


















































 

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató 

Intézmény 

3240 Parád, Kossuth L. u. 128. 

Tel., Fax:  36 / 544 – 192   20/624-7576     

email: ovodaparad@gmail.com 

 

Beszámoló az Intézmény éves munkájáról.  

 

Bendegúz Óvoda: 

 

Beírt létszám 2018. 05. 15- én :     72  Fő 

 

Kiscsoport: 30 fő + várható még 4 fő május hónapban.  

Középsőcsoport:20 fő 

Nagycsoport:22 fő 

Iskolát kezd:16 fő 

Nagycsoportot ismétel:5 fő 

 

A beírt létszámból: 

 

HH: 8 fő 

HHH: 7 fő 

SNI: 1 fő 

Bejáró: 27 fő 

Ebből Bodony:20 fő 

Parádsasvár:3 fő 

Recsk: 4 fő 

 

Egyéni fejlesztésben részesül: 17 fő 

 

Felnőtt létszám: 1 fő intézményvezető 

                           6 fő óvodapedagógus 

                           3 fő dajka, ebből 1 fő 6 órás 

                           1 fő pedagógiai asszisztens 

 

Az óvodai nevelésünk a Pedagógiai Program alapján folyik, mely a Komplex Prevenciós óvodai 

program, melynek célja, a tanulási zavarok megelőzése. A gyermekek legtermészetesebb 

megnyilvánulásaira, a játékra és a mozgásra épít. Alapelvünk, hogy mindent, amit csak lehetséges a 

gyermekek természetes környezetben, élményszinten, tapasztalatszerzés útján szerezzenek meg. A 

természeti környezetünk ehhez kiváló lehetőségeket nyújt. A társadalmi értékeink megismertetése és 

megszerettetése is kiemelt feladatunk, megláttatni azokat az értékeket, amikkel rendelkezünk. Pozitív 

viszony kialakítása lakóhelyükhöz, a lokálpatrióta szemlélet alakítása.  

 

Főbb kiemelt feladatink: 

 

- egészséges életmódra nevelés, környezettudatos magatartás alakítása 

- érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

- anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés 

- fejlesztő program alkalmazása a nap minden szakaszában 

- az óvodai élettevékenység formáinak / játék, mozgás, mindennapi biztosítása/ 

- verselés, mesélés 

- ének, énekes játékok 

- célzott mozgásfejlesztés 

- rajzolás, festés, mintázás 

- külső világ tevékeny megismerése 



- környeztünk mennyiségi, formai összefüggései 

- tevékenységekben magvalósuló tanulás 

- fejlesztő program / testséma fejlesztés, tapintásos észlelés, térészlelés, auditív , vizuális észlelés, 

keresztcsatornák, verbális fejlesztés, percepció fejlesztés/ 

 

Minden területen pontosan kidolgozásra kerültek a nevelési célok, az óvodapedagógusok feladatai, a fejlődés 

várható eredményei óvodáskor végére, a fejlődés várható eredményeiből és a nevelési program által 

meghatározott értékekből kidolgozott sikerkritériumok, a gyermekek képességeinek megfigyelése, a nevelési 

eredményességi mérések, személyi és tárgyi feltételek.  

Ezek a meghatározott mutatók biztosítják az egységes szemléletet, egységes elveket, amik minden 

óvodapedagógusra és gyermekre egyformán vonatkozik.  

 

A csoportnaplónkat is magunknak dolgoztuk ki, amely teljes mértékben koherens a Pedagógiai 

Programmal.  

A gyermekek fejlődését a hozzá adott pedagógiai értéket is mérjük. Óvodába lépéskor van egy bemeneti 

szint mérés, alkalmazzuk a gyermekek megfigyelési rendszerét, Difer méréseket végzünk, melynek 

eredményeit elemezzük, értékeljük, és ezeknek a függvényében fejlesztjük a gyermekeket.  

 

Személyi feltételek: 100% ban megfelelünk a képesítési előírásoknak. A minősítési rendszerben részt 

veszünk. Jelenleg 3 fő esett át a minősítésen, ebben az évben 1 fő fog ilyen eljárásban részt venni. 3 fő még 

nem jelentkezett, vagy nem jelentkezhetett még.  

 

Az intézményben a tanfelügyeleti ellenőrzések megtörténtek. Vezetői tanfelügyelet és intézményi 

tanfelügyelet. Ennek dokumentumait csatolom. Az értékelés eredményét illetve az ehhez kapcsolódó 

önfejlesztési tervet és az intézkedési tervet is csatolom. Az értékelést a honlapon közzétettük.  

 

Tárgyi feltételek: Minden szükséges eszközzel rendelkezünk, a tárgyi feltételeink jónak mondhatóak. 

Kisebb javítások karbantartások minden évben szükségesek, de ezek elvégzése időben megtörténik.  

 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájának értékelése 

 

Statisztikai adatok: 

 
Parád- Bodony adatok 

 

2017-ben, alapellátásban részesült 80 fő, ez 17 családot érintett. 48 gyermek, 32 felnőtt. 

 

Parád: 58 fő, 12 család. ebből 35 gyermek, védelembe vétel: 3 család: 9 gyermek, egy családnál 

folyamatban van                  

 

Bodony: 22 fő, 5 család, ebből 13 gyermek, védelembe vétel: 1 család: 3 gyermek 

 

Életkor szerinti megoszlás Parád:                            Életkor szerinti megoszlás Bodony: 

0-2 éves 6 fő                                                                 0-2 éves 2 fő 

3-5 éves 5 fő                                                                 3-5 éves 1 fő 

6-13 éves 20 fő                                                             6-13 éves 5 fő 

14-17 éves 4 fő                                                             14-17 éves 5 fő 

18-24 éves 1 fő                                                             18-24 éves 0 fő 

25-34 éves 6 fő                                                           25-34 éves 1 fő 

35-49 éves 10 fő                                                           35-49 éves 7 fő 

50-61 éves 4 fő                                                             50-61 éves 0 fő 

62 évesnél idősebb 2 fő                                                62 évesnél idősebb 1 fő 

 



 

 

Új családgondozás:  

 

Parád: 8 gyermek 5 család  

 

1 fő esetében kiskorú gyermek szült, ezért a nagyszülőknek kellett gyámságot vállalni. A gyám kirendelés 

nem volt zökkenő mentes, de végül is rendeződött. A baba megfelelő körülmények között nevelkedett, az 

anya és a gyám is megfelelően gondoskodtak róla.  

1 fő esetében az anya veszélyeztette a gyermekét a magatartásával, rendőrségi eljárás vont maga után. A 

családgondozás alatt viszont nem fordult elő a probléma.  

2 fő esetében a nagymama háztartásában nevelkedtek a gyermekek, sokat költözködnek, nem ismertük őket, 

ezért látogatást végeztünk és úgy ítéltük meg, hogy szükséges a gondozás. A nagymama életkora és mentális 

állapota ezt indokolta. Hamarosan innen is tovább költöztek, az óvodába is csak néhány napot járt a 

gyermek, iskolába szintén a nagyobb a gyermek.  

3 fő esetében a nagyszülőknél nevelkedtek a gyermekek, a veszélyeztető tényező az apa magatartása volt, a 

nagyszülők vállalták, hogy nem engedik az apát a gyermekek közelébe, ha alkoholos állapotban van és 

agresszíven viselkedik. Ezt a szabályt sem az apa, sem a nagyszülők nem tartották be, sokszori 

figyelmeztetés ellenére sem, így a gyermekek kikerültek a családból.  

1 fő pedig beleszületett a gondozott családba.  

 

 

Bodony: 12 gyermek 4 család  

 

3 fő esetében súlyos szülők közötti konfliktusok, diszharmonikusan működő család miatt kerültek 

gondozásba. Védelembe vételt kezdeményeztünk az esetükben, ami meg is történt.  

1 fő esetében rendszeres iskolai jelzés alapján került sor a családgondozásra. A gyermek rendkívül 

elhanyagolt volt, fizikai és mentális értelemben is. Az osztályközösséget is rendkívül zavarta, hogy a 

gyermek tisztasága, gondozottsága erősen kifogásolható volt.  

1 fő esetében családba fogadás miatt kellett a gondozást megkezdeni, a fiatal 17 éves volt. Kapcsolatot 

azonban nem sikerült velük kialakítani, egyszer sem lehetett őket otthon találni. Így tényleges gondozás nem 

valósult meg.  

2 fő esetében betegség és csavargás miatt került sor a gondozásra.  

 

2017-ben a parádi 35 gyermek családgondozásának a főbb okai a következők voltak.  

 

- Kiskorú szült gyermeket, aki jövedelem nélküli volt, nagyszülők vállalták a gyámságot 

- Nagyszülők családba fogadással nevelték az unokáikat, mert a szülők erre nem voltak alkalmasak 

- elhanyagoló nevelés miatt, a szülők maguk is alacsony iskolázottságúak, nem érték számukra a 

tudás, ezért gyermekeiket sem ösztönözték a tanulásra. Amikor a gyermekek kiskamaszkorba jutnak, 

a szülők tehetetlenek velük szemben, nem tudnak szülői szerepüknek megfelelni, így a gyermekek 

deviánssá válnak, többen magántanulóként teljesítik a tankötelezettségüket, mert a közösségre 

veszélyt jelentenek.  

- Családon belüli bántalmazás miatt 

- Szülők életvitele miatt, jövedelem nélküliség, a bevétel a családi pótlék és a gyes, ezeket az összeget 

is alkoholra, szórakozásra költik.  

- Anyagi veszélyeztetettség, nem megfelelő lakhatási körülmények. 

- Szülők közötti súlyos konfliktusok 

- 2 családnál 3 gyermek családi konfliktusok a felnőttek között, bántalmazás. Ezek az esetek 

rendőrségi majd bírósági eljárást vontak maguk után 

- 1 családnak rendkívül rossz a lakhatása, 9 en élnek egy szobában, a ház két helyiségből áll. Csak 

villany van a házban, de az épület is nagyon rossz állapotban van. A szülők mégis rendesen, tisztán 

járatják a gyermekeiket.  

 

 



2017-ben a Bodonyi 13 gyermek családgondozásának a főbb okai a következők voltak. 

 

- Igazolatlan hiányzás  

- elhanyagoló nevelés 

- súlyos családi konfliktusok a szülők között 

 

 

A családgondozás főbb területei ezekben az esetekben: 

 

- folyamatos kapcsolattartás a családokkal, a felmerülő problémák kezelésében folyamatos 

segítségnyújtás, a probléma jellegének megfelelően 

- A gyermekek családba történő neveléséhez a segítségnyújtások biztosítása 

- Közvetítő szerep betöltése a család, és a társadalmi intézmények, szolgáltatások között, a gyermekek 

érdekeinek a képviselete 

- Annak a folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a családban nevelkedő gyermekek alapvető 

szükségletei ki legyenek elégítve, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése 

- A szülők életvitelének alakítása, hogy az anyagi bevételük felhasználásában nekik is ez legyen az 

elsődleges szempont 

- Szülői szerepek és a szülői felelősség megerősítése,  

- Konfliktuskezelés a családban felmerülő működési zavarok kezelésében 

- Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsok adása 

- Kapcsolattartás az oktatási- nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseivel 

- Segítő- kontrolláló szerep  

 

 

Az intézkedési tervet csatolom.  

 

Konyha 

 

 

2017. évi tényleges felhasználás  
 

Létszámok adagszám felhasználható felhasznált Felhasznált(csoportosítva) 

 Parád Óvoda gyermek  11666 
        2 799 840,00 

Ft  
        2 821 524,80 

Ft  
 

 Parád Óvoda gy. tízórai  442 
             22 542,00 

Ft  
             22 716,59 

Ft  
 

 Parád Óvoda gy. uzsonna  442 
             22 542,00 

Ft  
             22 716,59 

Ft    2 866 957,98 Ft  

 Parád iskola tízórai  7433 
           453 413,00 

Ft  
           456 924,69 

Ft  
 

 Parád iskola menza  10537 
        1 759 679,00 

Ft  
        1 773 307,74 

Ft  
 

 Parád iskola napközi  20174 
        5 830 286,00 

Ft  
        5 875 441,65 

Ft    8 105 674,07 Ft  

 Külsős vendég  185 
             88 283,00 

Ft  
             88 966,75 

Ft  
 

 Bodony szoc.étkezés  6185 
        1 373 070,00 

Ft  
        1 383 704,45 

Ft  
 

 Parád idősek klubja   9026 
        2 003 772,00 

Ft  
        2 019 291,24 

Ft        2 019 291,24 Ft  

 Parád vendég étkezés  6067 
        1 346 874,00 

Ft  
        1 357 305,56 

Ft  
  Szünidei 

étkezés(hátr.helyz.)  68 
             11 356,00 

Ft  
             11 443,95 

Ft    2 841 420,71 Ft  

 Összesen  72225 
     15 711 657,00 

Ft  
     15 833 344,00 

Ft     15 833 344,00 Ft  

 Eltérés      
          121 687,00 

Ft  
 

   
  

  

 



Személyi feltételek: 

 1 fő élelmezésvezető  

2 fő szakács 

3 fő konyhai kisegítő 

 

 

 

1. Idősek ellátása: 

 

Alkalmazotti létszám 5 fő + 1 fő sofőr. 

Ebből: 1 fő vezető szociális gondozó 

             4 fő szociális gondozó  

  

3. 1. Szociális étkeztetés: 

 

Igénybevevők száma jelenleg: 65 fő 35 nő 30 férfi. 

 

Lakásra szállítás: 37 fő Saját elvitel: 21 fő Parádóhutában  6 fő étkező 

 

Azoknak a szociálisan rászorulóknak nyújt napi 1 x meleg étkeztetést, akik azt koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük vagy egyéb okok miatt nem képesek biztosítani maguk részére.   

 

A szolgáltatás minden munkanapon zökkenő mentesen történik. Az ételszállítás, vagy a személyes 

megjelenés arra is lehetőséget ad, hogy napi kapcsolatot tartsanak fenn az idősekkel, meggyőződjenek a 

gondozók arról, hogy történt e változás az állapotukban vagy az aktuális helyzetükben. A személyes 

kapcsolat fenntartása tehát így is biztosított velük.  

Az étkezést igénylő közül magas a 75 év felettiek aránya.  

 

3.2. Nappali ellátás: 

 

Engedélyezett létszám: 20 fő ebből 14 nő 6 férfi.  

 

A nappali ellátás célja a saját otthonukban élőknek napközbeni tartózkodás, étkezés, társas kapcsolatok 

fenntartása, szociális ügyek intézése, eü alapellátás, szabadidős tevékenységek biztosítása. Az izoláció 

elkerülése, a közösséghez tartozás érzésének biztosítása.  

 

 

3.3.Házi segítségnyújtás. 

 

2 féle szolgáltatást nyújt.  

 

1. Szociális segítség: nem igényel szakképzettséget 

 

Főbb feladatai: A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, takarítás a lakás 

életvitelszerűen használt helyiségeiben. / mosás, vasalás, bevásárlás, segítségnyújtás az 

ételkészítésben, mosogatás, ruhajavítás, gyógyszerkiváltás, ágyazás, télen tüzelőbehordás, hó 

eltakarítás, kisérés, vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, bentlakásos intézménybe történő 

költözés segítése 

2. Személyi gondozás: szakképzettséghez kötött munkakör 

 

Főbb feladatai: Segítő kapcsolat kialakítása, információnyújtás, mentális támogatás, ügyintézés, az 

ellátottak érdekeinek védelme.  

Gondozási- ápolási feladatok: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, inkontinens beteg ellátása, 

személyi higiéniás teendők ellátása, dekubitus megelőzés, sebkezelés, gyógyszer adagolás, 



vérnyomás, vércukor mérés, mozgás segítés, lakáson kívül, belül, gyógyászati segédeszközök 

beszerzése, házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése.  

 

Jelenleg 39 fő részesül ebbe az ellátásba. 31 nő. 8 férfi. Mindenki rendelkezik a 20 pontot érő 

gondozási szükséglettel, ami feltétele az ellátásnak.  

 

A kötelezően vezetett gondozási napló tartalmazza a napi munkákat, amit az ellátott aláírásával 

igazol.  

A gondozónők munkájuk során tapasztalják, hogy nagy segítséget jelentenek az idős, egyedül élő 

embereknek ezek az ellátások. A kapcsolatuk a kölcsönös bizalmon alapul, hiszen napi szinten 

látogatják, és segítik az időseket a saját otthonukban.  

 

 

Mellékletek:  

 

- 2 db Tanfelügyeleti ellenőrzések értékelő lapja. / vezetői tanfelügyeletről, és az intézményi 

tanfelügyeletről. 

- 1 db vezetői önfejlesztési terv 

- 1 db intézkedési terv intézményi tanfelügyelet után 

- 1 db intézkedési terv a gyermekjóléti szolgálat éves értékelése után 

 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet!                                 

 

 

 

Tisztelettel: Bükerné Huszár Erzsébet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 
 

Pedagógus neve: 

Bükerné Huszár Erzsébet 

Folyamatazonosító: 

T784202599392016AVez 

Oktatási azonosító: 

78420259939 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2016.05.04. 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítás 

Kiemelkedő területek 

 - Az óvodai nevelés országos alapprogramja, a pedagógiai program, a tematikus tervek koherenciát mutatnak. 

(dokumentumelemzés) - Az egységes mérési módszerek, eszközök intézményi szinten kidolgozásra kerültek, a 

Pedagógiai Programnak megfelelően. Ezek eredményességi mutatóit elemzik és értékelik, és ezek alapján határozzák 

meg az egyéni fejlesztés módszereit. (dokumentumelemzés, - pedagógiai program, nevelési terv, vezetői pályázat, 

munkaközösségi munkaterv, csoportnapló, egyéni fejlesztési tervek) - Vezetői tevékenységével az óvodapedagógusok 

szakmai és módszertani megújulásához hozzájárul, ezáltal eredményesebb munkavégzés jelent meg intézményében. 

(dokumentumok, nevelési terv, tematikus terv,) - A pedagógiai programjukhoz saját csoportnaplót dolgoztak ki, ezt 

használják a mindennapi gyakorlatban. (csoportnapló) 

Fejleszthető területek 

 - Az óvodapedagógusok tudatosan, írásban nyilvánuljanak meg a szakmai munka értékelésével kapcsolatban. 

(Önértékelés, Vezetővel készített interjú) 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

 - Folyamatosan és naprakészen követi és közvetíti kollégái felé a jogszabályi változásokat. Biztosítja a megfelelő 

információáramlást. (vezetővel készített interjú, vezetőtárssal készített interjú, dokumentumok – SzMSz, Pedagógiai 

Program) - A vezetői pályázatban megfogalmazott célok az intézmény jövőképe, a pedagógiai és szakmai fejlesztés 

koordinálása koherens a mindennapi gyakorlati tevékenységgel. (Vezetői Pályázat, Vezetővel készített interjú, 

Fenntartóval készített interjú) - Az óvodai innováció folyamatos, pályázatok folyamatos figyelése, megvalósítása és 

fenntarthatósága. (Vezetői Pályázat, Vezetővel készített interjú, Fenntartóval készített interjú) 

Fejleszthető területek 

 - Nem kívánok fejleszthető területet megjelölni. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

 - Folyamatos önképzés, példamutató „élethosszig tartó” tanulás. (Szakmai életút, vezetővel készített interjú, 

vezetőtárssal készített interjú) - Hatékony kommunikációt folytat a nevelési folyamat minden résztvevőjével: tanulókkal, 

szülőkkel, pedagógusokkal, partnerintézményekkel. (Vezetőtárssal készített interjú, Vezetővel készített interjú, 

fenntartóval készített interjú) - Erős hivatástudattal rendelkezik. Vezetői stílusa demokratikus, konszenzuskereső, segítő, 

de ugyanakkor határozott. (Vezetővel készített interjú, vezetőtárssal készített interjú, fenntartóval készített interjú) - 

Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő példaként szolgál kollégái számára. (vezetőtárssal készített 

interjú, fenntartóval készített interjú) 

Fejleszthető területek 

 - Nem kívánok fejleszthető területet megjelölni. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 



 - Ellenőrző tevékenysége tudatosan tervezett, a megvalósítást dokumentálja és a személyi anyagban rögzíti. 

(Vezetővel készített interjú, vezetőtárssal készített interjú, Munkaterv) - Ösztönzi az egyéni ambíciók kiteljesedését. 

(vezetőtárssal készített interjú) - Továbbképzéssel, belső továbbképzéssel és tudásmegosztással gyarapítja a 

pedagógusok ismereteit. (vezetővel készített interjú, vezetőtárssal készített interjú, munkaterv) - A feladatok elosztásánál 

figyelembe veszi az egyéni képességeket, erősségeket és érdeklődési területeket, a pedagógiai programban 

meghatározott célrendszernek megfelelően. (vezetőtárssal készített interjú) - Fontosnak tartja a döntések megfelelő 

előkészítését: -szükséges információ biztosítása, -alternatív lehetőségek,- konszenzuson alapuló döntés. (Fenntartóval 

készített interjú, vezetővel készített interjú, vezetőtárssal készített interjú, munkatervek) 

Fejleszthető területek 

 - Nem kívánok fejleszthető területet megjelölni. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

 - Szóbeli és írásos kommunikációját tényszerűség és szakismeretet jellemzi. (Dokumentumok, interjúk) - A 

jogszabályi változások naprakész követése, a dolgozók folyamatos tájékoztatása, a betartás ellenőrzése. 

(Dokumentumok, munkaterv, Interjúk) - A tárgyi erőforrások folyamatos bővítése a pályázati lehetőségek 

kihasználásával biztosított. (fenntartóval készített interjú, vezetővel készített interjú, Munkatervek) - Szakmai 

kapcsolatai az intézmény összetett profiljából adódóan széleskörűek és kiterjedtek. (Fenntartóval készített interjú) 

Fejleszthető területek 

 - A partnerek igényeinek és elégedettségének mérése, a kapott eredmények elemzése, értékelése, intézkedési tervek 

elkészítése. PDCA ciklus alkalmazása és működtetése. (önfejlesztési terv) 

 

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

1.1.1. 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal. Az intézmény vezetése a belső és külső 

partnerek bevonásával alkotja meg az intézményi stratégiai és operatív terveit. 

1.1.2. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az 

Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, és más külső mutatók (például 

szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. 

Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. 

1.1.3. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a 

feladatra időben megtörténik. 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

SZMSZ-ben rögzített. 

1.1.5. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 

dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

1.1.6. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 

Dokumentumokból kitűnik (Munkatervek, Munkaközösségi tervek) 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív 

tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

1.2.7. 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 

Megfigyelhető SZMSZ, Munkatervek 

1.2.8. 



Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 

követhető. 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. 

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális 

elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv, stb. 

aktuális céljai, feladatai.) 

1.3.10. 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a 

pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok és a 

munkaközösségek bevonásával történik. 

1.3.11. 

Az intézmény nevelési/tanítási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. 

1.3.12. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például 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. 

Pedagógiai program, Munkaterv, mérések eredményei 

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

Megfigyelhető a dokumentumokban. 

1.4.14. 

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

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya? 

1.5.16. 

Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott 

tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési 

céljait. 

Csoportnapló, tematikus terv, pedagógiai program 

1.5.17. 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 

1.5.18. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki 

produktumokban. 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Munkatervben rögzítettek alapján. 

1.6.20. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel 

ellenőriz. 

Munkaterv 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. 

1.6.22. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben, és a pedagógusok önértékelése 

során is. 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

1.7.23. 



Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési 

rendszer jelenti. 

1.7.24. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban 

a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban? 

1.8.25. 

Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 

megismerésére vonatkozó megfigyelési/mérési rendszer működik. 

Csoportnapló, DIFER 

1.8.26. 

A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmények 

(értékelési rendszer) alapján történik. 

1.8.27. 

Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, 

és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

Csoportnapló , Tematikus terv 

1.8.28. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek. 

Fogadó óra 

1.9. Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 

1.9.29. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

1.9.30. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési 

eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a 

mérési/értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez. 

1.9.31. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és 

operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására. 

1.9.32. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 

erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és 

bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
A pedagógusok éves tervezése mintaértékű. A gyermekek fejlődéséről folyamatos tájékoztatást kapnak a 

szülők. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? 

2.1.1. 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (például egyéni fejlesztés). 

2.1.2. 



Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 

Maximálisan 

2.1.3. 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat 

alkalmaznak az óvodapedagógusok az intézményben. 

Anamnézis, családlátogatás,megfigyelés 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 

2.2.4. 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek 

fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

Napi beszélgetések,értekezletek 

2.2.5. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak 

végre. 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban 

(óvodai és óvodán kívüli tevékenységek). 

Fejlődési naplóban rögzített. 

2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő 

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális 

helyzetéről. 

Családlátogatás , Gyermekjóléti szolgálat 

2.3.9. 

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs 

nevelési/tanítási- módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, nevelési, képzési, tanítási programokat, modelleket 

dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai 

támogató hálózattal. 

Pedagógiai program 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

2.4.10. 

Az önálló, cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával 

összhangban történik a nevelési/tanítási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok 

bevezetésének megtervezése. 

2.4.11. 

A nevelhetőségi, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett 

figyelmet kapnak. 

Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus foglalkozik a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel. 

2.4.12. 

Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. játékhoz) szakszerű 

útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a nevelés-tanítás-tanulás módszertanát. 

Sokrétű fejlesztési eszközökkel rendelkezik az óvoda. 

2.5. Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

2.5.13. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban 

előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 

Zöld óvoda munkaközösség működik. 

2.5.14. 

Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban 

tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. 



2.6. Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

2.6.15. 

Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják 

meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. 

2.6.16. 

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel 

az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

Beszámolók , interjú 

2.6.17. 

Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a 

gyermekek közötti folyamatos információcserét és együttműködést. 

Napi kapcsolattartás. 

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 

2.7.18. 

Az intézmény közösségi programokat szervez. 

Interjúban választ kaptunk az óvodai nyitott programok sokszínűségéről. 

2.7.19. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Pedagógiai program, interjú 

2.7.20. 

Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát 

fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

2.7.21. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek. 

A szülői elégedettségmérés pozitív értéket kapott. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, megsegítése. Az intézmény rendelkezik a kötelező 

eszköz és felszerelési jegyzékben foglalt eszközökkel, az integrált neveléshez szükséges eszközök 

maximálisan biztosítottak. Nevelőmunka során tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek 

elősegítik a gyermekek komplex személyiség fejlődését. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 

kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. 

3.1.3. 

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, stb. 

DIFER 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézményben? 

3.2.4. 



Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. 

Az éves munkatervben nem található meg a gyerekek diagnosztikus mérésére épülő fejlesztési célok 

meghatározása. 

3.2.5. 

Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt eredmények dokumentálhatóak, és 

dokumentáltak pl. a beszámolókban. Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége 

hozzájárul. 

3.2.6. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.7. 

Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső 

nyilvánosságáról. 

3.3.8. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi 

feladat. 

Intézkedési tervben megtalálható. 

3.3.9. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 

Megfigyelhető 

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

3.4.10. 

A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. 

Után követéssel folyamatosan informálódnak a gyermekek beilleszkedéséről. Számos olyan programot 

működtetnek, melyek támogatják az óvoda-iskola átmenetet. 

3.4.11. 

A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

A tanítónők továbbviszik és építenek az óvodában rögzített mérési eredményekre. 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A munkatervben a nevelési év kiemelt feladatainál ,vegyék figyelembe a gyerekek diagnosztikus mérésének 

eredményeit. 

Kiemelkedő területek: 
A helyi iskolával aktív, támogató kapcsolatot ápolnak. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

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

4.1.1. 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, 

egy szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). 

Az intézményben három munkaközösség működik, együttműködésükre a hatékonyság jellemző. 

4.1.2. 

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

A munkaközösségek saját munkaterv alapján végzik tevékenységüket. 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

SZMSZ-ben rögzítették a feladatokat. 

4.1.4. 



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

zajlik. 

4.1.5. 

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

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, 

értékelése. 

4.1.7. 

A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok 

kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő 

problémák megoldásában. 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. 

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

4.2.9. 

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

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 

E-mail-en keresztül a vezető folyamatosan tartja a kapcsolatot a kollégákkal. 

4.3.12. 

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

Hatékonyság jellemzi az információáramlást. 

4.3.13. 

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

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés. 

Maximálisan biztosított. 

4.3.15. 

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

4.3.16. 

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

a munkatársakhoz. 

Naprakész információval rendelkeznek a pedagógusok. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Belső tudásmegosztás,gyakornokok tapasztalat gyűjtése, hospitálások szervezése , ennek időpontját , 

felelőseit megjelölni az éves munkatervben. 

Kiemelkedő területek: 
Intézményen belüli információáramlás, hatékony kommunikáció. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

5.1.1. 



Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 

azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Beazonosítottak az intézmény partnerei. 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. 

Az együttműködések tartalmát részletesen tervezik. 

5.2.4. 

Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 

Rendszeres és ütemezett a partnerek igény és elégedettségmérése. Érvényesül a PDCA folyamat. 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

SZMSZ-ben rögzített. 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 

5.3.8. 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális 

vagy papíralapú). 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei 

szint, országos szint)? 

5.4.10. 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 

5.4.11. 

Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 

Mesemondó verseny, rajzpályázat 

5.4.12. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a 

díjakra történő jelölésekkel. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény kiemelkedő szerepet tölt be a település hagyományainak ápolásában. Az intézmény vezetése a 

jogszabályban előírt módon maximálisan eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Hatékony belső 

értékelési rendszer működik. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

6.1.1. 



Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Az intézmény igény és elégedettségmérésén keresztül kap információt, erre vonatkozóan intézkedési tervet 

készít, melyet a fenntartó is igazol. 

6.1.2. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely 

figyelembe veszi az intézmény nevelési/tanítási struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

Rendelkezik intézkedési tervvel. 

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelésének, tanításának? 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

6.2.4. 

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak 

a megfelelő tárgyi eszközök. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásához megfelelő tárgyi eszközzel rendelkeznek. 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

alkalmazásuk nyomon követhető. 

A módszertanilag beilleszthető IKT eszközökkel rendelkeznek, melyet a mindennapok során alkalmaznak is. 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

6.4.6. 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka 

humánerőforrás-szükségletéről. 

6.4.7. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára. 

6.4.8. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés 

kiemelt hangsúlyt kap. 

6.4.9. 

Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő munka feltételeinek, az intézmény 

deklarált céljainak. 

6.4.10. 

Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya 

figyelembe vételével alakították ki. 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

Az intézmény vezetője maximálisan felkészült az intézmény irányítására. 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, 

módszereket alkalmaz? 

6.5.12. 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 

6.5.13. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, 

szabályok jellemzik. 

6.5.14. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 

hatékonyság jellemző. 

6.5.15. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 

intézményen belül és kívül. 



Továbbképzésen szerzett ismeretek folyamatos megosztása a nevelőtestület felé. 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, 

tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 

6.6.17. 

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 

nyitottak új hagyományok teremtésére. 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 

6.7.18. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen 

beszámolnak. 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

6.7.20. 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és 

támogatják az adott feladat megvalósulását. 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint 

a fejlesztésekbe? 

6.8.21. 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása - képességük, 

szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a 

fejlesztést. 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 

műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

6.9.25. 

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 

intézményvezetés. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
A pedagógus kompetenciák érvényesülnek és hozzájárulnak a pedagógiai munka eredményességéhez. A 

feladat és hatáskörök szabályozottak ez támogatja a hatékony működést. Hagyományápolás és új 

hagyományok megteremtésével értéket közvetít a partnerek számára. 

 

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

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés 

országos alapprogram céljai a pedagógiai programban? 

7.1.1. 



Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. 

Koherens a pedagógiai program az Alapprogrammal. 

7.1.2. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény 

sajátos nevelési/tanulási feladatait, céljait. 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, 

megvalósítása? 

7.2.3. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 

A pedagógiai programban foglaltakra építi a nevelési év célját és feladatait. 

7.2.4. 

Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az 

éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

Nagyon pontosan tervezett. 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

7.2.6. 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai 

program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 

7.2.7. 

A humánerőforrás 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. 

7.2.8. 

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása 

rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

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

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény sajátos nevelési céljai, feladatai összhangban vannak a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal, 

amit a pedagógiai program rögzít. A vezető intézményére vonatkozó dokumentumai koherensek a 

szabályozó előírásokkal, megfigyelhető a tervek egymásra épülése. 
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Kiemelkedő Területek 

Kompetenciák: Indikátor: 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Nincs fejleszthető terület 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

 

Nincs fejleszthető terület 

      5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Nincs fejleszthető terület 

      6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Nincs fejleszthető terület 

      7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által    

      kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban  

      megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai  

      programban megfogalmazott céloknak való   

      megfelelés.  

 

Nincs fejleszthető terület 

 

Fejleszthető területek 

Kompetenciák: Indikátor: 

3. Eredmények  Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelés, tanulás 

eredményességéről szóló információk belső 

nyilvánosságáról.  

 Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai 

tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi 

feladat. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 
 A belső tudásmegosztás működtetésében a 

munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.  

 

1. Intézkedések 

Intézkedés neve/ azonosítója: 3.Eredmények 
Intézkedés célja, indokoltsága: Cél: A diagnosztikus mérések eredményeinek az 

elemzése, értékelése, fejlesztő célú felhasználása az 

éves tervekben, mint kiemelt pedagógiai feladat.  

 A mérési eredmények gyermekenként megmutatják az 

aktuális fejlettségi szintjüket. Akinél bármilyen lemaradás 

tapasztalható, azoknál az eredmények tükrében a célzott, 

személyre szabott egyéni megsegítések tervezett, 

szervezett formában megvalósulnak. Az adott nevelési 

évben ezek kiemelt pedagógiai célként és feladatként 

jelennek meg.  



  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

1. A diagnosztikus mérések elkészülnek.  

2. Az eredmények elemzése, értékelése megtörténik 

csoportszinten és egyénenként. 

3. Az ebből kapott eredmények alapján a célok és 

feladatok kitűzésre kerülnek.  

4. Az éves munkatervben ezek szerepelnek, mint 

kiemelt feladatok. 

 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 1. A meghatározott mérések elvégzése.  

2. Az eredmények elemzése, értékelés, a 

következtetések levonása.  

3. Az egyéni fejlesztésekben való felhasználása.  

4. Az éves munkatervben az ezzel kapcsolatos 

feladatok meghatározása.  

 

A feladat végrehajtásának módszerei: Mérések, értékelés, elemzés, az eredmények kimutatása.  

A feladat elvárt eredménye: A mérések által pontos információk a gyermekek aktuális 

fejlettségéről. Az eredmények megjelenítése, azok 

felhasználása. Az ezzel kapcsolatos feladatok beépítése a 

munkatervben.  

A feladat tervezett ütemezése: 2017. október- folyamatos.  

A feladat felelősei: Intézményvezető, és minden óvodapedagógus.  

 

2. Intézkedések 

Intézkedés neve/ azonosítója: 4.Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció. 

Intézkedés célja, indokoltsága: Cél: Amennyiben éppen gyakornok óvodapedagógus 

alkalmazására kerül sor, a hospitálását tervezetten a 

munkatervben rögzíteni szükséges. 

A hospitálás tervszerű megjelenítése a munkatervekben 

megjelölve a csoportot, az óvodapedagógusok neveit, a 

hospitálás célját, feladatait.  

 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

1. A hospitálás tervezése megtörténik. 

2. A célok, feladatok megjelölésre kerülnek. 

3. A hospitálást szakmai beszélgetés követi. 

4. A gyakornok ismereteket szerez, levonja a 

tanulságokat.  

5. Hospitálási naplót vezet.   

6. A mentor segíti a folyamatos tanulást.  

  

 

 

 

 



A célok eléréséhez szükséges feladatok 

 

A feladat: 1. A mentor javaslatot tesz a hospitálások 

megtervezésére. 

2. A gyakornok saját képességeit, erősségeit, 

gyengeségeit felismeri. 

3. Megjelöli fejleszthető területeit. 

4. A hospitálások tervezésénél ezek szempontjai 

érvényesülnek.  

5. A hospitálást követően aktívan részt vesz a 

szakmai megbeszélésen, a következtetéseket, 

tanulságokat levonja.  

6. A hospitálási naplót folyamatosan vezeti.  

7. A mentor segíti a tanulási folyamatot, 

rendszeresen értékeli a gyakornok munkáját.  

 

A feladat végrehajtásának módszerei: Tervezés, megvalósítás, hospitálás, szakmai megbeszélés, 

adminisztráció. 

A feladat elvárt eredménye: A gyakornok tervezett módon a hospitálással is gyarapítja 

ismereteit, ezeket saját pedagógiai munkájában 

felhasználja. Dokumentációja az elvártaknak megfelelő. 

A feladat tervezett ütemezése: 2017. október- 2019. január.  

A feladat felelősei: Intézményvezető, és minden óvodapedagógus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyközségi Önkormányzat  

3240 Parád Kossuth L. 91. 

Mudriczki József Polgármester 

 

 

 

 

 

                                                         Tárgy: BENDEGÚZ Óvoda csoportlétszám kérelme  

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület! 

 

 

 

  A Köznevelési törvény értelmében a csoportlétszámok engedélyezése a képviselőtestület hatáskörébe 

tartozik. A jelenlegi adatok szerint a 2018/ 2019- as nevelési évben a várható gyermeklétszám 

megközelítőleg 75 fő körül alakul.  

 

A 2018/2019 év várható létszáma: 

 

 Kiscsoport: 2017 10. 01- ig: 20 fő 

                      2017: 12. 31- ig + 5 fő 

                      2018. 05. 31- ig + 8 fő 

                                 Összesen: 33 fő 

 

 

Középsőcsoport: 25 fő 

 

Nagycsoport:      22 fő                         Összesen: 75 fő. 

 

A várható létszám indokolja a 3 csoport biztosítását.  

 

 

                                                                                  

 

                                                                                      Tisztelettel: Bükerné Huszár Erzsébet 

                                                                                                                 Intézményvezető  

 

 

 

Parád 2018. 05. 15. 

 

 

 

 

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató 

Intézmény 

3240 Parád, Kossuth L. u. 128. 

Tel., Fax:  36 / 544 – 192       email: ovodaparad@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖNFEJLESZTÉSI TERV                                                                                                         PEDAGÓGUS NEVE:BÜKERNÉ HUSZÁR ERZSÉBET 

  

Pedagógus/Intézményvezető neve:   Bükerné Huszár Erzsébet 

Pedagógus/Intézményvezető oktatási azonosítója:  
 78420259939 

Önfejlesztési terv neve/azonosítója:   O784202599392016A001 

Önfejlesztési terv kezdő dátuma:  2016. április 5. 

Önfejlesztési terv befejező dátuma:  2016. junius.04.  

  
 

Projekt neve/azonosítója1: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Projekt célja, indokoltsága: Az óvodapedagógusok pedagógiai munkájának fejlesztése a gyermekek egyéni teljesítményének 

elemzése, értékelése, a mérésen alapuló összehasonlítások alapján. A gyermekek tudatosabb fejlesztése érdekében.  

 

A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 

kompetenciaterületek 

Várható eredmények 

(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

1.  

A mérések eredményeinek elemzése, 

értékelése, egységes szempontok alapján, a 

gyermekek megfigyelési rendszerének 

folyamatos vezetése.  

 

1 2 3 4 5    

        
 

A mérési eredmények kimutatásra kerülnek, 

a beszámolókban ezek kifejtik az 

óvodapedagógusok. A gyermekek komplex 

fejlesztési lehetőségeinek a feltérképezése.  

                                                           
1 Projektenként kitöltendő.  



2. Szakmai indoklásokkal alátámasztott 

fejlesztési tervek elkészítése. Vezetői 

elvárás a beszámolók elkészítése.  

1 2 3 4 5    

        
 

A fejlesztési tervek egységes vezetésének 

kidolgozása, dokumentumok elkészítése. 

Vezetői ellenőrzése, későbbiekben vezető 

helyettes feladatai közé delegálása.  
 
 

A vezető hosszú távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 

kompetenciaterületek 

Várható eredmények 

(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

 1. Az egyéni fejlesztési tervek készítése 

készségszintre jut.  
1 2 3 4 5    

        
 

PDCA ciklus működik.  

2. Az egyéni fejlesztésekhez szükséges 

korszerű ismeretek, kutatási eredmények 

felhasználása.  

1 2 3 4 5    

        
 

Folyamatos önképzés, az új ismeretek 

megjelennek a tervezésben.  

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:  

 

1. Az egyéni fejlesztés tervek tartalmi, formai elvárásoknak való 

megfeleltetése. 1 hónap. 

2. A megvalósítás ellenőrzése. 2 hónap. 

3. Hibák kiszűrése, javítása. 3. hónap 

4. Tartalmilag megfelelő új tervek készítése. 4. hónap. 

5. Beszámolók elkészítése nevelési év végére.  

  

A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok2  

A feladat:  
 

A feladat végrehajtásának módszere: 

Nevelőtestületi értekezleten a probléma tisztázása Belső tudásmegosztás, egységes elvek kialakítása 

      A mérési eredmények elemzése Problémák azonosítása 

                                                           
2 Feladatonként kitöltendő.  



Fejlesztési tervek készítése Tervezés, indoklás, a probléma és a fejlesztés koherens. 

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás a diákokra vonatkozóan):  

Az egyéni fejlesztések tudatos megtervezésével a személyre szabott komplex személyiség fejlesztés szakszerű megvalósítása.  

 

A feladat tervezett ütemezése:  4 hónapon belül 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  Vezető és minden óvodapedagógus 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat:  
 

A feladat végrehajtásának módszere: 

Mérési eszközök, módszerek összegyűjtése. Belső tudásmegosztás, gyűjtő munka, Pedagógiai Programban 

rögzítette módszerek alkalmazása.  

Mérési eredményeken, tapasztalatokon alapuló szakmailag 

kifogástalan egyéni fejlesztések készítése.  

Célirányosan a szakirodalmak tanulmányozása, szervezett 

továbbképzéseken való részvétel. Tervezés. 

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás a diákokra vonatkozóan):  
       Eredményesebb egyéni fejlesztések megvalósítása, a gyermekek iskolakészültségének javítása.  

A feladat tervezett ütemezése: 6 hónapon belül.  

A feladat végrehajtásába bevontak köre: vezető és minden óvodapedagógus 

Feladat, tevékenység, erőforrások 

(a kijelölt cél eléréséhez megnevezett konkrét feladat/ok felsorolása) 

Egyéni Intézményi Intézményen kívüli 

Óvodapedagógusok azonosítják a 

gyengeségeiket az egyéni fejlesztés 

tervezésében. 

A vezető segítséget nyújt, irányítja a 

folyamatokat. 

Nevelési Tanácsadóval, Gyógypedagógiai 

Központtal való együttműködés. 



A megvalósítási folyamat egységes 

értelmezése.  

Belső tudásmegosztás, fejlesztési 

lehetőségek számbavétele. 

Esetmegbeszélések. 

 

Szakmai anyag gyűjtése, továbbképzéseken 

való részvétel.  
Szakmai fejlődés biztosítása 

Szakirodalmak, webes felületek 

tanulmányozása, akkreditált 

továbbképzések.  

 

Projekt neve/azonosítója3:  Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

Projekt célja, indokoltsága: COMÉNIUS 2000 I. Intézményi modell alkalmazása, partnerek igényeinek és elégedettségének 

mérése, az ebből kapott eredmények elemzése, értékelése, intézkedési tervek meghozatala.  

A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 

kompetenciaterületek 

Várható eredmények 

(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

1. A partnerek azonosítása 

 

1 2 3 4 5    

        
 

A mostani állapothoz igazodó közvetlen és 

közvetett partnereink azonosítása 

megtörténik. 

2. Elégedettségi kérdőívek kitöltése, 

interjúk elkészítése.  

1 2 3 4 5    

        
 

Az adatok rendelkezésre állnak.  

A vezető hosszú távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 

kompetenciaterületek 

Várható eredmények 

(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

1. Az adatok elemzése, értékelése, 

intézkedési tervek elkészítése.   

1 2 3 4 5    

        
 

PDCA ciklus működik.  

2. A minőségbiztosítás folyamatos. 
1 2 3 4 5    

        
 

2 évente az elégedettségi mérések 

megtörténnek.  

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:  
1. Partnerek azonosítása 2. hét 

2. Kérdőívek, interjúk felvétele 5. hónap 

                                                           
3 Projektenként kitöltendő.  



3. Eredmények elemzése, értékelése 6. hónap 

4. Intézkedési tervek meghozatala 7. hónap. 

5. Elégedettségi mérések 2 évente 

6. PDCA ciklus követése az intézkedési tervek készítésekor 

 

  

A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok4  

A feladat:  
 

A feladat végrehajtásának módszere: 

Minőségbiztosítási felelős kijelölése Vezetői döntés, az egyenlő terhelhetőség figyelembe vételével 

Kérdőívek elkészítése, interjú kérdések összeállítása A vezető és a felelőse a feladatnak kiválasztja. 

Partnerek tájékoztatása A szükséges információk megosztása. 

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás a diákokra vonatkozóan):  

 

Az intézmény képet kap arról, hogy a közvetlen és közvetett partnerei mennyire elégedettek az intézmény munkájával. A fejlesztést 

szolgáló intézkedési tervek ennek alapján készülnek el.  

A feladat tervezett ütemezése:  1 éven belül 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  Vezető, minőségbiztosítási felelős, és minden óvodapedagógus 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat:  
 

A feladat végrehajtásának módszere: 

Az intézmény minőségbiztosításának folyamatos működtetése Elégedettségi kérdőívek kitöltése szülőknek.  

                                                           
 



Gyermekek elégedettségének mérése különböző módszerekkel 

életkoruktól függően. 

Közvetett partnerekkel való interjúk elkészítése 

Adatok elemzése, értékelése, intézkedési tervek meghozatala 

az eredmények függvényében.  

PDCA ciklus alkalmazása.  

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás a diákokra vonatkozóan):  
Az intézmény szakmai munkájának fejlesztése, a nagyobb elégedettség elérése.  

A feladat tervezett ütemezése: 1 év 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Vezető, minőségbiztosítási felelős, minden óvodapedagógus, 

és a partnereink. 

Feladat, tevékenység, erőforrások 

(a kijelölt cél eléréséhez megnevezett konkrét feladat/ok felsorolása) 

Egyéni Intézményi Intézményen kívüli 

Vezetői feladatok a tevékenységek 

elosztásában 

A kérdőívek elkészítése, interjú kérdések 

kiválasztása  

Közvetett partnerekkel kapcsolatfelvétel 

tájékoztatás nyújtása 

Minőségbiztosítási felelős koordináló 

munkája 
Kérdőívek kiosztása Kérdőívek kitöltése 

Óvodapedagógusok csoportra vonatkozó 

elégedettségi mutatók elemzése, valamint 

az intézmény egészére vonatkozóan is.  

A beérkezett kérdőívek elemzése, 

értékelése, eredmények kiszámítása, 

intézkedési tervek elkészítése 

Az eredményekről tájékoztatás nyújtása, 

intézkedési tervek közzé tétele.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Parád 2016.05.31. 

 

BÜKERNÉ HUSZÁR ERZSÉBET                      

 

    intézményvezető aláírása                                                                    



INTÉZKEDÉSI TERV        

 

2018. február. 28. 

 

                                                                                                                                                                                                                  2017.év 

Sorsz. Kitűzött  cél Mérési mód Elvárt eredmény 
Az eléréshez szükséges 

feladatok 
Határidő 

Erőforrás 

szükséglet 
Felelős 

                       

1 
Szülői szerepek, szülői felelősség 

erősítése. 

Családgondo

zás lezárult 

A családban jelentkező 

működési zavarok, 

problémák kezelését a család 

képes önállóan kezelni.  

Szülői felelősség erősítése 

Hatékony családgondozás, 

segítő, kontrolláló szerep 

betöltése 

Családi konfliktusok kezelése 

Működési zavarok én erők 

mozgósításával való önálló 

megoldása 

folyamatos 

fél- egy év 
Humán, anyagi 

Családgondozók, szülők, 

gyermekek, más 

intézmények, 

szakemberek esettől 

függően. Jelző és észlelő 

rendszer tagjai. 

2 

Szülők együttműködési 

képességeinek erősítése, az 

oktatási intézményekkel, 

egészségügyi ellátó rendszerrel 

való hatékonyabb együttműködés 

segítése.   

Csökkent a 

jelzések 

száma, hogy 

a szülők nem 

működnek 

együtt.  

A szülő minden lényeges 

információval rendelkezik a 

gyermekével kapcsolatban.  

Szülők tartsanak rendszeres 

kapcsolatot az oktatási 

intézményekkel.  

Megfelelő információkkal 

rendelkezzenek a gyermekük 

tankötelezettségének a 

teljesítéséről. 

Szülői szerepüket töltsék be, 

hogy a hiányzásokat 

kontrollálják.  

A gyermek értse meg, hogy a 

jövője szempontjából 

mennyire fontos a rendszeres 

iskolába járás.  

Folyamatos Humán, anyagi.  

Családgondozók, szülők, 

gyermekek, más 

intézmények, 

szakemberek esettől 

függően. Jelző és észlelő 

rendszer tagjai. 

3 
Az elhanyagoló nevelési attitűd 

csökkentése. 

A gyermekek 

alapvető 

szükségletei 

megfelelő 

mértékben 

kielégítettek.  

A gyermekeknek mindazok a 

szükségletei kielégítettek, 

amelyek az egészséges testi, 

lelki, erkölcsi, értelmi 

fejlődésüket biztosítja.  

Szülői felelősség erősítése.  

Az elhanyagoló nevelés 

következményeinek a 

tudatosítása, kiemelten a 

gyermekvédelmi 

intézkedésekre vonatkozóan.  

Folyamatos Humán 

Családgondozók, szülők, 

gyermekek, más 

intézmények, 

szakemberek esettől 

függően. Jelző és észlelő 

rendszer tagjai.  

4 Magántanulói status csökkentése 

Csökkent a 

magántanulói 

status 

 Közösségben folytatják a 

tanulmányaikat. Magatartási 

problémák megoldása 

lehetővé teszi, hogy a 

közösségre és saját magukra 

sem jelentenek veszélyt. 

Képesek társaikkal együtt 

haladni, az együttélés 

szabályait képesek betartani.  

Szülői szerepek erősítése. A 

veszélyeztetettség mielőbbi 

jelzése. Problémák tisztázása. 

Külső szakemberek 

segítségének igénybe vétele. 

Az együttműködési 

kompetenciák fejlesztése.  

Folyamatos Humán 

Családgondozók, szülők, 

gyermekek, más 

intézmények, 

szakemberek esettől 

függően. Jelző és észlelő 

rendszer tagjai. 
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5.  

Továbbtanulási szándék erősítése, 

szakma szerzés, munkaerő piaci 

elhelyezkedés. 16 évesen az 

iskolarendszerből kikerülés 

csökkentése.  

Csökken a 16 

éves 

iskolaelhagyó

k száma. 

Szakmát szereznek. 

Elhelyezkednek a munkaerő 

piacon, lányok- fiúk 

egyaránt. Túl korai szülések 

csökkentése, amikor a szülő 

is gyermek még. Jövedelem 

nélküliség elkerülése.  

Szülői szerepek és a szülői 

felelősség erősítése. Annak 

belátása, hogy a közmunka 

nem perspektíva a 

fiataloknak. Esélyteremtés, 

felzárkóztatás az oktatási 

intézményekben. Szülők 

minél nagyobb bevonása az 

intézmények életébe, 

munkájába. Folyamatos 

kommunikáció.   

Folyamatos Humán, anyagi 

Családgondozók, szülők, 

gyermekek, más 

intézmények, 

szakemberek esettől 

függően. Jelző és észlelő 

rendszer tagjai. Oktatási- 

nevelési intézmények 

pedagógusai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parád. 2018. 02.28. 

 

Bükerné Huszár Erzsébet                                                           

Intézményvezető                                                                          
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