára biztonságot ad, ha megállapodik a testület azokban a szabályokban, 

melyeket tiszteletben tart az értékelési rendszer. 

Alapelveink meghatározzák az értékelés működtetését, és ezek az „elvi” kérdések a 

gyakorlatban viselkedési, működési, dokumentálási etikává válnak, melyekről a jogszabályi 

elvárásoknak is megfelelve a közösség dönt, és a közösség ellenőrzi azok betartását. 
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Alapelveink 

 Célorientáltság elve: Az értékelési rendszer a pedagógiai programban meghatározott 

célok elérését vizsgálja és segíti 

 

 Pedagógiai megalapozottság elve: Fontos, hogy az értékelés során meg tudjuk 

fogalmazni azokat a korszerű pedagógiai jellemzőket, melyek megvalósulását 

vizsgáljuk. Ennek megfelelően az intézményi elvárásrendszerünk olyan elemeket 

tartalmaz, melyeket helyi nevelési programunk, illetve a pedagógiai és pszichológiai 

szakirodalom általánosan is elfogadhatónak tekint, valamint mérésére a gyakorlatban 

többnyire már bevált mérőeszközök állnak rendelkezésre. 

 

 A fejlesztő szándék alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka javítása. Az 

értékelés nem hibákat keres, hanem elsősorban a fejlődés irányait hivatott 

meghatározni. Fontos hogy: 

- Alkalmas legyen a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására 

- Tegye lehetővé a problematikus, fejleszthető területek azonosítását és a 

fejlődésre irányuló célok kijelölését 

- Mutassa ki a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények közötti 

különbséget 

- Legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására 

- Segítse a dolgozók és az óvodavezetés közötti információcserét 

- Segítse az óvodavezetést abban, hogy jobban megismerje a dolgozók szakmai 

eredményeit, véleményét 

 

 Sokoldalúság elve: Az értékelés a pedagógiai tevékenység sokszínűségének 

megfelelően – az előírásoknak is megfelelve - a lehető legtöbb területet érinti.  

Az önértékelési rendszer: 

- minden értékelt számára egyértelművé kívánja tenni, hogy tevékenységét, 

munkáját milyen kritériumrendszer alapján ítéljük meg  

- figyelembe veszi mind a nevelőmunkával, mind pedig az óvoda működésének 

szervezésével kapcsolatos tevékenységeket 
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- lehetőséget biztosít, hogy minél többen vegyenek részt egy-egy dolgozó 

értékelésében 

- prioritásként is lehetőséget biztosít, hogy minél jobban vonjuk be az érintettet 

az önértékelési folyamatba 

 

 A méltányosság elvének megfelelve a rendszerünk: 

- objektivitásra törekszik 

- lehetőséget biztosít az értékeltnek, hogy kifejthesse a véleményét a róla 

gyűjtött adatokkal kapcsolatban 

- az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető  

- fontos, hogy segítsen a fejlődés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel 

kapcsolatos egyéni döntések meghozatalát bízza az értékeltre 

- Az értékelés az erősségeket is ugyan olyan súllyal vizsgálja 

- a különböző intézményértékelési dokumentumokat - kivéve az átfogó 

intézményi önértékelés eredményeire alapozott Intézkedési tervet - az értékelés 

eredményeinek nyilvános megjelenítésére kizárólag a személyiségi jogok 

tiszteletben tartásával kerülhet sor 

 

 Konszenzus elve: Az alapvetően fejlesztő szándékú célkitűzéseinkből következik, 

hogy értékelési rendszerünk az ellenőrző funkció mellett értékelő funkciót tölt be. 

Mivel az értékelés szempontjai egy központilag, előre meghatározott normarendszerre, 

ugyanakkor intézményünk sajátosságainak figyelembevételével létrehozott 

kritériumokra épül:  

- az értékelés szempontjaihoz rendelt intézményi elvárásrendszer kidolgozásában 

a nevelőközösség által felhatalmazott kollégák, elfogadásában pedig a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vett. 

- a nevelőtestület által elfogadott önértékelési rendszer – a rendszerleírásnak és 

eljárásrendnek megfelelően – valamennyi dolgozóra nézve kötelező. 

- az értékelő beszélgetések során az értékelő és értékelt személyek közös 

megállapodása alapján lehetőség nyílik az értékelés eredményeinek 

módosítására pozitív, vagy negatív irányban egyaránt. 
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 Kivitelezhetőség elve: Az értékelési rendszer – a túlzottnak vélt központi elvárások 

mellett/ellenére  

- figyelembe veszi a nevelőtestület és a vezetők terhelhetőségét, nem zavarhatja 

a pedagógiai folyamatokat 

- tekintettel arra, hogy a rendszer működtetésére korlátozott erőforrás (ember, 

idő) áll rendelkezésünkre, fontos hogy zökkenőmentesen, külső erőforrások 

igénybevétele nélkül tanuljuk meg/tudjuk azt működtetni 

 

 Mérhetőség elve: Az értékelési rendszer tartalma mérhető kategóriákat tartalmaz, 

melyek többnyire világosan, pontosan kerültek meghatározásra.  

Fontos hogy: 

- minden szemponthoz rendelt elvárás tevékenységekben tetten érhető legyen, és 

maga a tevékenység az, ami értékelendő 

- megfelelő adatok birtokában vizsgálódjunk, vonjunk le következtetéseket, 

értékeljünk 

- a rendszerünk tartalmazhat néhány olyan szempontot, melyek értékeléséhez 

nem rendelkezik minden értékelő kellő információval. Ebben az esetben az 

erre történő utalást az adott értékelő lap tartalmazza.  

 

I.2. Az önértékelés célja, és elvárható eredményei 

I.2.1. Az önértékelés jogszabályban deklarált általános célja  

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket 

tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, 

önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét.  
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I.2.2. Minőségi célok - Az intézmény saját minőségcéljai  

 A pedagógiai munka hatékonyságának növelése. 

 Az előrehaladás objektív mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz képest. 

 A pedagógusok felkészülésének megsegítése a tanfelügyeleti ellenőrzés, valamint a 

minősítés előtt 

 A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók fejlődésének elősegítése 

 A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval történő hatékony 

együttműködés kialakítása és fenntartása 

 A szakmatanuló szervezeti kultúra kiépítése, megerősítése 

 

I.2.3. Az önértékelési rendszer működtetésétől várt eredmények  

 A pedagógusok és a munkájukat segítők az óvoda Pedagógiai Programjának 

célrendszere, alapelvei, és feladatai alapján valósítják meg pedagógiai 

gyakorlatukat. 

- Fejleszti a programcélok megvalósítását  

- Fejleszti a pedagógiai munka minőségét 

 Az önértékelés gyakorlatának fejlődése intézményi szinten, az önfejlődési 

programok megvalósítása egyéni szinteken: 

- Az önértékelés igénye és képessége javul 

- Segíti az egyéni igények és erősségek feltárását 

- A tanfelügyeleti ellenőrzésekhez hasonló szituációk teremtésével a 

tanfelügyeleti ellenőrzések, gyakornoki vizsgák és a minősítési eljárásokra 

történő felkészülés támogatása 

 Az intézményben működő „jó gyakorlatok” közkinccsé tétele az egyéni és 

intézményi szinteken kiemelkedő területek meghatározásával.  

 A szakmai működést támogató partneri igények folyamatos feltérképezésével az 

elégedettség és eredményesség biztosítása, fokozása.  

- Segíti a csoportokban dolgozó felnőttek minél eredményesebb 

együttműködését 

- Javul a kommunikáció a szervezeten belül és kívül 
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 A szervezeti kultúra fejlődése a tanuló szervezet egyre több ismérvét tudhatja 

magáénak. 

- Lehetővé teszi az intézményi feladatok optimálisabb elosztását 

- Biztosítja a szervezeti problémák azonosítását és megoldását 

- Közös értékrendet és etikát teremt 

 Folyamatos minőségfejlesztés; a PDCA ciklus gyakorlatának érvényesítése a 

stratégiai és operatív célok megvalósítása során. 

- Segít a döntések előkészítésében 

 

I.3. Az önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés kapcsolata 

Az önértékelés önmagában is megfelelő eszköze lehetne a minőségértékelésnek és 

minőségfejlesztésnek, azonban az önértékeléshez szorosan kapcsolódik a külső szakmai, 

tanfelügyeleti ellenőrzés és értékelés. A tanfelügyeleti ellenőrzés bevezetésével az 

ágazatirányítás megteremtette a lehetőségét annak, hogy az intézmény objektív, külső 

visszajelzést kapjon pedagógiai munkájukról, amely egyúttal az önértékelés eredményére, az 

óvoda belső szabályozó dokumentumaival koherens intézményi elvárások teljesülésére 

vonatkozó visszajelzés is. 

 

Intézményünkben önértékeléssel és külső szakmai ellenőrzéssel érintettek:  

 óvodapedagógus 

 óvodavezető 

 óvodaintézmény 

 

I.4. Az önértékeléssel járó feladatok és azok megosztása 

 

I.4.1. Az intézményvezető feladatai 

Az intézmény vezetője érvényesíti és támogatja az önértékelési programban meghatározott 

feladatok elvégzését, gondoskodik a szükséges erőforrásokról. A nevelőtestület tagjai közül 

kijelöli az Önértékelést Támogató Munkacsoport (Minőséggondozó – Önértékelési szakmai 

munkaközösség, a továbbiakban ÖMK) tagjait, meghatározza a feladataik ellátásához 

szükséges jog-és hatáskörüket. 

Az irányítási feladatokon kívül további feladatai:  
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 gondoskodik a nevelőtestület tájékoztatásáról, az önértékelési feladatok ellátásához 

szükséges információk közzétételéről, 

 megalkotja az intézmény önértékelési programját, 

 véglegesíti az ÖTM és a nevelőtestület által megalkotott intézményi elvárás rendszert, 

és rögzíti az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszerében. 

 jóváhagyja az éves önértékelési tervet/programot. 

I.4.2. Önértékelést Támogató Munkacsoport - Minőséggondozó - Önértékelési szakmai 

munkaközösség 

Az önértékelésben minden pedagógus, illetve az Önértékelési program II. fejezete szerint 

valamennyi pedagógiai munkát segítő és egyéb alkalmazott részt vesz, ugyanakkor a 

folyamatokat az Önértékelést Támogató Munkacsoport (továbbiakban ÖTM 

(Intézményünkben: Minőséggondozó - Önértékelési szakmai munkaközösség) koordinálja. 

 

A 6 főt foglalkoztató óvodánkban az intézményi szintű ÖTM-nek két tagja kell, hogy legyen.  

 

Az önértékelési folyamat irányításáért felelős Önértékelést Támogató Munkacsoport 

vezetőjét, valamint az intézményi szintű munkacsoport, melynek tagjait az óvodavezető 

bízza meg, és a nevelőtestület véleményének kikérésével kijelölésükről az alábbi szempontok 

mentén dönt: 

 Minőségügyi „előélet”:  

- minőségügyi munkacsoportban történő korábbi feladatvállalás 

- minőségügyi képzettség (továbbképzés, önképzés)  

 A minőség és minőségfejlesztés iránti elkötelezettség: 

- kiemelkedő szakmai, IKT és minőségfejlesztési kompetenciák  

  (rendszerszemlélet, kommunikáció, szervezés, együttműködés…) 

- kimagasló ismeretek a köznevelés értékelési keretrendszerét meghatározó  

  jogszabályokról 

 

A munkacsoport vezetőjének és tagjainak megbízatása annak visszavonásig érvényes.  
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I.4.3. Az Önértékelést Támogató Munkacsoport jog- és hatásköre, feladataik 

 

Fő feladatok: a tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelési rendszer kiépítése és az 

önértékelés lebonyolításának tervezése, irányítása, koordinálása, támogatása és 

ellenőrzése.  

 

A munkacsoport konkrét feladatai:  

- Javaslat kidolgozása az intézményi elvárásrendszer megalkotásához, tevékeny 

részvétel az intézményi elvárásrendszer meghatározásában, szükség szerinti 

aktualizálásában.  

- Általános tájékoztatás az önértékelési rendszer bevezetéséről, és konkrét tájékoztatás 

nyújtása aktualitás szerint az intézmény partnerei számára (szülők, fenntartó). 

- Az ötéves önértékelési program és a mindenkori éves munkaterv részét képező éves 

önértékelési terv elkészítése. 

- Döntés az éves tervbe bekerülő önértékelésben érintett pedagógusokról, az 

adatgyűjtésbe bevont kollégákról és feladataikról, a feladatok megvalósításának 

határidejéről.  

- Intézményvezetői és nevelőtestületi jóváhagyást követően az éves terv rögzítése az 

Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszerébe. 

- Szakmai és technikai segítségnyújtás az önértékelésben érintett pedagógusok részére. 

- Az adatgyűjtésbe bevont kollégák tájékoztatása, felkészítése, támogatása. 

- Önértékelési kiscsoportokban vezetői feladatvállalás az adatgyűjtésben. 

- Az Oktatási Hivatal informatikai felületének kezelése, a hozzáférés jogosultságai szerint 

- Az önértékelés éves feladatai megvalósításának nyomon követése, a folyamat 

minőségbiztosításának ellátása, a feladatellátást akadályozó tényezők jelzése az 

intézményvezető felé. 

- Az átfogó intézményi önértékelés összegző feladatainak ellátása, az intézményvezető, és a 

nevelőtestület tájékoztatása. 

- Évente beszámoló készítése az önértékelés feladatainak megvalósításáról, javaslatok 

megfogalmazása az intézmény vezetője felé az öt éves program módosításához. 

- Javaslatok megfogalmazása az önértékelési rendszer működési tapasztalatainak évenkénti 

értékeléséhez, a szükség szerinti korrekciójához. 
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I.5. A vezetői ellenőrzés és értékelés részben beépül az önértékelési folyamatba. Az 

Önértékelést Támogató Munkacsoport terhelésének csökkentése, valamint a vezetői 

ellenőrzés és értékelés beépülése érdekében szükségét látjuk további kollégák bevonásának: 

intézményvezető, telephelyvezetők, munkaközösségek vezetői, és - lehetőség szerint - a 

legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező kollégák személyében.  

A kivitelezhetőség érdekében az önértékelés bevezetésének kezdeti időszakában az 

önértékelést végző (értékelt) kollégáról a szükséges információkat - lehetőség szerint - az 

ugyanabban a csoportban dolgozó kolléga gyűjti össze.  

 

I.6. Az önértékelés tervezése és ütemezése 

 

I.6.1. A külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önértékelés 3 szinten 

zajlik: pedagógus, vezető, intézmény.  

A pedagógiai munkát segítő és egyéb alkalmazottak önértékelésre alapozott 

teljesítményértékelési rendszerét az Önértékelési program II. fejezete tartalmazza.   

Az önértékelés mindhárom szinten a külső szakmai- tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban 

történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a 

pedagógusminősítés területeivel megegyezően a nyolc pedagóguskompetenciához, valamint 

az öt vezetői, és a hét, intézményhez kapcsolódó általános elvárásokhoz igazított saját 

intézményi elvárások alkotják.  

 

I.6.2. Az önértékelés ütemezése 

 

I.6.2.1. Pedagógus önértékelés - ötévente 

 Évente (megközelítőleg) a nevelőtestület egyötödének teljes körű önértékelésére kerül 

sor az alábbi szempontok figyelembe vételével:  

- gyakornokok 

- tanfelügyeleti ellenőrzéssel érintettek 

- minősítési eljárással érintettek, minősítésre jelentkezők 

- az önértékelési keret feltöltése telephelyenként arányosan.  

 Előzetesen, minden év június 30-ig a nevelőtestülettel ismertetni kell az 

önértékelésben részt vevők nevét.  

 A nevelési évnyitó tanácskozáson ismertetni kell az önértékelésben véglegesített részt 

vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során.  



16 

 

 Minden pedagógus értékelésében 3 fő (önértékelési kiscsoport, (továbbiakban ÖK) 

vesz részt, azonban - a vezetői feladatot ellátók kivételével - egy pedagógus évente 

maximum 2 fő értékelésébe vonható be. 

 

Szerepek az Önértékelési Kiscsoportban   

- Önértékelési kiscsoport vezető = ÖTM- tag  

- Önértékelési kiscsoporttag 1    = Intézményvezetés tagja: vezető, telephely 

vezető, munkaközösség vezető 

- Önértékelési kiscsoporttag 2    =   A legalább ugyanabban a fokozatban lévő  

- igény esetén az értékelt kolléga által 

kiválasztott -, és az ÖTM vezetője által is 

jóváhagyott pedagógus 

 Minden önértékelés (pedagógus, vezető, intézmény) tervezéséhez az alábbi Feladatterv 

sablon használata szükséges: 
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FELADATTERV - ÖNÉRTÉKELÉS 

 

Intézmény/tagintézmény//telephely: Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 

 

Önértékelés időszaka:2016.év. szeptember hó 1-tól  2017.december 31-ig  

 

 Értékelési dokumentumok elkészítésének határideje: 2017. december 31 

 

 

 

 

Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 

(ok) 

Kijelölt 

önértékelési 

kiscsoport vezető 

Önértékelési 

kiscsoporttag 1 

Önértékelési 

kiscsoporttag 2 

 

Némethné Csajka 

Borbála 

Staub Ildikó Staub Ildikó Peidl Antalné 

 

 
Ss

z. 

Lépések/ feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

1   Dokumentumele

mzés 

 

 

Némethn

é Csajka 

Borbála 

Adott 

hónap 

második 

hete 

Október 

30 

Peidl 

Antalné, 

Staub 

Ildikó 

Csoportna

pló, 

fejlődési 

napló, 

mulasztási 

napló 

Jegyzőköny

v 

2   Foglalkozás-

látogatás 

 

Némethn

é Csajka 

Borbála 

2 

foglalko

zás, 

október 

harmadi

k-

negyedik 

hete 

Október 

30 

Staub 

Ildikó 

Foglalkoz

ás tervezet 

Tapasztalato

k rögzítése 

jegyzőköny

vben 

3    

Kérdőíves 

felmérések 

elindítása, 

lebonyolítása 

 

Önértkelé

sre 

kijelölt 

pedagógu

s 

Adott 

hónap 

4.hete 

Október

30 

Peidl 

Antalné 

Kérdőívek jegyzőköny

v 

4   Interjú 

lebonyolítása ( 

amennyiben 

szükséges, új 

információra 

van szükség a 

pedagógusokról) 

óvodapedagógus

sal, vezetővel 

Önértékel

t 

pedagógu

s, Staub 

Ildikó 

Adott 

hónap 4. 

hete 

Október 

30 

József 

Annamá

ria 

Interjú 

kérdései 

Válaszok 

kivonatának 

rögzítése 

jegyzőköny

vben 
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 Az értékelés során az adatgyűjtésben részt vevők (ÖK)  

- Legkésőbb március 30-ig – kivéve a tanfelügyeleti ellenőrzésben érintetteket, 

mivel ez esetben a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja a 

mérvadó –, készítik el az értékelt kollégáról az egyes területek összegző 

értékelését is tartalmazó Jegyzőkönyvet.  

- Az OH informatikai felület használatával, annak hiányában papír alapon, és az 

aktuális önértékelési csomag dokumentumainak felhasználásával támogatják az  

önértékelését. 

 

 Az értékelt pedagógus 

- A feladattervben meghatározott időpontig, de legkésőbb április 30-ig - kivéve a 

tanfelügyeleti ellenőrzésben érintetteket, mivel ez esetben a külső 

szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja a mérvadó -, elkészíti a saját 

önértékelését, valamint vezetői vagy telephely vezetői kontrollal az önfejlődési 

tervét.  

- Az OH informatikai felület hiányában papír alapon, az önértékelési csomag 

dokumentumainak felhasználásával készíti el önértékelését. 

 

 Az intézményi szintű Önértékelést Támogató Munkacsoport vezetője  

- A nevelési évet záró tanácskozásig, de legkésőbb június 10-ig elkészíti az éves 

összegző értékelést, melynek részeként – a személyiségi jogok tiszteletben 

tartása mellett – az egyéni, és az egyéni eredményekre alapozott intézményi 

szinten is megjeleníthető eredményekről (kiválóságok, erősségek és 

fejleszthető területek) beszámol a nevelőtestület számára.  

- Az önértékelés, mint intézményi kulcsfolyamat működésének 

eredményességéről, valamint a folyamat esetleges módosításának tartalmairól 

készített értékelést legkésőbb az augusztusi záró-nyitó tanácskozáson ismerheti 

meg a nevelőtestület. 
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A pedagógusok önértékelésének folyamata, és feladatai 

 

Feladat A feladatba bevonható 

nevelőtestületi tagok 

Teljesülés/produktum 

dokumentum 

A nevelési évnyitó tanácskozáson 

ismertetni kell az önértékelésben 

véglegesített részt vevőket, valamint 

azok névsorát, akik közreműködnek az 

értékelés során.  

Nevelőtestület tagjai Jelenléti ív 

Önértékelési kiscsoport ülése: 

feladatterv elkészítése, feladatterv 

lépéseinek és egyéb tartalmainak 

pontosítása 

ÖK tagjai Kész feladatterv 

Intézményi elvárások áttekintése, 

szükség szerint a foglalkozás 

megfigyelési lap, interjúkérdések 

szempontjainak kiegészítése. 

ÖK tagjai Szükség szerint 

kérdések, megfigyelési 

szempont 

megfogalmazása → 

aktualizált 

mérőeszközök 

Érintettek tájékoztatása: 

- szülők 

- kollégák 

ÖK tagjai Tájékozott érintettek 

Jegyzőkönyv vagy 

feljegyzés 

On-line kérdőív elérhetőségének 

(link) vagy papíralapú kérdőív 

biztosítása az önértékelésre kijelölt 

pedagógusok részére. 

ÖK tagjai Kitöltött önértékelési 

kérdőív 

On-line kérdőív elérhetőségének 

(link) vagy papíralapú kérdőív 

továbbítása a kitöltésbe bevont 

pedagógusok részére. 

ÖK tagjai A nevelőtestület bevont 

tagjai által kitöltött 

kérdőívek 

On-line kérdőív elérhetőségének 

(link) továbbítása a pedagógus 

csoportjába járó gyermekek szülei 

részére az éves tervben meghatározott 

adott időintervallumon belül. Szükség 

esetén papíralapú kérdőívek biztosítása. 

kiosztása, összegyűjtése. Amennyiben a 

szülők a kérdőív kitöltéséről 

nyilatkoznak. (Ebben az esetben 

válaszok gyakoriságának rögzítése az 

OH informatikai felületén) 

ÖK tagjai 

az önértékelésre kijelölt 

pedagógus váltótársa 

Papírlapú kérdőívezés 

esetén a visszaérkezett 

kérdőívek,  

 

Összegző értékelés a 

három kérdőíves 

felmérésről (Rész- 

jegyzőkönyv) 

Kérdőíves felmérések feldolgozása, 

értékelése 

ÖK tagjai Papír alapú kérdőívek 

felvitele az OH- 

felületre 

A kitöltött kérdőívek 

feldolgozása; 

területenkénti, és 

összegző értékelése 

(Rész- jegyzőkönyv) 
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Feladat A feladatba bevonható 

nevelőtestületi tagok 

Teljesülés/produktum 

dokumentum 

Dokumentumelemzés; a tapasztalatok 

elemzési szempontok szerinti, 

dokumentumonkénti megfogalmazása. 

ÖK tagjai Összegző értékelés a 

dokumentum - 

elemzésről (Rész- 

jegyzőkönyv) 

Két foglalkozás (1.5 óra időtartam) 

látogatása, a látottak megbeszélése. 

A tapasztalatok megfigyelési 

szempontok szerinti megfogalmazása. 

ÖK tagjai, minimum 2 fő 

 

Előzetes egyeztetés szerint: 

szakmai munkaközösségi 

tag, gyakornok, gyakorló, 

hospitáló, stb. 

A megfigyelési 

szempontok szerint 

megfogalmazott 

tapasztalatok (Rész 

jegyzőkönyv) 

Interjúterv készítése, interjú 

lefolytatása az önértékelésre kijelölt 

pedagógussal. ( Amennyiben további 

információra van szükség a 

pedagógusról az önértékeléshez) 

Interjúkérdések és válaszok 

kivonatának rögzítése. 

ÖK tagjai, minimum 2 fő Rész jegyzőkönyv  

Interjúterv készítése, interjú 

lefolytatása az intézmény vezetőjével. 

Interjúkérdések és válaszok 

kivonatának rögzítése. 

ÖK tagjai  Rész jegyzőkönyv 

Interjúkról rövid összegző értékelés 

készítése 

ÖK tagjai Interjúkról rövid 

összegző értékelést is 

tartalmazó rész 

jegyzőkönyv 

Az önértékelési folyamat ellenőrzése ÖTM vezető Az eszközcsomagban 

lévő Önellenőrző lap 

minden érintett 

pedagógus 

vonatkozásában 

kitöltve  

Az önértékelés rész- jegyzőkönyveinek 

összeszerkesztése – Jegyzőkönyv 

elkészítése, véglegesítése 

ÖK tagjai Kész Jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyv rögzítése az OH 

informatikai felületen; az 

önértékelésre kijelölt pedagógus és 

intézményvezető részére annak 

elérhetővé tétele  

ÖK tagjai Önértékelést végző 

pedagógus és az 

intézményvezető 

részére elérhető 

Jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyv tanulmányozása, 

önértékelés elkészítése: kompetencia 

táblázat kitöltése: Elvárások 

teljesülésének értékelése, megjelölve az 

értékelés forrásául szolgáló, a 

Jegyzőkönyvben rögzített 

tapasztalatokat 

Önértékelésre kijelölt 

pedagógus 

Önértékelés = Értékelt 

elvárások (pontozás + 

szöveges) 

Összegző értékelés elkészítése; 
Kompetenciánként a kiemelkedő és 

Önértékelésre kijelölt 

pedagógus 

Összegző értékelés 
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Feladat A feladatba bevonható 

nevelőtestületi tagok 

Teljesülés/produktum 

dokumentum 

fejleszthető területek meghatározása. 

Egyeztetése az intézmény vezetőjével. 

Intézményvezető 

Az önértékelés eredményeire épülő 

Önfejlődési terv elkészítése  

Önértékelésre kijelölt 

pedagógus a vezető 

segítségével 

Vezető által is 

jóváhagyott 

Önfejlődési terv 

Önfejlődési terv feltöltése az OH 

informatikai felületre 

ÖK tagjai Az OH informatikai 

felületére minden 

szükséges dokumentum 

feltöltve: Jegyzőkönyv, 

Önfejlődési terv 

Kész Összegző értékelés és 

Önfejlődési terv eljuttatása az ÖTM 

vezető és óvodavezető részére 

ÖK tagjai Záró dokumentumok a 

vezetés rendelkezésére 

állnak 

Az önértékelés dokumentumainak 

iratrendezése; iktatása, személyi 

anyagban történő elhelyezése, egyéb 

dokumentumok tárolása 

Óvodatitkár 

ÖK tagjai 

Iratrendezett záró 

dokumentumok 

 

 

A pedagógus önértékelés nyomon követése 

 

Az Önfejlődési terv megvalósításáról időközi értékelés során - az önértékelést követő 

második és negyedik évben -, lehetőség szerint az önértékelését támogató ÖK tagjainak 

részvétele mellett, tényekre alapozottan, egy önértékelési beszélgetés során ad számot a 

pedagógus. Az önértékelés eredményeiről az intézményvezető tájékoztatást nyújthat, vagy 

igény szerint az önértékelés eredményeinek CD-n tárolt dokumentációiba betekintést 

biztosíthat a nyomon követő értékelésben/értékelő beszélgetésben részt vevő kollégák 

számára.  

A nyomon követő önértékelő beszélgetés alapjai 

- az érintett pedagógus önfejlődési terve  

- az elmúlt időszak ellenőrzéseinek dokumentumai (csoportnapló ellenőrzési lap, stb.) 

- az elmúlt időszak munkaidő nyilvántartás dokumentumai 

- szükség és igény szerint az önértékelés eredményeinek CD-n tárolt dokumentációja 
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I.6.2.2. Vezető önértékelése – ötévente, a vezetői megbízás második vagy negyedik 

évében  

 A vezető értékelése az Önértékelést Támogató Munkacsoport két tagjának 

bevonásával történik: 

- Önértékelési kiscsoport vezető = Önértékelést Támogató Munkacsoport 

vezető 

- Önértékelési kiscsoport tagjai     = Önértékelést Támogató Munkacsoport tag 

 Szükség szerint a vezetői önértékelés feladataiba további kollégák is bevonhatók 

 Az értékelők – kivéve, ha a vezető tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett, mivel ez 

esetben a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja a mérvadó – március 31-ig 

készítik el az összegző értékelést/Jegyzőkönyvet. 

 Az önértékelését végző vezető április 30-ig- kivéve, ha a  vezető tanfelügyeleti 

ellenőrzésben érintett, a tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja a mérvadó- elkészíti a saját 

önértékelését és önfejlődési tervét.  

 Az intézményi ÖTM az óvodavezető bevonásával - az elvárások teljesülésének 

vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva – a feladattervben 

meghatározott időpontig, de legkésőbb május 30-ig értékelési területenként 

meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket.  

 A vezetői önértékelés - mint intézményi kulcsfolyamat - működésének 

eredményességéről, valamint a folyamat esetleges módosításának tartalmairól készített 

értékelést legkésőbb az augusztusi záró-nyitó tanácskozáson ismerheti meg a 

nevelőtestület. 
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A vezető önértékelésének folyamata 

 

Feladat A feladatba bevonható 

nevelőtestületi tagok 

Teljesülés/produktum 

dokumentum 

Feladatterv elkészítése: 

- egyeztetés a vezetővel,  

- a bevonásra kerülő kollégák és 

partnerek körének 

meghatározása 

- mérőeszközök előkészítése, 

pontosítása 

ÖK tagjai 

Önértékelésre kijelölt 

vezető 

Adatokkal feltöltött 

feladatterv 

A bevont partnerek (szülők, 

nevelőtestület) körének 

meghatározása, tájékoztatása és 

felkészítése. 

ÖK tagjai Jelenléti ív 

A vezetői önértékelő kérdőív kitöltése Önértékelésre kijelölt 

vezető 

Informatikai rendszerbe 

feltöltött vezetői 

önértékelési kérdőív 

Nevelőtestületi kérdőívek kitöltése 

On-line kérdőív elérhetőségének (link) 

továbbítása a kitöltésbe bevont 

pedagógusok részére. 

Nevelőtestület tagjai Informatikai rendszerbe 

feltöltött nevelőtestületi 

kérdőívek 

Szülői kérdőívek kitöltése 

On-line kérdőív elérhetőségének (link) 

továbbítása az értékelésbe bevont 

szülők részére. Szükség esetén 

papíralapú kérdőívek biztosítása. 

kiosztása, összegyűjtése, ha a szülői 

szervezet igényli és kezdeményezi a 

kérdőívek kitöltését. (Ebben az esetben 

válaszok gyakoriságának rögzítése az 

OH informatikai felületén) 

ÖK tagjai Informatikai rendszerbe 

feltöltött Szülői 

kérdőívek 

Kérdőíves felmérések feldolgozása, 

értékelése, összegző értékelés 

készítése 

ÖK tagjai A kitöltött kérdőívek 

feldolgozása és 

összegző értékelése 

(Rész- jegyzőkönyv) 

Dokumentumelemzés, a tapasztalatok 

elemzési szempontok szerinti, 

dokumentumonkénti megfogalmazása. 

(előző vezetőértékelés eredményei, 

önfejlesztési terv, vezetői 

pályázat/program, PP, előző 2 év 

Munkatervei, beszámolói, SZMSZ) 

ÖK tagjai, 

vezető-helyettes,  

szakmai munkaközösség 

vezető, legalább 5 éve az 

intézményben dolgozó 

kolléga,  

maximum 3 fő 

Összefoglaló értékelés 

(Rész jegyzőkönyv) 

Interjúterv készítése, interjú az 

intézmény vezetőjével. 

Interjúkérdések és válaszok 

kivonatának rögzítése. 

ÖTM tagjai,  

vezető-helyettes,  

szakmai munkaközösség 

vezető 

maximum 2 fő 

Interjú terv 

Rész jegyzőkönyv a 

válaszok kivonatáról 

Interjúterv készítése, interjú ÖTM vezetője, Interjú terv 
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Feladat A feladatba bevonható 

nevelőtestületi tagok 

Teljesülés/produktum 

dokumentum 

munkáltatóval  ÖK tag Rész jegyzőkönyv a 

válaszok kivonatáról 

Interjúterv készítése, interjú a 

vezetőtársakkal 

ÖK tagjai 

Vezető helyettesek 

Munkaközösségek vezetői 

Interjú terv 

Rész jegyzőkönyv a 

válaszok kivonatáról 

Interjúkról rövid összegző értékelés 

készítése 

ÖK tagjai Interjúkról rövid 

összegző értékelést is 

tartalmazó rész 

jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyv elkészítése és 

véglegesítése a rész jegyzőkönyvek 

(összefoglaló értékelések) alapján → 

feltöltése az OH informatikai felületre, 

megosztása az önértékelésre kijelölt  

vezetőjével.  

ÖK tagjai OH felületre feltöltött 

és a vezetővel is 

megosztott kész 

Jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyvek, kérdőívek 

összegzéseinek tanulmányozása. 

Az elvárások teljesülésének 

értékelése, megjelölve a 

Jegyzőkönyvben rögzített 

tapasztalatokat 

Önértékelésre kijelölt 

vezető 

Szükség esetén az ÖK 

tagjai 

Értékelt elvárások az 

OH informatikai 

felületén 

Kompetenciánként a kiemelkedő és 

fejleszthető területek meghatározása 

az OH felületen 

Önértékelésre kijelölt 

vezető 

Szükség esetén az ÖK 

tagjai 

Összegző értékelés: 

kompetenciánként 

meghatározott 

kiemelkedő és 

fejleszthető területek 

(az OH informatikai 

felületén) 

Önfejlődési terv készítése  

(az önértékelés eredményeire épül) 

Önértékelésre kijelölt 

vezető 

Vezető önfejlődési 

terve terv 

Önfejlődési terv feltöltése az OH 

informatikai felületre 

Önértékelésre kijelölt 

vezető 

OH informatikai 

felületre feltöltött 

Önfejlődési terv  

Önfejlődési terv megküldése a 

fenntartó részére 

Önértékelésre kijelölt 

vezető 

Fenntartó részére 

megküldött Önfejlődési 

terv 

Az önértékelés dokumentumainak 

iratrendezése; iktatása, személyi 

anyagban történő elhelyezése, egyéb 

dokumentumok tárolása 

Óvodatitkár 

ÖK tagjai 

Iratrendezett záró 

dokumentumok 
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A vezetői önértékelés nyomon követése 

 

Az Önfejlődési terv megvalósításáról időközi értékelés során – a vezetői önértékelést követő 

második és negyedik évben -, lehetőség szerint a vezető önértékelését támogató ÖK és az 

óvodavezetés (telephely vezetők, szakmai munkaközösség vezetők) tagjainak részvétele 

mellett, tényekre alapozottan, egy önértékelési beszélgetés során ad számot az intézmény 

vezetője.  A vezetői önértékelés eredményeinek CD-n tárolt dokumentációiba – szükség és 

igény szerint - betekintést kell biztosítani a nyomon követő értékelésben/értékelő 

beszélgetésben részt vevő ÖK tag kollégák számára.  

 

Az intézményvezető önfejlődését nyomon követő önértékelési beszélgetés alapjai 

- az érintett vezető önfejlődési terve  

- az elmúlt időszak külső ellenőrzéseinek tapasztalatai (amennyiben volt ilyen) 

- szükség és igény szerint az önértékelés eredményeinek CD-n tárolt dokumentációja 

 

 

I.6.2.3. Intézményi önértékelés – 5 évenként  

 

 Az értékelésben az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai közül a csoport által 

delegált 3-5 fő vesznek részt.  

- Önértékelési kiscsoport vezető = Önértékelést Támogató Munkacsoport 

vezető 

- Önértékelési kiscsoport tagjai     = Önértékelést Támogató Munkacsoport tag 

 Szükség szerint a vezetői önértékelés feladataiba további kollégák is bevonhatók 

 Az értékelők – kivéve, ha a vezető tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett, mivel ez 

esetben a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja a mérvadó – március 31-ig 

készítik el az összegző értékelést/Jegyzőkönyvet. 

 Az intézményi ÖTM az óvodavezető bevonásával – az elvárások teljesülésének 

vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva – a feladattervben 

meghatározott időpontig, de legkésőbb május 30-ig értékelési területenként 

meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket. 

 Az óvodavezető a teljes körű intézményi önértékelési folyamat eredményeit (öt évre 

szóló intézkedési terv) legkésőbb az augusztusi záró-nyitó tanácskozáson ismerteti, 

mely a nevelőtestület elfogadásával legitimálódik. 
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 Az intézmény a következő időszak éves terveiben (munkatervek, beszámolók, 

továbbképzési/beiskolázási terv, stb.) részletezi az intézkedési terv megvalósításának 

egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit. 

 A nevelőtestület által is jóváhagyott intézkedési terv az elkövetkezendő öt éves vezetői 

ciklus intézményi céljainak és feladatainak alapja kell, hogy legyen. 

 

Az intézmény önértékelésének folyamata 

 

Feladat A feladatba bevonható 

nevelőtestületi tagok 

Teljesülés/produktum 

dokumentum 

Önértékelési feladatok megtervezése  Intézményvezető Éves munkaterv 

 

Feladatterv elkészítése: 

- egyeztetés az intézmény 

vezetőjével,  

- a bevonásra kerülő kollégák és 

partnerek körének 

meghatározása 

- mérőeszközök előkészítése, 

pontosítása 

3-5 főből álló ÖK tagjai Adatokkal feltöltött 

feladatterv 

Az adatgyűjtésbe bevont 

pedagógusok tájékoztatása, egyeztető 

megbeszélés a feladatokról. 

ÖK tagjai jelenléti ív 

A bevont szülők tájékoztatása és 

felkészítése. 

Intézményvezető jelenléti ív 

Dokumentumelemzés meghatározott 

szempontok és a saját intézményi 

elvárások tükrében: 

- PP 

- SZMSZ 

- 2 év Munkatervei, Beszámolói 

- Továbbképzési program, 

Beiskolázási terv 

- Mérési eredmények adatai, 

elemzése 

- A pedagógus önértékelés 

eredményeinek összegzése 

- Előző 

intézményellenőrzés/(értékelés) 

eredményei, intézkedési tervek 

ÖK tagjai Rész jegyzőkönyvek a 

területenkénti 

összefoglaló 

értékelésekkel 

Kérdőíves felmérések lebonyolítása ÖK tagjai Kérdőíves felmérések 

adatai elérhetők az OH 

felületen 

A szülők körében a vezetői 

önértékelés keretében lezajlott 

elégedettségmérések tapasztalatainak 

összegzése 

ÖK tagjai Rész jegyzőkönyv 
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Feladat A feladatba bevonható 

nevelőtestületi tagok 

Teljesülés/produktum 

dokumentum 

A pedagógusok körében a vezetői 

önértékelés keretében lezajlott 

elégedettségmérések tapasztalatainak 

összegzése 

ÖK tagjai Rész jegyzőkönyv 

Interjúterv készítése, egyéni interjú a 

vezetővel 

ÖK tagjai  

Interjúterv készítése, csoportos 

interjú a szülők képviselőivel 

ÖK tagjai Rész jegyzőkönyv 

Interjúterv készítése, csoportos 

interjú a pedagógusok képviselőivel 

ÖK tagjai Rész jegyzőkönyv 

A rész jegyzőkönyvek 

egybeszerkesztésével a Jegyzőkönyv 

elkészítése, véglegesítése, és feltöltése  

az OH informatikai felületére 

→megosztása az intézmény vezetőjével 

ÖK tagjai Intézményvezetővel 

megosztott, az OH 

informatikai felületen 

elérhető Kész 

Jegyzőkönyv 

A Jegyzőkönyv tanulmányozása, 

elemzése, az elvárások teljesülésének 

értékelése, területenként a kiemelkedő 

és fejleszthető területek meghatározása 

az OH informatikai felületén történő 

megjelenítéssel 

Intézményvezető,  

ÖK tagjai,  

és mindazok, akik részt 

vettek az adatgyűjtésben 

Önértékelés 

eredménye 

Intézkedési terv készítése:  
A kiemelkedő és fejleszthető területek 

elemzése; Problémák csoportosítása, 

okok kutatása, okok megszüntetésére 

célok kitűzése, a célok eléréséhez 

vezető utak (feladatok) meghatározása 

Intézményvezető,  

ÖK tagjai,  

és mindazok, akik részt 

vettek az adatgyűjtésben 

Intézkedési terv 

Az intézményi önértékelés 

tapasztalatainak, és az intézkedési 

terv tartalmának megbeszélése a 

nevelőtestülettel – a terv elfogadása, 

feltöltése az OH informatikai felületére 

Intézményvezető 

Nevelőtestület 

Igény szerint az Szülők 

közösségének képviselői 

Jegyzőkönyv 

Az intézkedési terv megküldése a 

fenntartó részére (aki megjegyzéseket 

fűzhet) 

Intézményvezető  

 

Az intézményi önértékelés nyomon követése 

 

Az Intézkedési terv megvalósításáról évente folyamatosan, - az éves beszámoló 

elkészítésének során dokumentálva is tényekre alapozottan ad számot az intézmény vezetője.   
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I.7. Az összegző értékelések elkészítése 

 

Az ÖK tagjai, valamint az ÖTM vezetője készítik el a pedagógusokat és a vezetőt, az 

intézményvezető és mindazok, akik részt vettek az intézményértékeléssel kapcsolatos 

adatgyűjtésben pedig az intézményi önértékelések összegzését.  

 

Az összegző értékelés elkészítésénél – mindhárom szinten – kiemelt figyelmet kell 

fordítani az erősségekre, ezen belül a „jó gyakorlatok” megjelenítésére, valamint a 

fejleszthető területekre:  

 kiválóságok a 85% feletti,  

 erősségek a 75%-84% közötti, 

 fejleszthetők pedig mindazok a területek, amelyek 75% alatti értékelést kaptak.  

- A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat az eredményeket is, amelyek 

szélsőséges értékeket kaptak (szórásuk nagy). 

- Fontos, hogy megjelenjenek az erősség alapú fejleszthető területek is.  

 Az interjúk lefolytatását követően az abban résztvevők – konszenzus alapján – 

összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és fejleszthető területeket. 

 

I.8. Az önértékelés tervezésével, lebonyolításával és értékelésével kapcsolatos egyéb 

elvárások 

 Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. nevelési évet záró 

nevelőtestületi tanácskozás. 

 Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben az 

nevelési évnyitó nevelőtestületi tanácskozás. 

 A pedagógus önértékelés során - a tevékenység/foglalkozáson feladatot ellátó 

pedagógiai asszisztens és dajka munkája/teljesítménye is értékelésre kerül, ennek 

megfelelően az érintett pedagógiai asszisztens és/vagy dajka is részt vesznek az 

értékelő beszélgetésen.  

 A tudásmegosztás és hatékonyságának érdekében a tevékenység/foglalkozás 

látogatásokon - előre történő egyeztetés szerint - az önértékelést végző pedagógus 

beleegyezésével, az értékelő csoport tagjain túl további kollégák (pld. szakmai 

munkaközösségi tagok, gyakornokok és mentoraik, képző intézmények hallgatóiként 

gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek. 
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I.9.A bevont partnerek kiválasztásának szabályai  

I.9.1. Kérdőíves felmérés 

A kérdőívek kitöltését és az eredmények rögzítését, összesítését az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai rendszer támogatja. Intézményünk mindhárom értékelési szint 

esetében az OH által biztosított felületet, valamint a pedagógus és vezetői önértékelés során 

az önértékelési kézikönyvben található kérdőíveket kívánja használni. Az intézményi 

önértékelés keretében a szülők, fenntartó, egyéb külső partnerek elégedettségének mérésére az 

intézmény által összeállított kérdőívek kerülnek kiosztásra.  

 

Óvodapedagógus önértékelő kérdőíve 

Az önértékelés során az óvodapedagógus – az OH felületet használva - kifejtheti véleményét 

munkájával, személyével kapcsolatban, de lehetősége nyílik minden olyan egyéb fontos 

információ rögzítésére is, amire a kérdőív nem kérdez rá. 

  

Az óvodapedagógus önértékelésében alkalmazott szülői kérdőív olyan állításokat 

tartalmaz, amelyek sokrétű információt nyújthatnak munkájáról, személyéről, kapcsolatáról a 

szülőkkel, valamint megállapíthatók segítségével a kapcsolattartás és az együttműködés 

kiemelkedő és a fejleszthető területei.  

 

Szülői kérdőívek 

Nevelőtestületünk a pedagógusok önértékelése során számít a szülők együttműködésére. 

A szülői kérdőívek megküldésére/kitöltésére azonban csak az intézményi szülői szervezet 

(továbbiakban SZK) írásban benyújtott, kifejezett kérelme alapján kerülhet sor. A szülők ez 

irányú kérelméről - kétévente, május 31-ig - születik döntés. A szülői kérelmet tartalmazó 

dokumentumot (jegyzőkönyvet) az SZSZ elnöke aláírásával is ellátja, melyben rögzíteni kell 

annak a tényét, hogy a szülői szervezet kérte-e az önértékelést támogató kérdőívezés 

lehetőségét. Ebben az esetben kétévenként egységesen, minden pedagógusra vonatkozóan 

azonos módon kell a szülői kérdőívezést megszervezni. A kérdőívezés lebonyolításának 

szabályairól (pl. arról, hogy milyen szülői körnek kerül kiküldésre a kérdőív) az intézmény 

saját hatáskörben dönt.  

 A pedagógusok önértékelése során - a család és az óvoda együttműködése jegyében 

- az adott pedagógus csoportjába járó valamennyi gyermek családjának lehetőséget 

biztosítunk a kérdőív anonim formában történő kitöltésére. 

 Vezetőértékelés során a szülői kérdőívek kitöltésére (amennyiben a szülői szervezet 

igényelte) az óvodai csoportok SZSZ- tagjait kérjük fel, és ugyanezen kérdőív 
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eredményeinek felhasználásával vizsgáljuk partnereink elégedettségét az átfogó, teljes 

körű intézményi önértékelés során is. 

 

A pedagógusok önértékelésében alkalmazott munkatársi kérdőív kitöltésére - a 

sokoldalúság elve alapján - az ugyanabban az óvodaépületben dolgozó minden nevelőtestületi 

tag számára online vagy papír formában biztosítunk lehetőséget. 

 

A szülői és a nevelőtestületi kérdőív egyes kérdéseinél a „0” érték megjelölésével lehetővé 

válik, hogy csak azokban a kérdésekben foglaljanak állást, amelyről információval 

rendelkeznek. 

 

I.9.2. Interjúk 

 

Az interjúk készítésére – mindhárom önértékelési szint esetében – az interjú célja elérésének 

érdekében a dokumentumok elemzését, a kérdőíves felméréseket, pedagógus esetében pedig a 

foglalkozás/tevékenység látogatását követően kerülhet sor.  

 

Az aktuális éves munkatervben az adott pedagógussal szemben elvárásként megjelenő 

feladatok tükrében (pld. munkaközösség vezetője vagy tagjaként, óvodai rendezvény 

szervezőjeként, reszortfeladatot ellátóként, stb.) sor kerülhet az interjú kérdések 

kiegészítésére, bővítésére. 

 

Az interjúra történő felkészülés a pedagógus és a vezető részéről is előzetesen, és írásban 

történik. Elvárás, hogy az interjúkérdések mindegyikére Word-formátumban rövid, azonban 

az adott kérdést lefedő válaszok készüljenek, és az interjút megelőzően minimum két nappal 

azt e-mail formájában az interjú résztvevői további felkészülésük érdekében megkapják. A 

tényleges interjú - élő kommunikáció - során a kérdésekre előzetesen adott válaszok közös 

értelmezésén túl megtörténhet azok esetleges kiegészítése, korrekciója. A folyamat ilyetén 

történő gyakorlata a hatékony időgazdálkodás hivatott biztosítani. 

 

 

 

Interjúk a pedagógus értékelése során 
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- Az óvodapedagógussal  

- Az intézményvezetővel/ telephely vezetővel  

 

Az interjú célja egyrészt, hogy az óvodapedagógus önértékelésének folyamatában az 

adatgyűjtők további információkat nyerjenek, személyes beszélgetésben tájékozódjanak az 

óvodapedagógus szakmai ismereteiről, elképzeléseiről, eredményeiről, illetve jövőképéről, 

másrészt módot ad arra, hogy az értékelt óvodapedagógus a saját megfogalmazásában közölje 

válaszait a munkájával kapcsolatban feltett kérdésekre. Az interjú során nyert információk 

kiegészítik az adott időszak tevékenységeinek látogatásakor és a dokumentumelemzéssel 

gyűjtött tapasztalatokat, valamint a kérdőíves felmérés során nyert információkat. Az interjú 

kérdéseinek feltételére csak abban esetben van szükség, amennyiben azok új információval 

szolgálhatnak a pedagógusról. 

 

 

Interjúk a vezetőértékelés során 

- A vezetővel 

- A vezető munkájáról a munkáltatójával 

- A vezetőtársakkal 

 

Az interjú célja, hogy a vezető az önértékeléséhez a dokumentumelemzés és kérdőíves 

felmérések során gyűjtött adatokon felül további kiegészítő információkhoz jusson.  

Az útmutatóban javasolt interjúkérdések a dokumentumelemzés és a kérdőíves felmérések 

tapasztalatai alapján, indokolt esetben megváltoztathatók, a fentiekre való tekintettel a 

kérdések száma egyedileg csökkenthető. Interjúra abban az esetben van szükség, amennyiben 

azok új információval szolgálnak a vezetőről. 

 

Interjúk az intézményi önértékelés során 

- egyéni interjú készül a vezetővel 

- csoportos interjúk készítésére is sor kerül az intézmény pedagógusainak és a szülők 

képviselőnek részvételével 

Az interjúalanyok kiválasztása irányítottan történik:  

- csoportonként minimum két szülő;  
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- az óvodapedagógusok esetében különböző csoportszervezési formában eltérő életkorú 

gyermekekkel foglalkozó, nem csak azonos munkaközösségbe tartozó 

óvodapedagógust kérdezünk meg. 

A beszélgetés az útmutatóban felsorolt kérdések mentén alakul, de a dokumentumelemzés 

tapasztalatai alapján indokolt esetben a kérdések megváltoztathatók. 
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I.10. Az önértékelés szintjei és területei 
 

Szintek→ 

 

Területek↓ 

Pedagógus Vezető Intézmény 

1.  Pedagógiai, módszertani felkészültség A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása  

Pedagógiai folyamatok  

2.  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 

és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

A változások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása  

 

Személyiség- és közösségfejlesztés  

3.  A tanulás támogatása 

 

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  Eredmények  

4.  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló többi gyermek-kel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség 

 

 

 

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció  

5.  A csoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív 

irányítása  

Az intézmény külső kapcsolatai  

6.  A pedagógiai folyamatok és a tanulók 

személyiség-fejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 A pedagógiai munka feltételei  

7.  Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak 

való megfelelés  

8.  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 
  

 



34 

 

I.11. Az önértékelés módszerei 

 

Szintek→ 

Módszerek↓ 

Pedagógus 

 

Vezető Intézmény 

1.  Dokumentumelemzés 

- Az előző pedagógusellenőrzés 

(tanfelügyelet) és az intézményi 

önértékelés adott pedagógusra vonatkozó 

értékelőlapjai:  

- Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjára, az óvoda pedagógiai 

programjára épülő egész éves nevelési 

tanulási ütemterv, a csoportprofil, a 

tematikus terv és az éves tervezés egyéb 

dokumentumai 

-  Tevékenység /foglalkozás és egyéb 

foglalkozások tervezése  

- Napló  

- Gyermeki produktumok  

Dokumentumelemzés 

- Az előző vezetői ellenőrzés (tan-

felügyelet, szaktanácsadó) és az 

intézményi önértékelés vezetőre 

vonatkozó értékelőlapjai  

- Vezetői pályázat/program 

- PP 

- Egymást követő 2 tanév munkaterve és 

az éves beszámolók 

- SzMSz  

Dokumentumelemzés 

- PP 

- SZMSZ 

- Egymást követő 2 nevelési év 

munkatervei és az éves beszámolók (a 

munkaközösségek munkaterveivel és 

beszámolóival együtt)  

- Továbbképzési program - beiskolázási 

terv 

- Házirend 

- Mérési eredmények adatai, elemzése (a 

helyben szokásos megfigyelések, 

mérések, eredménye öt nevelési évre 

visszamenőleg) 

- A pedagógus önértékelés eredményeinek 

összegzése 

- Az előző intézményellenőrzés 

(tanfelügyelet) és az intézményi 

önértékelés értékelő lapjai 

- A pedagógiai munka infrastruktúrájának 

megismerése  

- Elégedettségmérések (pedagógus, szülői 

kérdőívek) eredményei 

2.  Tevékenység-/foglalkozáslátogatás Kérdőíves felmérések 

- vezetői önértékelés 

- nevelőtestületi tagokkal               ⇛ 

- szülőkkel 

 

 

⇛ Felmérés eredményeinek 

felhasználása 

3.  Kérdőíves felmérések 

- óvodapedagógussal 

- szülőkkel 

- alkalmazottakkal (nevelőtestület) 

Interjúk 

-  vezetővel 

-  munkáltatójával 

-  vezetőtársakkal 

Interjú 

- vezetővel 

- szülőkkel 

- pedagógusokkal 

4.  Interjúk  

- óvodapedagógussal  

-  óvodavezetővel/vezetővel  
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I.12. Az önértékelésekkel kapcsolatos dokumentumok tárolása  

 

I.12.1. A pedagógus önértékelés végső dokumentumait  

- elektronikusan - az útmutató elvárásai szerint - az OH önértékelést támogató felületén 

tároljuk (Jegyzőkönyv, Önértékelés eredménye, Önfejlődési terv) 

- a személyi anyag részeként - iktató számmal ellátva - papír alapon (Összegző 

értékelés) és CD- formátumban (Jegyzőkönyv, Önértékelés eredménye, Önfejlődési 

terv) a személyi anyagban helyezzük el. 

 

I.12.2. Az intézményvezető önértékelésének végső dokumentumait 

- elektronikusan - az útmutató elvárásai szerint - az OH önértékelést támogató felületén 

tároljuk (Jegyzőkönyv, Önértékelés eredménye, Önfejlődési terv) 

- a személyi anyag részeként - iktató számmal ellátva - papír alapon (Összegző 

értékelés) és CD- formátumban (Jegyzőkönyv, Önértékelés eredménye, Önfejlődési 

terv) a személyi anyagban helyezzük el. 

 

I.12.3. Az átfogó, teljes körű intézményi értékelések dokumentumait  

- elektronikusan - az útmutató elvárásai szerint - az OH önértékelést támogató felületén 

tároljuk (Jegyzőkönyv, Önértékelés eredménye, Intézkedési terv) 

- papír alapon - iktató számmal ellátva - (Jegyzőkönyv, Önértékelés eredménye, 

Önfejlődési terv) és CD- formátumban (Jegyzőkönyv, Önértékelés eredménye, 

Önfejlődési terv) az irattárban kerül elhelyezésre. 

 

Az éves önértékelési tervet a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. 

Az öt évre szóló (2015–2020) önértékelési programot  

 papír alapon az óvodatitkárságon 

 papír alapon valamennyi óvodai csoportban 

 kivonatát pedig (a neveket nélkülözve) a www.varoslodiovoda.hu honlapon 

megjelenítjük.  

 

I.13. Nyilvánosság, hozzáférhetőség  

 Az önértékelések dokumentumai az értékeltek számára az önértékelés időszakában 

hozzáférhetők. 
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 Az intézményi önértékelés Összegző értékelése, valamint az értékelésre alapozott öt 

évre szóló Intézkedési terv nyilvánosságra hozható (honlapon megjeleníthető).  

 Az értékelések/értékelési dokumentumok az ÖTM és az ÖK tagjai, valamint az 

intézményvezetés és a személyi anyagot kezelő óvodatitkár számára hozzáférhető kell, 

legyen.  

 Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: 

szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó.  

 Kérés esetén az önértékelés eredményéről az önfejlesztési tervben foglaltak időközi 

értékelése során (az önértékelést követő második és negyedik évben) az 

intézményvezető tájékoztatást nyújthat a nyomon követő értékelésben/értékelő 

beszélgetésben részt vevő kollégák részére.  

 

II. A pedagógiai munkát segítők teljesítményértékelése 

Jogszabályi háttere: 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 40. §  

 A közalkalmazottak minősítésének rendjét a miniszter állapítja meg. 

 A közalkalmazott kérésére, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, a 

munkáltató köteles minősítést készíteni, amennyiben a közalkalmazotti jogviszony 

legalább egy évig fennállt. 

 A minősítést a közalkalmazott közvetlen felettese javaslatának meghallgatása után a 

munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el. 

 A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével 

kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. 

 A közalkalmazottal minősítését annak elkészülte után haladéktalanul ismertetni kell. A 

megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá 

feltüntetheti esetleges észrevételeit is. 

 A minősítés egy példányát annak ismertetésekor a közalkalmazottnak át kell adni. 

 

Intézményünkben a pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és egyéb kisegítő munkatárs, 

akik érintettek a teljesítményértékeléssel – az értékelés szereplői:  

Pedagógiai asszisztens, óvodatitkár, dajka, konyhai dolgozó, gondozó és takarító, kertész 
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II.1. A pedagógiai munkát segítők minősítése - fogalomértelmezés 

 

Minden olyan esetben, amikor jogszabály a pedagógiai munkát segítők munkájának 

értékelése tekintetében minősítést említ, azon intézményünkben a 

teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni. 

 

 

Teljesítményértékelési rendszerünk készítésekor alapvető kérdésként merült fel, hogy az 

értékelő rendszer – harmonizálva a pedagógusok önértékelési rendszerével – a fejlesztést 

szolgáló célokat és alapelveket tekinti elsődlegesnek. Ennek megfelelően a pedagógiai 

munkát segítő alkalmazottakat érintő teljesítményértékelés céljai és alapelvei megegyeznek a 

pedagógus önértékelést érintő tartalmakkal.  

II.2. A pedagógiai munkát segítők értékelésének alappillérei 

Értékelési rendszerünk három egymást kiegészítő alappilléren nyugszik 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített, a munkakörre meghatározott 

általános munkaköri leírás 

 A munkaköri leírás többnyire formális minimum követelményin túlmutató, a dolgozó 

különböző szerepszintjeit és az ezeknek megfelelő képességeket és készségeket 

átfogó, a vizsgált területeken kellően részletes szempontrendszer (mérőeszköz) 

 Az előző értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapítások, 

amelyek rögzítik az egyén erősségeit és fejlesztendő területeit, illetve célok 

formájában kijelölik a fejlesztés feladatait. 

 

II.3. A pedagógiai munkát segítők teljesítményértékelésének általános szempontjai 

 A munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretek 

 A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka: a nevelés/fejlesztés 

minősége 

 A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 

 A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat: Személyes tulajdonság, 

munkafegyelem 

 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet: Személyes 

tulajdonság, munkafegyelem 



39 

 

II.4. Az értékelés és minősítés szabályai 

 

Valamennyi szempont egyformán fontos, ezért ugyanolyan súllyal bír. 

A teljesítményértékelés fő szempontjait 0, 1, 2, vagy 3 ponttal értékeljük: 

0 pont = nem megfelelő  

1 pont = kevésbé megfelelő  

2 pont = megfelelő 

3 pont = kiemelkedő 

 

Az értékelés végső eredményét: a maximálisan elérhető, és az adott értékelési ciklus során 

ténylegesen elért pontszámokhoz viszonyított arány alapján az alábbiak szerint minősítjük: 

80 - 100 %-ig = kiválóan alkalmas 

60 -   79 %-ig = alkalmas 

30 -   59 %-ig = kevéssé alkalmas 

30  alatt         = alkalmatlan 

 

Az dolgozó, aki az adott értékelési ciklus során legalább egy teljesítményértékelési szempont 

eredményeként nem megfelelő, azaz 0 pontértékű minősítést kap, teljesítményének végső 

eredményeként is alkalmatlan minősítést kap. 
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II.5. A pedagógiai munkát segítők teljesítményértékelése - A teljesítményértékelési 

rendszer eljárásrendje  

A ciklus során ötévente  

 

Ssz. Feladat /lépés 

MIT? 

Felelős 

KI? 

Határidő 

MIKOR? 

Módszer / 

eszköz 

MIVEL, 

HOGYAN? 

Keletkezett 

dokumentum 

1.  Az értékelés 

tartalmi 

elemeinek 

áttekintése, 

szükség szerint a 

mérőeszközök 

korrekciója 

ÖTM 

vezető 

Nevelési 

évet záró 

értekezlet 

előtt, 

legkésőbb 

június 30. 

TEAM- 

munka 

Aktualizált 

teljesítmény-

értékelési 

szempontok és 

indikátorok 

2.  A tárgyévben az 

értékelés pontos 

időpontjainak 

meghatározása 

ÖTM 

vezető 

Intézményve

zető 

Nevelési 

évet nyitó 

tanácskozás 

/ értekezlet 

Tervezés Nevelési év 

Munkaterve 

3.  Pedagógiai 

asszisztens és 

dajka esetében 

tevékenység/fog-

lalkozás látogatás 

ÖK Munkaterv 

szerint az 

Óvodapeda

gógus 

önértékelése 

során 

Megfigyelés 

Értékelés 

Teljesítményérté-

kelési mérőeszköz 

adatokkal feltöltött 

rovata  

4.  A nevelési év 

folyamán a 

vezetés által 

felhatalmazott 

személy / 

személyek 

folyamatosan 

ellenőrzi a 

munkafegyelmet, 

adminisztrációs 

fegyelmet 

Munkaterv 

szerint: 

Óvodavezető 

Munkaközös-

ség vezető 

ÖTM? vezető 

Munkaköri 

leírás és 

Munkaterv 

szerint 

Megfigyelés 

Ellenőrzés 

Jelenléti ív 

Munkaidő 

nyilvántartás 

Visszacsatolás 

bizonylatai 

Feljegyzés 

Értékelő lap 

 

5.  Mérési rend 

szerint a 

teljesítményértéke

lést szolgáló 

eszközök kitöltése 

és összegyűjtése 

ÖTM vezető Tárgy év 

február 15. 

Önértékelő/v

ezető értékelő 

eszközök 

kitöltése 

Adatokkal 

feltöltött 

mérőeszközök 

6.  Az adatok 

feldolgozása  

ÖTM- tagok Tárgy év 

február 30. 

Kézi és 

számítógépes 

feldolgozás 

Egyéni, csoport és 

intézményi 

eredményeket 

tartalmazó 

dokumentumok 

7.  Az adatok 

értékelése 

Óvodavezető 

 

Tárgy év: 

március 15. 

Elemzés 

Értékelés 

Egyéni, csoport és 

intézményi szintű 
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Ssz. Feladat /lépés 

MIT? 

Felelős 

KI? 

Határidő 

MIKOR? 

Módszer / 

eszköz 

MIVEL, 

HOGYAN? 

Keletkezett 

dokumentum 

 fejlesztési 

javaslatokkal 

feltöltött értékelési 

dokumentumok 

8.  Az eredmények 

vezetői szinten 

történő 

megvitatása: 

Fejlesztési 

irányok és 

feladatok 

meghatározása 

Óvodavezető 

Ó.vezetés 

 

Éves 

Munkaterv 

szerint 

legkésőbb  

tárgy év 

március 30. 

Megbeszélés 

Rangsorolás 

Okok 

kutatása 

Fejlesztési 

javaslatok 

megvitatása 

Vezetés által 

megvitatott 

fejlesztési 

javaslatok 

9.  Intézményvezető 

értékelésének 

visszacsatolása 

Óvodavezető 

 

Éves 

Munkaterv 

szerint 

legkésőbb  

Tárgy év 

május 05. 

Beszélgetés 

Értékelő 

elemzés az 

egyéni 

teljesítmény 

tükrében 

Tartalommal 

feltöltött 

„Teljesítményérték

elés egyéni 

összegzése” 

Eszköz 

10.  A mérési 

eredmények 

egyéni 

visszacsatolása: 

Értékelő 

beszélgetések 

lebonyolítása 

Óvodavezető 

ÖTM- tagok 

bevonásával 

 

Az 

érintettekkel 

egyeztetett 

időpontban, 

legkésőbb 

tárgy év 

április 30. 

Beszélgetés 

Értékelő 

elemzés az 

egyéni 

teljesítménye

k tükrében 

Tartalommal 

feltöltött 

„Teljesítményérték

elés egyéni 

összegzése” 

adatlap 

11.  Nevelőtestületi 

tanácskozáson / 

értekezleten 

 Intézményi 

összesítés 

ismertetése 

 Intézményi 

szintű 

fejlesztési 

javaslatok 

ismertetése 

 A rendszer 

működési 

tapasztalatai-

nak 

megvitatása, 

korrekciós 

javaslatok 

beépítése 

ÖTM vezető Nevelőtestü

leti 

tanácskozás

on  

legkésőbb 

tárgy év 

augusztus 

31. 

Prezentáció 

Előterjesztés 

Megbeszélés 

Határozathoz

atal 

Mérést követő 

nevelési év 

Munkatervi 

elemei. 

 Nevelőtestüle-

ti határozat az 

intézményt 

érintő 

fejlesztésre 

kijelölt 

célokról és 

feladatokról  

 Szükség 

szerint a 

rendszer 

működési 

tapasztalataira 

alapozott 

korrekciós 

javaslatok 
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Ssz. Feladat /lépés 

MIT? 

Felelős 

KI? 

Határidő 

MIKOR? 

Módszer / 

eszköz 

MIVEL, 

HOGYAN? 

Keletkezett 

dokumentum 

12.   Az egyéni és 

intézményi 

célok/feladatok 

megvalósítása → 

→ Egyéni / 

intézményi 

fejlesztési tervek 

nyomon követése, 

ellenőrzése és 

értékelése 

Óvodavezető 

és 

feladatellátás 

szerint fel-

hatalmazott 

munkatársak 

Munkaköri 

leírás és 

Munkaterv 

szerint  

Beszélgetés 

Tanácsadás 

Belső képzés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Vezetői ellenőrzés 

és értékelés 

dokumentumai 

Nevelő/fejlesztő 

tevékenység 

megfigyelése 

értékelő adatokkal 

feltöltött 

mérőlapok 

Feljegyzések 

Jegyzőkönyvek 

 

 

 A ciklus során négyévente: A teljesítményértékelési rendszer teljes körű felülvizsgálatára 4 

évente, illetve a nevelőtestület többségi javaslata alapján szükség szerint kerül sor. 
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Legitimációs záradék 

 

Készítette a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445, Városlőd, kolostor utca 43) vezetője  

 

Kelt: Városlőd, 2016. ……..hó      nap.            Ph. 

………………………………………….. 

Óvodavezető 

 

Tájékoztatásul a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445, Városlőd, Kolostor utca 43.) 

Minőséggondozó Kézikönyv - Önértékelési Programjába foglaltakkal kapcsolatosan a Szülők 

Közössége ülésén véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta. 

 

Kelt: Városlőd ,2016………hó……..nap 

………………………………………….. 

Szülői Szervezet elnöke 

 

A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445, Kolostor utca 43) Minőséggondozó 

Kézikönyv - Önértékelési Programjába foglaltakkal kapcsolatosan általános véleményezési 

jogát korlátozás nélkül gyakorolta az óvodában működő Közalkalmazotti Tanács. 

 

Kelt: Városlőd, 2016. június 10. 

………………………………………….. 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445, Kolostor utca 43) Minőséggondozó 

Kézikönyv - Önértékelési Programjába foglaltakkal kapcsolatosan általános véleményezési 

jogát korlátozás nélkül gyakorolta az óvodában működő szakmai munkaközösség 

 

Kelt: Városlőd, 2016. június 10.  

………………………………………….. 

A szakmai munkaközösségek nevében 

 

A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445, Kolostor utca 43) nevelőtestülete a 

Minőséggondozó Kézikönyv - Önértékelési Programot a 2016. június 10. napján tartott 

határozatképes ülésén 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a 

nevelőtestület tagjai hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.   

Kelt: Városlőd, 2016. június 10. 

 

…………………………………………… ………………………………………….. 

A nevelőtestület nevében  A pedagógiai munkát segítők nevében 

 

 

Tájékoztatásul a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445, Kolostor utca 43.) fenntartója.  

 

Kelt: Városlőd,2016. május …...             Ph. 

………………………………………….. 

Fenntartó képviseletében aláírás 
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Érvényességi rendelkezés 

 

A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445, Kolostor utca 43) Minőséggondozó 

Kézikönyv - Önértékelési Programja 2015-ben készült, és az intézményi gyakorlat 

beépítésével – megfelelve a jogszabályi elvárásoknak -, 2016-ban került felülvizsgálatra és 

módosításra.  

Elkészítését a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az Oktatási Hivatal által kiadott 

Önértékelési kézikönyv óvodák számára c. kiadvány tartalmi elvárása tette szükségessé.  

A Minőséggondozó Kézikönyv - Önértékelési Program (amennyiben törvény másként nem 

szabályozza) a kihirdetés napjától 2020. augusztus 31. napjáig érvényes. 

Az önértékelési program módosítására a fenntartó, az intézményvezető, az ÖTM, valamint a 

nevelőtestület 51%-ának javaslatára kerülhet sor. 

Hatálya: Az Önértékelési Program hatálya kiterjed az óvoda teljes dolgozói körére. A 

programban foglaltak betartása a vonatkozó tartalmak tekintetében valamennyi dolgozó 

számára kötelező. 

 

Felhasznált források:  

 Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Második, javított kiadás. 

2016. január 25. 

 Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (Babics Attiláné, Herczeg Katalin Kemerléné 

Suri Ildikó): Ajánlás az öt évre szóló önértékelési program elkészítéséhez. 2016. 

 Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata. Egy lehetséges értékelési 

rendszer tervezete.  Pedagógusképzés. 2004.2.55-77. oldal. 

 

Mellékletek 

1. sz. melléklet: Városlődi Német Nemzetiségi  Óvoda Önértékelési Terve 2015-2020 

2. sz. melléklet: Elvárás rendszer: Pedagógus   

3. sz. melléklet: Eszköztár: Pedagógus 

4. sz. melléklet: Elvárásrendszer: Vezető 

5. sz. melléklet: Elvárásrendszer: Intézmény 

6. sz. melléklet: A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és egyéb alkalmazottak 

teljesítményértékelésének eszközei 
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Évente értékelendő területek és elvárások: 

 

1. Pedagógiai folyamatok – Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Értékelés - Korrekció 
1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

1.2. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év 

tervezése. 

1.3. Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan nyomon követik, a gyermeki 

fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, 

szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

1.4. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában a gyermeknek. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden 

gyermek szociális helyzetéről. 

2.2. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

3. Eredmények 
3.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

 helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei  

 esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint  

 elismerések  

 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, 

óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)  

 neveltségi mutatók   

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével 

határozzák meg. 

4.2. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz 

és ismeretekhez való hozzáférés. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

- A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

6.2. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás szükségletéről. 

6.3 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében 

jelzi a fenntartó számára.  

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés  
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2. sz. melléklet.  
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2015-2020 
 

PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZERE 

 
Kapcsolódó fogalmak: 

 Elvárás: A területekhez, szempontokhoz kapcsolódó elvárás-megfogalmazások (minek kell teljesülnie az adott területen, tevékenységek, 

követelmények).  

 Pedagógusok/intézményvezetők/intézmények általános elvárásrendszere: A köznevelésben betöltött szerepük alapján, a feladatellátás minőségét 

feltételezetten a legjobban meghatározó, a pedagógusokra/ intézményvezetőkre/ intézményekre vonatkoztatható jellemző és lényeges tulajdonságok 

összessége.  

 Pedagógusok/intézményvezetők/intézmények intézményi elvárásrendszere: Az általános elvárások intézményi céloknak, intézményi minőségnek 

megfelelően értelmezett változata.  

 Rendszer: Egymással kapcsolatban álló elemek/folyamatok összessége, mely egy adott cél/eredmény elérésére szerveződik.  

 Szempont: Az egyes területeket milyen kérdések alapján vizsgáljuk.  

 Területek: Az egyes szinteken belül a vizsgálandó területek, amelyek alá szempontok és elvárások rendeződnek (nagy egységek: pedagógus 8 terület, 

vezető 5 terület, intézmény 7 terület).  

 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Rendelkezik az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel. Ismeri a 

tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani eljárásokat a játék, verselés, mesélés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, 

festés, mintázás, kézimunka, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése, a munka jellegű tevékenységek és a tevékenységekben megvalósuló 

tanulás területén. Ismeri a szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.  

Ismeri az óvodai nevelés tartalmát meghatározó alapdokumentumokat. Ismeri az óvodás gyermek megismerő tevékenységének sajátosságait, az 

élményszerű tevékenységszervezés eljárásait. Ismeri az óvodai tevékenységi formák céljait, feladatait, szerepét a gyermekek 

személyiségfejlődésében. Ismeri az óvodás gyermek fejlődésének jellemzőit az óvodáskor végére. Ismeri a műveltségtartalmak közvetítése során 

felhasználható nyomtatott, nem nyomtatott, valamint a digitális információforrásokat, a róluk való tájékozódás lehetőségeit. Ismeri a hatékony 

nevelési-oktatási stratégiákat, tanulásszervezési módokat, munkaformákat, módszereket, eszközöket.  

Képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. Képes a pedagógiai-pszichológiai módszerek, eljárások alkalmazására, a 

különböző tudásterületek közötti össze-függések, kapcsolódások felismerésére, megvalósítására. Képes szaktudományi, szakmódszertani, 

nevelési és tanuláselméleti tudásának hatékony integrálására. Képes a nevelő, fejlesztő tevékenységével kapcsolatos önreflexióra és 

önkorrekcióra. 
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Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 alkalmazza a gyermekcsoportoknak, a különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő változatos módszereket.  

  értékeli az alkalmazott módszerek beválását.  

  felhasználja a megfigyelésen alapuló vagy az óvodai pedagógiai programjában rögzített, a gyakorlatban megjelenő mérési és értékelési 

eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában. alkalmazott módszerei illeszkednek az éves nevelési, tevékenységi (projekt) tervhez. 

 

Pedagógiai módszertani felkészültség 

 

 Elvárás  

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső 
elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

 

Milyen a módszertani 
felkészültsége? Milyen 
módszereket alkalmaz a 
nevelés folyamatában  
és a gyermeki 
tevékenységekben? 

A módszereket az 
aktuális tevékenységi 
forma 
sajátosságainak, 
céljainak és a 
gyermekek 
fejlettségének 
megfelelően 
alkalmazza. 

   
Ped progr.           9.o., 
28.o., 29.o.  
Az óvodai nevelés a 
gyermek egyéni 
érdeklődésére, 
kíváncsiságára- mint 
életkori sajátosságra - 
valamint a meglévő 
tapasztalataira, élményeire 
és ismereteire építve 
biztosítson a gyermeknek 
változatos 
tevékenységeket, 
amelyeken keresztül 
további élményeket, 
tapasztalatokat szerezhet 
az őt körülvevő természeti 
és társadalmi környezetről. 
A módszereket az aktuális 
tevékenységi forma 
sajátosságainak, céljainak 
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és a gyermekek 
fejlettségének megfelelően 
alkalmazza.                                             

 

 Különböző 
problémahelyzet 
biztosításával elősegíti 
a problémamegoldó, 
önálló gondolkodás 
fejlődését. 

 Ped progr. 23.o. Az 

értelmi nevelés  során  

rendszerezze és bővítse a 

gyermek spontán és 

tervezetten szerzett 

tapasztalatait, ismereteit 

és teremtsen lehetőséget 

a különböző 

tevékenységekben és 

élethelyzetekben való 

gyakorlásukra.  A 

különböző 

problémahelyzet 

biztosításával elősegíti a 

problémamegoldó, önálló 

gondolkodás fejlődését. 

   

 

Használja a modern 
információfeldolgozási 
eszközöket, példát 
mutat az 
infokommunikációs 
eszközök óvodában 
indokolt 
alkalmazására. 

 

 

Ped progr. 28.o. Az 

aktuális témaköröket 

változatos módszerekkel, 

szemléltetőeszközökkel 

dolgozza fel. Használja a 

modern 

információfeldolgozási 

eszközöket, példát mutat 

az infokommunikációs 

eszközök óvodában 

indokolt alkalmazására. 

 

  

 Az alkalmazott     
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pedagógiai módszerek 
a 
kompetenciafejlesztést 
támogatják. 

 Az alkalmazott 
pedagógiai módszerek a 
kompetenciafejlesztést 
támogatják. Ped. Prog. 
28.o ( Módszertani 
feladataink) 

Ismeri és alkalmazza-e a 
gyermekközösségnek, 
különleges bánásmódot 
igénylőknek megfelelő, 
változatos módszereket? 

Felméri a gyermekek 
értelmi, érzelmi, 
szociális és erkölcsi 
állapotát. Hatékony 
gyermek-megismerési 
technikákat alkalmaz. 

 Ped.progr. 34.o., 36.o. 
Felméri a gyermekek 
értelmi, érzelmi, szociális 
és erkölcsi állapotát. 
Hatékony gyermek-
megismerési technikákat 
alkalmaz. Az esélyteremtés 
egyik lehetősége az egyéni 
fejlesztés, szülőkkel történő 
egyeztetés, közös, 
nyilvános óvodai 
programok. Ped. Prog. 34.o 

  

 

A differenciálás 
megfelelő módja, 
formája jellemző. 

 

 

 A differenciálás megfelelő 
módja, formája jellemző.  A 
gyermek együttműködő 
képességének és 
feladattudatának 
fejlesztését a napirend és a 
hetirend biztosításával, 
differenciált 
tevékenységekkel, növekvő 
időtartamú csoportos 
foglalkozások tervezésével, 
szervezésével valósítsa 
meg. Ped. Progr. 41.o 

 

  

 Az elméleti ismeretek 
mellett a tanultak 
gyakorlati 
alkalmazását is 
lehetővé teszi. 

  Az elméleti ismeretek 
mellett a tanultak 
gyakorlati alkalmazását is 
lehetővé teszi. Ped. Progr. 
23.o 

 

 Alkalmazza a   Alkalmazza a  
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gyermekcsoportoknak, 
különleges 
bánásmódot 
igénylőknek 
megfelelő, változatos 
módszereket. 

gyermekcsoportoknak, 
különleges bánásmódot 
igénylőknek megfelelő, 
változatos módszereket. 
Ped. Progr. : 36.o 

 A pedagógus az 
életkori sajátosságok 
figyelembe vételével 
választja meg az órán 
alkalmazott 
módszereket. 

 

 

 

 .Az ismeretek 

bővítésének egyik 

alapfeltétele a gyermek 

aktuális fejlettségi 

szintje.  A pedagógus az 

életkori sajátosságok 
figyelembe vételével 
válassza meg az órán 
alkalmazott módszereket. 
Ped.progr. 29.o: Az életkori 
sajátosságokból kiinduló 
feladataink. 

 

  

Hogyan értékeli az 
alkalmazott módszerek 
beválását? Hogyan 
használja fel a 
megfigyelési, mérési és 
értékelési eredményeket 
saját pedagógiai 
gyakorlatában? 

Felhasználja a 

mérési és értékelési 

eredményeket a saját 

pedagógiai 

gyakorlatában 

  

Felhasználja a mérési és 

értékelési eredményeket 

a saját pedagógiai 

gyakorlatában Ped. 

Progr.  23.o  Az értelmi 

nevelés további feladatai 

  

 Pedagógiai 

munkájában 

nyomon követhető a 

PDCA-ciklus 

  

 

 

Pedagógiai munkájában 

nyomon követhető a 

PDCA-ciklus Ped. 

Progr. 23.o: Céljaink 

 

 

 Alkalmazott 

módszerei a tanítás- 

tanulás 

eredményességét 

  

 

 

Alkalmazott módszerei a 

tanítás- tanulás 

eredményességét segítik 

Ped. Progr.  28.o 
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segítik Módszertani feladataink 

 

 

Hogyan, mennyire 

illeszkednek az általa 

alkalmazott módszerek 

a gyermekközösséghez, 

illetve a 

képességfejlesztési 

területekhez? 

 

A rendelkezésére álló  

tanulási, 

képességfejlesztési 

segédanyagokat, 

eszközöket, digitális 

anyagokat és 

eszközöket is ismeri , 

kritikusan, céljainak 

megfelelően 

használja. 

 

 . 

 

A rendelkezésére álló  

tanulási, 

képességfejlesztési 

segédanyagokat, 

eszközöket, digitális 

anyagokat és eszközöket 

is ismeri , kritikusan, 

céljainak megfelelően 

használja. Ped. Progr.: 

Az óvodai élet 

tevékenységi formái és 

az óvodapedagógus 

feladatai 

 

 

 

Fogalomhasználata 

pontos, a 3-7 éves 

korosztály 

fejlettségéhez 

igazodó, példaértékű 

 

Az óvónő 

fogalomhasználata 

pontos, beszéde mindig 

legyen nyelvtanilag 

kifogástalan, a 3-7 éves 

korosztály fejlettségéhez 

igazodó, példaértékű. 

Legyen modell a 

gyermekek előtt, 

anyanyelvi 

beszédkultúráját 

folyamatosan fejlessze. 

Ped. Progr. 23.o ( 

célokhoz) 

 .  

 Pedagógiai munkája   Pedagógiai munkája  
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során képes építeni a 

gyermekek más 

forrásokból szerzett 

tudására 

 

 

során képes építeni a 

gyermekek más 

forrásokból szerzett 

tudására  

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó tervezési dokumentumokat, átlátja ezeknek a gyermeki tevékenységszervezés tartalmi 

szabályozásában betöltött szerepét. Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását. Ismeri a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz 

igazodó pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempontokat. Képes az Óvodai nevelés országos alapprogramja fejlesztési területei 

nevelési céljainak érvényesítésére.  

A tervezés során rendszerszemléletű megközelítésre képes. Az óvoda pedagógiai programja, a gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó 

célkitűzések, a gyermekek életkora, a rendelkezésre álló eszközök és a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai 

munkájának megtervezésére (nevelési terv, ütemterv, tematikus terv, foglalkozás-/tevékenységterv, folyamatterv).  

Képes a gyermeki tevékenységek során felhasználható eszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, a konkrét céloknak 

megfelelően kiválasztani. A pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra képes.  

Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást. A tervezés során együttműködik a kollégákkal, és figyelembe 

veszi az adott gyermekcsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociokulturális sajátosságok). 
Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 tervező munkája, tervezési dokumentumai, tervezési módszerei nyomon követhetőek, megvalósíthatóak és reálisak.  

  a tervezés során érvényesíti az ONAP/PP nevelési tanulási ütemterv nevelési céljait, meghatároz pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat.  

  éves tervezésének elemei megfelelnek a pedagógiai programban leírt intézményi céloknak.  

  tervező munkája során épít a gyermekek előzetes tudására és a gyermekcsoport jellemzőire 
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Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Önértékelési szempont Elvárás 
Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Milyen a pedagógiai 

tervező munkája: 

tervezési dokumentumok, 

tervezési módszerek, 

nyomon követhetőség, 

megvalósíthatóság, 

realitás? 

Pedagógiai munkáját az 

intézmény programjának 

megfelelően hosszabb-

rövidebb időszakokra 

tagolva (pl.: éves 

ütemterv), tanulási-tanítási 

egységekre (pl.: tematikus 

terv, projektterv) és 

tevékenységekre (pl.: 

játék-és 

munkatevékenység) bontva 

tervezi meg. 

  Pedagógiai munkáját az 

intézmény programjának 

megfelelően hosszabb-

rövidebb időszakokra 

tagolva (pl.: negyedéves 

vagy éves ütemterv), 

tanulási-tanítási 

egységekre (pl.: tematikus 

terv, projektterv) és 

tevékenységekre (pl.: 

játék-és 

munkatevékenység) bontva 

tervezze meg.  Ped. Progr. 

10.o : Az óvodai nevelés 

általános feladatai  vagy 

47.o 

Komplex módon veszi 

figyelembe a pedagógiai 

folyamat minden lényeges 

elemét: a tartalmat, a 

gyermekek előzetes 

tudását, motiváltságát, 

életkori sajátosságait, a 

nevelési környezet 

lehetőségeit, korlátait stb. 

 Az óvodai nevelésben 

alkalmazott pedagógiai 

intézkedéseket a gyermek 

személyiségéhez, egyéni 

készségeihez, 

képességeihez kell 

igazítania. Komplex 

módon vegye figyelembe a 

pedagógiai folyamat 

minden lényeges elemét: a 

tartalmat, a gyermekek 
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előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori 

sajátosságait, a nevelési 

környezet lehetőségeit, 

korlátait stb.  

Tudatosan tervezi a 

tevékenység céljainak 

megfelelő módszereket, 

eszközöket, szervezési 

módokat. 

  Tudatosan tervezze a 

tevékenység céljainak 

megfelelő módszereket, 

eszközöket, szervezési 

módokat. Ped. Progr. 47.o ( 

Az óvodapedagógus 

feladatai) 

Többféle módszertani 

megoldásban 

gondolkodik. Az adott 

helyzetnek megfelelően 

rugalmasan alkalmazza 

módszereit. 

  Többféle módszertani 

megoldásban 

gondolkodjon. Az adott 

helyzetnek megfelelően 

rugalmasan alkalmazza 

módszereit. Ped. Progr. 

47.o 

Hogyan viszonyul 

egymáshoz a tervezés és 

megvalósítás? 

A gyermeki tevékenységet, 

a foglalkozásokat a 

cél(ok)nak megfelelően, 

logikusan építi fel. 

  A gyermeki tevékenységet, 

a foglalkozásokat a 

cél(ok)nak megfelelően, 

logikusan építse fel. Ped. 

Progr. 47.o 

A gyermeki 

tevékenykedtetést, a 

cselekvésbe ágyazott 

tanulási folyamatot tartja 

szem előtt. 

  A gyermeki 

tevékenykedtetést, a 

cselekvésbe ágyazott 

tanulási folyamatot tartsa 

szem előtt. Ped. Progr. 47.o 

Tudatosan törekszik a 

gyermekek motiválására, 

aktivizálására. 

  Tudatosan törekedjen a 

gyermekek motiválására, 

aktivizálására. Ped. Progr. 
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47.o 

Pedagógiai terveit a 

megvalósítás 

eredményességének 

függvényében 

felülvizsgálja. 

 Éves munkatervének 

összeállításakor vegye 

figyelembe az elmúlt 

nevelési év tapasztalatait, 

eredményeit, a gyermekek 

egyéni sajátosságait.  

Pedagógiai terveit a 

megvalósítás 

eredményességének 

függvényében vizsgálja 

felül. Ped. Progr. 25.o 

 

A tervezés során hogyan 

érvényesíti az Óvodai 

nevelés országos 

alapprogram nevelési 

céljait, hogyan határoz 

meg pedagógiai célokat, 

fejleszthető 

kompetenciákat? 

Pedagógiai céljai 

összhangban állnak az 

Óvodai nevelés országos 

alapprogramjával és az 

óvoda pedagógiai 

programjának 

célrendszerével. 

  Pedagógiai céljai álljanak 

összhangban az Óvodai 

nevelés országos 

alapprogramjával és az 

óvoda pedagógiai 

programjának 

célrendszerével. Ped. 

Progr. 47 o 

Hogyan épít tervező 

munkája során a 

gyermekek előzetes 

neveltségi szintjére, 

tudására és a 

gyermekcsoport 

jellemzőire? 

Az óvodában alkalmazható 

digitális eszközöket (CD-

lejátszó, projektor, 

interaktív tábla, 

fényképezőgép, 

számítógép) célszerűen 

használja. 

  Az óvodában alkalmazható 

digitális eszközöket (CD-

lejátszó, projektor, 

interaktív tábla, 

fényképezőgép, 

számítógép) használja 

célszerűen. Ped. Progr. 

47.o 

Használja a szociális 

tanulásban rejlő 

lehetőségeket. Lehetővé 

 Használja a szociális 

tanulásban rejlő 

lehetőségeket. Tegye 
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teszi a helyes viselkedési 

normák, a mintaként 

szolgáló cselekvések, a 

kommunikáció, 

együttműködés 

megismerését. 

lehetővé a helyes 

viselkedési normák, a 

mintaként szolgáló 

cselekvések, a 

kommunikáció, 

együttműködés 

megismerését. Fokozatosan 

ismertesse meg a 

gyerekekkel a társas 

együttélés alapvető 

normáit, szokásait. 

Szervezzen olyan 

ismétlődő közös 

tevékenységet, amelyek 

során az összetartozás 

élményét mélyíti el. Ped. 

Progr. 47.o 

Alkalmazza a 

differenciálás elvét. 

  Alkalmazza a 

differenciálás elvét. Ped. 

Progr. 47.o 

 
 

 

 

 

3. A tanulás támogatása 

Ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások óvodai képességfejlesztésben való alkalmazásának 

szempontjait, lehetőségeit, módszereit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motivációelméletekről, a gyermekek érdeklődésének 

felkeltéséhez, motiváltságuk fenntartásához alkalmazható módszerekről. Rendelkezik a tevékenység központú környezet fizikai, érzelmi, társas, 

tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a sokoldalú tapasztalatszerzés óvodai és óvodán kívüli 

lehetőségeit, színtereit. Tájékozott a differenciális pedagógiai módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen 

át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét.  
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Képes a felfedezést, aktivitást biztosító, a gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képesség fejlesztését segítő módszerek, 

szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes a nyugodt, biztonságos környezet megszervezésére a gyermekek szabad 

játékához és más tevékenységéhez. Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére, kezelésére. 

Képes a hagyományos és az infokommunikációs technikákra épülő eszközök célszerű alkalmazására. 

Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 tudatosan, az adott helyzetnek megfelelően választja meg és alkalmazza a tanulásszervezési eljárásokat.  

  motiválja a gyermekeket, felkelti érdeklődésüket, fenntartja figyelmüket, érdeklődésüket.  

  fejleszti a gyermekek gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességét.  

  a tanulást támogató környezet létrehozásánál figyelembe veszi a tanulási folyamatot.  

  alkalmazza az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközöket, a tanulási folyamatban.  

 

A tanulás támogatása 

önértékelési szempont Elvárás 
Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Mennyire tudatosan, az 

adott helyzetnek 

mennyire megfelelően 

választja meg és 

alkalmazza a nevelési 

tanulásszervezési 

eljárásokat?  

Figyelembe veszi a 

gyermekek aktuális fizikai 

és érzelmi állapotát, ehhez 

igazítja a tevékenységek 

tempóját, időtartamát, 

módszereit. Szükség 

esetén rugalmasan 

változtat előzetes tervein. 

 A személyiségen belül az 

érzelmek dominálnak, 

ezért elengedhetetlen, 

hogy a gyereket az 

óvodában érzelmi 

biztonság, állandó 

értékrend, otthonosság, 

derűs, kiegyensúlyozott, 

szeretetteli légkör vegye 

körül. A pedagógus vegye 

figyelembe a gyermekek 

aktuális fizikai és érzelmi 

állapotát, igazítsa ehhez a 

tevékenységek tempóját, 

időtartamát, módszereit. 
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Szükség esetén 

változtasson rugalmasan 

előzetes tervein. Ped. 

Progr. 20.o 21.o: 

Feladatok 

Hogyan motiválja a 

gyermekeket? Hogyan 

kelti fel a gyermekek 

érdeklődését, és hogyan 

köti le, tartja fenn a 

gyermekek figyelmét, 

érdeklődését? 

Épít a gyermekek 

szükségleteire, 

kíváncsiságára, igyekszik 

fenntartani érdeklődésüket. 

 Az óvodai nevelés az 

alapelvek megvalósítása 

érdekében épít a 

gyermekek szükségleteire, 

kíváncsiságára, ezért a 

pedagógus feladata, hogy 

igyekezzen fenntartani 

érdeklődésüket. Ped. 

Progr. 8.o  

 

Hogyan fejleszti a 

gyermek gondolkodási, 

probléma-megoldási és 

együttműködési 

képességét? 

Felismeri a gyermekek 

tanulási, magatartási 

problémáit, szükség esetén 

megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra. 

 

 A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek 

esetében szükség szerint 

különösen jelentős az 

óvoda együttműködő 

szerepe az ágazatai 

jogszabályokban 

meghatározott speciális 

felkészültséggel 

rendelkező 

szakemberekkel. A 

pedagógus ismerje fel a 

gyermekek tanulási, 

magatartási problémáit, 

szükség esetén kínáljon fel 

megfelelő szakmai 

segítséget számukra. Ped. 

Progr. 21.o 
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 Kihasználja a 

tevékenységekben rejlő 

lehetőségeket a megismerő 

funkciók és önálló 

felfedezés gyakorlására 

 Az óvoda  a gyermek 

nyitottságára épít, és ahhoz 

segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szűkebb és 

tágabb környezetét, amely 

a hazaszeretet és a kötődés 

alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a 

természetben, az emberi 

környezetben 

megmutatkozó jóra, 

szépre, mindazok 

megbecsülésére. A 

pedagógus feladata, hogy 

kihasználja a 

tevékenységekben rejlő 

lehetőségeket a megismerő 

funkciók és önálló 

felfedezés gyakorlására. 

Ped. Progr. 21.o 

 

Milyen ismeretszerzési, 

tanulási teret, tanulási 

környezetet hoz létre az 

ismeretszerzési, tanulási 

folyamathoz? 

Pozitív visszajelzésekre 

épülő, bizalommal teli 

légkört alakít ki, ahol 

minden gyermek hibázhat, 

mindenkinek lehetősége 

van a javításra, 

próbálkozásra 

 A gyermek viselkedésére 

adott pozitív 

visszajelzésekre épülő, 

bizalommal teli légkört 

alakítson ki, ahol minden 

gyermek hibázhat, 

mindenkinek lehetősége 

van a javításra, 

próbálkozásra. Ped. Progr.: 
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Az érzelmi, az erkölcsi és 

a közösségi nevelés: 21.o: 

Feladatok 

 Az elmélyült 

tevékenységekhez nyugodt 

légkört és környezetet 

teremt, például a 

csoportszoba 

elrendezésével. A 

párhuzamosan végezhető 

differenciált 

tevékenységekhez 

biztosítja a megfelelő 

eszközöket és a szabad 

választás lehetőségét 

  Teremtsen az elmélyült 

tevékenységekhez nyugodt 

légkört és környezetet 

például a csoportszoba 

elrendezésével. A 

párhuzamosan végezhető 

differenciált 

tevékenységekhez 

biztosítson megfelelő 

eszközöket és a szabad 

választás lehetőségét. 

Ped. Progr. 21.o ( 

feladatok) 

Hogyan alkalmazza a 

tanulási folyamatban az 

információ-

kommunikációs 

technikákra épülő 

eszközöket, a digitális 

tananyagokat? Hogyan 

sikerül a helyes arányt 

kialakítania a 

hagyományos és az 

információ-

kommunikációs 

technológiák között? 

A gyermekekben 

igyekszik felkelteni és 

fenntartani az önálló 

tapasztalatszerzés, 

megismerés igényét, a 

próbálkozás örömét. 

Ennek érdekében indokolt 

esetben használja az IKT -

eszközöket is. 

  A gyermekekben 

igyekezzen felkelteni és 

fenntartani az önálló 

tapasztalatszerzés, 

megismerés igényét, a 

próbálkozás örömét. 

Ennek érdekében indokolt 

esetben használja az IKT -

eszközöket is. 

Ped. Progr. 21.o ( 

feladatok) 

 Az önálló 

tapasztalatszerzéshez – a 

játékhoz és egyéb 

   Biztosítsa az önálló 

tapasztalatszerzéshez – a 

játékhoz és egyéb 
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tevékenységekhez – az 

életkornak és a gyermekek 

egyéni képességeinek 

megfelelő eszközöket 

biztosít. 

tevékenységekhez – az 

életkornak és a gyermekek 

egyéni képességeinek 

megfelelő eszközöket. 

Ped. Progr. 23.o: (A 

sokoldalú 

tapasztalatszerzés 

biztosítása kezdetű mondat 

helyett) 

 

 

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, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a 

szocializációról és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetű gyermekekről, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól, a 

gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri az óvodás gyermek megismerésének módszereit. Ismeri az 

anyanyelv által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, a gyermekek fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. 

Ismeri a gyermeki tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, ezek fejlődésének mérési, megfigyelési módszereit.  

Képes a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek értelmi, 

érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életmód kialakítását. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési 

igényű, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket felismerni, hatékonyan nevelni, 

fejleszteni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.  

Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni az 

értékeket, és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden gyermekhez. Érzékeny a gyermekek, családok problémáira, törekszik az 

egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden gyermek számára. 

Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 hatékony gyermek-megismerési technikákat alkalmaz.  

  pedagógiai munkájában, a tervezésben megjelenik az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés.  

  tervszerűen foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel.  

 ismeri a gyermeki tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, alkalmazza ezek fejlődésének mérési, megfigyelési módszereit 
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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 

Önértékelési szempont Elvárás 
Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Hogyan méri fel a 

gyermekek értelmi, 

érzelmi, szociális és 

erkölcsi állapotát? 

Milyen hatékony 

gyermeki megismerési 

technikákat alkalmaz? 

A gyermekeket 

személyiségének 

sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, 

sokoldalúan, elsősorban a 

játékukon keresztül tárja 

fel. 

  A gyermekeket 

személyiségének 

sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, 

sokoldalúan, elsősorban a 

játékukon keresztül tárja 

fel: Ped. Progr. 24.o: 

Sajátos nevelési 

feladataink alpontja 

Hogyan jelenik meg az 

egyéni fejlesztés, a 

személyiségfejlesztés a 

tervezésben és a 

pedagógiai munkájában 

(egyéni képességek, 

adottságok, fejlődési 

ütem, szociokulturális 

háttér)? 

Munkájában a tanulási 

folyamatot a nevelés 

szerves részeként kezeli. 

  Kezelje munkájában a 

tanulási folyamatot a 

nevelés szerves részeként. 

Ped. Progr. 24.o: Sajátos 

nevelési feladataink 

A gyermekek 

személyiségét nem 

statikusan, hanem 

önmagukhoz viszonyított 

fejlődésében szemléli. 

  Szemlélje a gyermekek 

személyiségét nem 

statikusan, hanem 

önmagukhoz viszonyított 

fejlődésében. Ped. Progr. 

24.o: Sajátos nevelési 

feladataink 

A gyermekek teljes 

személyiségének 

fejlesztésére, 

  Törekedjen a gyermekek 

teljes személyiségének 

fejlesztésére, 
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autonómiájuk 

kibontakoztatására 

törekszik. 

autonómiájuk 

kibontakoztatására. Ped. 

Progr. 24.o: Sajátos 

nevelési feladataink   

Felismeri a gyermek 

személyiségfejlődési 

nehézségeit, és képes 

számukra segítséget 

nyújtani - esetlegesen a 

megfelelő szakembertől 

segítséget kérni. 

  Ismerje fel a gyermek 

személyiségfejlődési 

nehézségeit, és legyen 

képes számukra segítséget 

nyújtani - esetlegesen a 

megfelelő szakembertől 

segítséget kérni. Ped. 

Progr. 24.o: Sajátos 

nevelési feladataink 

Reálisan és szakszerűen 

elemzi és értékeli saját 

gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósulását. 

  Elemezze és értékelje 

reálisan és  szakszerűen  

gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósulását. 

Ped. Progr. 24.o: Sajátos 

neveléis feladataink 

Milyen módon 

differenciál, hogyan 

alkalmazza az adaptív 

nevelés, tanítás, oktatás 

gyakorlatát? 

Csoportos tevékenységek 

esetén is figyel az egyéni 

szükségletekre, és a 

gyermekek egyéni 

igényeinek megfelelő 

módszerek, eljárások 

alkalmazására. 

  Csoportos tevékenységek 

esetén is figyeljen az 

egyéni szükségletekre, és a 

gyermekek egyéni 

igényeinek megfelelő 

módszerek, eljárások 

alkalmazására. Ped. Progr. 

24.o: Sajátos nevelési 

feladataink 

A gyermekek hibáit, 

tévesztéseit, mint tanulási, 

fejlődési folyamat részét 

kezeli, az egyéni megértést 

  A gyermekek hibáit, 

tévesztéseit, mint tanulási, 

fejlődési folyamat részét 

kezelje, az egyéni 
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elősegítő módon reagál 

rájuk. 

megértést elősegítő módon 

reagáljon rájuk. Ped. 

Progr. 24.o: Sajátos 

nevelési feladataink 

Milyen terv alapján, 

hogyan foglalkozik a 

kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel, ezen belül 

a sajátos nevelési igényű, 

a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő, a kiemelten 

tehetséges, illetve a 

hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekekkel? 

 

 

 

 

Különleges bánásmódot 

igénylő gyermek vagy 

gyermekcsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési 

terveket dolgoz ki, és 

ezeket hatékonyan meg is 

valósítja. 

  Különleges bánásmódot 

igénylő gyermek vagy 

gyermekcsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési 

terveket dolgozzon ki, és 

ezeket valósítsa meg 

hatékonyan. Ped. Progr. 

24.o: Sajátos nevelési 

feladataink 

Az általános pedagógiai 

célrendszer 

figyelembevételével 

határozza meg az egyéni 

szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat. 

 Az óvodai nevelés az SNI-

s gyermekeknél is az 

általános célkitűzések 

megvalósítására törekszik. 

A pedagógus az általános 

pedagógiai célrendszer 

figyelembevételével 

határozza meg az egyéni 

szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat. Ped. 

Progr. 33.o  
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5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportos tevékenység 

Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia működéséről, a kulturális értékek és szokások 

elsajátításáról, és a multikulturalizmusról. Ismeri a gyermeki szocializáció sajátosságait és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális 

hatásait. Ismeri a gyermekek társas kapcsolataira vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő 

pedagógiai módszereket.  

Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket a gyermekek valamennyi tevékenységében, kiemelten a játékban. Képes 

értelmezni és a gyermekek érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a gyermekek óvodai és 

óvodán kívüli életét. Képes az óvodai nyitott és elfogadó légkör megteremtésére.  

Előítéletektől mentesen végzi pedagógiai munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. Elkötelezett a nemzeti értékek és 

azonosságtudat iránt, demokratikus és környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevel. Tudatosan törekszik az értékek sokféleségének 

elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és 

nemzetiségekre. Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak, képes azokat hatékony kezelni. Folyamatosan együttműködik a 

szülőkkel. 

Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 olyan nevelési, tanulási környezetet alakít ki, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat.  

  pedagógiai munkájában megjelenik a közösségfejlesztés.  

 sikeresen alkalmaz probléma megoldási és konfliktuskezelési módszereket, technikákat. 
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A gyermekcsoportok, közösségek, alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportos tevékenység 

Önértékelési szempont Elvárás Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Milyen módszereket, 

eszközöket alkalmaz a 

közösség belső 

struktúrájának 

feltárására? 

Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés 

változatos módszereit, a 

játék és más élménygazdag 

tevékenység, program 

során.  

  Alkalmazza tudatosan a 

közösségfejlesztés 

változatos módszereit, a 

játék és más élménygazdag 

tevékenység, program 

során. Ped. Progr. 21.o: 

Feladatok 

Hogyan képes olyan 

nevelési, ismeretszerzési, 

tanulási környezet 

kialakítására, amelyben a 

gyermekek értékesnek, 

elfogadottnak érezhetik 

magukat, amelyben 

megtanulják tisztelni, 

elfogadni a különböző 

kulturális közegből, a 

különböző társadalmi 

rétegekből jött társaikat, 

a különleges bánásmódot 

Az egész nap folyamán 

harmóniát, érzelmi 

biztonságot, elfogadó 

légkört teremt.  

  Teremtsen harmóniát, 

érzelmi biztonságot, 

elfogadó légkört az egész 

nap folyamán. Ped. Progr. 

20.o: Az érzelmi, az 

erkölcsi és a közösségi 

nevelés vagy Ped. Progr. 

21.o: Feladatok 

A gyermekeket egymás 

elfogadására, az egyéni 

sajátosságok tiszteletben 

tartására neveli.  

  Nevelje a gyermekeket 

egymás elfogadására, az 

egyéni sajátosságok 

tiszteletben tartására. Ped. 

Progr. 21.o: Feladatok 
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igénylő, és a hátrányos 

helyzetű gyermekeket is? 

Munkájában figyelembe 

veszi a gyermekek és a 

gyermekközösségek eltérő 

kulturális, illetve 

társadalmi hátteréből 

adódó sajátosságait.  

  Vegye figyelembe 

munkájában a gyermekek 

és a gyermekközösségek 

eltérő kulturális, illetve 

társadalmi hátteréből 

adódó sajátosságait. Ped. 

Progr. 21.o: Feladatok 

vagy 7.o: Gyermekkép  

A napi tevékenységekben, 

játékban időt, lehetőséget 

biztosít a beszélgetésekre, 

kezdeményezően példát 

mutat az interaktív 

kommunikációra. Az 

egymásra figyelést, a 

másik fél 

mondanivalójának 

meghallgatását 

gyakoroltatja a 

gyermekekkel.   

 

  Biztosítson időt, 

lehetőséget a 

beszélgetésekre a napi 

tevékenységekben, 

játékban és mutasson 

kezdeményezően példát az 

interaktív 

kommunikációra. 

Gyakoroltassa a 

gyermekekkel az egymásra 

figyelést, a másik fél 

mondanivalójának 

meghallgatását. Ped. Progr. 

22.o: Az anyanyelvi, 

értelmi fejlesztés és 

nevelés megvalósítása 

vagy 48.o: Feladatok    
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Értékközvetítő 

tevékenysége tudatos. 

Együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, 

más kultúrák elfogadása 

jellemzi. 

  Legyen tudatos 

értékközvetítő 

tevékenysége. Jellemezze 

együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, 

más kultúrák elfogadása. 

Ped. Progr. 21.o: Feladatok 

Hogyan jelenik meg a 

közösségfejlesztés a 

pedagógiai munkájában 

(helyzetek teremtése, 

eszközök, a gyermekek 

óvodai és óvodán kívül 

szervezett 

tevékenységeiben)?  

Az együttműködést, 

közösségi kapcsolatokat és 

érzelmeket erősítő 

helyzeteket teremt, 

módszereket alkalmaz az 

óvodai és óvodán kívüli 

tevékenységek során.  

  Teremtsen az 

együttműködést, közösségi 

kapcsolatokat és 

érzelmeket erősítő 

helyzeteket az óvodai és 

óvodán kívüli 

tevékenységek során. Ped. 

Progr. 21.o: Feladatok 

Az együttműködés, 

kommunikáció 

elősegítésére követendő 

mintát mutat a gyermekek 

és szülők számára a 

digitális eszközök 

funkcionális használata 

terén.  

  Mutasson követendő 

mintát az együttműködés, 

kommunikáció 

elősegítésére a gyermekek 

és szülők számára a 

digitális eszközök 

funkcionális használata 

terén. Ped. Progr. 23.o: 

Céljaink  
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Melyek azok a 

problémamegoldási és 

konfliktuskezelési 

stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

Csoportjában tudatosan 

alkalmazza a 

konfliktusmegelőzés 

módszereit, például a közös 

szabályalakítást, az 

értékelési szempontok 

tudatosítását, a pozitív 

példák megerősítését, a 

következetességet. 

  Csoportjában alkalmazza 

tudatosan a 

konfliktusmegelőzés 

módszereit, például a közös 

szabályalakítást, az 

értékelési szempontok 

tudatosítását, a pozitív 

példák megerősítését, a 

következetességet. Ped. 

Progr. 20.o: Az érzelmi, az 

erkölcsi és a közösségi 

nevelés vagy 21.o: 

Feladatok 

A csoportjában felmerülő 

konfliktusokat, azok okait 

felismeri, helyesen 

értelmezi és hatékonyan 

kezeli. 

Konfliktushelyzetben a 

gyermekeket a konfliktusok 

kompromisszumos 

megoldására ösztönzi. 

  Ismerje fel, értelmezze 

helyesen és kezelje 

hatékonyan a csoportjában 

felmerülő konfliktusokat, 

azok okait. Ösztönözze 

konfliktushelyzetben a 

gyermekeket a konfliktusok 

kompromisszumos 

megoldására. Ped. Progr. 

20.o: Az érzelmi, az 

erkölcsi és a közösségi 

nevelés vagy 21.o: 

Feladatok 
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6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van az óvodai értékelési és mérésmetodikai 

szabályokkal, összefüggésekkel.  

Ismeri az óvodás gyermek érési sajátosságait, az önmagához viszonyított fejlődésének folyamatos megfigyelési módszereit, a különböző 

képességterületeken történő elmozdulás regisztrálásának módját, eszközeit.  

Az értékelés körébe bevonja a játékban és más tevékenységekben a rendszeresen és célirányosan végzett megfigyelések során a gyermeki 

produktumokat, a verbális és nonverbális megnyilvánulásokat, a cselekvésekben, feladat-, és problémamegoldásban megnyilvánuló jellemzőket, 

a társas viselkedést.  

Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek 

felhasználására. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, az individualizálás szempontjait, a szülőktől kapott gyermekük 

fejlődésére vonatkozó információkat.  

Képes az értékelés eredményeire épülő, a gyermek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő fejlesztési feladatok meghatározására.  

Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására, vagy önálló eszközök elkészítésére. Reálisan ítéli meg a pedagógus 

szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 

Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 tájékozott az értékelés funkcióiról, folyamatáról és módszeréről.  

 ismeri az óvodai értékelési és mérésmetodikai szabályokat, összefüggéseket, a folyamatos megfigyelési módszereket, azok 

regisztrálásának módját.  

 az értékelés eredményei alapján határozza meg a gyermek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő fejlesztési feladatokat.  

 reálisan ítéli meg szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában.  
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Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Önértékelési szempont Elvárás Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Milyen ellenőrzési és 

értékelési formákat 

alkalmaz? 

Gazdag értékelési 

eszköztárral rendelkezik, 

melyből a gyermekek 

életkori sajátosságainak 

figyelembevételével 

tudatosan választja ki a 

leginkább megfelelőt. 

  Rendelkezzen gazdag 

értékelési eszköztárral, 

melyből a gyermekek 

életkori sajátosságainak 

figyelembevételével 

tudatosan válassza ki a 

leginkább megfelelőt. Ped. 

Progr. 42.o: Az óvodai élet 

megszervezése  

Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek, a 

konkrét cselekvésre, 

teljesítményre 

vonatkoznak.  

  Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek 

legyenek és a konkrét 

cselekvésre, teljesítményre 

vonatkozzanak. Ped. Progr. 

42.o: Az óvodai élet 

megszervezése  

Mennyire támogató, 

fejlesztő szándékú az 

értékelése? 

 

Az egyéni képességekhez 

viszonyítva értékeli a 

teljesítményeket, törekszik 

a folyamatos, pozitív 

visszajelzésekre.  

  Az egyéni képességekhez 

viszonyítva értékelje a 

teljesítményeket és 

törekedjen a folyamatos, 

pozitív visszajelzésekre. 

Ped. Progr. 63.o: A 

tevékenységekben 

megvalósuló tanulás. 
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Értékeléseivel, 

visszajelzéseivel a 

gyermekek fejlődését 

segíti.  

  Értékeléseivel, 

visszajelzéseivel a 

gyermekek fejlődését 

segítse. Ped. Progr. 63.o: A 

tevékenységekben 

megvalósuló tanulás. 

Képes önállóan, a 

gyermekek 

tevékenységének 

megfigyeléséből, 

produktumaik 

értékeléséből kapott 

adatokat reálisan elemezni-

értékelni, és belőlük 

kiindulva a fejlesztésre 

vonatkozó tervét 

elkészíteni, módosítani.   

  Legyen képes önállóan, a 

gyermekek 

tevékenységének 

megfigyeléséből, 

produktumaik 

értékeléséből kapott 

adatokat reálisan elemezni-

értékelni, és belőlük 

kiindulva a fejlesztésre 

vonatkozó tervét 

elkészíteni, módosítani. 

Ped. Progr. 63.o: A 

tevékenységekben 

megvalósuló tanulás. 
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Milyen visszajelzéseket 

ad a gyermekeknek? 

Visszajelzései 

támogatják-e a 

gyermekek 

önértékelésének 

fejlődését? 

Pedagógiai munkájában 

olyan munkaformák és 

módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek 

alkalmasak az 

önellenőrzésre, 

önértékelésre. 

  Pedagógiai munkájában 

törekedjen olyan 

munkaformák és 

módszerek alkalmazására, 

amelyek alkalmasak az 

önellenőrzésre, 

önértékelésre. Ped. Progr.  

29.o: Módszertani 

feladataink. 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Az óvodapedagógus ismeri az óvodai kommunikáció sajátosságait, hatását a kapcsolatok minőségére. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai 

munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó 

pszichológiai, szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat. Ismeri a pedagógusszakma jogi és etikai 

szabályait, normáit. Tájékozott az óvodapedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről.  

Képes a gyermekekkel a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési formák közös 

kialakítására, elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra gyermekekkel, szülőkkel, 

kollégáival, az óvodán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs 

nehézségeit, és ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. A pedagógiai munkájában felmerülő 
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problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól tájékozódik az óvodapedagógiai szakirodalomban, képes elemezni, 

értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival. Képes 

egyszerűbb kutatási módszerek használatára.  

Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák 

feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. Kész részt vállalni a pedagógiai munkájával kapcsolatos 

fejlesztési, innovációs tevékenységben. Betartja a pedagóguspálya jogi és etikai normáit. Törekszik önismeretének, saját személyiségének 

fejlesztésére, testi-lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját 

tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos 

fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi 

megújulásra. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 

Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 nyelvhasználata igényes.  

 együttműködik más óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban.  

 együttműködik más intézmények pedagógusaival.  

  részt vesz pedagógiai fejlesztésekben.  

  önismerete reális, képes az önreflexióra, az önfejlesztésre.  

 azonosul az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az intézmény pedagógiai hitvallásával 
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Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Önértékelési szempont Elvárás 
Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Szakmai és nyelvi 

szempontból igényes-e a 

nyelvhasználata ( a 

gyermekek életkorának 

megfelelő szókészlet, 

artikuláció, 

beszédsebesség stb.) ? 

Munkája során érthetően 

és a pedagógiai céljainak 

megfelelően kommunikál. 

  Munkája során érthetően 

és a pedagógiai céljainak 

megfelelően kommunikál. 

Ped. Progr:23.o 

Milyen a gyermekekkel a 

kommunikációja, 

együttműködése? 

Kommunikációját minden 

partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás 

jellemzi. 

  Kommunikációját minden 

partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás 

jellemzi. Ped.progr.: 46.o: 

Az óvoda kapcsolatai  

A gyerekek szabad 

játékához és különböző 

tevékenységeihez nyugodt 

kommunikációs teret, 

ehhez kedvező feltételeket 

alakít ki. 

 A gyerekek szabad 

játékához és különböző 

tevékenységeihez nyugodt 

kommunikációs teret, 

ehhez kedvező feltételeket 

alakít ki, nyugodt, derűs, 

felszabadult légkört 

teremt. Ped. progr.: 48.o: 

Feladatok  

 

Tudatosan ösztönzi a 

gyermekek egyéni és 

egymás közötti 

kommunikációját. 

  Tudatosan ösztönözze a 

gyermekek egyéni és 

egymás közötti 

kommunikációját. 

Ped.progr.: 48.o: 

Feladatok 
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Milyen módon működik 

együtt az 

óvodapedagógusokkal és 

a pedagógiai munkát 

segítő más felnőttekkel a 

pedagógiai folyamatban? 

A kapcsolattartás formái 

és az együttműködés során 

használja az 

infokommunikációs 

eszközöket és a különböző 

online csatornákat. 

  A kapcsolattartás formái 

és az együttműködés során 

használja az 

infokommunikációs 

eszközöket és a különböző 

online csatornákat. 

A gyermekek érdekében 

önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően 

együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a 

szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel. 

  Az óvodapedagógus a 

gyermekek érdekében 

önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően 

együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a 

szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel. Ped. 

progr.: 44.o: Az óvoda 

kapcsolatai 

A szakmai munkaközösség 

munkájában 

kezdeményezően és 

aktívan részt vállal. 

Együttműködik 

pedagógustársaival 

különböző pedagógiai 

eljárások és programok 

(pl. témanap, ünnepség, 

kirándulás) 

megvalósításában. 

  A szakmai munkaközösség 

munkájában 

kezdeményezően és 

aktívan részt vállal. 

Együttműködik 

pedagógustársaival 

különböző pedagógiai 

eljárások és programok 

(pl. témanap, ünnepség, 

kirándulás) 

megvalósításában. Éves 

munkaterv: szakmai 

munkaközösség éves terve 

Reális önismerettel 

rendelkezik-e? Jellemző-

e rá a reflektív szemlélet? 

A megbeszéléseken, a 

vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti 

  Nevelőtestületi 

értekezletet kell tartani: 

óvodavezető, 
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Hogyan fogadja a 

visszajelzéseket? Képes-e 

önreflexióra? Képes-e 

önfejlesztésre? 

szakmai álláspontját, a 

vitákban képes másokat 

meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

nevelőtestület tagjai 

egyharmadának, szülői 

szervezet, intézményi 

tanács kezdeményezésére. 

Az óvodapedagógus a 

megbeszéléseken, a 

vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen fejtse ki 

szakmai álláspontját, a 

vitákban legyen képes 

másokat meggyőzni, és ő 

maga is legyen 

meggyőzhető. SZMSZ: 

13.o 

Óvodai tevékenységei 

során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet 

működési rendszerének 

megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

  Óvodai tevékenységei 

során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet 

működési rendszerének 

megfelelő módon kezeli, 

intézi. Ped.progr.: 47.o.: 

Az óvodapedagógus 

feladatai 

Nyitott a szülő, a gyermek, 

az intézményvezető, a 

kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében. 

  Nyitott a szülő, a gyermek, 

az intézményvezető, a 

kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében. 

Ped.progr.: 47.o: Az 

óvodapedagógus feladatai 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önállóan képes az óvodapedagógiával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására, és a vonatkozó források alapján 

megfelelő válaszok kidolgozására. Óvodai nevelő-fejlesztő tevékenységéért felelősséget vállal, amit a kapcsolódó tudományterületekről szerzett 

ismereteire alapoz. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.  

Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik óvodapedagógusi hivatása átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai 

nézetek képviseletében, indoklásában. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. Egyenrangú 

partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az óvodapedagógusi szakterület etikai kérdéseit. 

Kulcsjellemzők: Az óvodapedagógus  

 saját magára is érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlesztés, fejlődés, továbblépés igényét.  

 pedagógiai kérdésekben tájékozott, követi a szakmában történteket.  

 munkájában kezdeményező és felelősségteljes.  

  munkájában pontos és megbízható. 

  

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önértékelési szempont Elvárás 
Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Saját magára 

vonatkozóan hogyan 

érvényesíti a folyamatos 

értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 

Saját pedagógiai 

gyakorlatát folyamatosan 

elemzi és fejleszti. 

  Saját pedagógiai 

gyakorlatát folyamatosan 

elemezze és fejlessze. Ped. 

Progr. 40.o Az óvodai élet 

megszervezésének elvei 

Tudatosan fejleszti 

pedagógiai 

kommunikációját. 

  Tudatosan fejlessze 

pedagógiai 

kommunikációját. Ped. 

Progr. 40.o 

Tisztában van szakmai 

felkészültségével, 

személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

  Legyen tisztában szakmai 

felkészültségével, 

személyiségének 

sajátosságaival, és  
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alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz. 

alkalmazkodjon a 

szerepelvárásokhoz. Ped. 

Progr. 40.o 

 Mennyire tájékozott 

pedagógiai kérdésekben, 

hogyan követi a 

szakmában történteket? 

Rendszeresen tájékozódik 

a pedagógia tudományára 

és az óvodapedagógiára 

vonatkozó legújabb 

eredményekről, 

kihasználja a 

továbbképzési 

lehetőségeket. 

  Rendszeresen 

tájékozódjon a pedagógia 

tudományára és az 

óvodapedagógiára 

vonatkozó legújabb 

eredményekről, használja 

ki a továbbképzési 

lehetőségeket. 

Ped. Progr. 40.o 

Rendszeresen tájékozódik 

az óvodai nevelést, 

képességfejlesztést 

támogató digitális 

technológiai eszközökről, 

és lehetőség szerint 

alkalmazza is azokat. 

  Rendszeresen 

tájékozódjon az óvodai 

nevelést, 

képességfejlesztést 

támogató digitális 

technológiai eszközökről, 

és lehetőség szerint 

alkalmazza is azokat. Ped. 

Progr. 40.o 

Aktív résztvevője az 

online megvalósuló 

szakmai 

együttműködéseknek. 

   Legyen aktív résztvevője 

az online megvalósuló 

szakmai 

együttműködéseknek. 

Ped.Progr. 40 o. 

Élő szakmai 

kapcsolatrendszert alakít 

ki az intézményen kívül is. 

  Élő szakmai 

kapcsolatrendszert 

alakítson ki az 

intézményen kívül is. 

Ped.progr. 40.o 



84 

 

Hogyan nyilvánul meg 

kezdeményezőképessége, 

felelősségvállalása a 

munkájában? 

Munkájában alkalmaz új 

módszereket, tudományos 

eredményeket. 

  Munkájában alkalmazzon 

új módszereket, 

tudományos 

eredményeket. Ped.progr. 

40.o 

Részt vesz intézményi 

innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

  Vegyen részt intézményi 

innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

Ped. Progr. 40.o 
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3 sz. melléklet 

PEDAGÓGUS MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE – ÁTMENETI IDŐSZAK MÉRŐESZKÖZE 

 
…….. /……. NEVELÉSI ÉV. 

 

Óvoda, Székhely, telephely: ……………………………………………… 

 

 

Óvodapedagógus neve: 

 

*Foglalkozáslátogatás időpontja: 

(ha volt ilyen) 

Értékelésben részt vett kollégák: 

 

 

Önértékelés időpontja: 

Értékelő beszélgetés időpontja:  

Értékelő beszélgetést lefolytató vezető neve: 

 

ÖNÉRTÉKELÉS – VEZETŐI ÉRTÉKELÉS 

Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

1. A PP és a tevékenységek kapcsolódása→ Komplexitást 

alkalmazva a tanulási folyamatban a célokat széles körű 

módszertani eszköztár alkalmazásával éri el,  melynek során épít a 

gyermekek más forrásokból szerzett tapasztalataira, ismereteire. 

   

2. Önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására nevel. Az 

alkalmazott módszerek, eszközöket, szervezési módok, 

munkaformák elősegítik az önálló megtapasztalást, a gondolkodás 

fejlesztését, és a megszerzett ismeretek/ tudás különböző 

helyzetekben, feladatokban való alkalmazását. 

   

3. Fogalomhasználata pontos, következetes    
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Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

4. A PP nevelési feladatrendszerének (egészséges életmód 

alakítása, érzelmi és erkölcsi nevelés, szociális tapasztalatok 

biztosítása, anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés) tudatos 

kezelése nevelési gyakorlatában nyomon követhető. 

   

5. A mindennapos és rendszeres fejlesztő mozgásra nagy 

hangsúlyt fektet.  

   

6. Munkaközösség vagy munkacsoport munkájában 
hatékonyan vesz részt. 

   

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

7. Céljai összhangban vannak a PP célrendszerével. Pedagógiai 

tervei a célok részletes és konkrét megfogalmazását tartalmazzák.  
   

8. Éves,  negyedéves, tematikus vagy projekt tervek, 

foglalkozástervek tartalmi megfelelősége: A pedagógiai program 

tartalmi elemei megfeleltethetők a tervekben és a gyermekek 

képességeinek fejlesztési tervében.  

A tervezés dokumentumai az elvárások szerinti tartalmak mentén 

készülnek.   

   

Naplók tartalmi és formai megfelelősége: 

- a csoportnapló szerinti haladás követi a PP és az éves 

tervezést 

- fegyelmezett adminisztráció (naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések.)  

   

9. A tervezés és a megvalósítás összhangban van egymással.    
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Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

10. Terveit az óra eredményessége függvényében 

felülvizsgálja, döntéseit meggyőzően indokolja. 

   

3. A tanulás támogatása 

11. A tervezés és megvalósítás során segít a gyermekeknek 

feldolgozni és megérteni: 

- a tárgyi világot tevékenységeken keresztül 

- az emberi környezet nyújtotta információt a 

játékokban mesékben, szerepekben és közösségi 

eseményekben  

- a logika és matematika világát játékos szituációkban a 

kimondott szót rajzoláson, dramatizáláson, 

szöveghallgatáson és a kifejező készség 

gyakoroltatásán keresztül 

   

12. Tanulásszervezési eljárások megfelelősége 

- A napirend rugalmas, melyben kitüntetett szerep jut a 

szabad játéktevékenységnek. 

- A tervezés-szervezés során előtérbe kerülnek a 

párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek. 

   

13. Tanulási környezet megfelelősége 

- A gyermekek közvetlen tárgyi környezetének állapota: 

megfelelő méretek, elérhetőség, az adott téma/projekt 

érzékelhetősége, csoportszoba és környezetének 

dekorációja 

- Az étkeztetés higiénikus és kulturált körülmények 
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Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

között zajlik. 

- A napi mozgás megvalósítása során – élve az adott 

lehetőségekkel – biztosítja a megfelelő teret 

14. Csoporton és óvodán kívüli tevékenységek: 

-  tervezése (felzárkóztatás, tehetséggondozás, megfigyelő, 

élménygyűjtő séta stb.)  

-  kapcsolódása az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési 

területhez)  

- tartalmának összhangja az adott gyermekcsoport életkori 

sajátosságaival 

   

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, fejlesztéséhez 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

15. Hatékony gyermek- megismerési technikák alkalmazása: 
megfigyelés, folyamatos nyomon követés, családi 

beszélgetések, tesztek, stb. 

   

16. Egyéni fejlesztési tervek: fejlődési napló használhatósága, a 

fejlesztés eredményessége: az egyéni fejlesztési tervben 

megjelenik a fejlesztésközpontúság (A gyermekek fejlődésére 

vonatkozó feljegyzések stb.)  

   

17. A tervezés és megvalósítás során történő differenciálás, 

adaptív nevelési-tanítási gyakorlat alkalmazása 

- figyelembe veszi az egyéni különbözőségeket 
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Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

-  a tehetségígéret kibontakoztatása 

- lemaradók felzárkóztatása 

18. A gyermekek „alkotásaiból” és munkáikból követhető az 

éves tervezésben való haladás (Rendszeresség.)  

   

5. A gyermekek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportirányító tevékenység  

19. Esélyteremtés 

- hatékony a közösség belső struktúrájának feltárása 

- az eltérő kulturális és társadalmi háttérből adódó 

különbözőségek figyelembevétele 

   

20. Szokások, ünnepek és hagyományok minősége 

- csoport 

- és intézményi szinteken 

   

21. Megfigyelhető a szokásrend a tevékenységek szervezésében 

és a gyermekek magatartásában. 

   

22. Az óvodapedagógusi minta közvetítésén keresztül (is) a 

gyermekek megtanulják a kulturált viselkedés szabályait: ezt 

tükrözi beszédük, viselkedésük. 

   

23. Csoportfejlesztéssel és irányítással kapcsolatos, változatos és 

sikeres szervezési módszerek, eredmények: együttműködés, 

kommunikáció, konfliktusmegoldás 

- a közösségi nevelést érintő munka éves tervezésének 
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Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

elemei 

- azok kapcsolódása az intézmény nevelési céljaihoz  

24. A környezettudatos nevelésnek mérhető eredményei vannak    

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

25. A gyermekek folyamatos ellenőrzése és értékelése 

- értékelési formák alkalmazása: diagnosztikus, 

fejlesztő, szummatív  

- fejlettség állapot értékelése, dokumentálása: az 

értékelési eredmények használhatósága, fejlődésére 

vonatkozó feljegyzések, kapcsolat a szülőkkel és 

szükség szerint a fejlesztőkkel, stb.) 

   

26.  A gyermekek „alkotásaiból” követhetők az esetleges hibák 

javítására, a hiányosságok pótlására való törekvés 

   

27. Ön és társértékelés támogatása: A gyermeki munkák és a 

nekik szóló információk szemmagasságban helyezkednek el 

   

28. A szülők ismerik gyermekeik aktuális fejlettség állapotát: 

megfelelő visszajelzéseket kapnak  

   

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

29. Alkalmazza és megosztja a továbbképzés és önképzés során 

szerzett kompetenciákat  

   

30. Személyes részvétel az intézmény szépítésében, 

dekorálásában 
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Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

31. A szülők hozzájutnak az iskolakezdéssel és a gyermekeikkel 

kapcsolatos információkhoz. 

   

32. A szülőknek lehetőségük van a gyermekeiket érintő 

döntések előkészítésében, véleményt nyilváníthatnak, 

kezdeményezhetnek. 

   

33. Együttműködik kollégáival, reflektív pedagógiai szemlélet 

jellemzi 

Nyitott a visszajelzésekre: Kommunikációját minden 

partnerrel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre 

törekvés, és más vélemények tiszteletben tartása jellemzi. 

   

34. Plusz feladatok vállalása és végzése telephelyi, intézményi 

szinten: mentorálás, szabályozó dokumentumok 

„karbantartása”, munkaközösség vagy szakmai csoport 

vezetése, stb. 

   

35. A szokásostól eltérő munkakörülmények között gyakori 

feladatvégzés (pl. hiányzó munkatárs, átszervezés, stb.). 

   

36. Hatékony problémamegoldás és konfliktuskezelés: 

- azonosulni tudás az intézményi célokkal és 

feladatokkal 

- azonosulni tudás az intézmény pedagógiai 

hitvallásával  

   

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  
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Ssz. Az értékelés területei és szempontjai 

0  1  2  3 

pontérték Rövid szöveges indoklás, kifejtés 

önértékelés 

→ 

vezetőértékelés 
Önértékelés Vezetőértékelés 

37. Kész a szakmai fejlődésre: részt vesz továbbképzéseken, 

figyelemmel a fejleszthető kompetencia területeire 

   

38. Pedagógiai kérdésekben tájékozott, a szakmában megjelenő 

változásokat folyamatosan követi 

   

39. Közösségépítés: tevőleges részvétel a szakmai 

szervezetfejlesztésben: bemutató foglalkozás, kiselőadás, 

foglalkozás látogatásreflexió megosztása, publikálás, stb.   

   

40. Az óvoda arculatának kialakításában kezdeményező     

41. Pontos, megbízható és kiszámítható: munkaidő 

hatékonyságsága, etikai kódex előírásainak betartása, lojális 

az intézményi célok és feladatok irányában.  

   

Amennyiben tevékenység/foglalkozás megfigyelésére is sor került, a csoportnapló ellenőrzési lapján túl a vonatkozó tevékenység tervek is az 

értékelés részét képezi (mellékelve). 
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ÖNÉRTÉKELÉS és VEZETŐI ÉRTÉKELÉS (Értékelő beszélgetés eredményeként véglegesítendő!) 

Erősségek, jó gyakorlatok: 

 

Fejleszthető területek: 

 

 

Fejlesztési célkitűzések, feladatok: 

 

ÉRTÉKELÉS: Maximálisan elérhető 123, ténylegesen elért  ……. pont, ……..%  

 

A pedagógus által az értékelésére tett észrevétel: Az értékelés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem. 

 

………………………………………… 

Óvodapedagógus aláírása 

 

Az értékelés megállapításait az értékelt pedagógussal ismertettem:   

………………………………………… 

Értékelő vezető aláírása 

Ph. 
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indokolt az egyes munkafolyamatokban?  

 

 

 

 

 

 

 

Mennyire volt reflektív a pedagógus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennyire volt érthető a pedagógus 

kommunikációja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennyire volt megfelelő a pedagógus 

időgazdálkodása? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 

 

 

 

Milyen a pedagógus kérdéskultúrája? 

 

 

 

 

Milyen volt a pozitív és negatív visszajelzések 

aránya? 
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3/3.sz. melléklet 

 

PEDAGÓGUS INTERJÚKÉRDÉSEK 
 

 

Önértékelt óvodapedagógus………………………………………… 

 

Az interjú időpontjai:……………………………………………….. 

 

Az interjút készítik:………………………………………………….. 

 

                      …………………………………………………... 

 

1. kompetencia 

 Hogyan, milyen módszert alkalmaz az éves és a napi tervezésnél? 

  Milyen játékpedagógiai elvet vall és alkalmaz a csoportjában? 

2. kompetencia 

 Hogyan vesz részt az intézményi dokumentumok elkészítésében? 

 Mennyire segíti munkáját az éves, a heti és a napi tervezés? 

 A módszerválasztásnál hogyan tudja figyelembe venni az adott gyermekcsoport életkori és egyéni sajátosságait, és az adott 

ismeretanyagot? 

 Hogyan veszi figyelembe a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, hogy igazítja ehhez a tevékenységek tempóját, időtartamát, 

módszereit? 

3. kompetencia 

 Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Milyen módszereket, ismeretközvetítési tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz szívesen? 
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 Hogyan viszonyul az IKT-eszközök használatához? Alkalmazza-e a mindennapi gyakorlatában? 

 A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? 

 Hogyan segíti a gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot? 

 Hogy alakítja a szabad játék, ismeretközvetítési tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 

 

 

4. kompetencia 

 Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Hogyan differenciál, a mindennapi gyakorlatában? A differenciálásnak milyen módszereit alkalmazza?   

 Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

5. kompetencia 

 Milyen problémákkal kellett megbirkóznia munkája során az utóbbi években? 

 Ezekért mennyiben volt önmaga a felelős, mennyiben a körülmények? 

 Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 Vannak-e bevált konfliktus kezelési eszközei? 

6. kompetencia 

 Milyen ellenőrzési, értékelési formákat alkalmaz? 

 Hogyan alakítja ki a csoportban a  pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal telt légkört? 

 Hogyan győződik meg róla, hogy a gyermekek értékelése reális?  

 Mi a véleménye a pozitív és a negatív visszajelzésről? 
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7. kompetencia 

 Hogyan látja a munkáját? Az utóbbi időben mit végzett szívesen, mit kevésbé szívesen? 

 Milyen eredményére a legbüszkébb? 

 Milyen módon működik együtt az intézményben dolgozó óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? 

 Van-e kapcsolata más intézmények pedagógusaival? Ha igen hogyan működik együtt velük? 

 Hogyan tartja a kapcsolatot a gyermekek szüleivel? 

8. kompetencia 

 Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?  

 Van-e jó gyakorlata? Ha igen hogyan alakította ki, és hogyan terjeszti? 

 Mennyire tartja hasznosnak az egyéni önfejlesztési tervet? 

 Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? 

 Szokott-e fejlődési irányokat, célokat kitűzni önmagának? Jelenleg melyek azok? 
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3/4.sz. melléklet 

A VEZETŐI INTERJÚ 

 

Az interjú időpontjai:……………………………………………….. 

 

Az interjút készítik:………………………………………………….. 

 

                      …………………………………………………... 

Hány éve ismeri az óvodapedagógus munkáját?  

1. kompetencia 

 Mit gondol az óvodapedagógus adminisztrációs precizitásáról?  

 Hogyan értékelné az óvodapedagógus megbízhatóságát?  

 Mi(ke)t értékel leginkább az óvodapedagógus szakmai munkájában?  

2. kompetencia 

 Milyen az óvodapedagógus tervezőmunkája 

3. kompetencia 

 Véleménye szerint az óvodapedagógus az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört és környezetet teremt? (Csoportszoba elrendezése, 

stb.)  

4. kompetencia 

 Véleménye szerint a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekhez az óvodapedagógus biztosítja a megfelelő eszközöket és a 

szabad választás lehetőségét a gyermekek számára?  
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5. kompetencia 

Hogyan vesz részt az óvodapedagógus a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésében, oktatásában?  

7. kompetencia 

 Mikor ellenőrizték, értékelték legutóbb az óvodapedagógus munkáját?  

 Ön mennyire elégedett az óvodapedagógus munkájának eredményességével?  
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4.számú melléklet: 

Elvárásrendszer: Vezető 

 

Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 

 
( 8445,Városlőd, Kolostor utca 43) 

 

 

 

 

 

 
Vezető intézményi elvárásrendszere 
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2015-2020 

 
VEZETŐ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZERE 

 

1.A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kulcsjellemzők: 

 A vezetőnek biztosítania kell, hogy a tanulás és a tanítás a gyermeki teljesítmény javulásához vezessen. 

 A vezetőnek meg kell teremtenie a visszajelzés és az értékelés kultúráját, a fejlődés elősegítése érdekében. 

 A vezetőnek biztosítania kell, hogy az éves nevelési-tanulási ütemtervben feltüntetett tevékenységek kielégítsék az intézmény minden 

egyes gyermekének igényét. 

 A vezető munkájában törekszik egy befogadó tanulási környezet kialakítására. 

 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások:  

 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempont Elvárás 

Belső elvárás (melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső 
elvárás (melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső 
elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Milyen módon 

biztosítja, hogy a 

tanulás a gyermeki 

fejlődés eredmények 

javulását 

eredményezze? 

Részt vesz az intézmény 

pedagógiai programjában 

megjelenő nevelési-oktatási 

alapelvek, célok és feladatok 

meghatározásában. 

  Vegyen részt az intézmény 

pedagógiai programjában 

megjelenő nevelési-oktatási 

alapelvek, célok és feladatok 

meghatározásában. SZMSZ 

10.o Vezetői feladatkör. 

A jogszabályi lehetőségeken 

belül a helyi éves nevelési 

tanulási ütemtervet a 

  A jogszabályi lehetőségeken 

belül a helyi éves nevelési 

tanulási ütemtervet a 
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keretéves nevelési tanulási 

ütemtervre alapozva az 

intézmény sajátosságaihoz 

igazítja. 

keretéves nevelési tanulási 

ütemtervre alapozva az 

intézmény sajátosságaihoz 

igazítja. SZMSZ 10.o 

A tanulást, tanítást egységes, 

tervezett pedagógiai 

folyamatként kezeli. 

  A tanulást, tanítást egységes, 

tervezett pedagógiai 

folyamatként kezelje. SZMSZ 

10.o 

  Együttműködik 

munkatársaival és példát 

mutat annak érdekében, hogy 

az intézmény elérje a tanulási 

eredményekre vonatkozó 

deklarált céljait. 

  Működjön együtt 

munkatársaival és példát 

mutat annak érdekében, hogy 

az intézmény elérje a tanulási 

eredményekre vonatkozó 

deklarált céljait. SZMSZ. 10.o 

Az intézményi kulcs 

folyamatok irányítása során 

elsősorban a gyermeki 

fejlődéseredmények javítására 

helyezi a hangsúlyt. 

  Az intézményi kulcs 

folyamatok irányítása során 

elsősorban a gyermeki 

fejlődéseredmények javítására 

helyezze a hangsúlyt. SZMSZ 

10.o 

A gyermeki 

kulcskompetenciák 

fejlesztésére összpontosító 

nevelő-oktató munkát vár el. 

   A gyermeki 

kulcskompetenciák 

fejlesztésére összpontosító 

nevelő-oktató munkát vár el. 

SZMSZ. 10.o 

Hogyan biztosítja a 

mérési, értékelési 

eredmények beépítését 

a tanulási-tanítási 

folyamatba? 

Az intézményi működést 

befolyásoló azonosított, 

összegyűjtött, értelmezett 

mérési adatokat, 

eredményeket felhasználja a 

stratégiai dokumentumok 

elkészítésében, az intézmény 

  Az intézményi működést 

befolyásoló azonosított, 

összegyűjtött, értelmezett 

mérési adatokat, 

eredményeket használja fel a 

stratégiai dokumentumok 

elkészítésében, az intézmény 
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jelenlegi és jövőbeli 

helyzetének megítélésében, 

különösen a tanulás és tanítás 

szervezésében és 

irányításában. 

jelenlegi és jövőbeli 

helyzetének megítélésében, 

különösen a tanulás és tanítás 

szervezésében és 

irányításában. SZMSZ. 10.o 

A kollégákkal  megosztja a 

tanulási eredményességről 

szóló információkat, a 

központi mérési 

eredményeket elemzi és 

levonja a szükséges szakmai 

tanulságokat.  

  A kollégákkal  ossza meg a 

tanulási eredményességről 

szóló információkat, a 

központi mérési 

eredményeket elemezze és 

vonja le a szükséges szakmai 

tanulságokat. SZMSZ. 10.o 

Beszámolót kér a gyermeki 

teljesítmények folyamatos 

helyi szinten alkalmazott 

megfigyelésén vagy mérésén 

alapuló egyéni teljesítmények 

összehasonlításáról, 

változásáról és elvárja, hogy a 

tapasztalatokat felhasználják a 

gyermekek fejlesztése 

érdekében. 

  Kérjen beszámolót a 

gyermeki teljesítmények 

folyamatos helyi szinten 

alkalmazott megfigyelésén 

vagy mérésén alapuló egyéni 

teljesítmények 

összehasonlításáról, 

változásáról és várja el, hogy 

a tapasztalatokat felhasználják 

a gyermekek fejlesztése 

érdekében. SZMSZ. 10.o 
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Hogyan biztosítja a 

fejlesztő célú értékelést, 

visszajelzést, 

reflektivitást az 

intézmény napi 

gyakorlatában? 

 

Irányításával az intézményben 

kialakítják a gyermekek 

értékelésének közös alapelveit 

és követelményeit, melyekben 

hangsúlyosan megjelenik a 

fejlesztő jelleg.   

  Irányításával az intézményben 

alakítsák ki a gyermekek 

értékelésének közös alapelveit 

és követelményeit, melyekben 

hangsúlyosan megjelenik a 

fejlesztő jelleg.  SZMSZ.10.o 

 Irányításával az intézményben 

a fejlesztő célú visszajelzés 

beépül a pedagógiai 

kultúrába. 

  Irányításával az intézményben 

a fejlesztő célú visszajelzés 

épüljön be a pedagógiai 

kultúrába. SZMSZ. 10.o 

 A fejlesztő célú értékelés 

megjelenik a vezető saját 

értékelési gyakorlatában is.  

  A fejlesztő célú értékelés 

jelenjen meg a vezető saját 

értékelési gyakorlatában is. 

SZMSZ. 10.o 

Hogyan gondoskodik 

arról, hogy a helyi éves 

nevelési, tanulási 

ütemterv , a 

tevékenységi terv, az 

alkalmazott módszerek 

a gyermeki igényeknek 

megfeleljenek és 

hozzájáruljanak a 

Irányítja a nevelési/ az éves 

tanulási/ 

tevékenység/projekt/tematikus 

terv és az éves tervezés egyéb 

dokumentumainak a 

kidolgozását és 

összehangolását annak 

érdekében, hogy azok 

lehetővé tegyék a helyi 

  Irányítja a nevelési/ az éves 

tanulási/ 

tevékenység/projekt/tematikus 

terv és az éves tervezés egyéb 

dokumentumainak a 

kidolgozását és 

összehangolását annak 

érdekében, hogy azok 

lehetővé tegyék a helyi 
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továbbhaladáshoz? pedagógiai 

programkövetelményeinek 

teljesítését valamennyi 

gyermek számára.  

pedagógiai 

programkövetelményeinek 

teljesítését valamennyi 

gyermek számára. SZMSZ. 

10.o 

 Működteti a tanulási- tanítási 

módszerek beválásának 

vizsgálatát. Nyilvánossá teszi 

az eredményes, hatékony 

nevelési-oktatási módszereket 

és eljárásokat, kollégáit 

biztatja azok tanulási-tanítási 

folyamatba való bevezetésére.  

  Működtesse a tanulási- 

tanítási módszerek 

beválásának vizsgálatát. 

Nyilvánossá teszi az 

eredményes, hatékony 

nevelési-oktatási módszereket 

és eljárásokat, kollégáit 

biztatja azok tanulási-tanítási 

folyamatba való bevezetésére. 

SZMSZ.10o 

Hogyan működik a 

differenciálás és az 

adaptív tanítás, oktatás 

az intézményben és 

saját tanítási 

gyakorlatában? 

    

 Irányítja a differenciáló, az 

egyéni tanulási utak 

kialakítását célzó nevelés, 

tanulástámogató eljárásokat, a 

hatékony gyermeki egyéni 

fejlesztést.  

  Irányítsa a differenciáló, az 

egyéni tanulási utak 

kialakítását célzó nevelés, 

tanulástámogató eljárásokat, a 

hatékony gyermeki egyéni 

fejlesztést. SZMSZ 10.o 
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 Gondoskodik róla, hogy a 

kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek speciális 

támogatást kapjanak.  

  Gondoskodjon róla, hogy a 

kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek speciális 

támogatást kapjanak. SZMSZ 

10.o 

 Nyilvántartja a kötelező 

óvodai nevelésből 

távolmaradás kockázatának 

kitett gyermekeket és aktív 

irányítói magatartást tanúsít a 

távolmaradás megelőzése 

érdekében.  

  Tartsa nyilván a kötelező 

óvodai nevelésből 

távolmaradás kockázatának 

kitett gyermekeket és aktív 

irányítói magatartást tanúsít a 

távolmaradás megelőzése 

érdekében. SZMSZ 10.o 
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2.A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kulcsjellemzők: A vezetőnek 

 

 tudnia kell közös értékeken alapuló jövőképet képviselnie az óvodával kapcsolatban, amelynek célja az aktuális gyakorlat és a gyermeki 

eredmények javítása. 

 mindennapi tevékenysége során olyan stratégiát követ, amely az intézményi célok eléréséhez mindenki számára megvalósítható lépéseket 

kínál. 

 az intézmény céljainak eléréséhez stratégiai lépéseket tesz, a változás kihívásokkal teli folyamatát megérti, és arra konstruktívan reagál. 

 egy változásokra nyitott környezetet teremt, és konstruktív kapcsolatot létesít a változásban érintett szereplőkkel. 

 megosztja a vezetést munkatársaival, és a fejlesztést a saját és mások képességeibe vetett bizalomra alapozza. 

 

  

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempont Elvárás 

Belső elvárás (melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső 
elvárás (melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső 
elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Hogyan vesz részt az 

intézmény jövőképének 

kialakításában? 

A jövőkép megfogalmazása 

során figyelembe veszi az 

intézmény külső és belső 

környezetét , a folyamatban 

lévő és várható változásokat.  

  . A jövőkép megfogalmazása 

során vegye figyelembe az 

intézmény külső és belső 

környezetét , a folyamatban 

lévő és várható változásokat 

SZMSZ 10.o 

Szervezi és irányítja az 

intézmény jövőképének, 

értékrendjének, pedagógiai és 

nevelési elveinek 

megismerését és tanulási-

tanítási folyamtokba épülését.  

  Szervezze és irányítsa az 

intézmény jövőképének, 

értékrendjének, pedagógiai és 

nevelési elveinek 

megismerését és tanulási-

tanítási folyamtokba épülését. 

SZMSZ 10.o 
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Az intézményi jövőkép és a 

pedagógiai program alapelvei, 

célrendszere a vezetői 

pályázatában megfogalmazott 

jövőképpel fejlesztő 

összhangban vannak.  

  Az intézményi jövőkép és a 

pedagógiai program alapelvei, 

célrendszere a vezetői 

pályázatában megfogalmazott 

jövőképpel legyenek fejlesztő 

összhangban. SZMSZ 10.o 

Hogyan képes reagálni 

az intézményt érő 

kihívásokra, 

változásokra? 

Figyelemmel kíséri az aktuális 

külső és belső változásokat, 

konstruktívan reagál rájuk, 

ismeri a változtatások 

szükségességének okait.  

  Kísérje figyelemmel az 

aktuális külső és belső 

változásokat, konstruktívan 

reagáljon rájuk, ismerje a 

változtatások 

szükségességének okait. 

SZMSZ 10.o 

A változtatást, annak 

szükségességét és folyamatát , 

valamint a kockázatokat és 

azok elkerülési módját 

megosztja kollégáival, a 

felmerülő kérdésekre választ 

ad. 

  A változtatást, annak 

szükségességét és folyamatát , 

valamint a kockázatokat és 

azok elkerülési módját ossza 

meg kollégáival, a felmerülő 

kérdésekre adjon választ. 

SZMSZ 10.o 

Képes a változtatás folyamatát 

hatékonyan megtervezni, 

értékelni és végrehajtani. 

  Legyen képes a változtatás 

folyamatát hatékonyan 

megtervezni, értékelni és 

végrehajtani. SZMSZ 10.o 

Hogyan azonosítja 

azokat a területeket, 

amelyek stratégiai és 

operatív szempontból 

fejlesztésre szorulnak? 

 

Folyamatosan nyomon követi 

a célok megvalósulását. 

  Kövesse nyomon 

folyamatosan a célok 

megvalósulását. SZMSZ 10.o 
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 Rendszeresen meghatározza az 

intézmény erősségeit és 

gyengeségeit ( a fejlesztési 

területeket), ehhez felhasználja 

a belső és külső 

intézményértékelés 

eredményét.   

  Rendszeresen határozza meg 

az intézmény erősségeit és 

gyengeségeit ( a fejlesztési 

területeket), ehhez használja 

fel a belső és külső 

intézményértékelés 

eredményét.  SZMSZ. 10.o 

Milyen lépéseket tesz 

az intézmény stratégiai 

céljainak elérése 

érdekében?  

Irányítja az intézmény hosszú 

és rövid távú terveinek 

lebontását és összehangolását, 

biztosítja azok megvalósítását, 

értékelését, továbbfejlesztését.  

  Irányítsa az intézmény hosszú 

és rövid távú terveinek 

lebontását és összehangolását, 

biztosítsa azok 

megvalósítását, értékelését, 

továbbfejlesztését. SZMSZ 

10.o 

 A stratégiai célok eléréséhez 

szükséges feladat 

meghatározások, érthetőek, a 

feladatok végrehajthatók.   

  A stratégiai célok eléréséhez 

szükséges feladat 

meghatározások, érthetőek, a 

feladatok végrehajthatók 

legyenek.  SZMSZ 10.o 

 A feladatok tervezése során a 

nevelőtestület bevonásával a 

célok elérését értékeli és a 

szükséges lépéseket 

meghatározza, célokat vagy 

feladatokat módosít.  

  A feladatok tervezése során a 

nevelőtestület bevonásával a 

célok elérését értékelje és 

határozza meg a szükséges 

lépéseket, célokat vagy 

módosítsa a feladatokat. 

SZMSZ 10.o 

Hogyan teremt a 

környezete felé és a 

változásokra nyitott 

szervezetet? 

Folyamatosan informálja 

kollégáit és az intézmény 

partnereit a megjelenő 

változásokról, lehetőséget 

biztosít számukra az önálló 

információszerzésre ( 

  Folyamatosan informálja 

kollégáit és az intézmény 

partnereit a megjelenő 

változásokról, biztosítson 

lehetőséget számukra az 

önálló információszerzésre ( 
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konferenciák, előadások, 

egyéb források) 

konferenciák, előadások, 

egyéb források) SZMSZ 10.o 

 A vezetés engedi, és szívesen 

befogadja, a tanulás-tanítás 

eredményesebbé tételére 

irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket. 

  A vezetés engedje, és fogadja 

be szívesen, a tanulás-tanítás 

eredményesebbé tételére 

irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket. 

SZMSZ 10.o 
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3.Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kulcsjellemzők: A vezető 

 

 kritikusan reflektál saját személyiségére, viselkedésére, cselekedeteire, és (ha szükséges) felülvizsgálja saját döntéseit ( önreflexió, 

önértékelés) 

 folyamatosan fejleszti az interperszonális erősségeit, és igyekszik legyőzni a gyengeségeit ( interperszonális fejlődés)  

 naprakész szakmai információkkal rendelkezik, hogy az intézmény jövőképét megalkossák, céljait meghatározzák és elérjék ( szakmai, 

stratégiai és operatív vezetői fejlesztés) 

 felismeri a neveléshez, tanításhoz és az oktatáshoz kötődő erkölcsi és etikai körülményeket, betartja a szakma etikai szabályait és  

elfogadja a vezetéssel járó felelősséget ( etikai és erkölcsi fejlődés) 

 hatékonyan kommunikál, mélyen elkötelezett a gyermekek nevelése, oktatása, az óvodapedagógusok és önmaga képzése és fejlesztése 

iránt ( hatékony kommunikáció és elköteleződés)  

 

 

 

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési 
szempont Elvárás 

Belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott 
belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumba 
kerül az 
átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 

Hogyan 

azonosítja 

erősségeit, 

vezetői 

munkájának 

fejleszthető 

Ismeri a szakmai 

önértékelés 

modelljeit és 

eszközeit, 

felhasználja az 

eredményeit. 

  Ismerje a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, használja fel az 

eredményeit. SZMSZ 10.o 
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területeit, 

milyen az 

önreflexiója? 

Vezetői munkájával 

kapcsolatban számít 

a kollégák 

véleményére. 

  Vezetői munkájával kapcsolatban számítson a kollégák véleményére. 

SZMSZ 10.o 

Tudatos saját 

vezetési stílusának 

érvényesítésében, 

ismeri erősségeit, 

korlátait.  

  Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismerje erősségeit, 

korlátait. SZMSZ 10.o 

 Önértékelése reális, 

erősségeivel jól él, 

hibáit elismeri, a 

tanulási folyamat 

részeként értékeli.  

  Önértékelése legyen reális, erősségeivel jól éljen, hibáit ismerje el, a 

tanulási folyamat részeként értékelje. SZMSZ 10.o 

Hogyan fejleszti 

saját vezetői 

tevékenységét, 

hatékonyságát? 

Az önreflexió során 

felülvizsgálja, 

elemzi egy-egy 

tevékenységét, 

döntését, 

intézkedését, 

módszerét, azok 

eredményeit, 

következményeit, 

szükség esetén 

változtat.  

  Az önreflexió során vizsgálja felül, elemezze egy-egy tevékenységét, 

döntését, intézkedését, módszerét, azok eredményeit, 

következményeit, szükség esetén változtasson. SZMSZ 10.o. 

Vezetői 

hatékonyságát 

önreflexiója, a 

külső értékelések, 

saját és mások 

tapasztalatai alapján 

  Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és 

mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejlessze.  SZMSZ 10.o 
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folyamatosan 

fejleszti. 

Milyen mértékű 

elkötelezettséget 

mutat önmaga 

képzése és 

fejlesztése 

iránt? 

 

Az óvodapedagógus 

szakma és az 

óvodavezetés 

területein keresi az 

új szakmai 

információkat és 

elsajátítja azokat.  

  Az óvodapedagógus szakma és az óvodavezetés területein keresse az 

új szakmai információkat és sajátítsa el azokat. SZMSZ. 10.o 

 Folyamatosan 

fejleszti vezetői 

felkészültségét, 

vezetői képességeit. 

  Folyamatosan fejlessze vezetői felkészültségét, vezetői képességeit. 

SZMSZ. 10.o 

 Hiteles és etikus 

magatartást tanúsít. 

(kommunikációja, 

magatartása a 

pedagógus etika 

normáinak 

megfelel) 

  Hiteles és etikus magatartást tanúsítson. (kommunikációja, 

magatartása a pedagógus etika normáinak feleljen meg) SZMSZ 10.o 

Időarányosan 

hogyan 

teljesülnek a 

vezetői 

programjában 

leírt célok, 

feladatok? Mi 

indokolja az 

esetleges 

változásokat, 

A vezetői 

programjában 

leírtakat  

folyamatosan 

figyelembe veszi a 

célok  kitűzésében, 

a tervezésben, a 

végrehajtásban. 

  A vezetői programjában leírtakat  folyamatosan vegye figyelembe a 

célok  kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. SZMSZ 10.o 
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átütemezéseket? 

 Ha a körülmények 

változása indokolja 

a vezetői pályázat 

tartalmának 

felülvizsgálatát, ezt 

világossá teszi a 

nevelőtestület és 

valamennyi érintett 

számára.   

  Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának 

felülvizsgálatát, ezt tegye világossá a nevelőtestület és valamennyi 

érintett számára.  SZMSZ. 10.o 

 

4.Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kulcsjellemzők: A vezető 

 

 inspirálja és ösztönzi kollégáit és a gyermekeket , valamint támogatja őket abban, hogy pozitívan álljanak  a köznevelésben megjelenő 

kihívások elé ( inspiráló vezetés) 

 megosztja a vezetést munkatársaival, a fejlesztést a saját és mások képességeibe vetett bizalomra alapozza 

 a közös vezetés különböző formáira építve hatékony csapatmunkát teremt, koordinál, és ebben részt is vesz 

 biztosítja, hogy a munkatársak , az intézmény és más érintettek az igényeiknek és a velük szemben támasztott követelményeknek 

megfelelő szakmai továbbképzésekben részesüljenek 

 feladata, hogy az óvodapedagógusokat a szakirodalom kritikus olvasására ösztönözze nevelési, tanítási gyakorlatuk fejlesztésének 

érdekében 

 döntéseket hoz, problémákat old meg, konfliktushelyzeteket kezel- mások szempontjait és a különböző társadalmi és kulturális 

sokféleségből adódó nézőpontokat figyelembe véve 

 elfogadó, pozitív környezetet, a tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott, támogató kultúrát alakít ki, betartva az 

erkölcsi és etikai normákat mások vezetése közben 
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Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempont Elvárás 

Belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott 
belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumba 
kerül az 
átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 

Hogyan osztja meg 

a vezetési 

feladatokat a 

vezetőtársaival, 

kollégáival? 

A munkatársak 

felelősségét, jogkörét 

és hatáskörét 

egyértelműen 

meghatározza, 

felhatalmazást ad.  

  A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét 

egyértelműen határozza meg, adjon felhatalmazást. SZMSZ 

10.o 

A vezetési feladatok 

egy részét delegálja 

vezetőtársai 

munkakörébe, majd a 

továbbiakban a leadott 

döntési és hatásköri 

jogokat ő maga is 

betartja, betartatja.    

  A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai 

munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési és 

hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja.   SZMSZ 10.o 

Hogyan vesz részt 

személyesen a 

humánerőforrás 

ellenőrzésében és 

értékelésében? 

Irányítja és aktív 

szerepet játszik a 

belső intézményi 

ellenőrzési-értékelési 

rendszer 

kialakításában ( az 

országos önértékelési 

rendszer intézményi 

adaptálásában) és 

  Irányítsa és aktív szerepet játszon a belső intézményi 

ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában ( az országos 

önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és 

működtetésében.   SZMSZ 10.o 
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működtetésében.    

 Részt vállal az 

óvodapedagógusok 

tevékenységének 

látogatásában , 

megbeszélésében.   

  Vállaljon részt az óvodapedagógusok tevékenységének 

látogatásában, megbeszélésében.  SZMSZ 10.o. 

Az óvodapedagógusok 

értékelésében a 

vezetés a fejlesztő 

szemléletet 

érvényesíti, az 

egyének erősségeire 

fókuszál. 

  Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő 

szemléletet érvényesítse, az egyének erősségeire fókuszáljon. 

SZMSZ 10.o 

Hogyan inspirálja, 

motiválja és 

bátorítja az 

intézményvezető a 

munkatársakat? 

 

Támogatja 

munkatársait terveik, 

feladataik 

teljesítésében. 

  Támogatja munkatársait terveik, feladataik teljesítésében. 

 Ösztönzi a 

nevelőtestület tagjait 

önmaguk fejlesztésére.  

  Ösztönözze a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 

SZMSZ. 10.o 

 Alkalmat ad az 

óvodapedagógusoknak 

személyes szakmai 

céljaik 

megvalósítására, a 

feladatok 

  Adjon alkalmat az óvodapedagógusoknak személyes szakmai 

céljaik megvalósítására, a feladatok delegálásánál a z egyén 

erősségeire építsen .SZMSZ 10.o 
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delegálásánál a z 

egyén erősségeire épít.  

Hogyan tud 

kialakítani 

együttműködést, 

hatékony 

csapatmunkát a 

kollégák között? 

Aktívan működteti a 

munkaközösségeket, 

az egyéb csoportokat( 

projektcsoport) 

szakjának és vezetői 

jelenléte 

fontosságának 

tükrében vesz részt a 

team munkában.  

  Aktívan működtesse a munkaközösségeket, az egyéb 

csoportokat( projektcsoport) szakjának és vezetői jelenléte 

fontosságának tükrében vegyen részt a team munkában. 

SZMSZ 10.o 

 A megosztott vezetés 

céljából vezetői 

tanácsadó csoportot 

működtet 

(munkaközösség-

vezetők, szülői 

képviselők 

bevonásával) 

  Működtessen a megosztott vezetés céljából vezetői tanácsadó 

csoportot. ( 

munkaközösség-vezetők, szülői képviselők bevonásával) 

SZMSZ.10.o 

Milyen módon 

biztosítja és 

támogatja az 

érintettek, a 

nevelőtestület, az 

intézmény igényei, 

elvárásai alapján 

kollégái szakmai 

fejlődését? 

.Rendszeresen felméri 

milyen szakmai, 

módszertani tudásra 

van szüksége az 

intézménynek. 

  .Rendszeresen mérje fel milyen szakmai, módszertani tudásra 

van szüksége az intézménynek. SZMSZ.10.o 



126 

 

 A továbbképzési 

programot, 

beiskolázási tervet úgy 

állítja össze, hogy az 

megfeleljen az 

intézmény szakmai 

céljainak, valamint a 

munkatársak szakmai 

karriertervének.  

  A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítsa 

össze, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, 

valamint a munkatársak szakmai karriertervének. SZMSZ.10.o 

 Szorgalmazza a belső 

tudásmegosztás 

különböző formáit.   

  Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

SZMSZ.10.o  

Hogyan 

gazdálkodik a 

rendelkezésére álló 

humánerőforrással, 

hogyan kezeli a 

szükséges 

változásokat ( 

bővítés, leépítés, 

átszervezés )?  

Rendelkezik humán 

erőforrás-kezelési 

ismeretekkel, aminek 

alapján emberi 

erőforrás stratégiát 

alakít ki. 

  Rendelkezzen humán erőforrás-kezelési ismeretekkel, aminek 

alapján emberi erőforrás stratégiát alakít ki. SZMSZ.10.o 

 Változások alkalmával 

(bővítés, leépítés, 

átszervezés) 

személyesen vesz 

részt az intézményi 

folyamatok, 

változások 

alakításában, 

irányításában. 

  Változások alkalmával (bővítés, leépítés, átszervezés) 

személyesen vegyen részt az intézményi folyamatok, 

változások alakításában, irányításában. SZMSZ.10.o 
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Hogyan vonja be a 

vezető az 

intézményi 

döntéshozatali 

folyamatba a 

pedagógusokat? 

Az intézményi 

folyamatok 

megvalósítása során 

megjelenő döntésekbe, 

döntések 

előkészítésébe 

bevonja az intézmény 

munkatársait és 

partnereit. 

  Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő 

döntésekbe, döntések előkészítésébe vonja be az intézmény 

munkatársait és partnereit. SZMSZ.10.o 

 A döntésekhez 

szükséges 

információkat 

megosztja az 

érintettekkel. 

  A döntésekhez szükséges információkat ossza meg az 

érintettekkel. SZMSZ.10.o 

 Mások szempontjait, 

eltérő nézeteit és 

érdekeit figyelembe 

véve hoz döntéseket, 

old meg problémákat, 

és konfliktusokat. 

  Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe 

véve hozzon döntéseket, oldjon meg problémákat, és 

konfliktusokat. SZMSZ.10.o 

Mit tesz a nyugodt 

munkavégzésre 

alkalmas, pozitív 

klíma és támogató 

kultúra 

megteremtése 

érdekében? 

Személyes kapcsolatot 

tart az intézmény 

teljes munkatársi 

körével, odafigyel 

problémáikra és 

választ ad kérdéseikre.   

  Tartson személyes kapcsolatot  az intézmény teljes munkatársi 

körével, figyeljen oda problémáikra és adjon választ 

kérdéseikre. SZMSZ.10.o 

 Kellő tapintattal, 

szakszerűen oldja meg 

a 

konfliktushelyzeteket.  

  Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a 

konfliktushelyzeteket. SZMSZ.10.o 
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 Olyan tanulási 

környezetet alakít ki, 

ahol az intézmény 

szervezeti és tanulási 

kultúráját a tanulási 

folyamatot támogató 

rend jellemzi ( 

mindenki által ismert 

és betartott szabályok 

betartatása)  

  Olyan tanulási környezetet alakítson ki, ahol az intézmény 

szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató 

rend jellemzi ( mindenki által ismert és betartott szabályok 

betartatása) SZMSZ.10.o 

 Támogatja és ösztönzi 

az innovációt és a 

kreatív gondolkodást, 

az újszerű ötleteket. 

  Támogassa és ösztönözze az innovációt és a kreatív 

gondolkodást, az újszerű ötleteket. SZMSZ.10.o 

 

 

5.Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kulcsjellemzők: A vezető 

 

 elemzi és hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve kezeli az intézményi erőforrásokat, beleértve a humán, pénzügyi, 

technológiai, fizikai erőforrásokat 

 A vezetőnek fontos az intézmény arculata és arra törekszik, hogy az óvodáról pozitív képet alakítson ki 

 hatékony idő-és erőforrás menedzsmentet biztosít 

 a rendszer irányelveit betartva irányítja, és átláthatóan menedzseli a munkafolyamatokat 

 a belső és külső partnereket bevonó kommunikációt alkalmaz 
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Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési 
szempont Elvárás 

Belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott 
belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumba 
kerül az 
átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 
SZMSZ: 10.o: Óvodavezető feladatköre  

Hogyan történik a 

jogszabályok 

figyelemmel 

kísérése?  

Folyamatosan 

figyelemmel kíséri az 

intézmény működését 

befolyásoló jogi 

szabályozók 

változásait. 

  Folyamatosan kísérje figyelemmel az intézmény működését 

befolyásoló jogi szabályozók változásait. 

Az 

óvodapedagógusokat az 

őket érintő, a 

munkájukhoz 

szükséges 

jogszabályváltozásokról 

folyamatosan 

tájékoztatja.   

  Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz 

szükséges jogszabályváltozásokról tájékoztassa   

folyamatosan.   

Hogyan tesz eleget 

az 

intézményvezető a 

tájékoztatási 

kötelezettségének?  

Az érintettek 

tájékoztatására többféle 

kommunikációs 

eszközt, csatornát ( 

verbális, nyomtatott, 

elektronikus, közösségi 

média stb.)működtet.   

  Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs 

eszközt, csatornát ( verbális, nyomtatott, elektronikus, 

közösségi média stb.)működtessen.   
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  A megbeszélések, 

értekezletek  vezetése 

hatékony, szakszerű 

kommunikáción alapul.  

  A megbeszélések, értekezletek vezetése legyen hatékony, 

szakszerű kommunikáción alapuljon. 

Hogyan történik 

az intézményi 

erőforrások 

elemzése, kezelése 

(emberek, 

tárgyak, eszközök, 

fizikai környezet)?  

 

Hatékony idő-és emberi 

erőforrás felhasználást 

valósít meg ( 

egyenletes terhelés, 

túlterhelés, elkerülés) 

  Hatékony idő-és emberi erőforrás felhasználást valósítson 

meg ( egyenletes terhelés, túlterhelés, elkerülés) 

 Hatáskörének 

megfelelően 

megtörténik az 

intézmény mint 

létesítmény, és a 

használt eszközök 

biztonságos 

működtetésének 

megszervezése ( pl.: 

udvar, kert, játszókert, 

sportlétesítmények 

eszközei, fejlesztő 

eszközök)  

  Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint 

létesítmény, és a használt eszközök biztonságos 

működtetésének megszervezése ( pl.: udvar, kert, játszókert, 

sportlétesítmények eszközei, fejlesztő eszközök) 

Hogyan biztosítja 

az 

intézményvezető 

az intézményi 

működés 

nyilvánosságát, az 

intézmény pozitív 

Az intézményi 

dokumentumokat a 

jogszabályoknak 

megfelelően hozza 

nyilvánosságra. 

  Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak 

megfelelően hozza nyilvánosságra. 
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arculatának 

kialakítását?  

Hogyan biztosítja 

az intézményi 

folyamatok, 

döntések 

átláthatóságát? 

Szabályozással 

biztosítja a folyamatok 

nyomon 

követhetőségét, 

ellenőrizhetőségét. 

  Szabályozással biztosítsa a folyamatok nyomon 

követhetőségét, ellenőrizhetőségét. 

 Elvárja a szabályos, 

korrekt dokumentációt. 

  Várja el a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Milyen, a célok 

elérését támogató 

kapcsolatrendszert 

alakított ki az 

intézményvezető? 

Személyesen 

közreműködik az 

intézmény partneri 

körének 

azonosításában, 

valamint a partnerek 

igényeinek és 

elégedettségének 

megismerésében. 

  Személyesen működjön közre az intézmény partneri körének 

azonosításában, valamint a partnerek igényeinek és 

elégedettségének megismerésében. 

 Személyesen részt vesz 

a partnerek 

képviselőivel és a 

partnereket képviselő 

szervezetekkel ( SZSZ, 

óvodaszék)történő 

kapcsolattartásban. 

  Személyesen vegyen részt a partnerek képviselőivel és a 

partnereket képviselő szervezetekkel ( SZSZ, 

óvodaszék)történő kapcsolattartásban. 

 Az intézmény vezetése 

hatáskörének 

megfelelően 

hatékonyan 

  Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően 

hatékonyan működjön együtt a fenntartóval az emberi, 

pénzügyi, és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 
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együttműködik a 

fenntartóval az emberi, 

pénzügyi, és tárgyi 

erőforrások biztosítása 

érdekében. 
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2015-2020 

 
Intézményi elvárásrendszer 

 

 

1.Pedagógiai folyamatok 

 

Kulcsjellemzők: 

 

 Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, 

ellenőrzése, értékelése során a gyermeki alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál 

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő 

információkat szerez be, és bevonja az intézmény külső és belső partnereit 

 A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok megvalósítását szolgálja 

 Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok tanítási gyakorlata szabályozott és tervezett legyen 

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható 

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézményi fejlesztések egyik alapját képezi     

 

Pedagógiai folyamatok-Tervezés 

Önértékelési 
szempont Elvárás 

Belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott 
belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumba 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 
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kerül az 
átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Hogyan valósul 

meg a stratégiai 

és operatív 

tervezés? 

Az intézmény vezetése 

irányítja az intézmény 

stratégiai és operatív 

dokumentumainak 

koherens kialakítását. 

  Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és 

operatív dokumentumainak koherens kialakítását. SZMSZ: 9. 

Az intézmény stratégiai 

és operatív 

dokumentumai az 

intézmény működését 

befolyásoló mérési, 

demográfiai, munkaerő-

piaci és más külső 

mutatók 

(szociokulturális 

felmérések adatai) 

azonosítása, gyűjtése, 

feldolgozása és 

értelmezése alapján 

készül. Ezek segítik az 

intézmény jelenlegi és 

jövőbeni helyzetének 

megítélését. 

  Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény 

működését befolyásoló mérési, demográfiai, munkaerő-piaci és 

más külső mutatók (szociokulturális felmérések adatai) 

azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján 

készüljön. Ezek segítsék az intézmény jelenlegi és jövőbeni 

helyzetének megítélését. SZMSZ: 9.o Az intézmény vezetője 

A tervek elkészítése a 

nevelőtestület 

bevonásával történik, az 

intézmény 

munkatársainak 

felkészítése a feladatra 

időben megtörténik. 

  A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történjen, az 

intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben 

történjen meg. SZMSZ: 9.o: Az intézmény vezetője 
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 Biztosított a 

fenntartóval való 

jogszabály szerinti 

együttműködés. 

  Biztosított legyen a fenntartóval való jogszabály szerinti 

együttműködés. SZMSZ, 9.o: Az intézmény vezetője 

Megtörténik a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzésekből, 

intézkedési tervekből 

származó információk 

feldolgozása, 

értékelése, a 

tapasztalatok beépítése 

az önértékelést követő 

ötéves intézkedési 

tervbe. 

  Történjen meg a tanfelügyeleti ellenőrzésekből, intézkedési 

tervekből származó információk feldolgozása, értékelése, a 

tapasztalatok beépítése az önértékelést követő ötéves intézkedési 

tervbe. SZMSZ, 9.o, Az intézmény vezetője 

Az éves munkaterv 

összhangban van a 

stratégiai 

dokumentumokkal és a 

munkaközösségek 

terveivel. 

  Az éves munkaterv legyen összhangban a stratégiai 

dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. SZMSZ, 9.o, 

Az intézmény vezetője 

Milyen az 

intézményi 

stratégiai terv és 

az 

oktatáspolitikai 

köznevelési célok 

viszonya? 

Az intézmény stratégiai 

dokumentumai az adott 

időszak oktatáspolitikai 

céljaival összhangban 

készülnek. 

  Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak 

oktatáspolitikai céljaival összhangban készüljenek. SZMSZ, 9.o, 

Az intézmény vezetője 

Az operatív tervezés a 

stratégiai célok 

hatékony 

megvalósulását 

szolgálja, és a 

dokumentumokban 

  Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását 

szolgálja, és a dokumentumokban legyen nyomon követhető. PP, 

47.o, Az óvodapedagógus feladatai 
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nyomon követhető.  

 

 

Pedagógiai folyamatok-Megvalósítás 

Hogyan történik a 

tervek 

megvalósítása? 

A stratégiai tervek 

megvalósítása 

tanévekre bontott, 

amelyben megjelennek 

a stratégiai célok 

aktuális elemei, ( PP, 

vezetői pályázat, 

továbbképzési terv , 

ötéves intézkedési terv 

aktuális céljai, 

feladatai) 

  A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben 

jelenjenek meg a stratégiai célok aktuális elemei, ( PP, vezetői 

pályázat, továbbképzési terv , ötéves intézkedési terv aktuális 

céljai, feladatai) SZMSZ, 9.o Az intézmény vezetője 

Az intézmény éves 

terveinek ( éves 

munkaterv, éves 

intézkedési tervek, 

pedagógiai munka 

tervezési 

dokumentumai stb) 

gyakorlati 

megvalósítása a 

pedagógusok, 

munkaközösségek és a 

diákönkormányzat 

bevonásával történik. 

  Az intézmény éves terveinek ( éves munkaterv, éves intézkedési 

tervek, pedagógiai munka tervezési dokumentumai stb) 

gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, munkaközösségek és a 

diákönkormányzat bevonásával történjen. SZMSZ, ) 9.o: Az 

intézmény vezetője 
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Az intézmény nevelési-

oktatási céljai 

határozzák meg a 

módszerek, eljárások 

kiválasztását, 

alkalmazását. 

  Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a 

módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.PP, 47.o, Az 

óvodapedagógus feladatai 

Az intézményi 

pedagógiai folyamatok 

( pl. nevelési évre, 

gyermekcsoportra 

tervezett egymásra 

épülő tevékenységek) a 

személyiség és 

közösségfejlesztést, az 

elvárt nevelési, tanulási 

eredmények elérését, a 

szülők, gyermekek és 

munkatársak 

elégedettségét és a 

fenntartói elvárások 

teljesülését szolgálják. 

  Az intézményi pedagógiai folyamatok ( pl. nevelési évre, 

gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a 

személyiség és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási 

eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak 

elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.PP, 

47.o, Az óv.ped. feladatai 

Milyen az 

intézmény 

működését 

irányító éves 

tervek és 

beszámolók 

viszonya, hogyan 

épülnek 

Az éves tervek és 

beszámolók egymásra 

épülnek. 

  Az éves tervek és beszámolók egymásra épüljenek. SZMSZ, 9.o, 

Az int. vezetője 

.A nevelési év végi 

beszámoló 

megállapításai alapján 

történik a következő 

nevelési év tervezése. 

  A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történjen a 

következő nevelési év tervezése. SZMSZ, 9.o 



139 

 

egymásra? A beszámolók 

szempontjai 

illeszkednek az 

intézményi önértékelési 

rendszerhez. 

  A beszámolók szempontjai illeszkedjenek az intézményi 

önértékelési rendszerhez. SZMSZ, 9.o 

Milyen a 

pedagógusok éves 

tervezésének, és a 

terv tényleges 

megvalósulásának 

a viszonya? 

A stratégiai és operatív 

dokumentumokban 

megfogalmazott célok, 

feladatok – a csoport, 

valamint a sajátos 

nevelési igényű 

gyermekek adottságait 

figyelembe véve – 

megjelennek a 

pedagógus tervező 

munkájában és annak 

ütemezésében. 

  A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott 

célok, feladatok – a csoport, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekek adottságait figyelembe véve – jelenjenek meg a 

pedagógus tervező munkájában és annak ütemezésében. PP, 47.o 

A pedagógiai munka 

megfelel az éves 

tervezésben 

foglaltaknak, az 

esetleges eltérések 

indokoltak. 

 

  A pedagógiai munka feleljen meg az éves tervezésben 

foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. PP, 47.o 

 

A teljes pedagógiai 

folyamat követhető a 

tevékenységi tervben, a 

csoportnaplókban, 

valamint a gyermeki 

produktumokban. 

  A teljes pedagógiai folyamat követhető legyen a tevékenységi 

tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki 

produktumokban. PP, 47.o 
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Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

Önértékelési 

szempontok 

Elvárások 

Hogyan működik 

az ellenőrzés az 

intézményben? 

Az intézményi 

stratégiai 

alapdokumentumok 

alapján az 

intézményben belső 

ellenőrzést 

végeznek. 

 A belső 

ellenőrzés 

legfontosabb 

feladata az 

óvodában folyó 

pedagógiai 

munka 

hatékonyságána

k mérése, ezért 

az intézményi 

stratégiai 

alapdokumentu

mok alapján az 

intézményben 

belső ellenőrzést 

végeznek. 

SZMSZ 22.o: 

Belső ellenőrzés  

első 

mondatának 

kiegészítése 
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Az ellenőrzési 

tervben szerepel, 

hogy ki, mit, 

milyen céllal, 

milyen 

gyakorisággal, 

milyen eszközökkel 

ellenőriz. 

 Az ellenőrzési 

terv tartalmazza 

az ellenőrzés 

területeit, 

módszereit, 

ütemezését, 

továbbá, hogy 

ki, mit, milyen 

céllal, milyen 

gyakorisággal, 

milyen 

eszközökkel 

ellenőriz. 

SZMSZ: 22.o: 

Belső ellenőrzés 

 

Az intézmény 

azonosítja az egyes 

feladatok 

eredményességéne

k és 

hatékonyságának 

méréséhez, 

értékeléséhez 

szükséges 

mutatókat. 

  Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és 

hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. SZMSZ: 

22.o Belső ellenőrzés 

A tanulási 

eredményeket az 

intézmény 

folyamatosan 

követi, elemzi, 

szükség esetén 

korrekciót hajt 

  A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, 

szükség esetén korrekciót hajtson végre. SZMSZ: 22.o: Belső ellenőrzés 
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végre. 

Az ellenőrzések 

eredményeit 

felhasználják az 

inézményi 

önértékelésben. 

  Az ellenőrzések eredményeit használják fel az intézményi önértékelésben. 

Az önértékelésben 

érintett pedagógus 

az ellenőrzések 

megállapításainak ( 

erősségek, 

fejleszthető 

területek) 

megfelelően 

önfejlesztési tervet 

készít, a szükséges 

feladatokat ütemezi 

és végrehajtja. 

 Az ellenőrzés 

tapasztalatait, 

majd a feladatok 

meghatározását 

az ellenőrzöttel 

ismertetni kell. 

Az 

önértékelésben 

érintett 

pedagógus az 

ellenőrzések 

megállapításaina

k ( erősségek, 

fejleszthető 

területek) 

megfelelően 

önfejlesztési 

tervet készít, a 

szükséges 
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feladatokat 

ütemezi és 

végrehajtja. 

SZMSZ: 23.o 

Pedagógiai folyamatok-Értékelés 

Hogyan történik 

az intézményben 

az értékelés? 

Az értékelés tények 

és adatok alapján 

tervezetten és 

objektíven történik. 

 A nevelési év 

záró 

értekezletén 

értékelni kell a 

belső ellenőrzés 

eredményeit, 

tapasztalatait, 

megállapítva az 

esetleges 

hiányosságok 

megszüntetéséh

ez szükséges 

intézkedéseket. 

Az értékelés 

tények és adatok 

alapján 

tervezetten és 

objektíven 

történik. 

SZMSZ: 23.o 
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 Az intézményi 

önértékelés 

elvégzésére az 

intézmény 

munkacsoportot 

szervez. 

  Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot 

szervez. SZMSZ: 23.o 

 Az önértékelés 

során tények és 

adatok alapján 

azonosítják a 

nevelési-oktatási 

tevékenységgel és a 

szervezet 

működésével 

összefüggő 

erősségeket, 

fejleszthető 

területeket.  

  Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-

oktatási tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő 

erősségeket, fejleszthető területeket.SZMSZ: 23.o  

 Az önértékelési 

folyamatban 

felhasználják a 

munkatársak, 

szülők, és a külső 

partnerek ( 

fenntartó és más 

partnerek) 

elégedettségmérése

inek eredményeit.  

  Az önértékelési folyamatban használja fel az intézmény a  munkatársak, 

szülők, és a külső partnerek ( fenntartó és más partnerek) 

elégedettségméréseinek eredményeit. SZMSZ: 23.o 

 Az intézmény az 

ellenőrzések során 

született 

eredményeket 

 Az intézmény az 

ellenőrzések 

során született 

eredményeket a 
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elemzi és értékeli.   nevelőtestülettel 

elemzi és 

értékeli. 

SZMSZ: 23.o  

Milyen a 

pedagógiai 

programban  

meghatározott 

gyermeki 

értékelés 

működése a 

gyakorlatban? 

Az intézménybe 

folyó nevelési-

oktatási munka 

alapjaként a 

gyermekek 

adottságainak, 

képességeinek 

megismerésére 

vonatkozó mérési 

rendszer működik. 

  Az intézménybe folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a gyermekek 

adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer 

működjön. SZMSZ 23.o 

 A gyermekek 

értékelése az 

intézmény 

szabályozó 

dokumentumaiban 

megfogalmazott/elf

ogadott, közös 

alapelvek és 

követelmények ( 

értékelési 

rendszer)alapján 

folyik. 

  A gyermekek értékelése az intézmény szabályozó dokumentumaiban 

megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények ( 

értékelési rendszer)alapján folyjon. PP: 63.o 

 Az intézményben a 

gyermeki 

teljesítményeket 

folyamatosan 

követik, a gyermeki 

teljesítményeket 

  Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan követik, a 

gyermeki teljesítményeket dokumentálják, elemzik és az egyes évek 

értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet 

készítsenek. PP. 63.o 
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dokumentálják, 

elemzik és az egyes 

évek értékelési 

eredményeit 

összekapcsolják, 

szükség esetén 

fejlesztési tervet 

készítenek. 

 A pedagógiai 

programnak és az 

egyéni fejlesztési 

terveknek 

megfelelően 

történik az egyénre 

szabott értékelés, 

amely az értékelő 

naplóban ( 

feljegyzésekben ) 

nyomon követhető.  

  A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően 

történjen az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban ( 

feljegyzésekben ) legyen nyomon követhető. PP. 63.o 

 A gyermekek 

eredményeiről 

fejlesztő céllal 

folyamatosan 

visszacsatolnak 

szüleinek,gondvisel

őjének és az 

életkornak, 

fejlettségi szintnek 

megfelelő formában 

a gyermeknek. 

  A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan csatoljanak 

vissza szüleinek,gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek 

megfelelő formában a gyermeknek. PP. 63.o 
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Pedagógiai folyamatok- Korrekció 

Mi történik az 

ellenőrzés 

eredményeivel ? 

Az intézmény 

stratégiai és 

operatív 

dokumentumainak 

elkészítése, 

módosítása során 

megtörténik az 

ellenőrzések során 

feltárt információk 

felhasználása. 

  Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során történjen meg az ellenőrzések során feltárt információk 

felhasználása..SZMSZ: 23.o 

Mi történik a 

mérési, értékelési 

eredményekkel? 

(elégedettségméré

s, intézményi 

önértékelés, 

pedagógus – 

értékelés, 

gyermeki fejlődés 

mérés, egyéb 

mérések) 

Évente megtörténik 

az önértékelés 

keretében a helyben 

szokásos formában 

rögzített mérési 

eredmények 

elemzése, a 

tanulságok 

levonása, 

fejlesztések 

meghatározása. Ezt 

követően az 

intézmény a 

mérési-értékelési 

eredmények 

függvényeiben 

szükség esetén 

korrekciót végez. 

  Évente történjen meg az önértékelés keretében a helyben szokásos 

formában rögzített mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-

értékelési eredmények függvényeiben szükség esetén korrekciót 

végezzen.SZMSZ: 23.o 
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 Az intézmény a 

nevelési és tanulási 

eredményességről 

szóló információk 

alapján 

felülvizsgálja a 

stratégiai és 

operatív terveit, 

különös tekintettel 

a a kiemelt 

figyelmet igénylő 

gyermekek 

ellátására. 

  Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk 

alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a 

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására. SZMSZ: 23.o 

 A problémák 

megoldására 

alkalmas 

módszerek, jó 

gyakorlatok 

gyűjtése, segígtő 

belső (ötletek, 

egyéni erősségek) 

és külső 

erőforrások ( 

pályázati 

lehetőségek) és 

szakmai 

támogatások 

feltérképezése és 

bevonása 

természetes 

gyakorlata az 

intézménynek. 

  A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, 

segígtő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások ( pályázati 

lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása 

természetes gyakorlata  legyen az intézménynek.SZMSZ: 23.o 
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2.Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Kulcsjellemzők:  

 

 Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kulcskompetenciák fejlesztése 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek 

figyelembevételével kerülnek kialakításra 

 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése és működtetése, például a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás 

 Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási-és tanulásszerevezési eljárások a különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű 

együtt nevelését, tanulását szolgálják. 

  Az intézményben gyermeki közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, alkalmanként megtörténik a külső partnerek 

bevonása is. 

 

 

   

Személyiség -és közösségfejlesztés 

Önértékelési szempont Elvárás 

Belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott 
belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumba 
kerül az 
átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 

Hogyan valósulnak 

meg a pedagógiai 

A beszámolókban és az 

intézményi 

  A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők 

legyenek az eredmények ( pl: egyéni fejlesztés). SZMSZ: 23.o 
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programban rögzített 

személyiségfejlesztési 

feladatok ? 

önértékelésben 

követhetők az 

eredmények ( pl: egyéni 

fejlesztés). 

Támogató szervezeti és 

tanulási kultúra jellemzi 

az óvodát. 

  Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemezze az óvodát. 

SZMSZ: 23.o 

Hogyan ismerik meg 

az egyes gyermekek 

személyes és szociális 

készségeit, 

képességeit? 

A vizsgálatra alkalmas 

módszereket, eszközöket, 

technikákat használnak 

az intézményben erre a 

célra. 

  Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, 

képességeinek vizsgálatára alkalmas módszereket, eszközöket, 

technikákat használjanak az intézményben. PP.: 63.o  

Hogyan fejlesztik az 

egyes gyermekek 

személyes és szociális 

képességeit ( különös 

tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő 

gyermekekre)? 

 A figyelem 

középpontjában a 

gyermekek 

kulcskompetenciáinak 

fejlesztése áll. 

  A figyelem középpontjában a gyermekek kulcskompetenciáinak 

fejlesztése álljon. PP.: 63.o 

 A pedagógusok 

módszertani kultúrája 

kiterjed a személyes és 

szociális képességek 

fejlesztésére. 

  A pedagógusok módszertani kultúrája terjedjen ki a személyes 

és szociális képességek fejlesztésére. PP.: 63.o 

 A pedagógusok 

megosztják egymással 

ezirányú módszertani 

tudásukat. 

  A pedagógusok osszák egymással módszertani tudásukat. 

SZMSZ: 23.o 
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 A fejlesztés eredményét 

folyamatosan nyomon 

követik, s ha szükséges, 

fejlesztési korrekciókat 

hajtanak végre. 

  A fejlesztés eredményét folyamatosan kövessék nyomon , s ha 

szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtsanak végre. SZMSZ: 

23.o 

 A fejlesztés 

megvalósulása nyomon 

követhető: 

- az intézmény 

dokumentumaiban  

- a mindennapi 

gyakorlatban (óvodai és 

óvodán kívüli 

tevékenységek) 

  A fejlesztés megvalósulása legyen nyomon követhető: 

- az intézmény dokumentumaiban  

- a mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli 

tevékenységek) SZMSZ: 23.o 

Hogyan történik a 

gyermekek szociális 

hátrányainak 

enyhítése? 

A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek 

mindegyikénél 

rendelkeznek a 

pedagógusok megfelelő 

információkkal, és 

alkalmazzák azokat a 

nevelő, fejlesztő és 

oktató munkájukban. 

  A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél 

rendelkezzenek a pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

PP: 63.o 

 Az intézmény vezetése és 

érintett pedagógusa 

információkkal 

rendelkezik minden 

gyermek szociális 

helyzetéről. 

  . Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa rendelkezzen 

információkkal minden gyermek szociális helyzetéről. SZMSZ: 

23.o 
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 Az intézmény támogató 

rendszert működtet: 

- felzárkóztatást 

célzó egyéni 

foglalkozást 

szervez 

- integrációs 

tanítási-oktatási 

módszereket 

fejleszt, és ezt be 

is vezeti 

- nevelési, képzési, 

oktatási 

programokat, 

modelleket 

dolgoz ki vagy át 

és működteti is 

ezeket. 

- Célzott 

programokat tár 

fel 

- Kapcsolatot tart 

fenn valamely 

szakmai támogató 

hálózattal 

- stb 

  Az intézmény működtessen támogató rendszert: 

- felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervezzen 

- fejlesszen integrációs tanítási-oktatási módszereket, és 

ezt vezesse is be 

- nevelési, képzési, oktatási programokat, modelleket 

dolgozzon ki vagy át és működtesse is ezeket. 

- Célzott programokat tárjon fel 

- Tartson fenn kapcsolatot  valamely szakmai támogató 

hálózattal 

Stb SZMSZ: 23.o 

Hogyan támogatják 

az önálló tanulást, 

hogyan tanítják? 

Az önálló tanulás 

támogatása érdekében az 

intézmény pedagógiai 

programjával 

összhangban történik a 

nevelési-oktatási 

  Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény 

pedagógiai programjával összhangban történjen a nevelési-

oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és 

azok bevezetésének megtervezése. SZMSZ: 23.o 
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módszerek, eljárások 

kiválasztása vagy 

kidolgozása és azok 

bevezetésének 

megtervezése.  

 Az alulteljesítő, tanulási 

nehézségekkel küzdő és 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek 

megkülönböztetett 

figyelmet kapnak. 

  Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési 

igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapjanak. PP: 

63.o 

 Az intézmény 

pedagógusai  az 

intézmény pedagógiai 

programjával 

összhangban 

alkalmaznak korszerű 

nevelési-oktatási 

módszereket, eljárásokat, 

technikákat. 

  Az intézmény pedagógusai  az intézmény pedagógiai 

programjával összhangban alkalmazzanak korszerű nevelési-

oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat. PP: 63.o 

Hogyan történik az 

egyes gyermeki 

teljesítmények 

értékelése? 

Az intézményben a 

gyermekek 

teljesítményének 

értékelése a törvényi 

előírások, a pedagógiai 

programban 

megfogalmazottak 

alapján egyedi és 

fejlesztésközpontú. 

  Az intézményben a gyermekek teljesítményének értékelése a 

törvényi előírások, a pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján egyedi és fejlesztésközpontú. PP: 63.o 
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 Az intézmény vezetése-a 

pedagógiai programban 

meghatározottak szerint- 

számon kéri a gyermek 

fejlődési ütemét, 

teljesítmények pontos 

ismeretét, feldolgozását 

és nyomon követését is. 

  Az intézmény vezetése-a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint- kérje számon a gyermek fejlődési 

ütemét, teljesítmények pontos ismeretét, feldolgozását és 

nyomon követését is. SZMSZ: 23.o 

 A fejlesztésben érintett 

gyermekek esetében az 

értékelést a 

szakvélemény 

előírásainak megfelelően 

végzik. 

  A fejlesztésben érintett gyermekek esetében az értékelést a 

szakvélemény előírásainak megfelelően végezzék. PP: 63.o 

Hogyan történik a 

gyermekek 

egészséges és 

környezettudatos 

életmódra nevelése? 

Az egészséges és 

környezettudatos 

életmódra nevelés 

elmélete és gyakorlata a 

pedagógiai programban 

előírtak szerint a 

munkatervben szerepel, a 

beszámolókból követhető. 

  Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete 

és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a 

munkatervben szerepeljen, a beszámolókból követhető legyen: 

SZMSZ: 23.o 

 A téma megjelenik a 

tervezésben és a 

tevékenységekben, 

nyomon követhető a 

gyermeki 

dokumentumokban. 

  A téma jelenjen meg a tervezésben és a tevékenységekben, 

nyomon követhető a gyermeki dokumentumokban.SZMSZ: 23.o  

 Az óvodán kívüli 

tevékenységek 

(megfigyelések, stb.) 

alkalmával a gyermekek a 

  Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) 

alkalmával a gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez kötötten 

alkalmazzák a téma eleme 

it. SZMSZ: 23.o 
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gyakorlatban 

tevékenységhez kötötten 

alkalmazzák a téma 

elemeit. 

Hogyan segíti az 

intézmény a 

gyermekek 

együttműködését? 

A stratégiai 

programokban és az 

operatív tervekben 

szereplő 

közösségfejlesztési 

feladatokat megvalósítja 

az intézmény. 

  A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő 

közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. 

SZMSZ: 23.o 

 A beszámolókból 

követhetők az alapelvek 

és a feladatok 

megvalósításának 

eredményei, különös 

tekintettel az intézményi 

hagyományok ápolására, a 

támogató szervezeti 

kultúrára. 

  A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok 

megvalósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi 

hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára 

SZMSZ: 23.o 

 A gyermekek közötti, 

valamint a gyermekek és 

pedagógusok közötti, 

gyermekek pedagógiai 

munkát segítők közötti 

kapcsolatok jók. 

  A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok 

közötti, gyermekek pedagógiai munkát segítők közötti 

kapcsolatok jók. PP: 63.o 
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 Az intézmény 

gondoskodik a 

pedagógusok, pedagógiai 

munkát segítők, valamint 

a gyermekek közötti 

folyamatos 

információcseréről és 

együttműködésről. 

  Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, pedagógiai munkát 

segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos 

információcseréről és együttműködésről.SZMSZ: 23.o 

Az intézmény 

közösségépítő 

tevékenységei 

hogyan, milyen 

keretek között 

valósulnak meg? 

Az intézmény közösségi 

programokat szervez. 

   Az intézmény szervezzen (SZMSZ: 23.o ). közösségi 

programokat. 

 A szülők a megfelelő 

kereteken belül részt 

vesznek a 

közösségfejlesztésben. 

  A szülők a megfelelő kereteken belül vegyenek részt a 

közösségfejlesztésben. SZMSZ: 23.o 

 Bevonják a gyermekeket, 

a szülőket és az intézmény 

dolgozóit a szervezeti, 

nevelési és tanulási 

kultúrát fejlesztő 

intézkedések 

meghozatalába. 

  Vonják be a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit 

a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések 

meghozatalába. SZMSZ: 23.o 
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 A részvétellel, az 

intézmény működésébe 

való bevonódással a 

gyermekek és a szülők 

elégedettek. 

  A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a 

gyermekek és a szülők legyenek elégedettek. SZMSZ: 23.o 

 

 

 

3.Eredmények 

 

   Kulcsjellemzők:   

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

eredményességét jelző mutatókat folyamatosan gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény. 

 Az intézményben a gyermeki teljesítményeket 

folyamatosan figyelemmel kísérik, dokumentálják és az egyes területek értékelési eredményeit          összekapcsolják.  

 Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével 

kapcsolatos partneri elégedettség- különös tekintettel a gyermekek lassú átmenetét az iskolai oktatásba tovább haladására  és az erre való 

felkészítésre, a gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a gyermekek értékelésére, az egyéni tanulási, fejlesztési lehetőségekre, a 

tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására és a nevelés-oktatás általános színvonalára felhasználásra kerül a 

fejlesztési tervek elkészítése során.  
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Eredmények 

Önértékelési 
szempont Elvárás 

Belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott 
belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumba 
kerül az 
átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 

Milyen 

eredményességi 

mutatókat 

tartanak számon 

az 

intézményben?  

Az intézmény 

pedagógiai 

programjának egyik 

prioritása a tanulás-

tanítás eredményessége. 

  Pedagógiai programunk egyik prioritása a tanulás-tanítás 

eredményessége. PP.: 7:o: A mi felelősségünk abban áll… mondat 

után. 

Az intézmény 

partnereinek 

bevonásával történik 

meg az intézményi 

működés szempontjából 

kulcsfontosságú 

sikertényezők 

azonosítása. 

  Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi 

működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. 

SZMSZ: 17.o: 1.pont 

 Nyilvántartják és 

elemzik az intézményi 

eredményeket: 

- helyben 

szokásos 

megfigyelésen 

vagy más alapon 

megszervezett 

mérések 

eredményei 

- esetleges sport, 

  Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

- helyben szokásos megfigyelésen vagy más alapon 

megszervezett mérések eredményei 

- esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, 

megyei szint, települési szint elismerések 

- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, 

elégedettségmérés eredményei ( szülő, óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők) 

Neveltségi mutatók SZMSZ: 23.o 
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más 

versenyeredmén

yek: országos 

szint, megyei 

szint, települési 

szint 

elismerések 

- 6 éves kor után 

óvodában 

maradó 

mutatók, 

elégedettségmér

és eredményei ( 

szülő, 

óvodapedagógus

, pedagógiai 

munkát segítők) 

- Neveltségi 

mutatók 

Milyen szervezeti 

eredményeket 

tud felmutatni az 

intézmény? 

 Az intézmény kiemelt 

nevelési céljaihoz 

kapcsolódó eredmények 

alakulása az elvártaknak 

megfelelő. 

  Fontosnak tartjuk, hogy az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz 

kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő legyen. 

PP.: A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 64.o  

 Az intézmény nevelési 

és tanítási 

célrendszeréhez 

kapcsolódó kiemelt 

eredményesség. 

  Az intézmény nevelési és tanítási célrendszeréhez kapcsolódó 

kiemelt eredményesség. PP.: A fejlődés jellemzői… végére 64.o 
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 Az eredmények 

eléréshez az 

alkalmazotti közösség 

nagy többsége 

hozzájárul. 

  Az eredmények eléréshez az alkalmazotti közösség nagy többsége 

járuljon hozzá .PP.: 64.o Fejlődés jellemzői óvodáskor végére…  

 Az intézmény 

rendelkezik valamilyen 

külső elismeréssel. 

  Az intézmény rendelkezzen valamilyen külső elismeréssel. PP.: 

64.o 

Hogyan 

hasznosítják a 

belső és külső 

mérési 

eredményeket? 

Az intézmény vezetése 

gondoskodik a nevelési, 

tanulási 

eredményességről szóló 

információk belső 

nyilvánosságáról.  

  Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási 

eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. 

SZMSZ.: 10.o  

 

 Az eredmények 

elemzése és a szükséges 

szakmai tanulságok 

levonása és 

visszacsatolása 

nevelőtestületi feladat.  

   Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok 

levonása és visszacsatolása nevelőtestületi feladat.  SZMSZ: 13.o, 

a.,ponthoz 

 A belső és külső mérési 

eredmények elemzését 

felhasználva határozza 

meg az intézmény 

erősségeit és 

fejleszthető területeit.    

  A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva 

határozza meg az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit.   

SZMSZ: 13.o, a., ponthoz 

 A fejleszthető 

területekre fejlesztési, 

intézkedési terveket 

fogalmaz meg. 

  A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz 

meg. SZMSZ: 13.o, a., ponthoz  
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Hogyan kísérik 

figyelemmel a 

gyermekek 

iskolába lépését, 

tanulási útját? 

.A gyermekek 

követésének kialakult 

rendje, eljárása van. 

 

  A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. PP: 41.o: 

Az óvodai élet megszervezése 

 

 Az intézmény törekszik 

a kölcsönös 

kapcsolattartás 

kiépítésére és az 

információcsere 

fenntartására.  

  Az intézmény törekedjen a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és 

az információcsere fenntartására. 41.o, PP: Feladatok 

 A gyermekek további 

eredményeit 

felhasználja a 

pedagógiai munka 

fejlesztésére.   

  Az óvodapedagógus  a gyermekek további eredményeit felhasználja 

a pedagógiai munka fejlesztésére. PP: 42.o: Feladatok 
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4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Kulcsjellemzők:  

 

 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a munkatársak közötti szakmai együttműködés 

legfontosabb elemei 

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében, a belső 

tudásmegosztásban 

 Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert hozott létre 

 

 

 
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület 

Önértékelési 
szempont 

Elvárás Belső elvárás (melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső 
elvárás (melyik 
intézményi 
dokumentumba kerül 
az átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 

Milyen 
pedagógus 
szakmai 
közösségek 
működnek az 
intézményben, 
melyek a fő 
tevékenységeik? 

Az intézményben a 
különböző szakmai 
pedagóguscsoportok 
együttműködése 
jellemző 
(munkaközösségek, 
egy osztályban 
tanító pedagógusok 
közössége, fejlesztő 
csoportok). 

 Szakmai 
munkaközösséget 
hozhatnak létre 
óvodapedagógusok, 
hogy segítsék a 
nemzetiségi óvodai 
nevelés 
célkitűzéseinek 
megvalósítását.  

SZMSZ: 7.o 

 

 A pedagógusok   A helyi hagyományok továbbörökítése ( nyelvjárás, zene, viselet, 
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szakmai csoportjai 
maguk alakítják ki 
működési körüket, 
önálló munkaterv 
szerint dolgoznak. 
A munkatervüket 
az intézményi 
célok figyelembe 
vételével 
határozzák meg. 

 tánc) érdekében létrejött munkaközösség a német nemzetiségi 
céloknak és feladatoknak megfelelően önálló munkatervet dolgoz ki. 
Pedagógiai Program: Nemzetiségi Óvodai nevelés 
megszervezése ponthoz 28.o    

 A szakmai 
közösségek 
vezetőinek hatás- és 
jogköre tisztázott. 

  A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a 
munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz 
meg legfeljebb öt évre. A munkaközösség vezető a belső 
értékelésben részt vehet akkor is, ha köznevelési szakértőként nem 
járhat el. 

Teljes jogkörrel ellenőrzi a német nemzetiségi végzettségű 
óvodapedagógusokat. Ismerve a megbízatására vonatkozó 
törvényeket, rendeleteket, vezetői utasításokat – gyakorolja a 
jogszabályban biztosított jogokat. Hatásköre áthúzódik teljes 
tevékenységi körére. Felhívja a vezető figyelmét az előírásoktól eltérő 
munkavégzésre, magatartásokra.  SZMSZ: Belső kapcsolattartás 
14.o 

  

 Csoportok közötti 
együttműködésre is 
sor kerül az 
intézményben, 
amely tervezett és 
szervezett formában 
zajlik. 

  Nevelőtestületi értekezletek alkalmával a nemzetiségi táncok 
tanításához kapcsolódó módszertani megbeszélésekkel segítse a 
munkaközösség a pedagóguskollégák munkáját. Tartsanak bemutató 
foglalkozásokat.  

Az óvodai nevelést segítő eszközök kiválasztásához a 
munkaközösségi tagok vegyék figyelembe pedagóguskollégáik 
véleményét.  SZMSZ: Belső kapcsolattartás 13.o 

 Az intézmény 
vezetése támogatja, 
ösztönzi az 
intézményen belüli 
együttműködéseket, 
és az intézmény 
céljainak elérése 

  Az óvodavezető támogatja a munkaközösségi megbeszélések 
létrejöttét, rendszeressé tételét, továbbá éves munkatervébe beépíti a 
munkaközösség tervét és éves beszámolójában a jövőbeni célokat, 
feladatokat a munkaközösségi beszámoló figyelembe vételével 
tervezi meg. SZMSZ: intézményvezetői feladatok 9.o  
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érdekében 
támaszkodik a 
munkájukra. 

 A munkaközösségek 
bevonásával történik 
a pedagógiai 
folyamatok 
megvalósításának 
ellenőrzése, 
értékelése. 

 A nevelési területek 
ellenőrzésében részt 
vesz a szakmai 
munkaközösség 
megbízott tagja. A 
nevelési év záró 
értekezletén 
értékelni kell a belső 
ellenőrzés 
eredményeit, 
tapasztalatait, 
megállapítva az 
esetleges 
hiányosságok 
pótlását. SZMSZ: 
22.o  

 

Hogyan történik 
a belső 
tudásmegosztás 
az 
intézményben? 

Az intézményben 
magas színvonalú a 
szervezeti kultúra és 
a szakmai 
műhelymunka. 

 Az intézményben 
dolgozó 
munkatársak 
azonosuljanak az 
intézményi célokkal 
az eredményes 
munkavégzés 
érdekében. 
Értelmezzék 
közösen a célok 
megvalósítását 
szakmai 
műhelymunka 
keretében és 
határozzanak meg 
jövőbeni célokat, 
feladatokat.  

Törekedjenek a 
személyes értékek 
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elismerésére, 
megbecsülésére.  

Olyan szakmai 
közösség alakuljon 
ki, amely példát 
mutat az óvodai 
hagyományápolással 
gyermekeknek, 
szülőknek egyaránt.  

Értékteremtő 
közösség 
létrehozására 
törekedjenek az 
intézményi dolgozók.  

 Pedagógiai 
program: Az óvodai 
élet 
megszervezésének 
elvei 40.o 

 Az intézményben 
rendszeres, 
szervezett a belső 
továbbképzés, a jó 
gyakorlatok 
ismertetése, 
támogatása. 

 Az intézményvezető 
támogassa a 
pedagógiai munka 
eredményességét 
célzó képzések, 
további képesítések 
megszerzését, ( 
logopédus) 
szorgalmazza az 
óvodapedagógusok 
akkreditált, belső 
továbbképzésen való 
részvételét, továbbá 
teremtsen 
lehetőséget arra, 
hogy a 
továbbképzésen 
megszerzett 
ismereteket 
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megoszthassák 
egymás között az 
óvodapedagógusok. 
( szakmai 
műhelymunka) 

SZMSZ: 
Intézményvezetői 
feladatok 10.o  

 

 A belső 
tudásmegosztás 
működtetésében a 
munkaközösségek 
komoly feladatot 
vállalnak. 

  A helyi hagyományok ápolása céljából létrehozott munkaközösség az 
óvodai ünnepek megvalósítását segítse alapos kutató munkájával, 
továbbá tapasztalatait közvetítse az ünnepköröket előkészítő 
megbeszéléseken.  

Pedagógiai Program: Nemzetiségi óvodai nevelés 
megszervezése: 28.o  

Hogyan történik 
az 
információátadás 
az 
intézményben? 

Kétirányú 
információáramlást 
támogató 
kommunikációs 
rendszert 
(eljárásrendet) 
alakítottak ki. 

Javaslattételi és 
véleményezési jog 
illeti meg az 
intézménnyel 
közalkalmazotti 
jogviszonyban álló 
minden személyt és 
közösséget. Az 
elhangzott 
javaslatokat és 
véleményeket  a 
döntés előkészítése 
során a döntési jogkör 
gyakorlójának 
mérlegelnie kell. A 
döntési jogkör az 
írásban kifejtett 
javaslattal, 
véleménnyel 
kapcsolatos 
álláspontját a 
javaslattevővel, 
véleményezővel 
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közölni kell. SZMSZ : 
Belső 
kapcsolattartás 11.o 

 Az intézményben 
rendszeres, 
szervezett és 
hatékony az 
információáramlás 
és a kommunikáció. 

A nevelőtestület a 
nevelési intézmény 
legfontosabb 
tanácskozó és 
döntéshozó szerve. A 
nevelőtestület 
véleményt nyilváníthat 
az intézmény 
működésével 
kapcsolatos  
valamennyi 
kérdésben. 

Az óvoda vezetője tart 
kapcsolatot az 
intézmény szülői 
közösségével, 
tájékoztatást ad az 
intézmény munkájáról. 
A szülői közösségek  
intézménnyel 
kapcsolatos 
véleményét, 
javaslatait a szülői 
szervezetek választott 
képviselője juttatja el 
az intézmény 
vezetőségéhez.  

SZMSZ: Belső 
kapcsolattartás 14.o 

  

 Az intézmény él az 
információátadás 
szóbeli, digitális és 
papíralapú 
eszközeivel. 

Az intézményben 
nevelési évenként az 
éves munkatervben 
rögzített időpont 
szerint nevelőtestületi 
és szülői  értekezletet 
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kell tartani. Az 
intézmény –a 
köznevelési 
törvénynek 
megfelelően – a 
nevelési év során 
rendszeres szóbeli 
tájékoztatást ad. 
Általános információk 
kihirdetésének módja: 
faliújság, hirdetőtábla, 
honlap, írásbeli 
tájékoztatók, 
meghívók, szóbeli 
tájékoztatás 

SZMSZ: Intézményen 
belüli közösségek 
kapcsolattartási 
rendje 16.o 

 Az intézmény 
munkatársai 
számára biztosított 
a munkájukhoz 
szükséges 
információkhoz és 
ismeretekhez való 
hozzáférés. 

Az intézményben 
alkalmazotti 
értekezletet kell tartani 
a köznevelési 
törvényben 
meghatározott 
fenntartói döntések 
előzetes 
véleményezésére, 
melyek az óvoda 
megszüntetésével, 
átszervezésével, 
feladatának 
megváltoztatásával, 
nevének 
megállapításával, 
vezetői megbízással 
kapcsolatosak. A 
kapcsolattartás formái: 
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különböző 
értekezletek, 
megbeszélések, 
intézményi 
összejövetelek. 

Az alkalmazotti 
értekezletekről 
jegyzőkönyvet kell 
készíteni.  

SZMSZ: 
Közalkalmazottak 
12.o  

   

 Az értekezletek 
összehívása 
célszerűségi alapon 
történik, résztvevői a 
témában érdekeltek. 

Alkalmazotti 
értekezletet az 
óvodavezető hívja 
össze.  

Nevelési értekezletet 
kell tartani: 
óvodavezető, 
nevelőtestület tagjai 
egyharmadának, 
szülői szervezet 
kezdeményezésére.  

SZMSZ: 13.o  

  

 A munka 
értékelésével és 
elismerésével 
kapcsolatos 
információk szóban 
vagy írásban 
folyamatosan 
eljutnak a 
munkatársakhoz. 

Az intézményvezető 
óvodapedagógusainak 
és segítőiknek 
munkáját a nevelési 
év során legalább egy 
alkalommal értékeli. 
Az ellenőrzés 
tapasztalatait, majd a 
feladatok 
meghatározását az 
ellenőrzöttel ismertetni 
kell. Az ellenőrzött 
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írásban észrevételt 
tehet.  

A nevelési év záró 
értekezletén értékelni 
kell a belső ellenőrzés 
eredményeit, 
tapasztalatait, 
megállapítva az 
esetleges 
hiányosságok 
megszüntetéséhez 
szükséges 
intézkedéseket. Az 
általános 
tapasztalatokat az 
alkalmazotti 
közösséggel, 
nevelőtestülettel 
értelmezni, értékelni 
kell.  

SZMSZ: Belső 
ellenőrzés 22.o   



171 

 

5.Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Kulcsjellemzők: 

 

 Az intézmény külső partnerei körének 

feltérképezése, azonosítása és a hatékony kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént 

 Az együttműködések tartalma pontosan 

szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi folyamatokba és elégedettségük mérése az eredmények tükrében megtörténik 

 

 

 

 

 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Önértékelési szempont Elvárás 
Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Melyek az legfontosabb 

partnerei? 

 

 

Az intézmény pedagógiai 

programjával összhangban 

a vezetés irányításával 

megtörténik a külső 

partnerek azonosítása, 

köztük a kulcsfontosságú 

partnerek kijelölése. 

  Az intézmény pedagógiai 

programjával összhangban 

a vezetés irányításával 

megtörténik a külső 

partnerek azonosítása, 

köztük a kulcsfontosságú 

partnerek kijelölése. 

SZMSZ: 17.o: Külső 

kapcsolatok 
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A külső partnerek köre 

ismert a munkavállalók 

számára. 

  A külső partnerek köre 

ismert a munkavállalók 

számára. SZMSZ: 17.o: 

Külső kapcsolatok 

Mi az egyes partneri 

kapcsolatok tartalma? 

Az intézmény az 

azonosított partnerekkel 

kapcsolatos 

tevékenységekről 

tartalomleírással is 

rendelkezik. 

  Az intézmény az 

azonosított partnerekkel 

kapcsolatos 

tevékenységekről 

tartalomleírással is 

rendelkezik. SZMSZ: 17.o 

Az intézmény terveinek 

elkészítése során egyeztet 

az érintett külső 

partnerekkel. 

  Az intézmény terveinek 

elkészítése során egyeztet 

az érintett külső 

partnerekkel. SZMSZ: 17.o 

Rendszeresen megtörténik 

a kiemelt kulcsfontosságú 

partnerek igényeinek, 

elégedettségének 

megismerése. 

  Rendszeresen megtörténik 

a kiemelt kulcsfontosságú 

partnerek igényeinek, 

elégedettségének 

megismerése. SZMSZ: 

17.o 

Az intézkedési tervek 

kialakításába és 

megvalósításába az 

intézmény bevonja külső 

partnereit. 

  Az intézkedési tervek 

kialakításába és 

megvalósításába az 

intézmény bevonja külső 

partnereit.  SZMSZ: 17.o 

 Rendszeres, kidolgozott és 

követhető az intézmény 

panaszkezelése. 

  Rendszeres, kidolgozott és 

követhető az intézmény 

panaszkezelése. SZMSZ: 

17.o 

Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek 

az intézmény 

Az intézmény vezetése a 

jogszabályban előírt 

módon eleget tesz 

  Az intézmény vezetése az 

intézmény eredményeiről 

jogszabályban előírt 
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eredményeiről? tájékoztatási 

kötelezettségeinek. 

módon eleget tesz 

tájékoztatási 

kötelezettségeinek. 

SZMSZ: 17.o: 

Óvodavezető hatásköre 

Az intézmény a helyben 

szokásos módon 

tájékoztatja külső 

partnereit (az 

információátadás szóbeli, 

digitális, vagy papíralapú) 

  Az intézmény vezetése a 

jogszabályban előírt 

módon eleget tesz 

tájékoztatási 

kötelezettségeinek. 

SZMSZ: 17.o 

A partnerek tájékoztatását 

és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan 

felülvizsgálják, 

visszacsatolják és 

fejlesztik. 

  A partnerek tájékoztatását 

és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan 

felülvizsgálják, 

visszacsatolják és 

fejlesztik. SZMSZ: 17.o 

Hogyan vesz részt az 

intézmény a közéletben( 

települési szint, 

járási/tankerületi szint, 

megyei, országos szint)? 

Az intézmény részt vesz a 

különböző társadalmi, 

szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi 

közéletben. 

  Az intézmény részt vesz a 

különböző társadalmi, 

szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi 

közéletben. PP: Az óvoda 

kapcsolatai: 44.o 

 A pedagógusok és a 

gyermekek részt vesznek a 

különböző helyi/regionális 

rendezvényeken.   

  A pedagógusok és a 

gyermekek részt vesznek a 

különböző helyi/regionális 

rendezvényeken.  PP: 44.o: 

Az óvoda kapcsolatai 

 Az intézmény kiemelkedő 

szakmai és közéleti 

tevékenységét elismerik 

  Az intézmény kiemelkedő 

szakmai és közéleti 

tevékenységét elismerik 
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különböző helyi díjakkal, 

illetve a díjakra történő 

jelölésekkel. 

különböző helyi díjakkal, 

illetve a díjakra történő 

jelölésekkel. PP: 44.o,: Az 

óvoda kapcsolatai 

 

 

6.A pedagógiai munka feltételei 

 

Kulcsjellemzők: 

 

 Az intézmény infrastruktúrális környezete az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül 

kialakításra, fejlesztése folyamatos 

 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőséi nevelő-oktató munka optimális feltételeinek megteremtése érdekében 

 Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve 

hatásköre egyértelműen meghatározásra került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a feladatok elvégzésére 

 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási lehetőségek kihasználását, a képzésekben való 

részvételt  
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 A pedagógiai munka feltételei ( P.P 40.o: Az óvodai élet megszervezésének elvei: kiegészíteni a 4.ponttal: A pedagógiai munka feltételei) 

Önértékelési szempont Elvárás 

Belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott 
belső elvárás 
(melyik 
intézményi 
dokumentumba 
kerül az 
átfogalmazott 
belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) 

Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az 

intézmény képzési 

struktúrájának, 

pedagógiai 

értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény 

rendszeresen felméri a 

pedagógiai program 

megvalósításához 

szükséges 

infrastruktúra meglétét, 

jelzi a hiányokat a 

fenntartó felé.  

  Az intézmény rendszeresen mérje fel a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelezze a 

hiányokat a fenntartó felé. 

Az intézmény 

rendelkezik a belső 

infrastruktúra 

fejlesztésére vonatkozó 

intézkedési tervvel, 

amely figyelembe 

veszi az 

intézményképzési 

struktúráját, a 

nevelőmunka 

feltételeit és 

pedagógiai céljait.  

  Az intézmény rendelkezzen a belső infrastruktúra fejlesztésére 

vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az 

intézményképzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és 

pedagógiai céljait. 

A környezet 

kialakításában 

hogyan 

érvényesülnek a 

 A pedagógiai program 

környezeti nevelésről 

szóló fejezetében 

rögzített elvek és 

  A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében 

rögzített elvek és szempontok szerint tervezze és valósítsa meg a 

megfelelő tárgyi környezet kialakítását. 
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környezettudatosság, 

környezetvédelem 

szempontjai? (PL.: 

szelektív 

hulladékgyűjtés) 

szempontok szerint 

tervezi és valósítja 

meg a megfelelő tárgyi 

környezet kialakítását. 

 A környezetvédelmi 

szempontok 

megvalósulását 

folyamatosan ellenőrzi. 

  A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan 

ellenőrzze. 

Hogyan felel meg az 

intézményi tárgyi 

környezet a 

különleges 

bánásmódot igénylő 

gyermekek 

nevelésének, 

oktatásának? 

Az intézmény 

rendelkezik rendszeres 

igényfelmérésen 

alapuló intézkedési 

tervvel.  

 

 

Arra törekszik, hogy az 

intézkedési tervnek 

megfelelő fejlesztés 

megtörténjen, és ehhez 

rendelkezésre állnak a 

megfelelő tárgyi 

eszközök. 

  Az intézmény rendelkezzen rendszeres igényfelmérésen alapuló 

intézkedési tervvel.  

Arra törekedjen, hogy az intézkedési tervnek megfelelő 

fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre álljanak a 

megfelelő tárgyi eszközök. 

 

Milyen az IKT 

eszközök 

kihasználtsága? 

Az intézmény az IKT-

eszközeit rendszeresen 

alkalmazza a nevelő-

oktató munkájában, az 

eszközök 

kihasználtsága, 

alkalmazásuk nyomon 

  . Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a 

nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

alkalmazásuk legyen nyomon követhető. 
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követhető.  

Hogyan felel meg a 

humán erőforrás az 

intézmény képzési 

struktúrájának, 

pedagógiai 

értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény 

rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális 

képpel rendelkezik a 

nevelő-oktató munka 

humánerőforrás-

szükségletéről. 

  Az intézmény rendszeresen mérje fel a szükségleteket, reális 

képpel rendelkezzen a nevelő-oktató munka humánerőforrás-

szükségletéről. 

 A humánerőforrás 

szükségletben 

bekövetkező hiányt, a 

felmerült problémákat 

idejében jelzi a 

fenntartó számára. 

  A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzze a fenntartó számára. 

 A pedagógiai munka 

megszervezésében, a 

feladatok elosztásában 

a szakértelem és az 

egyenletes terhelés 

kiemelt hangsúlyt kap. 

 

  A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok 

elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt 

hangsúlyt kapjon. 

 

 A pedagógusok 

végzettsége, 

képzettsége megfelel a 

nevelő, oktató munka 

feltételeinek, az 

intézmény deklarált 

  A pedagógusok végzettsége, képzettsége feleljen meg a nevelő, 

oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 
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céljainak.  

 A vezetők felkészültek 

a pedagógiai munka 

irányításának, 

ellenőrzésének 

feladataira.  

  A vezetők legyenek felkészültek a pedagógiai munka 

irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

Melyek a pedagógus 

továbbképzés 

preferált irányai? 

Az intézmény 

rendelkezik 

továbbképzési 

programmal,melynek 

elkészítése a 

munkatársak 

bevonásával, az 

intézményi 

szükségletek és az 

egyéni életpálya 

figyelembevételével 

történt. 

  Az intézmény rendelkezzen továbbképzési programmal,melynek 

elkészítése a munkatársak bevonásával, az intézményi 

szükségletek és az egyéni életpálya figyelembevételével 

történjen. 

 .Az intézmény követi a 

továbbképzési 

programban, 

beiskolázási tervben 

leírtakat. 

  Az intézmény kövesse a továbbképzési programban, beiskolázási 

tervben leírtakat. 

Milyen szervezeti 

kultúrája van 

intézménynek, 

milyen 

szervezetfejlesztési 

eljárásokat,  

Az intézmény vezetése 

személyesen és aktívan 

részt vesz a szervezeti 

és tanulási kultúra 

fejlesztésében. 

  Az intézmény vezetése személyesen és aktívan vegyen részt a 

szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 
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módszereket 

alkalmaz? 

 Az intézmény 

szervezeti és tanulási 

kultúráját a közösen 

meghozott, elfogadott  

és betartott normák, 

szabályok jellemzik.  

  Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen 

meghozott, elfogadott  és betartott normák, szabályok jellemzik. 

 Az intézményi tervek 

elkészítése az 

intézmény 

munkatársainak és 

partnereinek 

bevonásával történik. 

  Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak 

és partnereinek bevonásával történjen. 

 Az intézmény 

alkalmazotti 

közösségének 

munkájára, 

együttműködésére a 

magas szintű belső 

igényesség, 

hatékonyság jellemző.  

  Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, 

együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság 

jellemző. 

 Az intézmény 

munkatársai gyűjtik és 

megosztják a jó 

tanulásszervezési és 

pedagógiai 

gyakorlatokat az 

intézményen belül és 

kívül. 

  Az intézmény munkatársai gyűjtsék és osszák meg a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen 

belül és kívül. 
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 Az intézmény 

munkatársai a 

továbbképzés 

tapasztalatait 

megosztják egymással, 

belső továbbképzési 

konzultációs 

programokat 

szerveznek. 

  Az intézmény munkatársai a továbbképzés tapasztalatait 

megosztják egymással, belső továbbképzési konzultációs 

programokat szerveznek. 

Milyen az intézmény 

hagyományápoló, 

hagyományteremtő 

munkája?  

Az intézményszámára 

fontosak a 

hagyományai,azok 

megjelennek az 

intézmény 

alapdokumentumaiban, 

tetten érhető a 

szervezet 

működésében és a 

nevelő-oktató munka 

részét képezik. 

  Az intézmény számára fontosak a hagyományai,azok 

megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhető 

a szervezet működésében és a nevelő-oktató munka részét 

képezik. 
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7.Az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés 

 

Kulcsjellemzők: 

 

 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogram) összhangban fogalmazza meg 

 Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés szintjén 

 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi gyakorlat része  

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárások 

Önértékelési szempont Elvárás 
Belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumban 
található?) 

Átfogalmazott belső elvárás 
(melyik intézményi 
dokumentumba kerül az 
átfogalmazott belső elvárás?) 

Új belső elvárás (melyik 
intézményi dokumentumba 
kerül?) 

Hogyan jelennek meg az 

Óvodai nevelés országos 

alapprogram céljai a 

pedagógiai programban? 

Az intézmény pedagógiai 

programja összhangban áll 

az Óvodai nevelés 

országos alapprogrammal. 

 Az intézmény pedagógiai 

programja összhangban áll 

az Óvodai nevelés 

országos alapprogrammal. 

Az óvoda nevelőtestülete 

elkészíti saját nevelési 

programját vagy átvesz és 

adaptál egy kész programot 

vagy saját programot 

készít. P.P: 5.o 

 

A pedagógiai program a 

jogszabályi és tartalmi 

elvárásokkal összhangban 

  A pedagógiai program a 

jogszabályi és tartalmi 

elvárásokkal összhangban 
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fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési-

oktatási feladatait, céljait. 

fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési-

oktatási feladatait, céljait. 

P.P: 5.o: Az óvodai 

pedagógia program 

elkészítésekor figyelembe 

kell venni….. 

Hogyan történik a 

pedagógiai programban 

szereplő kiemelt 

stratégiai célok 

operacionalizálása, 

megvalósítása? 

Az intézmény 

folyamatosan nyomon 

követi a pedagógiai 

programjában foglaltak 

megvalósulását.  

  Az intézmény 

folyamatosan  kövesse 

nyomon a pedagógiai 

programjában foglaltak 

megvalósulását.  

Minden nevelési év 

tervezésekor megtörténik 

az intézmény 

tevékenységeinek, 

terveinek ütemezése, ami 

az éves munkatervben és 

más fejlesztési, intézkedési 

tervekben rögzítésre is 

kerül. 

  Minden nevelési év 

tervezésekor megtörténik 

az intézmény 

tevékenységeinek, 

terveinek ütemezése, ami 

az éves munkatervben és 

más fejlesztési, intézkedési 

tervekben rögzítésre is 

kerül. SZMSZ: 19.o: A 

nevelési év rendje 

A tervek nyilvánossága 

biztosított. 

  A tervek nyilvánossága 

biztosított. SZMSZ: 19.o 

A tervekben ( éves 

munkaterv, továbbképzési 

terv, ötéves intézkedési 

terv) jól követhetők a 

pedagógiai program 

kiemelt céljaira vonatkozó 

részcélok, feladatok, 

felelősök, a megvalósulást 

  A tervekben ( éves 

munkaterv, továbbképzési 

terv, ötéves intézkedési 

terv) jól követhetők a 

pedagógiai program 

kiemelt céljaira vonatkozó 

részcélok, feladatok, 

felelősök, a megvalósulást 
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jelző eredménymutatók. jelző eredménymutatók 

SZMSZ.: 19.o 

 A humán erőforrás képzési 

és fejlesztési tervek 

elkészítése az  eredmények 

ismeretében, azokra 

épülve, annak érdekében 

történik, hogy a 

munkatársak szakmai 

tudása megfeleljen az 

intézmény jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak. 

  A humán erőforrás képzési 

és fejlesztési tervek 

elkészítése az  eredmények 

ismeretében, azokra 

épülve, annak érdekében 

történik, hogy a 

munkatársak szakmai 

tudása megfeleljen az 

intézmény jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak. SZMSZ: 19.o 

 A nevelést, tanítást segítő 

eszközök és a nevelési, 

tanítási módszerek 

kiválasztása és alkalmazása 

rugalmasan, a pedagógiai 

prioritásokkal összhangban 

történik. 

  A nevelést, tanítást segítő 

eszközök és a nevelési, 

tanítási módszerek 

kiválasztása és alkalmazása 

rugalmasan, a pedagógiai 

prioritásokkal összhangban 

történik. SZMSZ: 19.o 
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6. sz. melléklet 

 

 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és egyéb 

alkalmazottak teljesítményértékelésének eszközei 
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TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - ÉRTÉKELŐLAP 

 
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK 

 

………………….. nevelési év 

 

Pedagógiai asszisztens neve: Értékelő beszélgetést lefolytató vezető neve: 

Önértékelés időpontja: Értékelő beszélgetést lefolytató vezető neve: 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉS 

 

Ssz. Értékelés szempontjai 0  1  2  3 
Rövid szöveges 

magyarázat, kifejtés 
Vezetői megjegyzés 

A Munkaköri leírásban szereplő feladataim ellátása 

1.  Szakmai felkészültségem: elvárt ismeretek megléte, mélysége.    

2.  Továbbképzésen való részvétel, önképzés, saját fejlődés.    

3.  
Jogszabályok, belső szabályozások (SZMSZ, Házirend, 

nevelési program) ismerete, betartása. 
   

4.  
Csoportban történő tevékenységem: gondozási feladatok, 

étkeztetés, alvás előkészítése, stb. 
   

5.  
A munkám hatékonysága: szervezés, összehangolás a csoport 

életével, eredményesség.  
   

6.  
Szükséges képességek megléte: helyzetfelismerés, kreativitás, 

önállóság. 
   

7.  Személyes tulajdonságaim: pontosság, megbízhatóság,    
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Ssz. Értékelés szempontjai 0  1  2  3 
Rövid szöveges 

magyarázat, kifejtés 
Vezetői megjegyzés 

segítőkészség, gyorsaság. 

8.  
Plusz feladatok, túlmunka vállalása, elkötelezettség az 

intézményi célok irányába. 
   

9.  
Emberi kapcsolatok, kommunikáció minősége a 

gyermekekkel, felnőttekkel, szülőkkel. 
   

10.  Intézményi titoktartás    

11.  Vagyonbiztonság, munkavédelmi szabályok betartása.    

 

 

ÖNÉRTÉKELÉS és VEZETŐI ÉRTÉKELÉS (Értékelő beszélgetés eredményeként véglegesítendő!) 

 

Erősségek: Fejleszthető területek: 

 

 

 

Kapott feladatok, vállalások: 

 

 

 

A teljesítményértékelés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem:  

A teljesítményértékelés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem:  

 

 

………………………………..   Ph.  …………………………………. 

pedagógiai asszisztens aláírása értékelő vezető aláírása 
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TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - ÉRTÉKELŐLAP 

 
DAJKÁK 

……………….. nevelési év 

 

 

Dajka neve: Értékelő beszélgetést lefolytató vezető neve: 

Önértékelés időpontja: Értékelő beszélgetést lefolytató vezető neve: 

 

ÖNÉRTÉKELÉS 

 

Ssz. Értékelés szempontjai 0  1  2  3   Rövid szöveges 

magyarázat, kifejtés 

Vezetői megjegyzés 

A Munkaköri leírásban szereplő feladataim ellátása 

1.  Szakmai felkészültségem: elvárt ismeretek megléte, mélysége.    

2.  Továbbképzésen való részvétel, önképzés, saját fejlődés.    

3.  Jogszabályok, belső szabályozások (SZMSZ, Házirend, 

nevelési program) ismerete, betartása. 

   

4.  Csoportban történő tevékenységem: gondozási feladatok, 

étkeztetés, alvás előkészítése, stb. 

   

5.  A munkám hatékonysága: szervezés, összehangolás a csoport 

életével, eredményesség.  

   

6.  Szükséges képességek megléte: helyzetfelismerés, kreativitás, 

önállóság. 

   

7.  Személyes tulajdonságaim: pontosság, megbízhatóság,    
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Ssz. Értékelés szempontjai 0  1  2  3   Rövid szöveges 

magyarázat, kifejtés 

Vezetői megjegyzés 

segítőkészség, gyorsaság. 

8.  Plusz feladatok, túlmunka vállalása, elkötelezettség az 

intézményi célok irányába. 

   

9.  Emberi kapcsolatok, kommunikáció minősége a 

gyermekekkel, felnőttekkel, szülőkkel. 

   

10.  Intézményi titoktartás    

11.  Vagyonbiztonság, munkavédelmi szabályok betartása.    

 

ÖNÉRTÉKELÉS és VEZETŐI ÉRTÉKELÉS (Értékelő beszélgetés eredményeként véglegesítendő!) 

 

Erősségek: 

 

 

Fejleszthető területek: 

 

Kapott feladatok, vállalások: 

 

 

A teljesítményértékelés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem:  

A teljesítményértékelés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem:  

 

 

………………………………. Ph.  ………………………………. 

 dajka aláírása   értékelő vezető aláírása 
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TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - ÉRTÉKELŐLAP 

 

ÓVODATITKÁROK 

……….. nevelési év 
 

Óvodatitkár neve: Értékelő beszélgetést lefolytató vezető neve: 

Önértékelés időpontja: Értékelő beszélgetés időpontja: 

 

ÖNÉRTÉKELÉS 

Ssz. Értékelés szempontjai 0  1  2  3 
Rövid szöveges 

magyarázat, kifejtés 
Vezetői megjegyzés 

Munkaköri leírásban szereplő feladataim ellátása  

1.  Szakmai felkészültség: elvárt ismeretek megléte, mélysége.     

2.  Ismeretek bővítése: továbbképzés, önképzés.    

3.  
Jogszabályok, belső szabályozások (SZMSZ és mellékletei, 

Házirend,) ismerete, betartása. 

   

4.  
Szükséges képességek megléte: Helyzetfelismerés, 

kreativitás, önállóság 

   

5.  
Személyes tulajdonságok: pontosság, segítőkészség, 

gyorsaság. 

   

6.  
Munkám hatékonysága: önállóság, szervezés, összehangolás, 

alkalmazkodás nem várt helyzetekhez. 

   

7.  Megbízhatóság, vezetői utasítások elvégzése, elkötelezettség    

8.  Adminisztrációs feladatok és dokumentációk: 1. 1.  1. 
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rendezettsége és minősége, 2. naprakészsége 2. 2. 

9.  Gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása    

10.  
Emberi kapcsolatok, kommunikáció minősége a 

gyermekekkel, felnőttekkel, szülőkkel. 

   

11.  
Intézmény képviselete; kapcsolat a GAMESZ, MÁK 

munkatársaival. 

   

12.  
Vagyonbiztonság, intézményi titoktartás, munkavédelmi 

szabályok betartása 

   

13.  Túlmunka vállalása, végzése    

14.  Intézményi titoktartás    

 

ÖNÉRTÉKELÉS és VEZETŐI ÉRTÉKELÉS (Értékelő beszélgetés eredményeként véglegesítendő!) 

Erősségek: Fejleszthető területek: 

 

 

Kapott feladatok, vállalások: 

 

 

 

 

 A teljesítményértékelés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem:  

A teljesítményértékelés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem:  

 

..………………………………. ………………………………. 

óvodatitkár aláírása Ph.  értékelő vezető aláírása 
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Feljegyzések, javaslatok az önértékelési rendszer működésével kapcsolatosan: 
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