1.sz. melléklet

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2009/2010. tanév
ÓVODÁK
ARÉNA ÓVODA
A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük.
ÖMIP célok
A fenntartó minden intézményre érvényes célja
- az óvodák programkínálatukkal, családias légkörrel, a szülők számára biztosított
előzetes tájékoztatással segítsék elő, hogy nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos
helyzetű gyermekek 3 éves korban óvodába
- Vegyenek részt a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának városi szintű
koordinációjában.
- A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, önképzéssel folyamatosan emeljék
a szakmai munka színvonalát.
Ezen célok teljesítettségével elégedettek vagyunk.
A fenntartó intézményünkre érvényes céljai:
- A hagyományőrző rendezvények színvonalának megtartása
- A partneri igények folyamatos figyelemmel kísérése, elégedettség fenntartása
- Az iskolakészültség elérése a tankötelesek 90%-nál
Az iskolakészültség a tanköteleseknél ebben az évben 85%-os volt.
Ezen célok teljesítettségével részben vagyunk elégedettek.
IMIP célok:
- Jó munkahelyi légkör kialakítása
- Az óvoda udvarának szebbé tétele, játékok cseréje
- Az épület állagának javítása
- Partnerek elégedettsége
- Nyugodt, derűs légkörben nevelés
A jó munkahelyi légkör kialakítása megvalósult.
Ezen célok teljesítettségével elégedettek vagyunk.
Az óvoda udvarának szebbé tétele, játékok cseréje megvalósult.
Ezen célok teljesítésével teljes mértékben elégedettek vagyunk.
Az épület állagának javítása:
- Bejárati ajtó cseréje
- 1 lépcsőház és az irodák festése
Ezen célok teljesítésével részben vagyunk elégedettek.
Partnereink elégedettsége:
- partnereink nyilatkozataik alapján elégedettek
Ezen cél teljesítésével teljes mértékben elégedettek vagyunk.

2

Nyugodt, derűs légkörben nevelés.
Ezen cél a nevelési év folyamán nem mindig hibátlan.
Oka: személyi feltétel (betegségek)
Ezen cél teljesítésével elégedettek vagyunk.
Folyamatok:
2009. – 2010.-es nevelési év:
- Partneri kapcsolatok
- Ünnepek
- Rendezvények
- Gyermekvédelmi munka
- Munkaközösségek
Ezen folyamatok szabályozottságával teljes mértékben elégedettek vagyunk.
Az IMIP ismertség, hatás, elégedettség várt értékei
-

Azt vártuk, hogy a tantestületnek 85%-a ismeri az IMIP-et
80%-al elégedettek lettünk volna az eredménnyel
A tantestületben a mért mutató szerint a 80%-a ismeri az IMIP-et

Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
IMIP hatása
-

Azt vártuk, hogy a tantestületnek 80%-a érzékeli az IMIP hatását
70%-al elégedettek lettünk volna az eredménnyel
A tantestületnek a mért mutató szerint 60%-a érzékeli az IMIP hatását

Ezzel az eredménnyel tehát elégedetlenek vagyunk.
IMIP elégedettség
-

Azt vártuk, hogy a tantestületnek 70%-a érzékeli az IMIP hatását
60%-al elégedettek lettünk volna
A tantestületben mért mutatók szerint 60% elégedett az IMIP hatásának eredményével

Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
A mutatók alapján az IMIP bevezetése óta az intézmény minősége összességében javult.
Amit fejleszteni kell:
- Szorgalmi időben történő hiányzások csökkentése
- Iskolakészültség emelése
- Épület állagának javítása

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
1. A szülők nagyon elégedettek az óvoda munkájával.

Nyilatkozatuk szerint legszimpatikusabb tényezők:
-

aranyos óvó nénik

3

2.

-

nyugodt, derűs légkör

-

néphagyományőrző program

-

közel a lakó- vagy munkahely

-

gyermekközpontúság

-

barátságos környezet

-

homogén csoportok

-

jó felszereltség

-

szép udvar

Beiratkozás előtt tájékozódtak az óvodáról, személyesen vagy ismerősökön keresztül.
A szülők többsége ismeri a nevelési programot.
Nyilatkozatuk szerint:
- jónak tartják

3.

-

ezért választották ezt az óvodát

-

még tanulhatnak új dolgokat

-

szeretnék jobban megismerni

A gyermekek többsége (90%) gyorsan beilleszkedett az óvodai közösségbe.
-

nagyon szeret óvodába járni 95%

-

a többség 6 – 7 órát tölt az óvodában naponta

4. Az óvodai nevelésben a gyermekek sokat fejlődtek.
Nyilatkozatuk szerint leginkább:
-

beszédkészség

-

alkalmazkodó képesség

-

önállóság

-

kézügyesség

-

viselkedés, tudásszint

5. A szülők a nevelési módszerekkel elégedettek.
6. Gyermekeik óvoda életéről és fejlődéséről megfelelőnek tartják a tájékoztatást.

7. Szülői értekezleteken rendszeresen rész vesznek.
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Nyilatkozatuk szerint:
-

hasznosak

-

fontosnak tarják a többi szülővel való találkozást

8. A szülők elégedettek a dajkákkal.

9. A szülők elégedettek az óvoda vezetőjével.

10. A szülők problémáikkal 90% - ban a csoport óvónőihez fordulnak.

11. A szülők nyilatkozatai alapján változtatni kell:

-

alacsonyabb legyen a csoportlétszám

-

az épület felújításra szorul

-

a bejárati út elviselhetetlen

BARÁTSÁG ÓVODA
I.

Minőségi célok
1. Általános elvárásokból adódó feladatok végrehajtása
1.1. A sikeres munkavégzéshez szükséges intézményi dokumentumok elkészítésénél a
koherencia megvalósult.
1.2. A folyamatos belső ellenőrzések eredményei a törvényesség betartását igazolták.
1.3. Városi és országos rajzpályázatokon képviseltettük óvodánkat, tehetséges gyermekeink
alkotásai díjazottak lettek: I. II. III. illetve különdíjasok. A legkiemelkedőbb munkák
országos kiállításon vettek részt.
Művészeti versenyek közül ének-zenei versenyen vettünk részt.
A városi óvodás sportvetélkedők közül a Mocorgó Óvodában megrendezett ovis focitornán vettünk részt.
Tehetséges gyermekeink között több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is van,
akik ezeken a megmérettetéseken eredményesen szerepeltek.
1.4.

Mozgásfejlesztő eszközeinket folyamatosan
mozgásfejlesztő eszközök cseréje megtörtént.
1.5. Továbbképzéseink:
- 1 fő:

bővítettük,

a

tervezett

udvari
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„Képességfejlesztő zenei játékok és az élményszerű zenehallgatás” tanfolyamon vett
részt.
- 1 fő:
„Vizuális játékok, érdekes technikák, eszközök a gyakorlatban” tanfolyamon vett részt.
Önképzés:
- helyi szakmai munkaközösségeink eredményesen működtek.
- bázistevékenységünk
„vizuális nyílt napok szülők, gyermekek részére”
1.6. Óvodánkba 7 vidéki gyermek jár.
1.7. Nevelőtestületünkből 6 fő tagja valamely intézményközi szakmai munkaközösségnek.
1.8. A mérési-értékelési munkaközösség a kialakított gyakorlatnak megfelelően működtette
az óvoda mérési-értékelési rendszerét.
- gyermeki fejlődés mérése
- partneri elégedettségmérések
1.9. Pályázataink:
- Szárazelemgyűjtésben az idén is részt vettünk.
- A hátrányos helyzetű gyermekek úszásoktatásának támogatása
(utazási költség).
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására.
1.10. Városi közéleti szerepléseink:
- Mikulás-ünnepség a Városi Rendőrkapitányságon.
- MMIK-ban az egészségnevelési héthez kapcsolódó rendezvényen.
- Ünnepekhez kapcsolódva a Bokréta Bölcsődében és az Idősek Klubjában.
1.11. Minőségirányítási rendszerünk hatékony működtetésében nevelőtestületünk a bevált
gyakorlatnak megfelelően aktívan részt vett.
2. Óvodákra vonatkozó elvárásokból adódó feladatok végrehajtása
2.1. Az óvodánkba járó gyermekek közül 39-en részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben, ebből 15 a halmozottan hátrányos helyzetű, és 1 gyermek
veszélyeztetett.
Különös figyelemmel kísérjük, hogy a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek
rendszeresen járjanak óvodába.
Kiemelt feladatként kezeltük, hogy a rászoruló gyermekek részt vegyenek az intézményi
és a Nevelési Tanácsadó fejlesztő foglalkozásain.
Az érintett szülők folyamatos tájékoztatást kaptak az igénybe vehető támogatásokról.
2.2.

Az iskolába készülő részképességekben lemaradt gyermekek felzárkóztatása 100%-ban
eredményes volt.

3. Az óvodánkra vonatkozó elvárásokból adódó feladatok végrehajtása
3.1. A partneri igény és elégedettség felmérések pozitív jelzéseket mutatnak.
3.2. Folyamatosan biztosítottuk a gyermeki alkotómunkához szükséges eszközöket.
Továbbra is számíthattunk a szülők támogatására.
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4. Az IMIP-ben megfogalmazott egyéb célokból adódó feladatok végrehajtása
4.1. Gyermeklétszámunkat sikerült 100%-ban megtartanunk.
Óvodánkba 7 vidéki gyermek jár.
4.2. Szolgáltatások
- Térítésmentes szolgáltatás:
A 2009/2010-es nevelési évben bevezetésre került az önkormányzat által támogatott
korai idegen nyelvvel való ismerkedés.
angol nyelv: 33 gyermek
német nyelv: 8 gyermek
-

Térítéses szolgáltatások:
Szervezett úszásoktatásban 45 gyermek
Korcsolya tanfolyamon 25 gyermek
Ovis tornán a nagycsoportosok
Idegen nyelvi foglalkozáson 3 vidéki gyermek vett részt.

II.
Minőségfejlesztési rendszer
1. Az intézmény működésének folyamata
1.1. Vezetési feladatok végrehajtása
- jogszerű, törvényes működés
- dokumentumok koherenciája
- szervezeti háttér biztosítása
- minőségi célok alapján az intézmény helyzetének értékelése
1.2. Tervezési feladatok végrehajtása
Elkészítettük a működéshez szükséges dokumentumokat
- éves pedagógia munkaterv
- minőségirányítási munkaterv
- esélyegyenlőségi munkaterv
1.3. Ellenőrzési feladatok végrehajtása
Belső ellenőrzéseink a kitűzött célok, az intézményi működés szabályossága tükrében
folytak, a célokból adódó feladatokat sikerült végrehajtani.
1.4. Mérési feladatok végrehajtása
Óvodánkban a kidolgozott mérési-értékelési rendszer eredményesen működött.
1.5. Értékelési feladatok végrehajtása
A minőségirányítási rendszer működésének éves értékelésében az óvodavezető, a
nevelőtestület és a minőségfejlesztési team vett részt.

A nevelőtestület értékelése

7

Az éves munkatervekben – pedagógiai, minőségirányítási, esélyegyenlőségi –
megfogalmazott céljainkat megvalósítottuk.
A feladatok végrehajtásában a minőségfejlesztési team, a mérési – értékelési
munkaközösség és a nevelőtestület eredményesen együttműködött. Az évek óta kialakított
profilorientált munkamegosztás hatékonynak bizonyult.
A team és a munkaközösségek folyamatosan tájékoztatták a nevelőtestületet a kitűzött
feladatokról, azok végrehajtásának eredményeiről.
A kidolgozott mérési – értékelési rendszert nevelőtestületünk eredményesen alkalmazta.
Jövőre irányuló fő feladatunk a módosításra került helyi nevelési programunkhoz és IMIPhez igazodó tevékenységünket megtervezni.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Az óvoda vezetőjével és a csoportokban dolgozó óvónőkkel már több éve sikeresen
együttműködünk a minőségbiztosítási munkában is, melynek eredményeként egyre
elmélyültebb, közvetlenebb lett az óvoda és a család kapcsolata.
Folyamatos tájékoztatást kapunk az aktuális feladatokról, programokról.
A rászoruló családok szükség esetén segítséget kapnak problémáik megoldásához,
tájékoztatást az igénybe vehető kedvezményekről, támogatásokról.
A közös célok megvalósítása érdekében továbbra is szeretnénk e munka aktív részesei
lenni, véleményünkkel, észrevételeinkkel segíteni az óvodai nevelőmunkát.

BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA
1. A fenntartó minőségirányítási programjának általános – és adott intézménytípusra
vonatkozó elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának
értékelése
„Nem elég a szaktudás, tán a tehetség sem, hanem kell ide emberség is, jó jellem”
(Illyés Gyula)
Egy intézmény akkor hatékony, ha mindenki, aki kapcsolatban áll vele, érzi, hogy általa
és érte történik valami. A saját készítésű nevelési programok minden esetben előtérbe helyezik
a játékot, a mozgást, mint a legfontosabb személyiségfejlesztő eszközt óvodás korban, valamint
a játékban tanulást és a kulturált, szép, magyar beszéd általánossá tételét. Így óvodánkban is a
nevelőmunka alapelve a gyermekek szeretetén alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó
gyermekközpontú pedagógia.
Működésünket a központi oktatásirányítás, a fenntartó - Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata – közoktatási intézményrendszerére meghatározott minőség-biztosítási
elvárásai, helyi nevelési- és minőségirányítási programunkban megfogalmazott feladataink
befolyásolták, melyek nyomon követhetőek az óvoda dokumentumaiban és mindennapi
munkájában egyaránt.
Óvodánk 2009/2010 nevelési évben - működése során - a megfogalmazott célok és feladatok
teljesítésében, igyekezett alkalmazkodni a változó igényekhez, a jogszabályi követelményekhez
és a helyi feltételekhez.
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Minőségirányítási tevékenységünk összhangban volt a fenntartó minőség-politikájával,
különös tekintettel az intézményre külön vonatkozó feladatok - az egyénre szabott integrációs
nevelés eredményességének növelése, az óvoda sajátosságait hangsúlyozó programok
erősítése, a dolgozók minőségi szakmai képzésének biztosítása - tekintetében.
1.1.

Az óvoda sajátosságai a minőségbiztosítás szempontjából

A minőség megteremtésének legértékesebb pillére a szakmailag nyitott, felkészült
pedagógus. Óvodánk kiemelt figyelmet fordít a szakmai képzettség színvonalára és a
továbbképzés folyamatosságára.
Képzettség szerint - alapképesítés mellett – további szakképesítéssel rendelkezik:
• 1 fő közoktatás vezető – szakvizsga és nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,
• 1 fő közoktatás vezető – szakvizsga és fejlesztő pedagógus
• 1 fő fejlesztő pedagógus – szakvizsga
• 1 fő rajztanár, dekoratőr, népi kismesterségek
• 1 fő ECDL
Szakmódszertani képzésekben szerzett ismeretek:
Zeneterápiás személyiségfejlesztés 2 fő, Sindellar I. 1 fő, Sindellar II. 1 fő, vizuális nevelés 4 fő,
bábjáték-3 fő, drámapedagógia 2 fő, okos-kocka (mérés, felzárkóztatás) 1 fő, labdaterápia 2 fő;
Részvétel minden évben az Óvodapedagógiai nyári egyetem szakmai konzultációján.
Szakszolgálati feladatot ellátók:
• 1 gyógypedagógus/logopédus - tanulásban akadályozottak pedagógiája
• 1 testnevelő; terapeuta – Delacato terápia, Vitamin torna
Az óvoda a törvényi változásnak megfelelően felülvizsgálta és szükség szerint
módosította helyi nevelési programját, melynek kiemelkedő gondolata az esélyegyenlőség
biztosítása minden óvodai nevelésben résztvevő gyermek számára, továbbá a gyermekek
érdekeinek védelme → ezáltal
kapott benne hangsúlyt az integrált óvodai nevelés. mely ellátásához a megfelelő szakmai és
tárgyi feltételrendszer biztosított.
Személyi feltételeink biztosítottak – de a feladatellátáshoz minden csoportban két teljes
státuszú óvodapedagógus, és a gyógypedagógia másfél státusa helyett két fő teljes
foglalkoztatási lehetősége indokolt. Ez stabilabbá tehetné helyi nevelési programunk
eredményességét.
2.

Minőségirányítási,- minőségbiztosítási célok és feladatok
Intézményünk minőségirányítási programjának módosítása a közoktatást szabályozó törvények,
rendeletek ismeretében és a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában
meghatározottak szerint, azokkal összhangban készült el. A program (IMIP) óvodánk hosszú
távra meghatározott minőségi elveit, intézményünk minőségpolitikáját foglalja össze.
Intézményünk minőségi célja:
a) Magas-szintű jogi-, oktatás-gazdaságtani- pedagógiai-, pszichológiai megalapozottságú
intézményvezetés ellátása → az óvoda munkájának tervezése, irányítása, vezetői és
intézményi célok megvalósítása.
b) Meglévő humánerőforrásunk sokrétű pedagógiai,- pszichológiai,- gyógypedagógiai
ismereteinek aktivizálása, bevonása a napi gyakorlati nevelőmunka folyamatába, a
gyermeki képességek,- készségek kibontakoztatása érdekében.
c) Korszerű – európai elvárásoknak megfelelő - ismeretek megszerzése, személyes
képességprofil erősítése, egyéni ambíciók és az óvoda hosszú-távú nevelési terveinek
összehangolása és megvalósítása.
d) Aktív partnerkapcsolat – fenntartó és óvodahasználók igényeinek összehangolása
e) A szocializációs folyamatban az örömteli gyermekkor megőrzése.
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f)
2.1.

Teljesítményértékelés
Óvodai nevelésünk minőségi céljainak megvalósítása

Óvodánk, nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására,
nevelésére, fejlesztésére törekedett. Óvodai nevelésünk tehát nem csupán "megengedi", hogy
a gyermek fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt,
tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével, irányított és spontán
alakuló helyzetek kiaknázásával.

Nevelőmunkánk során nagy hangsúlyt fektettük a mentális nevelésre, a szocializáció
biztosítására, a gyermekvédelmi feladatokra és az inkluzív pedagógia megvalósítására, a
sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása során. Ennek megfelelően az alapfunkciók óvó-védő, nevelő személyiségfejlesztő, szocializáló - ellátásának igyekeztünk magas
színvonalon eleget tenni. A klasszikus emberi és pedagógiai értékeket, hagyományos nevelési
területeket is megőrizve igyekeztünk ellátni gyermekeinket – mely törekvés nem mindig
találkozott a szülői elvárásokkal. Szükség szerint segítettük a családi nevelést, illetve az
esélyegyenlőség megteremtését. Az egyéni bánásmód és az egyéni képességfejlesztés
biztosításával még fokozottabb nevelői odafigyelést kaptak azok a gyermekek, akik valamilyen
hátránnyal érkeznek óvodánkba, ugyanakkor kellő odafigyelést kaptak az egyes területeken
tehetséges gyermekek is→városi szinten évek óta kiemelkedő eredményekkel
büszkélkedhetünk az ének-zenei- és mesemondó versenyeken való megmérettetésben.

Óvodánk szakmai egyediségének sajátossága az integráció azon formája, melyben a
sajátos nevelési igényt egy szűkített körre vonatkoztatva - de az ellátási feltételek teljes
biztosításával - elégítjük ki, éppen ezért fontos volt számunkra, hogy az átmenet a
foglalkoztatásban történő váltásnál se okozzon gondot → így a gyakornoki idejét töltő
logopédusunk munkáját rendszeresen mentor segítette.

Tapasztalataink szerint az SNI-s gyermekek vonatkozásában, a szakértői vélemény
javaslatszintű elfogadásának lehetősége nem segíti az érintett gyermek érdekeinek érvényre
juttatását. Ennek alátámasztására: óvodai nevelésünkben az egészségesen fejlődő gyermekek
mellett – nevelési programunk szerint - a megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrálását
céloztuk meg, de az ellátás során sokkal szélesebb sérülési spektrumokkal is szembekerültünk,
mellyel kapcsolatban az integrálhatóság kérdésének felvetése is további problémát okozott.
Sajnálatos, hogy az óvoda részéről
kezdeményezett, helyi (közösségben történő) kontroll-lehetőség kérése az integrálhatóság
eldöntésére, elutasításra kerülhetett, rossz optikát mutatva az óvoda integrációs munkájáról.



Kihasználtunk minden olyan lehetőséget, amelyekkel óvodapedagógusaink a gyermekek
élmény- és ismeretvilágát gazdagíthatták, valamint a viselkedéskultúra pozitív formálását
segíthették (pl.: a város rendezvényeinek megtekintése, lakókörzetben hagyományként
kialakított betlehemi játék, virágút megnyitója, bábszínház, Kalandváros, korcsoportoknak
szervezett állatkerti-, arborétumi, őrségi-, kőszegi kirándulások, stb.) mindemellett nagy
hangsúlyt fektettünk a hagyományápolásra, a hagyománytiszteletre.

Intézményünk szakmailag nyitott → a megye bázisintézménye a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált nevelése kapcsán. Szakmai kapcsolatot ápolunk a város és más település
óvodáival. Szakmai kitekintési lehetőségünk, ezáltal viszonyítási alapunk széleskörű – úgy
országos, mint európai óvodák működése vonatkozásban, a Magyar Óvodapedagógiai
Egyesület intézményi tagsága révén. Munkánkat minden területen az éves munkaterv alapján
végeztük.

Kapcsolatok: Kapcsolatunk a társintézményekkel – elsősorban a körzeti iskolával –
tervezett és tartalmas, ugyanez nem mondható el lakókörzetünk képviselőjével kapcsolatban
(ez lehet kétoldali kommunikációs hiba). A korábbi években is, de a beszámolási időszakra
vonatkoztatva talán még erőteljesebbnek mondható az intézményt használók összefogása,
segítségnyújtása az óvoda eszközállományának bővítésében, valamint a környezeti feltételek
megteremtésében. Együttműködő kapcsolat alakult ki az óvoda és a szülők között. A szülők az
óvoda által szervezett programok iránt nyitottak, voltak. Az együttműködési formák hosszútávon
gyümölcsöző kapcsolatok, amelyek elmélyítik az összetartozás, az egymásért való

10

tevékenykedés és odafigyelés érzését. Gyermekeik esztétikus szép környezetének
kialakításához jelentős szülői támogatást kaptunk, így sor kerülhet a csoportszobák festésére.

Bevezető jelleggel indultak az angol és német nyelvi foglalkozások alanyi jogon.
Tapasztalataink az idegen nyelvvel való ismerkedés óvodai bevezetéséről rendkívül kedvezőek
voltak. A felkészített óvodapedagógusok kiemelkedő munkát végeztek, a sikerélmény
gyermeknek-pedagógusnak egyaránt jó alapot nyújt az elkezdettek tovább-viteléhez. Szülői
igény esetén mód volt térítéses – elsősorban nevelési programunkhoz illeszkedő szolgáltatások (pl. úszás, gyermektorna, színház-bérlet) óvodai napirendbe illesztett
igénybevételére, de megítélésünk szerint az ajánlatok pedagógiai kontrollálása egyre inkább
szükségszerű, mivel az intézmény feladata többek közt, az óvodai nevelés nyugodt feltételeinek
megőrzése.
2.2.

A minőségfejlesztő tevékenység hozadéka

Meglévő humánerőforrásunk sokrétű pedagógiai,- pszichológiai,- gyógypedagógiai
ismereteinek kiegészítése, aktivizálása a napi gyakorlati nevelőmunka folyamatában, az adott
gyermekcsoportok összetétele miatt komoly kihívások elé állította a nevelőtestületet, a
megoldandó képesség,- és készségkibontakoztatás, kompenzálás, fejlesztés, inkluzív
pedagógiai eljárások alkalmazása érdekében.
Nevelési évben 1 fő közoktatás vezető, 1 fő mérés, felzárkóztatás (okos-kocka) 1 fő, Sindellar
II. 1 fő kisgyermekkori zenei nevelés, 2 fő Delacato terápia, 3 fő óvodapedagógiai konferencián
bővítette szaktudását.
Minőségirányítási elképzeléseink alapján messzemenően figyelembe vettük az óvoda
helyi programjában lefektetett pedagógiai célkitűzéseket és a célhoz vezető feladatrendszer
elemeit. Azt kívántuk mérés tárgyává tenni, amit nevelési programunkban felvállaltunk. A
célkitűzések és ezzel párhuzamosan a minőségi elvek óvodánk meglévő alapértékeire és a
gyakorlatban bevált mérésekre épültek.
Továbbra is fontos értéknek tekintjük, hogy az óvodás gyermekeknek 3-7 éves korig van
lehetőségük a fejlődésre, melyet év közbeni, vagy túl gyakori méréssel nem kívánunk
semmilyen formában erőltetni. Helyette a bemenet és az óvodaév végi kimenetmérést
preferáljuk. (Szükséges esetben - az érintett gyermekeknél - folyamatkövetés, folyamatdiagnózis eredményei alapozzák meg a fejlesztés irányát.) Óvodánk garanciát vállalt
minőségirányítási programjában arra vonatkozóan, hogy a pedagógiai programban rögzített
értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végez és
ennek megvalósulását a korosztálynak megfelelő mérésekkel ellenőrzi. A felvállalt integrációs
nevelés eredményességét pedig az a pedagógiai érték adja, amely a gyermekek
neveltségében, tudásában,
szociális érettségében a gyermek óvodába kerülése (bemenet) és a kilépése (kimenet) közötti
időszakban megjelenő értéktöbblet.
3.

Működési mutatók:
Az intézmény szakmai-, gazdálkodási-, vagyongazdálkodási törvényességi ellenőrzése
folyamatosan biztosított volt - a gyermekek normatív támogatásának-, a segélyeknek-, az óvoda
pénzmaradványának elszámolását a Közgazdasági Iroda, az Intézményi Ellenőrzési Csoport,
illetve a Műv. GAMESZ belső ellenőrzése végezte.
Csoportok száma: 4
Az intézmény populációját a körzet, a szülői választás illetve a helyi nevelési programhoz
kapcsolódóan, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye adta.
3.1.

Az

esélyegyenlőséggel kapcsolatos
szakértők javaslata alapján)

feladatok

SZMJV Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve:

teljesülése

(az

esélyegyenlőségi
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“Az intézményi önértékelésben minden évben szerepeltetni kell az esélyegyenlőségi
programban vállalt feladatok értékelését...”
Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készült a munkatervre vonatkozó
szabályozás - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. §-a - alapján.
A fenntartó által megadott szempontokat követve, az alábbi adatok állnak rendelkezésre az
esélyegyenlőség megvalósítása érdekében végzett tevékenység bemutatására a 2009/2010
nevelési év során intézményünkben:
Intenzív logopédiai ellátásban részesült:1 fő – heti ötször
1 fő - heti négyszer
3 fő – heti háromszor
Belső szűrés alapján szakszolgálati ellátásban részesülők száma: 18 fő – heti kétszer
Delacato terápiában részesül: 17 fő – ebből SNI-s 2 fő
Intézményi innováció:
Milyen intézményi dokumentum módosítására került sor és miért?
Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) módosítása, a fenntartó által módosított
Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) kritériumainak megfelelően – 2010-05-30
Helyi nevelési program (HNP) módosítása, a 255/2009(XI.20.) Korm.rendelet alapján –
2010-05- 17
Mennyire valósul meg az interkulturális szemlélet az óvoda nevelő munkájában?(helyi nevelési
program)
Az intézmény nevelési programjában hangsúlyozott alapelvek
• Fontosnak tartjuk, hogy azok a különböző etnikumú, kultúrájú vagy a többségtől
valamilyen szempontból eltérő gyerekek, akik felnőtt életüket várhatóan különféle
társadalmi szerepekben egymással együttműködve töltik el, már az óvodában
elsajátítsák az együttműködés készségeit.
• Az együttnevelkedés, befogadás, az inkluzív nevelés elve magába foglalja a bármiféle
hátránnyal, integrálásra alkalmas testi vagy lelki sérüléssel élő gyerekek közösségben
nevelését
• A sérülés-specifikus ellátás során figyelembe vesszük a 3-6/7/ éves gyermekek fejlődési
és személyiségfejlődési jellemzőit, és a nevelési, fejlesztési célokat ennek rendeljük alá
• Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségét
az óvodai nevelés alapprogramjában meghatározott alapfeladatokon túl kiemelten foglalkozunk
a prevenciós és korrekciós munkával,
• Törekszünk az alkalmazott módszerekkel olyan szociális és kognitív fejlettségi szintre
eljuttatni a gyermeket, hogy képessé váljon az iskolakezdésre
• Migráns gyermekek nevelése során igyekszünk megismerni - és tekintetbe venni - a
sajátos étkezési szokásokból, vallási különbségekből, kulturális hovatartozásból adódó
különbségeket.
• Igény szerint időszakos ellátást biztosítunk - az identitástudat megtartása érdekében és az
anyanyelv gyakorlására - a külföldön élő, de magyar (szünidőt itt töltő) gyermekek
részére - inkluzív pedagógia
Mindezen elvek szem előtt tarásával
•
elláttuk azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek
biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését,
a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált nevelését, fejlődésének segítését,
a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet.
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•

• Komplex pedagógiai ellátással biztosítottuk a halmozottan hátrányos-, hátrányos
helyzetűek eredményes nevelését/oktatását, a szociális hátrányok kompenzálását, a
gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítását.
• A korszerű, inkluzív pedagógia, differenciáló módszertan és kulcs-kompetenciákat
fejlesztő programok mellett kiemelt szerepet kapott óvodai nevelésünkben a szülőkkel való
együttműködés. Az otthon és az óvoda világának közelítésével – a szülők és nevelők közötti
kölcsönös tisztelet alapján – törekedtünk a gyermekek esélyegyenlőségének
megvalósítására. Nehézségeink és ebből adódó feladatunk, a szülők, nevelők és
gyermekek együttműködésének alakításában, az elfogadás segítésében adódtak.
• Integrált nevelési feladatokat ellátó óvodában különösen indokolt a csoportonkénti teljes
státusz vagy segítő munkakör biztosítása.
A speciális szakellátás, prevenciós és korrekciós nevelési feladatok ellátása, óvodapedagógusok és szakszolgálati feladatokat ellátók együttműködésével valósultak meg.

Intézmény együttműködése a társadalmi környezettel:
Szülők:ezen belül HHH-s családokkal- a közös programokon a szülők részvételi aránya,
különös tekintettel a HHH-s szülőkre: a kapcsolattartás napi szintű, szükséges esetben
fogadóóra vagy
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: ebben a nevelési évben segítségadás kezdeményezése
(1)
Szociális Ellátórendszer:szükség szerint
Védőnői Szolgálat: körzeti védőnővel rendszeres
Óvoda-bölcsőde: alkalmi kapcsolatfelvétel
Óvoda-általános iskola: együttműködési megállapodás szerint
Civil szervezetek: MÓE (Magyar Óvodapedagógiai Egyesület) folyamatos
Minden további információ, amit az intézmény fontosnak tart az esélyegyenlőségi terv
megvalósulásával kapcsolatban:

Nevelési elveinkben, az óvoda berendezésében, képében egységesség és egyedi
vonások együttesen érvényesültek.

A gyermekek személyiségfejlesztésében figyelembe vettük az egyéni sajátosságokat és a
különbözőségeket. Az óvodapedagógus feladatát a szükségletek, a fejlődés
törvényszerűségei, és a gyermekek egyéni fejlődésének üteme szabták meg.

A lehetőségek széles tárházát nyújtottuk a magyar kultúra megismerésének, a
néphagyományok ápolásának. Minden kiemelt területen az erkölcsi nevelés, a jellem, a
viselkedéskultúra fejlesztése tudatos feladatként jelent meg.

Valamennyi partnerünk számára lehetővé tettük a betekintést nevelőmunkánkba

A fenntartó által elvárt takarékos létszámgazdálkodás érdekében csak a törvény által
meghatározott minimális létszámot foglalkoztattuk, törekedve a minőségi színvonal
megtartására.
A nevelőtestület létszáma: 11 fő – 9 óvodapedagógus
2 szakszolgálati feladat ellátás
Nevelőmunkát segítők:
4 fő szakképesített dajka, (érettségizett – 2)
Egyéb munkakör:
1 fő óvodatitkár – szakérettségi
0,5- 0,5 státusz udvar- mosás
4. Összegzés
Az óvoda sajátos nevelési programja és a megvalósításhoz szükséges környezeti
feltételek, a humán erőforrás megléte, az óvoda nevelési attitűdje, eredményei biztosítják az
óvoda mind szélesebb körű ismertségét, elismertségét. Célunk a szolgáltatást igénybe vevők
megnyerése, megtartása és az igénybevevői kör bővítése. Ennek feltétele a társadalmi igények
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követése és annak színvonalas kiszolgálása. Növekszik a tiszta életkorú (kis-, középső- és
nagy-) csoportok iránti igény.
A költségvetési keretet egyéb támogatással igyekeztünk bővíteni. Ez utóbbiak alapvetően az
intézmény marketing-tevékenységi körébe tartoznak. Partnerkapcsolataink megfelelően
kiépítettek és mivel intézményünk beváltja helyi nevelési programjában megfogalmazottakat,
fenntartható az intézmény image-ja. Az óvoda egyensúlyt kíván teremteni azzal, hogy
egyenrangúnak tekinti a különböző partnerek véleményét. Minél több oldalról tájékozódunk,
annál biztosabban leszünk képesek az óvodával szemben támasztott elvárásoknak megfelelni.
Színvonalas szakmai munkánkkal a szülők többsége elégedett, melyet intézményi
minőségirányítási programunk értékelésének adatai is alátámasztanak.
„Keresem minden gyermek titkát és kérdezem: Hogyan segíthetnék abban, hogy
Önmaga lehessen.” (Janene Korczak)

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A nevelőtestületi értekezleten elhangzott beszámolók – a nevelési év- és az intézményi
minőségirányítás-minőségbiztosítás értékelése – alapján, a személyes tapasztalatokat és a
szülői közösség véleményét figyelembe véve, a következőket foglalom össze:
Az óvoda nyugodt működését az önkormányzati költségvetés és az óvodavezetés jó
menedzselése biztosítani tudta.
Az óvoda környezetének harmonikus átalakítása folyamatosan nyomon követhető. A
négycsoportos „gyermek-birodalom” évek óta telített létszámmal látja el gyermekeinket.
Szeretjük ezt a régi, családi jellegét megőrző óvodát, bár nem tartozik a legkorszerűbb és
legmodernebb óvodák közé, de jó hírű, keresett óvoda. Az óvodavezető igyekszik minden
lehetőséget kihasználni, hogy az óvoda arculatát megőrizze, és mégis modernné varázsolja.
Családias légkörű, jól felszerelt termekben - lehetőleg a szülői igényeket is figyelembe vevő életkor szerinti bontásban működtetett csoportokban töltik napjaikat a gyermekek.
Jól felkészült, a gyermekeket szerető és róluk felelősséggel gondoskodó óvónők
biztosítják gyermekeink fejlődését. Az óvoda ragaszkodik az ott dolgozók által kialakított szokás
és szabályrendszerhez, segítve a gyermekek közösségi életét, formálva a családi nevelés
szokásait is. A testi képességek fejlesztésére tornaszoba áll rendelkezésre, melyben a terápiás
ellátás is rendszeres. Az óvoda minden csoportban eltérő nevelési igényű gyermekeket is ellát.
Tapasztalataink alapján - meglátásunk szerint - segítené, illetve nyugodtabbá tehetné a csoport
és az óvónők munkáját egy kisegítő személyzet (asszisztens). Az óvodai „idegen nyelvvel
ismerkedés” bevezetésre került, a nyíltnapokon szerzett benyomásaink jók, gyermekeink
szívesen vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Az óvodapedagógusok lelkiismeretes
felkészültsége megnyugtató számunkra.
Az óvoda tágas udvara, kertje, – mely ebben az évben is új eszközökkel bővült változatos játékra és a természet megfigyelésére, felfedezésére ad lehetőséget, ugyanakkor
lehetőség nyílik a szülők részére is az ott tartózkodásra, gyermekeikkel való együttjátszásra,
beszélgetésre.
Az óvodai és a családi nevelés összhangja a nyitottság és a bizalom elemeire épül. A
gyermekek tevékeny mindennapjai biztonságot nyújtó feltételrendszerben, szeretetteljes
légkörben valósulnak meg. Tapasztaljuk, hogy a gyermeknevelésről az óvoda
dolgozóközössége azonos pedagógiai nézeteket vall, és ezt közvetíti kifelé is. Ez a
szemléletmód a pedagógus önállóságára épülve, sokszínű nevelési eljárásokat, gyermekszívet
melengető kapcsolatokat tartalmaz. Az óvoda nevelési módszerei által gyermekeink az
önmegismerés útját járva fogadják el önmagukat és hinni tudnak abban, hogy fontosak mások
számára is. Az óvoda magas fokon biztosítja, hogy gyermekeink az óvodáskor végére elérjék
az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Mindez kiegyensúlyozott,
biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben történik.
Az óvoda beszámolóiban elhangzottakkal egyetértek.
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GAZDAG ERZSI ÓVODA
Az IMIP értékelés eredményével elégedettek vagyunk, mert hatására javult a szervezet
működésével kapcsolatos nevelőtestületi elégedettség.
ÖMIP célok:
A fenntartó minden intézményére érvényes céljai:
Három olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely minden intézményére érvényes.
Az óvoda a három célt az alábbiak szerint érte el:
1. Minél nagyobb számban kerüljenek be hátrányos helyzetű 3 éves gyermekek az óvodába.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:
2007-ben 13 fő, ebből újonnan felvett 4 fő
2008-ban 9 fő, ebből újonnan felvett 1 fő
2009-ben 8 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 3 fő
Az óvoda körzetében élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek valamennyien
óvodai ellátásban részesülnek.
2. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma:
2007-ben 3 fő
2008-ban 5 fő
2009-ben 4 fő
3. A dolgozók képzésével javuljon a szakmai munka színvonala.
Partneri elégedettségmérés eredménye:
90 %
Szakértői vizsgálat az elmúlt három évben nem történt.
Összességében teljes mértékben elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
A fenntartó intézményünkre vonatkozó elvárásai:
Három olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely csak a mi intézményünkre érvényes.
Ezt mutatókkal igazoltan elértük:
1. A partneri elégedettségmutató 90%-os biztosítása.
Eredmény: 95 %
2. A szülők 70%-a legyen elégedett az óvodai bábbal, bábjátékkal történő
nevelésével.
Eredmény: 100 %
3. A pozitív munkahelyi klíma biztosítása az eredményes működéshez. A dolgozók 80%-a
érezze jól magát a munkahelyén.
Eredmény: 100 %
.
Összességében tehát elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
IMIP célok
Hat pontban fogalmaztunk meg a partnerek elégedettségével kapcsolatos minőségcélokat az
Intézményi MIP-ben.
1.Elégedettségi mutatók javítása:
Az elégedettségmérés alapján a partneri elvárásoknak való
megfelelés érdekében célunk, hogy az intézmény partnereinek
90 %-a ítélje jónak kapcsolatát az óvodával. (ÖMIP)
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Eredmény:

95 %

Célunk, a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak figyelembe vételével a
kevésbé népszerű tevékenységek 75 %-os megszerettetése, az ilyen jellegű
tevékenységi körök szűkítése.
Eredmény: 90 %
A dolgozói elégedettség mutatók értéke legalább 75 %-ot mutasson
minden kérdésben.
A munkatársak 75 %-a legyen elégedett a munkafeltételekkel
(munkaszervezés, tárgyi feltételek, környezet, motiváció)
A pozitív munkahelyi klíma biztosítása érdekében a munkatársak 80%-a érezze
magát jól a munkahelyén. (ÖMIP)
Eredmény összesítve: 100 %
2. Szülőkkel való együttműködés fejlesztése:
Helyi nevelési programunk feleljen meg a szülők igényeinek, legalább 70 %-uk
legyen elégedett a bábbal és játékkal történő neveléssel. (ÖMIP)
Eredmény: 88 %
A szülők 75 %-a ismerje és fogadja el nevelési céljainkat.
Eredmény: 83 % ismeri, 17 % részben ismeri
A szülők 75%-a legyen elégedett az itt dolgozó felnőttek munkájával,
az együttműködési formákkal.
Eredmény: 90 %
3. Belső kommunikáció javítása:
A munkatársi elégedettségmérés a minőségirányítási rendszer
100%-os ismertségét, 80 %-os elfogadottságát jelezze.
Mindenki által elfogadott belső kommunikációs rendszer működtetése.
Eredmény: 95 %
4. Humánerőforrás gazdálkodás:
A törvényi előírásoknak, a helyi nevelési program kritériumainak
megfelelő végzettség figyelembe vétele.
Eredmény: Valamennyi dolgozó a fentieknek megfelelő, vagy annál magasabb
végzettséggel rendelkezik.
5. A fenntartó elvárásainak való megfelelés:
Óvodánk helyi nevelési programja 100%-ban illeszkedjen a város nevelési
koncepciójához.
A fenntartó a rendelkezésére álló adatok, ellenőrzések alapján ítélje
színvonalasnak nevelőmunkánkat.
Eredmény (partneri kérdőív szerint): 100 %
6. Közvetett partnerkapcsolatok eredményességére való törekvés:
Közvetett partnereink többsége ismerje az intézményünkben folyó munkát.
Munkánk és kapcsolatunk megítélése általánosságban legyen
pozitív.
Eredmény (partneri kérdőív szerint): 95 %
Összességében elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
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Folyamatok
Az IMIP-ben összesen 5 folyamatot azonosítottunk.
Összességében elégedettek vagyunk a folyamatok szabályozottságával.
Az IMIP ismertség, hatás, elégedettség várt értékei a vezetési, a tervezési az ellenőrzési, a
mérési,
az értékelési feladatok végrehajtása:
1. IMIP ismertsége:
Azt vártuk, hogy az alkalmazotti közösség 90 %-a kíséri figyelemmel az IMIP gyakorlati
megvalósítását.
90% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
Az alkalmazotti közösség 100 %-a ismeri az IMIP megvalósulását a gyakorlatban a mért
mutató szerint.
Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
2. IMIP hatása:
Azt vártuk, hogy az alkalmazotti közösség 65%-a érzékeli az IMIP hatását.
65% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
A mutató szerint nem történt változás, az előző években mért magas eredményeket tartottuk
szinten.
Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
3. IMIP elégedettség értékei:
Azt vártuk, hogy az alkalmazottak 65 %-a elégedett az IMIP hatására történt változásokkal.
65% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.

A mért mutató szerint az alkalmazottak 96 %-a elégedett az IMIP eredményével.
Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
A mutatók alapján az IMIP bevezetése óta az intézmény minősége összességében javult,
magas, százalékokban mért eredményeinket tartjuk.
Az eredmények alapján meghatározott célunk:
A mért mutatók megtartására kell törekednünk a jövőben.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
1. Dokumentációk nyilvánossága:
A Szülők Közössége ismeri az óvoda dokumentumait:
Helyi Nevelési Program
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Szervezeti és Működési
Szabályzat
Házirend
Minőségirányítási Program
A szülők az óvoda nevelői szobájában bármikor megtekinthetik és az óvodavezető
fogadóóráján tájékoztatást kaphatnak az óvoda dokumentumairól.
A Házirendet az óvodai jelentkezéskor kézhez kapják a szülők.
2. Az óvoda minőségpolitikája:
Az óvoda valamennyi csoportja a minőségpolitikai nyilatkozatban foglaltak szerint
működik.
Az óvodai tevékenységek biztosítják gyermekeink fejlődését.
Az óvónők türelemmel, szeretettel nevelik gyermekeinket.
Az óvónőkkel együtt kölcsönösen törekszünk a nyitott, közvetlen kapcsolat kialakítására.
Érezzük, hogy az itt dolgozók számára fontos gyermekeink biztonsága, fejlődése.
A partnerközpontú működést a Szülők közösségével kialakított jó kapcsolat, együttműködés
jellemzi. A szülői kérdőívek összesítésének eredménye is ezt igazolja.
3. Az óvoda minőségcéljai:
A partnerek elégedettségével kapcsolatos minőségcélok közül a szülőkkel való együttműködés
fejlesztését értékeljük:
A szülői kérdőívek összesítéséről tájékoztatást kaptunk, az SZ.K. elnöke az értékelés egy
példányát átvette:
A kérdőívek eredménye és az SZK vezetőségének értékelése alapján megállapítjuk, hogy a
szülők 100%-a elégedett a bábbal és játékkal történő neveléssel.
A kérdőívek alapján megállapítjuk, hogy a szülők többsége ismeri az óvodai nevelési
programot, annak céljait. Aki részben, vagy egyáltalán nem ismeri, az tájékoztatást kérhet.
Kérdőív szerint 2009-ben:
ismeri
67 %
részben ismeri 32 %

2010-ben
83 %
17 %

Javulás 16 %
Tájékoztatást kapunk:
- a HOP kivonata alapján készült tájékoztató lapokon
- az óvodai jelentkezéskor
- a nyílt napokon (minden év áprilisában)
- óvodavezető fogadóóráján
A szülők 90%-a elégedett az óvodában dolgozó felnőttek munkájával.
A Helyi Nevelési Program 100%-ban megfelel a szülői igényeknek.
Az óvodai tevékenységek a szülők szerint 100%-ban biztosítják a gyermekek fejlődését.
Az írásbeli hozzászólások építő jellegűek, elégedettséget fejeznek ki.
4. Az intézmény minőségirányítási alapelvei:
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Az intézményi alapelvek közül legfontosabbnak ez évben is a gyermekközpontúságot tartjuk,
értékeljük az óvoda ez irányú nevelőmunkáját. Ismerjük és támogatjuk a kompetencia alapú
nevelést.
Fontos a gyermeki személyiség tisztelete és szeretete, az életkornak és a képességeknek
megfelelő fejlesztés.
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HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
1.
•
•
•
•
•

IMIP értékelésének alapelvei.
A törvényességnek való megfelelés
Az értékelés szakmai, erkölcsi és etikai szabályainak betartása
Az eredmények tényszerű közlése, meglevő adatok alátámasztásával
Tömör, konkrét, áttekinthető értékelés
Az értékelés tárja fel a következő időszak feladatait

2.
•
•
•
•

Felhasznált dokumentumok:
Az intézmény 2009/2010. nevelési év munkaterve
ÖMIP
IMIP
A munkaközösség munkaterve 2009-2010

3. Minőségügyi erőforrások
Erősség
A MIP –t vezető csoport
állandósága

Feladatok
A
rendszeres
megbeszélés, információ
átadás
Vezetői elkötelezettség
személyre meghatározott
minőségirányításhoz
kapcsolódó feladatok
Szakmai munkaközösség Felmérések elvégésében
hatékony bekapcsolódása segítés. Tárgyi feltétel:
számítógép
áll
az
alkalmazotti
kör
rendelkezésére, internet
A
minőségirányítási A
minőségirányítási
vezető és az óvodavezető vezető vegyen részt a
tájékozódása
városi
munkaközösség
foglalkozásain,
adjon
tájékoztatást

4. Elvégzett feladatok a fenntartó intézményekre vonatkozó minőségi célok tükrében
ÖMIP elvárás
Ebből
adódó
Eredmények 2009- Feladatok a következő
feladatok
2010 nevelési
nevelési évre
évben
Hátrányos helyzetű -Különösen
- Megkülönböztetés
Elégedettség mérés a
gyermekek óvodai figyelünk a HH,
gyermekek körében
beiratkozása.
A és
a
HHH nélküli elvárások a
gyermeki
jogok gyermekekre,
érvényesülése
a beiratkozáskor
gyermekekkel
nevelésben
biztosítjuk
számura
az szemben, egyéni
óvodai
elhelyezést
fejlesztés
Másság
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elfogadásaEgyüttműködés a
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központtal,
Védőnővel

Gyermekvédelmi
felelős
kapcsolattartása a
szülőkkel. Szükség
szerint a Családsegítő
Központ és a
Gyermekjóléti
Szolgálat
munkatársaival eset
megbeszélésen vett
részt.

A
mindennapos
testmozgás
biztosítása

Mozgásfejlesztés
a
mindennapokban,
eszközök
biztosítása

A
fenntartóval
együttműködve
fokozatosan
és
igény
szerint
igyekszünk
megteremteni
a
sajátos
nevelési
igényű gyermekek
integrálásának
feltételrendszerét

Aranyhíd
Integrált Nevelési
Központ
munkatársaival,
Ny.M.E. R.Sz. K.
Nevelési
Tanácsadó
munkatársaival
kapcsolattartás

Esztétikus
környezet,
családias légkör

Gyermekközpont
ú
esztétikus
környezet
a
lehetőségekhez
képest

Az
udvarunk
eszközkészlete nem
gyarapodott,
tervezés megtörtént.
A
testmozgást
biztosítottuk
azzal
is,
hogy
gyermekeinkkel
városi
és
más
intézmények
által
szervezett
sportnapokon
vettünk részt
Sajátos
nevelési
igényű
gyermekeinknek
a
körülményeinkhez
mérten megfelelő az
ellátása

További
felújításhoz
szükséges a fenntartói
támogatás (pályázatok)

Az
óvodákban
megtörtént
a
mindennapi
használatban
lévő
gyermekmosdók
felújítása.
Programunkban
meghatározott

Körülmények javítása a
fenntartó támogatásával,
pályázati
lehetőségek
figyelemmel
kísérése
annak érdekében, hogy
külső
és
belső
környezetünk
megújulhasson.

További kapcsolattartás
Eset megbeszélések
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Városi
rendezvényeken
részvétel

Programok
figyelemmel
kisérése

rendezvények,
ünnepek, tükrözik az
óvodapedagógusok
és
a gyermekek
kreativitását.
Karácsonyvárás,
Felhívások
Sportvetélkedők
kísérése

figyelemmel

A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó elvárásaiból
adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése 2009/2010 nevelési
évre
A partneri elégedettség mérésének eredményei
Szülők:
- Az óvodánk választásakor a szülők visszajelzése alapján azt tapasztaljuk, hogy
o figyelembe vették, hogy jót hallottak rólunk
o illetve ismerik intézményünk dolgozóit
o hallottak az intézményünk programjáról
- Néhány szülő kérte, hogy a befogadás ideje kezdetén rövid ideig együtt lehessen
gyermekével, amit biztosítottunk
- A gyermekeikről kapott információkkal elégedettek, 91% véleménye szerint szeret
gyermekük óvodába járni
- Az intézmény óvodapedagógusainak és a dajkáknak munkájával 91% elégedett a
kapcsolatot jónak tartják
- A szülői értekezleteken részt vettek, elégnek és megfelelőnek tartják a témáját,
igényelték a fogadó órákat, nyíltnapokat, örülnek, ha óvodán kívüli programokra viszik a
gyermekeket
- Igényelték, várták, az évzáró ünnepélyeket, bábelőadásokat, szívesen vettek részt a
gyermeknapon, aminek a szervezésében illetve a lebonyolításában aktívan segítettek
- Problémáik megoldásában 92% - uk az óvodapedagógushoz fordult
- Az óvoda felszereltségével, külső és belső környezetével a megkérdezett szülők fele
részben elégedett, 30% elfogadhatónk tartja, 20% elégedetlen
Gyermekeknél vizsgáltuk:
Az óvodába lépő új gyermekek bejövet komplex vizsgálata
A gyermekek játékának vizsgálata
Eredmény:
- Nagy részben gyakorló játékot játszanak
- Többségük képes az elmélyült játékra
- Játszótársak váltakoznak, vagy egyedül játszanak
Egészséges életmód vizsgálata
Eredmény:
- Segítséggel öltöznek, gondozási feladatokat segítséggel végzik
Mozgás vizsgálata
Eredmény:
- Szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban
- Szeretnek az udvaron lenni a szabad levegőn
Értelmi fejlettség vizsgálata
Eredmény:
- Legtöbb gyermek értelmi szintje korának megfelelő
- Figyelmük még könnyen elterelhető, rövid ideig tartó
- A kötetlenül szervezett foglalkozásokon szívesen részt vesznek
- Munkatempójuk átlagos
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Nyelvi kifejező képesség vizsgálata
Eredmény:
- Szókincse átlagos,
- A gyermekek sokan beszédhibásak
Tankötelezettségüket megkezdő gyermekek kimenet vizsgálata
A nevelési évben tanköteles korban lévő gyermekek száma: 82
Óvodába maradó tanköteles gyermekek száma: 36
Ebből:
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján: 15
A szülő, a Nevelési Tanácsadó, az óvodapedagógusok megállapodása alapján: 21
Tankötelezettségüket megkezdő gyermekek száma: 46
A tanköteles korban lévő gyermekek viselkedés kultúrájának fejlettségének vizsgálata
Eredmény:
- Felszabadultak, az óvodánkban biztonságban érzik magukat, társaikhoz és a
felnőttekhez ragaszkodnak
- Komolyan veszik, betartják a korlátokat, figyelnek a szokásokra
- Érzelmi életük kiegyensúlyozott
- Értik a helyes viselkedés formáit, elutasítják a helytelen viselkedést
- Együtt működnek társaikkal és a felnőttekkel
A gyermekek kimenet vizsgálata (46 gyermek)
Mozgás vizsgálata
Eredmény:
- A gyermekek mozgás fejlettsége megfelelő, a tudnak térben tájékozódni
- Csoportban játszanak, a szabályokhoz alkalmazkodnak
- Az életkori sajátosságaiknak megfelelő, - a szülők és az óvodapedagógusok
véleményével összhangban- a szabadon választott, kreatív gondolkodás, értelmi
képességek fejlesztésén alapuló játékokat szeretik legjobban a mi örömünkre.
Egészséges életmód vizsgálata
Eredmény:
- A gyermekek 100%-ban önállóak
Értelmi fejlettség vizsgálata
Eredmény:
- Figyelem tartósság megfelelő, motiváltak
- Jó megoldásra törekvők, problémamegoldó gondolkodás kialakult
- Feladattudatuk kialakult
Nyelvi kifejező képesség vizsgálata
Eredmény:
- Szókincs 23% - nak gazdag, 77%-nak átlagos, elvont kifejezéseket is használnak
- Szívesen kommunikálnak
A vizuális nevelés eredményességének vizsgálata
Eredmény:
- rajzolás, mintázás, kézimunka terén a gyermekek 2/3 része eligazodik térben a korának
megfelelően, sokoldalú látási fejlettséget tükröz ábrázolásuk
- Emberábrázolásuk fejlett
Néphagyomány ápolás vizsgálata (reprezentatív felmérés) HOP szerint
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-

Eredmény:
Várják és szeretik az ünnepeket, örömmel részt vesznek a programokon, szívesen
vállalják a szereplést
A néphagyományokhoz kapcsolódó ismeretanyaggal, csak az óvodában találkoznak
Élményt nyújtanak az események, játékukban megjelenik
Örömmel részt vesznek a néphagyományokhoz kötődő rendezvényeken

Mese- vers-báb- dramatizálás vizsgálata (reprezentatív felmérés) HOP szerint
Eredmény:
- Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak másoknak és saját örömükre
- Tudnak mesét, történetet kitalálni, megjeleníteni
5. Összegzés
Az önértékelésünk szempontjait meghatároztuk. A szervezeti kultúra szintjéről, az
intézmény folyamatairól információkat gyűjtöttünk. A mérési területek szerint választottuk ki
módszereinket.
A mérés elvégzése után megtörtént a kérdőívek értékelése és az itt kapott eredményhez
igazodva vontunk le következtetést az értékeléshez.
A felmérések mutatói alapján reálisnak tartjuk az eredményeket. Az óvodába érkező
gyermekek közül 2010. június 1.-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 54 fő. Ebből
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 24. fő. Véleményünk alapján ebből
adódik, hogy a tanköteles gyermekek közül, 60%- a kezdi meg általános iskolai
tanulmányait. Továbbra is támaszkodunk a munkánkat segítő szakemberek véleményére.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Elégedettek vagyunk, megfelelőnek tartjuk az óvodavezetővel a kapcsolattartás formáját
és a számszerűségét.
Tájékoztat bennünket az óvoda éves céljairól, feladatairól. A nevelési év végén ismerteti az elért
eredményeket. Kikéri véleményünket azokban a kérdésekben, melyben gyakorolhatjuk
javaslattevő, egyetértési és döntési jogainkat.
Az óvoda helyi programját, jónak tartjuk, mert a nevéhez méltóan rendkívül sokszínű
tevékenységet kínálnak a gyermekek számára.
Betekintést nyerhettünk az óvoda életébe. Jók a nyílt napok, melyre eljöhetnek azok a szülők,
akik még csak érdeklődnek az óvodai élet iránt.
Fontosnak tartjuk a néphagyomány ápolását, mely egyik kiemelkedő tevékenysége, a bábjáték
mellett. Minden óvodai ünnepet bábelőadással tesznek színessé a gyermekeink számára.
Évente több alkalommal lehetőségünk volt arra, hogy együtt élvezhessük az óvónői bábcsoport
előadásait.
A szülő-gyermek közös rendezvényeket színvonalasnak és elegendőnek tartjuk. Örülünk, hogy
segítségükre lehetünk a szervezésben és a lebonyolításban.
A csoport óvónőivel meg tudjuk beszélni problémáinkat, kikérhetjük véleményüket gyermekeink
nevelésével kapcsolatban.
A nem pedagógus munkakörben dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy gyermekeink
tiszta, rendezett környezetben éljék mindennapjaikat.
A csoportszobákat hangulatosnak, gyermek közelinek érezzük. A dolgozók mindent
megtesznek azért, hogy gyermekeink jól érezzék magukat, megtalálják a napi örömöt.
Értékeljük a rugalmasságot, mellyel figyelembe veszik igényeinket.
Az óvoda épülete és udvara véleményünk szerint sürgős felújításra szorul, hiszen nem
mindegy, hogy milyen környezetben töltik napjaikat a gyermekeink. Nagy hiányt érezünk abban,
hogy nincs előrelépés az udvar játékainak cseréjében annak ellenére, hogy a vezető
tájékoztatta a Szülői Közösséget a terv elkészültéről.
A szülők visszajelzése alapján az óvoda dolgozóinak munkáját jónak értékeljük, mert empátia,
gyermekszeretet jellemzi.
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JÁTÉKSZIGET ÓVODA
A minőség a végzett munka megfelelősége, valamint a partneri elvárásoknak történő
megfelelés.
Óvodánk minden dolgozója azon fáradozik, hogy munkánk és az azt segítő
tevékenységek és szolgáltatások intézményünk legeredményesebb működését
tegyék lehetővé.

1.MINŐSÉGI CÉLOK
Minőségirányítási Programunk célja: olyan rendszer kiépítése, mely biztosítja a
bizalomkeltést partnereinkben, s ezt meg is erősíti. Ezen cél érdekében óvodánk 2002.
szeptember 01.-én bevezette a COMENIUS I. modellt, s elkezdte a partnerközpontú működés
feltételrendszerének kiépítését.
Óvodánk minőségfejlesztési rendszerének kialakítása és működtetése azt jelenti, hogy
óvodánk minden tagja elkötelezte magát az IMIP-ben megfogalmazott minőségcélok és
feladatok iránt.
Szervezetünk a 2009/2010 nevelési évben a szervezeti felépítés átalakítását nem tervezte.
Az Önkormányzati Minőség Irányítási Program három, az óvodákra vonatkozó
elvárást fogalmazott meg:
- Minél nagyobb számban kerüljenek be hátrányos helyzetű gyermekek az óvodába.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:2009-ben: 10fő, ebből újonnan felvett 2fő.
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma: 2009-ben: 3fő.
Szakértői vizsgálat: 2009-ben 1 fő.
- A dolgozók képzésével javuljon a szakmai munka színvonala.
2010-ben: Partneri elégedettség mérés eredménye: 91%
szülői elégedettség: 91,4%
munkatársi elégedettség: 91.3%
Az Önkormányzati Minőség Irányítási Program intézményünkre érvényes elvárásai:
- A játékba integrált tanulás, valamint a differenciált személyiségfejlesztés segítségével a
sikeres és eredményes iskolakezdés biztosítása.
- 2010-ben a tényleges iskolakezdők száma: 33 fő.
- Fejlesztést segítő szakirányú végzettséget megszerzők számának növelése az integrált
nevelési igényeknek való megfelelés érdekében.
- 2010-ban szakirányú végzettséget szerzők száma: 5 fő végzettség ebből 2 fő fejlesztő
pedagógus.
- A partnerközpontúság erősítése, a közvetlen partnerek reális igényeinek való megfelelés.
- 2009/10-ben partneri igények teljesítése: torna, zeneovi, hitoktatás,
színházlátogatás, úszás, korcsolya, játékos ismerkedés az angol és a német nyelvvel
középsős életkorúaknak.
Intézményi Minőség Irányítási Program célok
A nevelőmunkánk céljainak teljesülését a gyermeki és szülői elégedettségi mutatók
igazolják. Célunk partnereink teljes elégedettsége, melynek eléréséhez fontos, hogy
igényeiket fontosnak tekintjük.
Partnerközpontú óvodánk ezáltal fontos kérdésekben érhet el nap mint nap jól érzékelhető
apró változásokat partnerei számára megalapozva az intézmény egyre inkább kiszámítható
jövőjét.
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Intézményünk nevelőtestületének, valamint a szülőknek az elégedettsége az idei nevelési
évben a kérdőív százalékos értékelését követően a következő értékeket mutatja, ami a
kérdések utáni grafikonon látható.
1. Az óvodánkban magas színvonalú nevelőmunka folyik.
2. Az óvoda megfelelő kihívásokat biztosít a gyermekek számára.
3. Az óvónők sokféle tevékenység iránt keltik fel a gyermekek érdeklődését.
4. Megfelelő módon figyelembe vesszük az egyéni gyermeki képességeket.
5. A gyermekek jól érzik magukat óvodánkban.
6. Általában elégedett vagyok a pedagógus kollégák nevelési módszereivel.
7. A gyermekek óvodánkban személyes törődést kapnak.
8. Megfelelőnek tartom a gyermekek értékelését.
9. Az óvónők odafigyelnek a gyermekek egyéni képességeik szerinti fejlődésére.
10. Óvodásainkat megfelelően felkészítjük az iskolai életre.
11. Óvodásainkat megfelelően felkészítjük az iskolai életre.
12. Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra.
13. A gyermekek figyelnek egymásra az óvodában.
14. Jónak tartom óvodánk technikai felszereltségét.
15. A gyermekek gondozottságát megfelelőnek tartom.
16. Elégedett vagyok óvodánk tisztaságával.
17. Minden tevékenységhez megfelelő helyet tudunk biztosítani gyermekeink számára.
18. Óvodánk jól kiegészíti a családi nevelést.
19. Óvodánk minden szülői aggodalommal komolyan foglalkozik.
Partneri elégedettség
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Változó korban élünk, melynek minden pozitív és negatív jellemzői közelről érintik
tevékenységeinket. A változásokat elfogadva és saját nevelési elveink alapján tudunk lépést
tartani a világgal. De soha nem feledjük, hogy minden egyes tevékenységünk járuljon hozzá
az óvodánkba járó gyermekek harmonikus, igényes-és fejlődésüket segítő, „nekik való”
óvodai élet megteremtéséhez.
2. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER
Az intézményvezetés folyamatos együttműködő kapcsolatban volt a nevelési év folyamán
szülőkkel, fenntartóval, Szülői Szervezettel, iskolákkal. Panaszkezelési eljárásra nem került
sor.
Az Intézményi Minőség Irányírási Programban meghatározott rövid távú feladataink
mind teljesültek. Középtávú feladataink, mint a minőségfejlesztési rendszer működtetése, a
nevelést segítő eszközök bővítése, valamint a módszertani kultúra továbbfejlesztése mind
megvalósult. Hosszú távú feladataink: környezetünk megóvása, partnerközpontú működés
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kiépítése, az intézmény működő képessége a partnerközpontúságnak, - szintén teljesült. A
hosszú távú célként meghatározott tornaszoba építése – tőlünk független okokból – nem
valósult meg.
Vezetői ellenőrzésre az év folyamán 12 alkalommal került sor. Kiterjedt a nevelési
munkára, valamint az intézmény működésének egészére.
Sor került még partnerigény-elégedettség mérésre, melynek célja az igények
ismeretében tudjuk megfogalmazni szakmai küldetésünket, illetve folyamatosan tájékozódva
partnereink elvárásainak teljesüléséről, a jelzések és visszajelzések alapján tudjuk
elvégezni a szükséges korrekciókat. A mérés teljes körben történt. Elégedettség mérésre
gyermekek, dolgozók, szülők, körben került sor. Ezek az IMIP-ben meghatározott
időpontban történnek.
Összefoglalva: Az elmúlt időszak legfőbb szemléletváltása, hogy a közoktatás szolgáltatás.
Megnőtt a szülők, az iskola, a fenntartó szerepe, amelyeknek igényei, elvárásai jelentősen
alakítják az óvodánk működéséről kialakított koncepciónkat. Nem tartjuk szakmai belügynek
az intézményben zajló tevékenységek eredményességét, hatékonyságát. Ezért igyekszünk
olyan rendszert kidolgozni, amely révén
- biztosított a gyermekek számára a színvonalas nevelés;
- a fogyasztók, a partneri igények megismerése, elvárásainak teljesítése;
- visszajelzést kaphatunk munkánk eredményességéről.
Intézményünkben minőségi kör működik, melynek munkáját a nevelőtestület minden tagja
ismeri, támogatja, és aktívan közreműködik, hiszen együtt szükséges kialakítanunk az
óvoda működését meghatározó folyamatokat. Ezáltal is tovább erősítjük az együtt
gondolkodást. Igyekszünk megtanulni, hogyan tudjuk hatékonyan használni óvodánk
minőségbiztosítási eszközeit és technikáit, hogy „életmóddá”, kultúránkká váljon. A
munkaközösség minden tagja azonosult a minőségfejlesztési céljainkkal, megértéi a
minőség lényegét, és tiszteletbe tartja alapelveinket.
Mint minden óvodának, nekünk is szükséges folyamatosan fejleszteni és javítani
működésünket, ennek gyakorlatát. A megfelelő technikákat azonban tudatosan és
következetesen szükséges alkalmazni, hogy kis lépésekben bár, de intézményünk
lehetőség szerint a legjobban működjön.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A 2009/2010-es nevelési évben a partnerkapcsolatról a Szülői Szervezetnek a következő a
véleménye.
Óvodánk nemcsak a külső szemlélőnek, hanem nekünk valamint gyermekeinknek is
kellemes, szép, igényes intézmény, ahol gyermekeinket nyugodt szívvel hagyhatjuk egész
napra. Hiszen a kiváló szakmai munka mellett példaértékű nevelést, őszinte odafordulást,
segítő szándékot, megértést és megbecsülést kap gyermekünk.
Örömünkre szolgál a nagy udvar mindennapi kihasználtsága, valamint a szülői igényeknek
megfelelő szolgáltatások, mint a mozgásos tevékenységek / torna, úszás, korcsolya /széles
körű lehetőségeinek igénybe vétele, emellett a játékos tevékenységek pl.: a bábszínház
látogatás is a gyermekek igényeit szem előtt tartva kerül megszervezésre.
Mivel ez egy nyitott óvoda, bármikor betekintést nyerhetünk az óvoda életében, valamint
láthatjuk a gyermekekhez való hozzáállásukat, hozzáértésüket de fordulhatunk hozzájuk
bármikor bármilyen kérdésekkel, problémával, mindig segítőkészek és nem csak a
csoportjukba járó gyermekeket ismerik név szerint, hanem minden gyermeket.
A beszoktatás is a gyermek „lelkéhez” van igazítva, nem elkapkodva.
Az óvodában léteznek kézműves foglakozások, főleg neves ünnepek előtt, ahol szülőkkel
együtt, meghitt, baráti beszélgetés alakulhat ki szülők és óvónők között. Olyan dolgok
kerülhetnek szóba, amelyek szülői értekezleten nem, de a társadalmi munka sem ismeretlen
fogalom a mi kis közösségünkben, mindenki úgy próbál segíteni, ahogy tud, vagy lehetősége
van rá.
Nagyon fontos lenne a tornaszoba kialakítása és az óvoda bővítése, főleg amiatt, hogy a
városrész több mint száz telek lett kiérve valamint egy nagy beruházás keretein belül

27

többlakásos társasház építése is megvalósult, ami a gyermeklétszám nem kismértékű
növekedését eredményezte. 2002-ben elkészült az óvoda bővítési terve, ami a mai napig
nem valósult meg. Tudjuk, hogy ennek költségvetési vonzata nem elhanyagolható, de bízunk
a fenntartó pozitív hozzáállásában.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA
Intézményünk vezetése, és dolgozói továbbra is elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt.
Figyelembe vesszük a változó társadalmi igényeket és a közvetlen partnereink elvárásait,
amelyet folyamatos fejlesztéssel kívánjuk biztosítani. Az óvoda valamennyi dolgozója
magáénak érzi az intézményt, és fontosnak tartja az ott folyó munka pozitív megítélését
valamennyi partner körében.
2009. őszén ismét elvégeztük a partnerigény felmérést. A felméréseket a gyermekek, a szülők,
a dolgozók körében végeztük el.
A legelfogadottabb gyermeki tevékenység a játék /81%/ezen belül a legkedveltebb a
játék az udvaron / 89 % / , játék a szőnyegen, babaszobában, kevésbé kedvelt az asztali
játék.
Azt gondolom a méréssel is megerősíthetjük magunkat abban a hitünkben, hogy a játék az
óvodás gyermek legfontosabb tevékenységi formája.
A sószobai foglalkozás, a mesehallgatás , a torna tartozik a legkedveltebb gyermeki
tevékenység közé.
Legkevésbé a pihenést szertik, de itt is /69%-os / az elégedettség.
Az értékelést csoportonként is elvégeztük, így is segítve a csoportokban végzett nevelő-oktató
munka fejlesztését.
A szülőknél javulás, hogy a kérdőívek magasabb számban /2009.-ben 69 % ,2008-ban 61 %,
2007.-ben 53% / érkeztek vissza.
A szülőkkel való kapcsolattartásunk napi, közvetlen és őszinte.
A partnerigény felmérés ezt tükrözi: a szülők 93% elégedett az óvónő egyéni
odafigyelésével, 96 % jónak tartja helyi nevelési programunkat 84 % megfelelő
tájékoztatást kap gyermekéről, 72 % megfelelő segítséget kap nevelési problémájának
megoldásához.
93 % elégedett gyermeke óvónőivel, 97 % elégedett gyermekek dajkájával.
A szülők egyre fontosabbnak tartják, hogy gyermekük jól érezze magát az óvodában, érzelmi
biztonságban legyen, valamint az iskolára való felkészítést, értelmi nevelése, testi
nevelést tartják fontosnak.
Az óvoda és a család kapcsolattartási formái közül, a sport és egyéb programok, valamint a
nyílt nap és a szülői értekezlet a legkedveltebb.
Az óvoda tárgyi feltételeit 93% jónak itéli.
Az elmúlt években végzett tudatos óvodapedagógusi munka – szülők felé nyitás, szülői
értekezletek tudatos téma választása, folyamatos tájékoztatás – meghozta az eredményt.
Az elégedettség vizsgálatnál gyerekeknél a vizsgálati kérdésekbe, bekerült a sószoba is. A
legnépszerűbb gyermeki tevékenység /96%/ a sószobai foglalkozás, a legkevésbé a
pihenést szertik, de itt is 77%-os az elégedettség.
Az óvoda választásnál a közelség mellett előtérbe került a környezet-felszereltség ,
valamint az óvónő személye.
A szülők egyre fontosabbnak tartják, hogy gyermekük jól érezze magát az óvodában,
érzelmi biztonságban legyen, valamint az iskolára való felkészítést. A tájékoztatással, tárgyi
feltételeinkkel is elégedettek .
Az elmúlt években végzett tudatos óvodapedagógusi munka – szülők felé nyitás, szülői
értekezletek tudatos téma választása, beruházásaink és ezekről folyamatos tájékoztatás –
meghozta az eredményt.
Az óvodapedagógusoknál az idei tanévben nem dolgoztunk ki intézkedési tervet, mivel az
eredmények az előző évekhez hasonlóak voltak.
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Célunk, volt, hogy nevelési helyzeteket, konfliktus helyzeteket moderátor segítségével
dolgozzunk fel, közösen beszéljünk át, így is segítve az egyre több problémával küzdő
óvónői nevelőmunka minőségibbé válását.
Mindez nagyon hasznos volt minden óvodapedagógus számára.
Pályázati lehetőségek kihasználásával, „ A Jövő Nemzedékéért „Egyesületünk egyesületi
tagdíjak , adó 1% felhasználásával a tárgyi és működési feltételeink javításához
folyamatosan hozzájárult. Udvarunkon folyamatosan cseréljük a játékokat EU szabványos
játékokra, így a gyermekeink nemcsak az épületben, a csoportszobában, hanem az udvaron is
élhetnek a mozgás számos formáival, melyek hatnak az idegrendszerük, egészséges
személyiségük fejlődésére.
A testi nevelés hatékonyságának erősítése érdekében mozgásfejlesztő eszközök
biztosításával kiemelten kezeljük a mozgásfejlesztést, hiszen az egészséges életmód egyik
alappillére, valamint értelmi képességek fejlesztésének alapja.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek ellátására fokozott figyelmet fordítunk,
amelyben gyermekvédelmi felelős naprakész szakmai tájékozottságával koordinálja a
gyermekvédelmi feladatokat.
Napi kapcsolatot tartunk fent a gyermekjóléti szolgálattal.
A szakmai munkánk minőségét jelzi 7fő szakvizsgázott óvónő közül, 2fő
közoktatásvezetőképző, 2 fő fejlesztő, 1 fő drámapedagógus, 1 fő mentálhigiénés
szakember,
akik folyamatos házi továbbképzéssel, tanácsokkal segítik a fejlesztőnevelőmunkát, valamint kiscsoportban / 2-5 fő / végeznek differenciált fejlesztést.
Az év elejétől fő szakvizsgázott gyógytestnevelő segíti a szakmai munkát.
Az óvodában csak szülői kérésre visszamaradt gyerekek száma 9fő, a beiskolázási arány a
tudatos fejlesztő-nevelőmunka eredményét is jelzi.
A nevelőtestületben működő egészségnevelési és fejlesztési munkaközösség záloga a
minőségi munkavégzésnek – házi továbbképzések, gyakorlati munka megfigyeléseelemzése, önképzések támogatása tapasztalatcsere.
A tudatosan tervezett vezetői csoportlátogatások emelték a szakmai / írásos- gyakorlati /
munka színvonalát. A helyi nevelési program gyakorlatban történő megvalósulása a vezetői
látogatásakor a tudatos számonkérés volt jellemző.
A külső intézményképünk fejlesztésére nevelői szinten is élővé tettük a kapcsolatot, hiszen
a gondozónőkkel, évi rendszerességgel szakmai megbeszéléseket szerveztünk,
rendezvényeinkre is meghívtuk őket.
Mindkét iskolával hasonló színvonalas az együttműködésünk.
Az egészségügyi szolgálattal, az AGORÁ-val / Gyermekek Háza / is korrekt a kapcsolat volt.
Legjelentősebb intézményi eredménynek tartjuk, hogy a nevelőtestületen belül és a
pedagógiai munkát segítő alkalmazottak körében, és között intenzív párbeszéd alakult ki.
Véleményünk szerint munkatársi közösségen belül javultak a személyes kapcsolatok,
egymás színvonalas munkája iránt nőtt a tisztelet, az elismerés, ugyanakkor őszintén,
szakmai alapon próbáltuk feltárni a gondokat, problémákat, kerestük az új utakat, megoldásokat
és segítettük is egymást Az óvodában folyó nevelő-oktató munka színesebb,
színvonalasabb, de ugyanakkor egységesebb is a közösség problémaérzékennyé,
kreatívvá, céltudatosabbá vált.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Az óvodában folyó egészségközpontú helyi nevelési program megvalósítását
megfelelőnek tartjuk.
Széleskörű tájékoztatást kapunk a nevelési programról, valamint a felülvizsgált helyi nevelési
programról is.
Véleményünk szerint érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtésével, tárgyi
feltételek folyamatos javításával eredményes nevelőmunka folyik az intézményben.
Az óvoda nyitott, változatos programajánlatával, egészség-megőrzési programok, valamint
közös rendezvények / munkadélutánok, sportnap, játszóház, gyermeknap stb. / szervezésével
segíti az egészséges életmód szokásainak beépülését, a gyermekek életmódjába, valamint
a családi ház egészségszemléletének formálását.
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Szülőknek tartott előadást Horváthné dr. Szőllősi Ilona címzetes egyetemi tanár, „ A gyermek
mentális egészségét meghatározó tényezőkről „ és az aktuális nevelési problémákról.
Az intézmény kollektívája egészségmegőrzés hatékonyabbá tétele érdekében sószoba,
kihasználásával segítette a gyermekek egészségkultúrájának fejlesztését. Kapcsolattartás
napi, közvetlen és őszinte, elegendő tájékoztatást kapunk a gyermekeinkről.
Megfelelő és elegendő segítséget kapunk nevelési problémákkal kapcsolatosan, amely
annak is köszönhető, hogy jól felkészült szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel / két fő
fejlesztőpedagógus, drámapedagógus, mentáhigienes szakember, gyógytestnevelő/
Összefoglalva elégedettek vagyunk az óvoda minőségirányítási programjának
végrehajtásával.

LOSONC UTCAI ÓVODA
A minőségi kör tagjai egyre tudatosabban és gyakorlottabban veszik ki részüket az aktuális
feladatok megvalósításából.
Alapelveink az IMIP értékelésének folyamatában
törvényességnek való megfelelés
értékelés szakmai és etikai szabályainak betartása
az eredmények őszinte közlése
közérthető tájékoztatás
az értékelés segítse elő a folyamatos fejlődést az IMIP végrehajtása terén
Az értékeléshez felhasznált dokumentumok:
Szombathely Megyei Jogú Város Nevelési – Oktatási Intézményhálózata Fenntartói
Minőségirányítási Program
Losonc Utcai Óvoda Minőségirányítási Programja
Helyi Nevelési Program
Éves munkaterv
Partneri igény-és elégedettségmérés beszámolója
Teljesítmény önértékelő lapok
Az IMIP működtetésének humán erőforrása:
Az alábbi óvodapedagógusok a Minőségirányítási Program működtetésével megbízott team
tagjai:
Scheer Zoltánné

minőségirányítási team vezetője

Gergye Károlyné

minőségirányítási team tagja

Szabó Györgyné

minőségirányítási team tagja

Balassáné Nagy Andrea

óvodavezető

Minőségpolitikánk, hitvallásunk
Minőségpolitikánkon nem kívánunk változtatni. Az abban rögzítettek maradéktalan végrehajtása
egy nagyon hosszú folyamat eredménye, mely teljesítése vagy az arra való törekvés mindenki
személyes felelőssége.
Minőségcélok, elvárások a 2009/2010-es nevelési évre
Fenntartói követelmény/cél

1. Törvényes működés

Megvalósított feladatok
Az
intézmény
vezetője
gondoskodott az intézmény teljes
működését
szabályozó
dokumentumok és magasabb
rendű
jogszabályokban,

Tervezett feladatok
A
jelenlegi
eredmények
fenntartása,
a
törvényes
működés feltételeinek további
biztosítása.
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2. Humán erőforrás

törvényekben, különböző szintű
rendeletekben,
határozatokban
előírtak érvényesüléséről.
A
jogszabályokban
előírt
határidők betartásával megtörtént
a dokumentumok felülvizsgálata,
átdolgozása – HNP,
IMIP,
Továbbképzési terv.
Továbbképzési
terv
szerint
történik a beiskolázás, a prioritási
sorrendet figyelembe vesszük,
kivéve az ingyenes képzéseket.

Továbbra is elsőbbséget élvez
a
pedagógiai
szemlélet
fejlődését
segítő
továbbképzések, valamint a
játékos idegen nyelvvel történő
ismerkedés nyelvi, szakmai és
módszertani képzései.
3. Eszközellátottság
Folyamatosan fejlesztjük tárgyi Udvarunk
mozgásfejlesztő
eszközeinket,
a
természetes eszközeinek bővítése.
elhasználódást
folyamatosan Pályázati
támogatással
pótoljuk.
infrastrukturális
felújítás,
fejlesztés.
4. Kapcsolattartás
Minden évben áttekintjük partnereink körét, keressük az új
kapcsolatainkat.
5. Nevelési Program
Az idei nevelési évben ONOAP Helyi Nevelési Programunk
felülvizsgálata
módosítása miatt felülvizsgáltuk beválásának folyamatos
Helyi Nevelési Programunkat, nyomon követése, szükség
módosítottuk a változásoknak esetén módosítása.
megfelelően és kiegészítettük a 2
gyermekcsoportban bevezetésre
került kompetencia alapú óvodai
részprogrammal.
A kompetencia alapú óvodai
nevelés bevezetése megvalósult.
Pályázati
támogatással
továbbképzési
lehetőséget
biztosítottunk a programba bevont
óvodapedagógusoknak
az új
módszerek elsajátításához.
6. A hátrányos helyzetű, Az esélyegyenlőség biztosítása, a A
fejlesztést
végző
sajátos
nevelési szegregáció mentes nevelés, szakemberek
nagyobb
igényű
gyermekek foglalkozás megvalósult.
óraszámban lehessenek jelen
fejlesztése.
A hátrányos helyzetű, sajátos az
intézmény
életében.
nevelési
igényű
gyermekek Fejlesztő szoba kialakítása
integrálásához
fejlesztő
pedagógus,
logopédus,
biztosítása
megtörtént,
esetenként külsős szakemberrel.
Munkánkat nagyban segítette a
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Regionális
Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ
Nevelési Tanácsadó munkatársai.
7. Közalkalmazottak
Kiterjesztettük a közalkalmazottak A
teljesítményértékelés
teljesítményteljes
körére
a rendszerébe
a
városi
értékelése
teljesítményértékelési
munkaközösség új egységes
rendszerünket.
Célunk
a értékelési
szempontsor
minőségi
nevelői
munka kidolgozására
és
biztosítása az óvodapedagógustól alkalmazására tett javaslatot,
a
dajkán
át
a
technikai melyet beépítünk IMIP értékelő
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dolgozókig.
8. Óvodáztatási igények A körzetünkben élő gyermekeket
kielégítése
100 %-ban tudtuk fogadni, a
szabad férőhelyekre körzeten
kívül és vidéken élő gyermekeket
is fogadtunk. Az intézményünkbe
jelentkező összes HHH gyermek
részére férőhelyet biztosítottunk.
9. Iskolakészültségi
Az
iskolai
életre
történő
állapot mérése
felkészítés folyamatosan valósult
meg.
Szeptember
hónapban
megtörtént az iskolakészültségi
szint felmérése. Tavasszal a
részképesség
hiányokkal
küszködő gyermekeknél újbóli
szűrésre került sor. Fejlesztésük
során - egyéni fejlesztési terv
alapján - a család az óvoda és a
nevelési tanácsadó folyamatos
konzultációja
mellett
sikerült
hátrányaikat csökkenteni, nagy
részük
megkezdheti
iskolai
tanulmányait.
10. Szülők tájékoztatása A szülőkkel napi kapcsolatot
a gyermek
építettünk
ki,
különböző
fejlődéséről
fórumokon, szülői értekezleteken,
fogadó órákon tájékoztattuk az
érdeklődő szülőket.
Gyermekvédelmi felelősünk nagy
gondot
fordított
a
családi
problémák
megoldásának
segítésére.

rendszerünkbe.
Szabad
férőhely
esetén
körzeten
kívül
lakó
gyermekeket is fogadunk.

A feltételek megteremtése,
hogy a fejlesztő pedagógusok
több időt fordíthassanak az
egyéni fejlesztésekre.

A
gyermekek
fejlődését
nyomon
követő
mérések
tapasztalatait
félévente
ismertetjük a szülőkkel, és
tájékoztatjuk
őket
az
elkövetkező feladatokról.

Az intézmény saját minőségcéljai a 2009 / 2010-es nevelési évben

1. Intézmény helyi
sajátosságainak
megőrzése.

2. Komplex
személyiségfejleszté
s

Törekedtünk
Helyi
Nevelési
Programunk és a mindennapi élet
tevékenységeinek
összehangolására.
Kidolgoztuk
és
beépítettük
nevelési
rendszerünkbe
a
kompetencia
alapú
óvodai
programcsomag elemeit.
A mozgások, térbeli tájékozódás,
egyéni
fejlesztésére
nagy
hangsúlyt
fektettünk.
A
gyermekek
kommunikációs
készségét
bábozással,
szerepjátékokkal,
fejlesztettük.
Életkorhoz
mért
szokások,
szabályok megtanítása, szocializáció
segítése, terén csak a szülői házzal
közösen érhetünk el eredményt. A
természet
folyamatos
megfigyelése,
a
környezet
szépségének
megszerettetése.
Komplex ismereteket biztosító
tevékenységek szervezésére a

Innovatív pedagógiai eljárások,
módszerek beépítése a napi
nevelőmunkába.

A
komplex,
sokoldalú
személyiségfejlesztés
a
továbbiakban
is
kiemelt
feladatunk.
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3. Hagyományaink

4. Családok segítése, a
családokkal való
kapcsolattartás

5. Játékos idegen
nyelvvel történő
ismerkedés, egyéb
választható
tevékenységek
6.

Az eszközállomány
fejlesztése

7. Információ áramlás

jövőben
is
nagy
figyelmet
fordítunk. A tevékenységeket
játékos
formában,
játékba
ágyazva szervezzük.
Tovább
ápoltuk
hagyományainkat:
− nyitott
rendezvényünk:
őszi kézművesnap,
− környezetvédelmi
jeles
napok
− egészség- és sportnapok
− csoportok hagyományos
ünnepei, rendezvényei
Különböző szülői fórumok, szülői
értekezletek, nyíltnapok, egyéb
közös programok szervezése. A
közös ténykedés során a szülők
szemléletmódjának tapintatos, jó
irányba történő befolyásolása.
Egyéni igény alapján 4 éves
kortól az angol/német nyelv
megismerése, megszerettetése.
Szülői visszajelzések pozitívak.
Egyéni
igény
alapján
úszásoktatás, gyermektorna, ovis
foci, zeneovi, korcsolya és hittan
oktatás.

Továbbra
is
célunk
hagyományőrző
rendezvényeink
színvonalas
megvalósulása.

A szülők folyamatos
tájékoztatása gyermekük
fejlődési üteméről.

Az egyéni igény alapján
szervezett
tevékenységeket
óvodai időn kívül, a csoport
életétől függetlenül szervezzük.

Udvarunk
további
A
Helyi
Nevelési
Program korszerűsítése, bővítése, EU
eszközbeszerzési terve alapján szabványosítása.
költségvetési támogatással és
egyéb
bevételi
források
segítségével
valósítjuk
meg
eszközállományunk fejlesztését.
Nevelőtestületi értekezleteken,
megbeszéléseken biztosítottuk az
intézményen belüli
információáramlást. A
fenntartóval és a GAMESZ
ügyintézőivel a technika is
nagyban segítette a
kapcsolattartást.

Kulcsindikátorokkal kapcsolatban elért intézményi eredmények
2009/2010-es tanév
Tanköteles
63
gyermekek száma
Iskolába lépők
50
száma
Szülői igényre
Egyre több szülő szeretné visszatartani még
11
óvodában maradt
egy évre tanköteles korú gyermekét.

33

Nevelési Tanácsadó
által vizsgált

Tanulási
Képessége-ket
Vizsgáló Bizott-ság
által vizsgált
Étkezési
támogatásban
részesülők száma

2

1

Fejlesztő
pedagógusaink
ősszel
iskolakészültségi szintfelmérőt készítenek, az
eredményeket egyeztetik a szülőkkel. A
problémákkal küszködő gyermekeknél egyéni
fejlesztési
terv
alapján
fejlesztő
foglalkozásokat szerveznek. Ezeknél a
gyermekeknél tavasszal megismételik a
vizsgálatot és annak eredményétől függően
javasolják az iskolakezdést vagy az óvodába
történő további egy évig a fejlesztést.
A vizsgált gyermek speciális intézményben
kezdheti meg iskolai tanulmányait.

100 %-os
támogatás

22 gyermek

50 %.-os
támogatás

31 gyermek

nagycsaládo
s
50 %-os támogatás

9 gyermek

tartósan beteg
Szakvizsgával
rendelkező
pedagógusok
száma
Továbbképzésen
részt vettek száma
Egyéb forrásból
szerzett bevétel

2 fő
2 fő

Közoktatás-vezetői szakvizsga
Fejlesztő pedagógus szakvizsga

1 fő

Óvodai gyógytestnevelő szakvizsga

30 órás képzésen

13 képzés (5 fő részére)

60 órás képzésen

2 képzés (2 fő részére)

6.195.025,- Ft
45.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
350.000,- Ft

TÁMOP 3.1.4. pályázat
Vas M. Közokt. Közalapítvány pályázat
SZMJV Közgyűlés Okt. Biz. rendezvénytám.
SZMJV Közgyűlés Sportbiz. úszásokt. tám.
Képviselői keretből támogatás

Partneri igény és elégedettségmérés eredményei
Szülői igények és elvárások 2009/2010-es tanév
Óvodánk arra törekszik, hogy minél jobban szolgálja a gyermekek, szülők, pedagógusok és
nem pedagógusok igényeit. Ezzel a kérdőívvel kívánjuk összegyűjteni a szülők véleményét,
hiszen nehéz anélkül továbbfejleszteni, hogy az érintettek ne mondanák meg, hogyan
vélekednek az óvoda mai állapotáról. Kérjük, töltse ki a kérdőívet, hogy segíthessünk abban,
hogy óvodánk minden érdekelt számára a lehető legjobban megfelelő hely legyen. A
válaszadás önkéntes, a kérdőív kitöltése nem kötelező. A kérdőív névtelen.
46 kérdőív lett kiadva és 33 érkezett vissza.
A válaszok száma nem mindig fedi a beérkezett kérdőív mennyiségét, mivel a szülők nem
válaszoltak minden kérdésre.
Összegzés
A 2009/2010-es tanév során intézményünk minőségirányítási rendszere komoly eredményeket
tud felmutatni. Szakmai tevékenységeink során új innovatív pedagógiai módszerek
beépítésével és hagyományaink ápolásával biztosítottuk intézményünkben a magas színvonalú
nevelő-oktató munkát. Partnereinkkel a tartalmas együttműködés lehetőségeit sikerült tovább
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bővítenünk. A jó szakmai teljesítményen kívül nagy hangsúlyt fektettünk az intézmény
biztonságos, gazdaságos és takarékos működtetésére. Továbbra is törekszünk arra, hogy
partnereink megvalósítható igényeinek megfeleljünk.

MARGARÉTA ÓVODA
Intézményünk minőségirányítási programjának évenkénti értékelését a 2003. évi LXI törvénnyel
módosított, 1993. évi LXXII törvény a közoktatásról, KTV. 40 § 10. bekezdése írja elő.
Az értékelés folyamatában különböző eszközöket alkalmaztunk: kérdőívek, megfigyelések,
interjúk.
A fenntartó minden intézményre érvényes elvárásainak igyekeztünk megfelelni.
Programkínálatunkkal, családias légkörünkkel, szülők számára biztosított előzetes
tájékoztatással, nyílt napokkal, rendezvényekkel segítettük, hogy minél több hátrányos helyzetű
gyermek kerüljön be már 3 éves korban óvodába. Ehhez igénybe vettük a Gyermekjóléti
Szolgálat segítségét is.
A dolgozók szakmai képzéséhez, továbbképzéshez anyagi, és tárgyi segítséget nyújtottunk
lehetőségeinkhez mérten (Delacato-mozgásfejlesztő tanfolyam, ének-zenei továbbképzés,
konferenciákon való részvétel, könyvtárbővítés).
Négy célt fogalmazott meg a Fenntartó a mi intézményünkre vonatkozóan
•
•

•
•

A különbözőség elfogadására nevelés, az egyéni differenciált bánásmód erősítése.
A művészeti nevelés kapcsán a tehetséges gyermekek felkarolása, a kibontakozás
lehetőségének megteremtése.
A drámajáték , mint az önkifejezés és a stresszoldás fejlesztése ,valamint az anyanyelvi
nevelés és a helyes beszédkultúra folyamatos alakítása.
A mozgással kapcsolatos technikák bővítése, az egészséges életmód igényének
megalapozása.

Mind a négy cél elérésére évek óta erőfeszítéseket teszünk, pedagógiai programunkban is erre
fektettük a hangsúlyt. Minden gyermek számára biztosítottuk a fejlődés lehetőségét személyi és
tárgyi feltételek megteremtésével (fejlesztő pedagógusok, logopédus, fejlesztő játékok stb.)
Nagy figyelmet szenteltünk a személyes példamutatásnak az anyanyelvi nevelés
fejlesztésében.
Intézményünk minőségirányítási programjának célkitűzései:
Intézményünk minőségirányítási programjában megfogalmazott célokat zömében sikerült
megvalósítani.
Értékeinket beépítettük a napi nevelési gyakorlatba.
A partnerek igényeit igyekeztünk kielégíteni, az elért eredményekről folyamatosan tájékoztatást
adtunk.
A szülők által igényként jelentkezett közös programok számát emeltük, (közös
szalonnasütések, kirándulások, munkadélutánok, játszónap stb.)
Az év folyamán minden gyermekről személyi lapot vezettünk, a megfigyelések, fejlesztések
eredményét abban jeleztük.
A nagycsoportosok év eleji szűrését saját fejlesztő pedagógusunk végezte, az iskolaérettségi
vizsgálatokhoz a Nevelési Tanácsadó segítségét igényeltük.
Vizsgáltuk a Minőségirányítási Program ismertségét, hatását.
Kettő vagy több éve hozzánk járó gyermekek szülei által kitöltött kérdőívek alapján:
Elégedettségi mutató:
48 kérdőív került kiosztásra, 39db érkezett vissza kitöltve (81 %).
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Megfelelőnek tartják a gyermekekről kapott információt.
Pozitívan értékelik az óvoda munkáját.
Szimpatikus a családias légkör.
Változtatás szükségessége: épület karbantartása, udvari játékok szükségessége.
A szülők többsége részt vesz a csoport életében.
Különböző programokkal, társadalmi munkával lehetne bevonni a szülőket az óvoda
életébe.
A szülők a problémákat elsősorban az óvónőkkel beszélik meg.
A neveléssel kapcsolatos problémákhoz nagyon sok segítséget kapnak az óvónőktől.
Az évzárókat és a kirándulásokat maximálisan igénylik.
A nyílt napokat igénylik, de a részvétel a munkahelytől függő.
A minősítésben a szülők nagy része maximális, 5 pontot adott.

Az idei tanévben az óvónők körében végeztünk önértékelést:
Az önértékelési mérés eredménye: 83%
További feladataink a 70 % alatti mutatók javítása:
• naprakész adminisztráció
• igyekezet, szorgalom
• pontosság
• intézményünk szabályozott folyamatainak ismerete.
Az óvoda működésével kapcsolatos kérdésben az óvoda menedzselését tartották fontosnak a
pedagógusok a fennmaradás érdekében.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Mindenkinek a fejlődésben vannak állomások, amelyik mindegyike fontos. A gyermekek
életében az óvodai évek fontosak, hiszen
 tájékozódnak a világról, önmagukról;
 meg kell találniuk a helyüket egy csoportban;
 megtanulják, hogy a viselkedésük következményekkel jár.
Ebben segítenek a szakmailag és mentálisan felkészült óvónők és az összes dolgozó úgy, hogy
 anyanyelvi nevelésük fejlődését biztosítják;
 előcsalogatják a gyermekeinkben rejlő tehetségeket,
 támogatják a gyermekeket, amikor felfedezik a világot és környezetüket,
 helyesbítik a téves információkat.
Példamutató magatartásukkal hozzájárulnak, hogy a különböző családi háttérrel rendelkező
gyerekeink összehangolódjanak – elfogadják egymást -, együttműködve játszanak, gyakorolják
a társadalmilag elfogadott viselkedést, érdeklődjenek a játékok és a szabályok iránt.
Az óvodánk – kis létszámú közösség révén – családias légkörben való neveléssel
megteremtette a gyermekeink fejlődéséhez szükséges hátteret.
A szülők az óvodával és az ott dolgozókkal való elégedettségét nemcsak a magas mutatók
tükrözik, hanem az is, hogy közös programokra (szalonnasütés, kirándulás, játszónap, ünnepi
készülődés) van igény. A szülők részéről egyfajta elismerés, megbecsülés az is, hogy a
második, - harmadik gyermekünket is ebbe az óvodába íratják.
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MAROS ÓVODA
1. A minőségpolitika végrehajtásának érdekében óvodánkban minőségfejlesztési rendszert
működtetünk. A minőségfejlesztési tevékenységünk során folyamatos önértékelés
keretében a partnerszabályzatnak megfelelően, rendszeresen mérjük partnereink
igényeit, illetve elégedettségüket.
Ez a lépés a 2009-2010. nevelési év minőségirányítási munkatervének feladatlépései
közé tartozott. A mintavételi szabályzatban meghatározott célcsoport közreműködésével
történt. A mérés eredménye jól megfelelt a minőségirányítási céljainkban meghatározott
mérési mutatónak, így intézkedési terv készítése nem vélt szükségessé.

2. Előttünk álló feladat volt ebben a nevelési évben a minőségfejlesztési programunkat
meghatározó jogszabályok változásainak ismertetése. A nevelőtestület minden tagja
tudomásul vette.

3. Rövidtávú céljaink közé tartozott:
•

Az óvodásaink számára rendszeresen olyan programokat szervezzen az óvoda,
ahol élményhez, tapasztalathoz, ismeretekhez jutnak a gyerekek, és az óvodai nyílt
napok és egyéb rendezvények által a családok.

•

Belső értékelési, önértékelési, teljesítményértékelési rendszer kidolgozása.
Az értékelés a felsorolt alkalmazottakra vonatkozott:
o

óvodavezető

o

óvodapedagógus

o

dajkák

o

technikai dolgozók

4. Középtávú céljaink:
A pedagógiai munka minőségét megtartva növelni a képzettségi szintet.
5. Hosszú távú terveink.
•

Személyiséglapok folyamatos vezetése

•

Fejlesztési tervek vezetése

•

Naprakész pedagógiai dokumentációk

6. Szakmai munkaközösségek fejlesztő foglalkozásainak lehetőségei, tapasztalatszerzései
és az intézményközi munkaközösségek tagjainak gyakorlati segítségadásai
hozzájárultak a feladat lépéseinek tervezéséhez, előkészítéséhez, illetve
megvalósításához.
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Az eredmények ismeretében fogjuk a jövőben is meghatározni szakmai céljainkat,
feladatainkat.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Fiunk, Dani az elmúlt tanév utolsó heteiben járt először óvodába, ez a beszoktatás időszaka
volt, amit megkönnyített az, hogy az azóta iskolássá lett nővére mellett tette. Könnyű
beilleszkedését, lelkesedését jelzi, hogy rövid idő ellenére rögtön szerepet vállalt az évzáró
műsorában.
Az idei évet már egyedül kezdte, az első reggeleken könnyek nélkül maradt ott az óvodában, s
délután jókedvűen mesélt a csoportjában történtekről. Így van ez azóta is, bárki megy is érte a
családból, kiegyensúlyozottnak, jó hangulatúnak látjuk.
Szinte élvezettel fogadja a közösségi szabályokat, ezekre otthon is játékosan figyelmeztet
bennünket. Az óvoda kulturált berendezésével, környezetével, szép belső tereivel és udvarával
már önmagában nevel, az óvónők és segítőik rendkívül kedvesek, segítőkészek.
Érezhető, hogy a pedagógiai program kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést.
Ezt jelzi a mellékhelyiségek rendje, a gyümölcsnap, a változatos étrend, a rendszeres
testnevelés és a sok szabadban töltött idő is. Különösen sikeres volt a családtagokkal együtt
töltött sportnap.
A kulturális foglalkozásokat színházba járás színesíti. Nagyszerű lehetőség az angol nyelv
játékos tanulása. Az évzáró műsor, illetve az angolosok évet záró bemutató foglalkozása is
bizonyítékát adta az óvodapedagógusok magas szintű felkészültségének, lelkesedésének.
Biztosak lehetünk abban, hogy az elmúlt hónapok eredményesen szolgálták a gyermekek
közösségbe illeszkedését és ismereteik bővítését.

MESEVÁR ÓVODA
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA:
Az intézményi minőségirányítási munkánk kezdetekor meghatároztuk, hogy számunkra a
minőség a céljainknak való megfelelés, mely partnereink elégedettségén alapul. Ezt a munkát
az alkalmazotti közösség együtt, a minőség fontossága iránt érzett elkötelezettséggel vállalta
fel. Őszintén hisszük azt, hogy a minél színvonalasabb, minőségi munkánk segíti az intézmény
szakmai céljainak teljesülését, folyamatos ellenőrzését a partnerekkel és a fenntartóval
együttműködve. Intézményünkben szervezeti átalakítást nem terveztünk, hiszen az eddigi
felépítés alkalmas a hosszú távú intézményi modell fejlesztésére.

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJAI
A Fenntartó általános céljai:
Ebben a tanévben intézményünkből 39 gyermek lett iskolaköteles, melyből a következő évben
30 kezdi meg iskolai tanulmányait.
- Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása:
Intézményünkben 14 hátrányos helyzetű gyermek járt, mely intézményünkben inkább az
anyagiak és a szülők iskolázottságának hiányában mutatkozik meg. Közülük 7 gyermek
nevezhető halmozottan hátrányosnak, őket fokozott figyelemmel kísértük, támogattuk.
Az idei tanévben két szakértői bizottsági vizsgálatra volt szükségünk, a nevelési tanácsadó
vizsgálatán résztvevő gyermekeink közül 6 gyermekünk vett részt egyéni fejlesztésen.
Logopédiai ellátásban az idei évben 18 gyermek részesült.
Az intézményen belüli, egyéni fejlesztésre szoruló gyermekeinknek nagy segítséget jelentett
intézményünk 3 fejlesztőpedagógusa.
- Hatékonyabb egészségnevelés:
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Mai világunkban nagyon sok káros hatás éri gyermekeinket, ezért kiemelt jelentőségű már
ebben a korban az egészséges életvitel igényének megismerése. Nagy felelőssége van
óvodapedagógusainknak, hogy kialakítsák a csoportokon belül a megfelelő szokásokat,
életmód mintákat. Az idei évben is a szülőkkel együttműködve szerveztünk egészségnevelő
programokat: szüreti tevékenységek, gyümölcsnapok, egészségnapok, szabadtéri mozgásos
programok, kirándulások.
- Mindennapos testedzés javítása:
A mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása nálunk kiemelt feladat, ennek megfelelően
minden alkalmat megragadtunk, hogy a közös mozgás örömforrás, de egyben hatékony
fejlesztési lehetősséggé is váljon. Szokásos mozgás lehetőségeinket az idei évben is
felajánlottuk, így idén is kétszer úsztak, korcsolyáztak a gyermekeink a mindennapos tornán, a
testnevelés foglalkozásokon, a sétákon, a kirándulásokon kívül. Délutáni programként
választható volt a tartásjavító és lábboltozat erősítő „ Pingu „ torna. Tornaszoba nélkül a
csoportokban, a szabad levegőn, az udvaron is mindig biztosítottuk a rengeteg, jó és esztétikus
tornaeszközünkkel a mozgás lehetőségét.
- Dolgozók továbbképzésével a szakmai munka javulása:
A tanévben saját szervezésben, intézményünkben bonyolítottunk le egy továbbképzést, mely
nagyon sikeresnek mondható. Ezen a tanfolyamon öt dolgozónk vett részt, így ők sikeresen
végezték el Kulcsár Mihályné „A kompetencia alapú óvodai nevelés programja” című
továbbképzését.
Az intézmény horvát nemzetiségi óvónője Horvátországban részese lehetett egy „ Horvát
nemzetiségi módszertani szemináriumnak”.
Intézményünk fejlesztőpedagógusai egy testnevelés foglalkozást és egy mindennapos tornát
mutattak be a Berzsenyi Dániel Főiskola testnevelés szakos hallgatóinak.
A Fenntartó intézményünkre vonatkozó céljai:
- A közös mozgás öröme, a szabad mozgástevékenység lehetőségeinek kihasználásával
a testi képességek fejlesztése:
Szokásos programjainkkal, úszásoktatással, korcsolyaoktatással, tartásjavító tornával és a
fokozott szabad levegőn való testedzéssel az idei tanévben is folyamatosan fejlesztettük a
gyermekeink testi képességeit.
A hagyománnyá váló gyermekhét programja közé csoportok közötti váltóversenyt szerveztünk,
ami nagyon tetszett a gyerekeknek, lelkesen küzdöttek.
Két csoportunkból részt vettek nagycsoportosaink egy közlekedési versenyen, ahol szépen
teljesítettek.
A szabad mozgáslehetőség minél szélesebb körű kihasználását az udvari játékaink
fejlesztésével és tornaeszközeink gyarapításával segítettük.
- A prevenció és célirányos fejlesztő tornaeszközök beszerzése külső források bevonásával:
Az udvari mozgástevékenység tárgyi feltételeit belső forrásból, képviselői segítség bevonásával
tudtuk javítani. Az EU – szabványnak megfelelő új udvari mászókás, csúszdás játék készült a
kisebbeknek és a szülők összefogásának, anyagi támogatásának köszönhetően,az egyesület
segítségével egy nagy trambulin került udvarunkra.
- A horvát identitástudat megőrzése, a nemzetiségi kultúra megismerése által váljék
teljesebbé a horvát kisebbség nyelvén folyó kommunikáció, a vers, a mese és az ének
elsajátítása:
A horvát – magyar csoportban folyó nemzetiségi kultúrát, szokásokat megismertető,
felelevenítő tevékenységeket az idei tanévben változatosabbá tette a Falumúzeumban
megrendezett Nemzetiségi Napon való részvétel és a Horvát Önkormányzat által szervezett
karácsonyi műsor.

AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CÉLOK
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Intézményünk mind a minőségpolitikája meghatározásával, mind minőségcéljai
megfogalmazásával kifejezésre juttatta, mely feladatokat szükséges megoldani, mit kell
figyelemmel kísérni és miben kell segítséget nyújtani.
Ebben a tanévben számunkra legfontosabb céljaink:
- Céljaink között kiemelkedő fontosságot kell kapnia a rajzolás, mintázás, kézimunka
megvalósulásának.
Kiemelt nevelési területként eddig is nagy hangsúlyt kapott a vizuális nevelés óvodánkban. Az
idei évben arra törekedtünk, hogy egymástól új technikákat, ötleteket átvéve színesítsük saját
feladattárunkat, ezt segítette vizuális munkaközösségünk is.
Külön figyelmet fordítottunk azokra a gyermekekre, akiknek szükségük volt arra, hogy
érzelmeiket a rajzolás során feldolgozhassák és a bennük lévő feszültségeket csökkenthessék.
Gyermekhét programunk keretein belül ismét kiállítást szerveztünk az óvodában gyermekeink
éves munkájából, mely szépen díszítette az intézmény folyosóját. Az udvari „rajz falon”, a
csoportok között, aszfaltkrétával hirdettünk rajzversenyt, ahol izgalmas, színes és vidám
munkák készültek.
- Tudatosan és tervszerűen szervezzük meg a szülőknek nyújtott tájékoztatás lehetőségét.
Vizsgálataink során kiderült, hogy a szülők egy része kevesli a gyermekéről kapott tájékoztatás
mennyiségét. A mindennapi beszélgetések során, a szülői értekezletek során kellő lehetőség
áll a szülők rendelkezésére, csak figyelmeztetni kell őket a tájékoztatás módjáról.
- Ebben a tanévben színesíteni és gazdagítani szeretnénk a már hagyománnyá váló
gyermeknapra szervezett gyermekhét programját.
Egyesületünk pályázatot nyújtott be a gyermekhét programjának támogatásához, mely
pályázatot sikeresnek ítélték és ezzel olyan anyagi támogatást kaptunk, mellyel gazdagíthattunk
programjaink sorát. A heti élmények: a tűzoltóautó. a rendőrautó, a zenés gyermekműsor, a
táncos fellépők, a rajzkiállítás, a bábozás, a sportverseny, a homokvárépítő verseny és a
fagyizás – sok örömet okoztak gyermekeinknek.
Szeretnénk, ha zökkenőmentesen sikerülne a gyermekek részére biztosított angol
nyelvoktatás bevezetése.
Nagyon megszerették a gyermekeink a nyelvoktatást. Sikeresen beosztottuk az időt, hogy az
újonnan kialakított fejlesztőhelységben, mind az angol, mind a logopédia és az egyéni
fejlesztések is megvalósulhassanak. A helység kialakításához kapott pályázati pénzből
alkalmas és számunkra nagyon szükséges termet tudtunk kialakítani.
-

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÜNK
A VEZETÉS FELADATA
A vezető elvárásokat fogalmaz meg a megfogalmazott minőségi célok megvalósításához. Az
idei évben külön figyelmet fordított az újonnan érkező gyermekek beszoktatására, a különböző
csoportok szokás- szabályrendszerének megfelelő kialakítására és a gyermekek szocializációs
szintjének, viselkedésének megfigyelésére. A vezető által reálisan felállított követelmények
hatással vannak a minőségre és folyamatosan arra törekedett, hogy egészséges, biztonságos
munkahelyi környezet alakulhasson ki.

A TERVEZÉS FELADATA
Az intézményünk tervezési feladatai közül a szülőkkel, családokkal való közös programok
megtervezése került ellenőrzés alá, segítve az egyes csoportokban már kialakult szokások és
hagyományok egymással való megismertetésével.
A gyermeknappal kapcsolatos gyermekhét program gazdagítása minden óvónő részvételével,
ötleteivel valósult meg.

A MŰKÖDTETÉS FELADATA
Az óvodai folyamatok működtetése során elengedhetetlen a megfelelő adminisztráció,
melynek naprakésznek kell lennie, hiszen sokkal nehezebb a pótlás, az elmaradás behozása.
Az idei tanévben fokozott figyelem kísérte a csoportnaplók folyamatos ellenőrzését.
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Az intézmény saját naplójának elkészítésével is az volt a cél, hogy könnyítse az adminisztrációs
munkát, hiszen a számunkra fontos, nekünk megfelelő módon rögzíthetjük benne fejlesztési
munkánkat.

AZ ELLENŐRZÉS FELADATA
A pedagógiai nevelőmunka vizsgálata a vezető által végzett csoportlátogatással valósult meg,
mely az év folyamán minden csoportban megtörtént. A gyermekek fejlődésén túl a rajzolás,
mintázás, kézimunka, az anyanyelvi nevelés és egy csoportban a nemzetiségi nevelés
eredményessége került ellenőrzés alá. A megfelelő következetes, objektív ellenőrzés elősegíti
az eredményességet és az előrehaladást. A folyamatos visszajelzés segíti a megfelelő
módszerek, eszközök kiválasztását.
Az írásbeli munkák közül az csoport naplók, a gyermekvédelmi dokumentációk és a felvételi és
mulasztási naplók pontos vezetése került fokozott ellenőrzés alá.

A MÉRÉS FELADATA
Nevelőtestületünk az intézményi minőségirányítási program elkészítése során döntötte el,
hogy milyen mérési lap alapján vizsgálja. Ezek pontos vezetése és ellenőrzése volt az ezévi
feladatunk.
Dolgozóink egyetértve döntöttek arról, hogy megpróbálunk egy számunkra kedvezőbb,
egyszerűbb és pontosabb gyermek mérési lapot kidolgozni.

ÖSSZEFOGLALÁS
Partnereink véleménye intézményünkről tükrözi, hogy mindent megteszünk gyermekeink
beilleszkedésének, fejlődésének érdekében, hiszen szerintük óvodánkra a családias légkör, a
gyermek centrikusság és a figyelem fontossága jellemző, melyet nagyon jól megalapoz
összetartó közösségünk.
A 2009/2010 – es tanévben is sikerült hosszú távú céljaink megoldására eredményeket
felmutatni: megtörtént intézményünk nyílászáróinak cseréje és udvari játékaink
szabványosítása intézményi forrásból és képviselői keretből folytatódott (883 000 Ft - udvari
mászókás, csúszdás játék).
Tárgyi felszereltségünk javítását az eszközfejlesztési támogatás ( 1.000.000 Ft - csoport
bútorzata, szőnyegek, bababútorok, képességfejlesztő játékok, ágyhuzatok), az egyesületi
pályázati nyereményünk ( 150.000 Ft - a gyermekhét programjának gazdagítása ) és az
egyesületünknek juttatott 1 % - os adófelajánlás (gyermektakarók teljes cseréje és az óvodán
belüli szükségessé vált felújítás, átalakítás) tette lehetővé.
Szülői támogatással és gyűjtéssel egy nagy trambulin került udvarunkra, melynek
balesetmentes rögzítését egy vállalkozó végezte önzetlen felajánlásként.
Az idei évben az óvoda és az egyesület támogatásával - 125 000 Ft értékben - nagyon szép
ajándékok kerültek a csoportok karácsonyfái alá.
Minőségirányítási szervezetünk ( a minőségi kör ) az IMIP –ben meghatározott céloknak
megfelelően működik, ezért nem volt szükség változtatásra.
A tanév pozitív eredményei alátámasztották, hogy intézményünkben a partnerközpontú óvoda
megteremtése, mint cél, igazolva látszik, mivel tevékenységeink partnereink elégedettségét
szolgálják. Óvodánk jó úton halad, hogy úgy alakítsa a működését, hogy az a dolgozók és a
partnerek számára is a helyi minőség elérését szolgálja.
Dolgozóink az óvodai beíratáskor érzékelték óvodánk jó hírét, igazolva látták munkájuk
minőségi elismertségét.
Az idei tanévben végzett vizsgálatok, mérések igazolják, hogy intézményünk minősége
összességében javult.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
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Az intézmény minősége, mind oktatás – nevelés, mind tárgyi téren, a szülői közösség által
megfogalmazott vélemény alapján, összességében javult. Az intézmény alkalmazottai nagyon
készségesen, figyelmesen közelítettek a gyermekekhez és a szülőkhöz egyaránt.
Kiemelnénk az általunk fontosnak tartott partnerek érdekében tett tevékenységeiket:
- Nagyon pozitív, segítőkész volt a pedagógusok szülőkhöz, gyermekekhez való viszonya
és az idei évben megrendezett családi programokkal megerősítették a már kialakult
nagyon nyitott, baráti, jó kapcsolatot./pl. Adventi készülődés, SZM-bál, kerti
összejövetelek /
- Minden lehetőséget kihasználnak, hogy az óvoda tárgyi felszereltségét, esztétikáját
javítsák, mindig fontosnak tartják az előkert virágosítását, folyamatosan végzik a belső
felújítási munkákat/csoport bútorzata, szőnyegei; új fejlesztőhelység kialakítása, stb./,
Mi szülők is szívesen segédkezünk, ha szükséges, amiben tudunk, mert tudjuk,
mennyire nehéz az anyagi fedezet biztosítása.
- Mindent megtesznek az intézmény segítésére és támogatására létrehozott egyesület
működtetéséért, mellyel gyermekeink érdekeit szolgálják. Mi adónk 1 % - ának
felajánlásával segíthetünk. Folyamatosan pályázatokat ad be az egyesület, melyek
sikerét látjuk visszaforgatva gyermekeink mindennapjai során./ pl. új gyermektakarók,
gyermekhét programjának támogatása, új homokozó játékok, stb./
- Az óvoda nemzetiségi nevelési programja hatékony, a gyermekek ismerkednek a horvát
nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal.
- Minden lehetőséget felkutatnak, hogy a gyermekek szabad levegőn való tartózkodását
megfelelően, változatosan biztosítsák, ennek érdekében folyamatosan fejlesztik az
óvodaudvart. /pl. új csúszdás játék /
- Aktívan segítették az iskolaköteles gyermekek szüleinek iskola választását,
következetesen végezték az iskolára való alkalmasság vizsgálatát, a gyermekek
szükséges fejlesztését.
- Az újdonságként megjelent angol nyelvoktatás megszervezése és lebonyolítása
zavarmentes volt, de bizonyossá vált, hogy szükséges volt a külön fejlesztőhelység
kialakítása.
- Minden szülő számára nagyon megnyugtató, hogy a gyermekeket alaposan
megismerve állandóan szem előtt tartják az óvoda dolgozói a gyermekek egyéni igényeit
és mindennap kielégítő tájékoztatást adnak az óvodásokról.
- A hátrányos helyzetű gyermekekkel való fokozott gondoskodást láthatóan fontosnak
tartják, folyamatosan segítik, támogatják őket.
Az egész tanév folyamán biztosítottnak láttuk gyermekeink megfelelő fejlődését, jól érezték
magukat a dolgozók által kialakított családias légkörben. Az intézmény dolgozóinak minőségi
munkájában továbbra is bízunk és lehetőségeinkhez mérten szívesen támogatjuk őket.

42

MOCORGÓ ÓVODA
Az utóbbi évtizedben a hazai közoktatásban megjelent a minőségelvű gondolkodás
és cselekvés igénye.
A Közoktatási Törvényben a minőség biztosítás, minőségfejlesztés, minőségirányítás
fogalmak már törvényileg is megfogalmazódtak.
2004.-ben elkészítettük és működtetjük minőségirányítási programunkat.
A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet
évente értékeli. Az értékelést megküldjük a fenntartónak és a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozzuk.
Óvodánkban a helyi program elkészítése, majd bevezetése és módosítása, a minőségi
munkavégzésre való törekvés, a nevelési folyamat központjába áll. A minőségelvű
gondolkodás, cselekvés a hazai közoktatás fejlődéséhez hasonlóan még fontosabb
szerepet kapott.
Megtapasztaltuk a minőségfejlesztési programunk mindennapi tevékenységünkre
gyakorolt hatását. Érzékeljük, hogy a magas szakmai színvonalon végzett munka sem
működhet megfelelően, ha nem vesszük figyelembe a partnerek elvárásait. Ebből
adódóan saját környezetünknek, helyi sajátosságainknak megfelelő tartalommal
terveztük, végeztük és a jövőben is végezzük a minőségfejlesztésre irányuló
tevékenységünket.
A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése meghatározott, a nevelőtestület által
elfogadott alapelvekre épül.
A dokumentum működtetésével való elégedettséget az elégedett és az elégedetlen partnerek
megoszlása mutatja meg.
Az értékelés irányított folyamat.
1. A Fenntartó elvárásai:
1. / 1. A fenntartó általános elvárásaiból adódó célok:
•

„Az óvodák programkínálatukkal, családias légkörükkel, a szülők számára biztosított
előzetes tájékoztatással segítsék elő, hogy nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos
helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába.”
Évek óta színes, tartalmas programokat szervezünk óvodánkban. Ügyelünk arra,
hogy azon gyermekek, akik a szomszédos bölcsődébe, a Családok Átmeneti
Otthonába, illetve a lakótelepen élnek megismerkedjenek a munkánkkal.

Esélyegyenlőségi Programunkhoz híven hangsúlyozottan figyelünk a hátrányos
helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekre.
Ezen családok gyermekei számára továbbra is kerestük a különböző lehetőségeket,
hogy az anyagi vonzatú programjainkba ők is részt vehessenek. (színház, uszoda…
stb. látogatása ) Óvodán belül a tehetséggondozást számukra még körültekintőbben
valósítottuk meg, hiszen az óvodán kívüli fizetős programokat ők nem mindig tudták
volna igénybe venni.
Óvodánkban szervezett programok:
- Márton napok
- óvoda kóstoló,
farsangi hét,
- néptánc találkozó,
- sport rendezvények
- gyermeknap
- karácsonyi barkács délutánok
- juniális
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Ezen programok segítségével nyitottá váltunk a leendő óvodások számára. Sikerült
megismerni őket, illetve betekintést nyerhettek óvodánk mindennapjaiba.
2009/2010-es nevelési évben 45 fő hátrányos helyzetű és ebből 25 fő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekünk volt.
A felvett gyermekek száma a nevelési évben 158 fő.

•

„Vegyenek részt a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának városi szintű
koordinációjában.”
A gyermekvédelmi felelőssel napi kapcsolatban voltunk, a városi munkaközösség
foglalkozásait, valamint a szervezett továbbképzéseket rendszeresen látogatta.
Figyelemmel kísérte a jogszabályi változásokat és ezekről folyamatosan
tájékoztatott bennünket. Bármikor fordulhattunk hozzá problémás helyzettel. A
családok egyre nehezedő körülményei azt eredményezik, hogy egyre többször
kérünk segítséget tőle.
Naprakészsége fontos a problémás helyzetek megoldásához.
Kirívó eset ebben a nevelési évben nem volt.
A kapcsolattartás folyamatos koordinációt igényelt és a jövőben is igényel.

•

„A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, önképzéssel folyamatosan emeljék a
szakmai munka színvonalát.”
Az óvodapedagógusok maximálisan kihasználták a szakmai továbbképzések
lehetőségeit.
Két óvodai csoportban bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai nevelés, az
ehhez szükséges továbbképzéseket az óvodavezető és a csoportok óvónői
végezték el. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére irányuló
továbbképzésen az óvoda gyermekvédelmi felelőse vett részt.
Óvodapedagógusaink bővítették idegen nyelvi ismereteiket német, angol nyelvi
képzés terén.
A továbbképzéseken szerzett ismereteket beépítették munkájukba.
Az óvoda többi dolgozója élt az önképzés kínálta lehetőségekkel.
A szakmai folyóiratokat rendszeresen forgattuk. Az ott található ötleteket, újszerű
kezdeményezéseket megpróbáltuk munkánkba beépíteni.

Összegzés: ebben a nevelési évben úgy ítéljük meg, hogy eleget tettünk a fenntartó
általános elvárásainak, a célokat
képességeinkhez mérten teljesítettük.

1./2. A fenntartónak intézményünkre meghatározott céljai:
•

„Az egészséges életmódra nevelés és az edzettség érdekében a feltételek folyamatos
javítása külső anyagi erőforrások felhasználásával.”
Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges életmód és az
egészséges táplálkozás megvalósítására. Heti rendszerességgel szerveztünk
gyümölcs és zöldség napokat.
Arra törekedtünk, hogy a hátrányokkal küzdő családok gyermekei is megfelelő
vitamin mennyiséghez jussanak.
Mivel nekik gondot jelent az egészséges táplálkozás megvalósítása otthoni
körülmények között.
Sokat tartózkodtunk a szabad levegőn, kirándultunk, mozogtunk, ezzel is próbáltuk
elősegíteni gyermekeink edzettségét.
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A célok megvalósítását ebben a nevelési évben is fontos feladatunknak tartottuk. Az
anyagi forrásokat – mivel egyéb lehetőségeink nincsenek – pályázatok írásával
biztosítottuk. Az elnyert pályázati támogatásokat szakmai munka színvonalasabbá
tételére fordítottuk.
Nyertes pályázatok:





•

Márton nap a MOCORGÓBAN
Márton hét a MOCORGÓBAN
Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése.
Népi kultúra helyi hagyományokra épülő ápolása.
Néptánc találkozó.

„A mozgásra épített nevelési feladataikhoz kapcsolódóan vegyenek részt az óvodásoknak
szervezett városi sportrendezvényeken.”
A testi nevelést választottuk a Helyi Nevelési Programunk fő irányelvének. Egész
évben nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek mozgás fejlesztésére. A 2009 nyarán
elkészült tornatermünk rengeteg mozgás lehetőséget biztosított csoportjaink
számára. Az udvar adta mozgáslehetőségek maximális kihasználására törekedtünk.
A város által kínált valamennyi mozgásos rendezvénybe bekapcsolódtunk. A
rendezvényeken maximálisan helyt álltunk.





Váci futball kupa
Derkovits kupa
„Ügyes ovis”
Csótó-futáson magas létszámmal vettünk részt ( ősszel és tavasszal )

• „Élmény gazdag és változatos mozgáslehetőségek biztosítása.”
Gazdag mozgásos programokat és rendezvényeket biztosítottunk gyermekeink számára. Egész
nevelési évben az óvodások életét számtalan élmény hatotta át. ( kirándulások,
lovarda,
séták, úszás, ovis torna,
jégkorcsolya, juniális.) Éltünk az
önkormányzat által biztosított lehetőséggel, amely lehetővé tette ősszel és
tavasszal a Kalandváros város ingyenes látogatását.
Több csoportunk ellátogatott a Saághy István Erdészeti Központba, ahol a sokféle
mozgásfejlesztő eszközöket maximálisan kihasználták.
A szülők örömmel fogadták a rengeteg mozgásos programot.
Óvodánk jól felszerelt sport udvara lehetőséget adott a napi rendszeres mozgásra.
A csoportszobában rengeteg fejlesztő eszköz állt mindig a gyermekek rendelkezésére.
A tornatermünk a gyermekek fejlesztését biztosította napi szinten.
Az ovis torna, a testnevelés foglalkozások élmény gazdagok volt.
Igénybevettük a jégpálya kínálta mozgás lehetőséget. Valamennyi csoportban
megvalósult a gyermekek vízhez szoktatása, illetve úszás oktatása.
Összegzés:
Sikerült a gyermekek állóképességét javítanunk, szervezetüket edzenünk,elégedettek
vagyunk az általunk kitűzött célok teljesítésével.
1./ 3. IMIP céljaink
A rendszer működtetésével a kitűzött minőségi céljaink elérése érdekében kiemelten
foglalkoztunk.
 A feladatokat minden csoportban eredményesen teljesítettük. ( HOP-ban
megfogalmazott célok )
 Partnerközpontú működés megvalósítására folyamatosan törekedtünk.
 A partnereink elvárásaihoz mindig igazodtunk lehetőségeinknek megfelelően.
 A gyermekek minőségileg garantált fejlődésének biztosítására törekedtünk a
csoportokban.
 Folyamatosan biztosítottuk nevelő munkánk színvonalának láthatóságát.
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 A minőségi munka iránt az óvodavezető, az óvodapedagógusok és a technikai
dolgozók együtt működő
készsége állandó.
 A TEAM munkát a következő években próbáljuk tovább fejleszteni, a kollégák
bevonásával.
 Mérési eredményeink javulást mutatnak, ennek megtartására törekszünk.
 Partneri méréseink eredményei is javulást mutatnak.
 Mindent megtettünk, illetve a továbbiakban is megteszünk a hátrányokkal küzdő
gyermekek fejlesztése érdekében.
Összegzés: a kitűzött célokat teljesítettük, összességében az IMIP céljaink
megvalósításával elégedettek vagyunk.
2. Minőségfejlesztési rendszer
Óvodánkban biztosított:

•

A vezető elkötelezettsége, felelőssége.
A vezető elkötelezett a minőség iránt. A működés rendjéhez, a szervezeti kultúra
fejlesztéséhez szükséges
erőforrásokat folyamatosan biztosítja, a partneri igényeknek és a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
A külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a
minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai
program felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, az irányított önértékelés
lebonyolításával segíti a minőségi
munkát.
A dolgozóink felelősségvállalása a pedagógus etikának megfelelő, azonban vannak
olyan kollégák, akiknek
magatartása, kívánnivalókat hagy maga után.
Dokumentumaink törvényszerűek, jóváhagyottak. A naprakészség, tartalmi
összeszedettség precizitás jellemző
valamennyi írásos anyagunkra.
Ebben a nevelési évben szükségessé vált több szakmai anyagunk átdolgozása. (HOP,
Minnőségirányítási Program )
A kompetencia alapú nevelési program csomag bevezetése megkívánta egy
Innováció kidolgozását is óvodánkban.
•

Tervezés.
Tevékenységeink kiszámíthatóak, egymásra épülnek, ellenőrizhetők, eddig is erre
törekedtünk óvodai
életünk tervezése során.
Tervezésünk szintjei: - Stratégiai: ( HOP, MIP, SZMSZ )
- Operatív: ( Éves munkaterv, Ellenőrzési terv, Munkaközösségi
terv, Csoportnapló, Egyéni fejlesztési terv, fejlesztő lapok)
Nevelés értekezleten teljes körű tájékoztatást kaptunk a 2009/2010.-es nevelési év
céljairól,
feladatairól, személyi-, tárgyi feltételekről, munkaközösségi tervekről, a nevelési év
rendjéről.
A 2009/2010-es nevelési év értékelése megtörtént.
•

Ellenőrzés.
Az ellenőrzés folyamatosan történt az évente összeállított munkaterv részét képező
ellenőrzési terv alapján magadott szempont szerint egy-egy tevékenység
megfigyelésére ki terjedve.
Ellenőrzést végezték: óvodavezető, munkaközösség vezetők
Jobbítás érdekében az apróbb hiányosságokat mindig az érintett dolgozókkal
beszéltük meg.
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•

Mérés, értékelés.
Azt vizsgáltuk a minőség értékelés során, hogy a megfigyelt tevékenység a kitűzött
céloknak megfelel-e. Információt szereztünk a célok elért szintjéről, a megvalósulás
hatékonyságáról.
A mérés-értékelés alapját az adatgyűjtés, megfigyelés képezte, amely minőségi
elemzésre késztette a dolgozókat.
( A módszereket a mérési területeknek megfelelően választottuk ki.)
A mérés eredményét írásban rögzítettük, összevetettük az előző évek
tapasztalataival.
A mellékelt grafikon az eredményeket tükrözi.

•

Értékelés.
Szakmai, innovatív értékelésről beszéltünk. Az összegzett eredményekről a felelősök
számoltak be, értékelték a testület munkáját. A jobbítás szándékával fogalmazódtak
meg az elhangzott vélemények.

Nevelőtestület értékelése.
A fenntartónak: - az általános elvárásaiból adódó céloknak és feladatoknak eleget
tettünk.
- az óvodánkra meghatározott elvárásait maximálisan teljesítettük.
A partneri elégedettség mérése, pozitív visszajelzést eredményezett.
Összegzés: minőségfejlesztési rendszerünkkel elégedettek vagyunk.
Összességében az IMIP működtetése óta az óvoda minőségi munkája folyamatos javulást
mutat. Az eredmények szemmel láthatóak. A gyermekek és felnőttek igazodnak a
szabályokhoz, elvárásokhoz. Kézzel foghatóvá válik a napi munka.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A Mocorgó Óvodában folyó szakmai munkával, az óvodavezető, az óvónők, a technikai
dolgozók felkészültségével, a gyerekekhez, szülőkhöz való pozitív irányultságával a szülők
közössége maximálisan elégedett.
Az óvodavezetővel nyílt, őszinte a szülők, a szülői szervezet kapcsolata.
A felmerülő probléma helyzetekre, kérdésekre, észrevételekre az óvodavezető
óvodapedagógusokkal együtt odafigyel, lehetőség szerint mindig megoldást keres, reagál.

az

A nevelési év elején tájékoztatást kapunk az óvoda éves céljairól, feladatairól, programjairól, a
vezetőtől, aki kéri a szülők ötleteit, javaslatait a jobbítás és az óvodai élet színesítése céljából.
Igényli a támogatást, a segítséget a többi szülővel való napi kapcsolattartást, valamint a
felmerülő problémák tolmácsolását.
A nevelési év végén beszámol az elért eredményekről esetleges megoldatlan feladatokról,
majd ismételten kéri a szülők tapasztalatait, észrevételeit az eltelt időszakkal kapcsolatosan.
Minden esetben, - ahol a szülői szervezetnek javaslattevő, egyetértési vagy döntési joga van - ,
biztosított jogaink gyakorlása.
A csoportok óvónőire a nyitottság, közvetlenség a jellemző, az esetleges gondjainkat,
problémáinkat mindig meg tudjuk beszélni, kérhetjük segítségüket, véleményüket. Ők is
támaszkodhatnak ránk, ha szükséges.
Az óvoda technikai dolgozói is mindent megtesznek gyermekeink érdekében. Aktív részesei a
napi gondozási feladatoknak, biztosítják a tiszta, rendezett óvodai környezetet. A velük való jó
kapcsolat kiépítésére is gondosan ügyelünk.
Ismerjük az óvoda átdolgozott Helyi Nevelési Programját, nagyon jónak tartjuk.
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Az óvoda szebbé vált a nyár folyamán az EU-s pályázat segítségével. Gyermekeink még
kulturáltabb körülmények között nevelődhettek, fejlődhettek a 2009/2010-es nevelési évben. A
tornaterem kínálta mozgás lehetőségek sokoldalúan fejlesztették az ovisokat.
A TÁMOP Kompetencia alapú programcsomag bevezetése örömmel és várakozással töltött el
bennünket. Ezen új kezdeményezés alkalmazása a kicsik fejlődésének érdekében történt.
Gyerekeinknek számára eddig is biztosított volt szeretetteljes légkörben a sokszínű, sokféle
tevékenységi forma.
Az óvoda egész napját a játék hatja át, de emellett számtalan ismeret és élményszerzési
lehetőséget, tevékenységet biztosítanak az óvó nénik.
Folyamatosan betekintést nyerhetünk az óvoda életébe, örömmel részt veszünk programjaikon.
(nyílt rendezvények, kirándulások).
Minden szülő fontosnak tartja a mozgást, amely az óvoda kiemelt nevelési területe. A családok
zöme lakótelepen él, így még inkább örülünk a rengeteg mozgásos tevékenységnek.
Gyermekeink részére számtalan mozgáslehetőséget biztosítottak a nevelési év egésze során
az óvó nénik. Úszás, jégkorcsolya, focizás, gyermektorna, kirándulások,… stb. E
Az óvoda rendezvényei az előző évekhez hasonlóan színvonalasak voltak. A gyerekeknek
szülőknek egyaránt élményt nyújtottak, tovább mélyítették a család és óvoda közti jó
kapcsolatot. (pl.: farsang, anyák napja, néptánc találkozó, juniális … ) Szívesen kapcsolódunk
be a közös rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. Az SZM bál ebben a nevelési évben
is nagyon jól sikerült. A szülők megmutatták, jó cél érdekében képesek megmozdulni,
cselekedni.
Dicséretes a Márton napi program sorozat ,a néptánc találkozó amelyek több évre vezethetők
vissza. Ilyen alkalmakkor még nagyobb öröm Mocorgós szülőnek lenni, jelen lenni ezen
eseményeken.
A csillogó tekintetek, boldog gyermek arcok visszatükrözik az óvó nénik sok-sok fáradozásának
eredményét.
A csoportok lehetőség szerint bekapcsolódnak a város kulturális életébe. (névadó,
karácsonyvárás)
Magam és szülőtársaim nevében gratulálunk a 2009-2010- es nevelési év színvonalas,
minőségi munkájához és az elért eredményekhez. Munkájukhoz további sikereket és sok
kedves kisgyermeket kívánok
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NAPSUGÁR ÓVODA
Az érvényben lévő közoktatási törvény értelmében elvégeztük a minőségirányítási programunk
végrehajtásának értékelését 2010. 06. 30-ig.
Az értékeléshez, nevelőtestületünk a következő alapelveket fogalmazta meg.
Alapelvünk:
- a törvényességnek való megfelelés
- az értékelés szakmai és etikai szabályainak betartása
- az értékelés eredményének nyílt, őszinte közlése
- az, hogy az értékelés eredménye az IMIP végrehajtásának javítására irányul
ÉRTÉKELÉS
Minőségirányítási programunkhoz kapcsolódva három célt fogalmaztunk meg:
• az oktatás minőségéhez
• a pedagógusokhoz kacsolódva
• az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kacsolódva
Munkánkban kiemelt hangsúlyt fektettünk eredményeink megtartására, továbbfejlesztésére, a
pedagógiai elveinkhez való hűségre, az innovációs készségre.
Az IMIP munkatervi feladatainak megvalósításába hatékonyan kapcsolódott be a nevelőtestület
mérésekkel, és kiemelt szerepet kapott a játék és anyanyelvi munkaközösség, valamint a teljes
alkalmazotti közösség.
Az IMIP végrehajtásának értékelése
egyrészt a fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó feladatok
megvalósítására,
másrészt intézményünkre vonatkozó elvárásokból adódó feladatok megvalósítására,
harmadrészt
minőségirányítási
programunkban
megfogalmazott
egyéb
feladatok
megvalósítására irányul.
Az adatfelvételhez
- kérdőívet
- adatlapot használtunk.
Szervezet
A minőségügyi rendszer irányításának szervezeti struktúrájában változás nem történt.
Az IMIP végrehajtásának értékelése
Intézmény feladatai/fenntartói
követelmények
A törvények mindenkori ismerete
• tudatos munka
•

Jogszerű működés biztosítása

•

továbbképzés

Eredmények a 2009/2010-es nevelési
évben
• Nevelőtestületi értekezlet, óvónői
megbeszéléseken
a
vezető
tájékoztatója
•

Dokumentumaink
jogszabályoknak
megfeleltetése

•

Akkreditált továbbképzés: Mérés

való
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Igények megismerése

•

nyitottság

•

•

•
•

információgyűjtés

partnerkapcsolat erősítése
Kommunikáció javítása partnereinkkel

Szervezeti kultúra fejlesztése
•

Információáramlás

Részvétel szakmai rendezvényeken

Pályázati figyelés, pályázatírás

mentálhigiénés módszerekkel 2
fő
2
fő
dajka
szakképesítés
megszerzése
Csoportonkénti felmérés a közös
programokra a szeptemberi szülői
értekezleten
Rendezvény szülőkkel:
Márton nap
Gyermeknap
3 csoport kirándulása
munkadélutánok
bál
Pozitív élménnyel gazdagodnak

•

Partneri igény és elégedettség
mérés gyermekek, szülők,
alkalmazotti közösség körében,
Folyamatos kapcsolattartás
• Iskolalátogatás
• Személyes kapcsolat az Aranyhíd
Nevelési, Oktatási és Integrációs
Központ dolgozóival
Alkalmazotti kirándulás 1 alkalommal,
színházlátogatás, pedagógusnap, közös
vacsora
• Nevelőtestületi
értekezleten,
megbeszéléseken biztosítottuk az
intézményen belüli és kívüli
információáramlást.
• szakmai napok négy alkalommal
kompetencia
alapú
óvodai
nevelés témakörben
•
•

Fair Play Trade Kft
Generali
a
Biztonságért
Alapítvány
A gyermekek egyéni képességeihez Szintfelmérés
igazodó
differenciált
fejlesztés
megvalósítása
• Tehetséggondozás
• Rajzpályázatok eredményei
• Csótó futás eredményei
•

Felzárkóztatás

•
•

Egyéni fejlesztési terv készítése
Egyéni
és
mikrocsoportos
fejlesztések végzése
•
beszámoló
a
fejlesztés
eredményéről
• Szülők
informálása
(szülői
értekezlet, fogadóóra, nyílt nap)
Teljesítményértékelés
Szakmai felkészültség magas
Módszertanilag
törekednek
a
• Önértékelő lap pedagógusoknak
változatosságra
• Önértékelő lap dajkáknak
• Önértékelő lap az intézmény Igényesek környezetükre, munkájukra
Gyermekekkel
való
bánásmódjuk
egyéb dolgozóira
elfogadó
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Nem egyenlő terheléssel történik
feladatok végzése
Együttműködési készség jobbítása

a

Partneri igény és elégedettség eredményei
Terület

Keletkezett
dokumentum
A
gyermek Vizsgálati
elégedettségének eredmények
és
igényeinek
felmérése

Megállapítások

Szülők

A
szülők Kitöltött
elégedettségének kérdőívek
és
igényeinek összesítője
felmérése

Elégedettséget
mutatnak
a
kérdőívek.
Feladatunk
ennek
megtartása.

Nevelőtestület
• Együttműködés,
segítségnyújtás
• Szakmai
önmegvalósítás
,
nevelési
egység
• Szociális
kohézió
• Személyes
kapcsolatok
• Közérzet
• Viszony
a
vezetéshez
Munkatársak

A nevelőtestület Kitöltött
elégedettségének kérdőívek
és
igényeinek összesítője
felmérése

Anyanyelv

Hangzóejtések,
Csoportnaplóban Az
év
eleji
beszédértés és rögzítve
méréshez
beszédhallás
képest
javulás
következett be.

Gyermek

I
G
É
N
Y

É
S

E
L
É
G
E
D
E
T
T
S
É
G

G
Y
E
R

Cél

A legmagasabb
az elégedettség
a játék és az
udvar
vonatkozásában.
Elégedetlenség:
alvás,
az
öltözködés
területén.

80%
83%
75%
71%
85%
87%

A
munkatársak Kitöltött
elégedettségének kérdőívek
és
igényeinek
felmérése

Elégedettséget
mutat.
Elégedetlenség
két
területen
jelentkezik.
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Szociometria
M
E
K

Képességmérés

I
M
É
R
É
S
E
K

Nagycsoportosok
iskolakészültségének
szűrése (szept. máj.)

A
gyermek
elhelyezkedése a
csoport
közösségben
Gyermekeink
megismerése,
fejlesztés
irányának
meghatározása
céljából
Fejlesztendő
területek
meghatározása

SNI-s
gyermekek Sajátos nevelési
megfigyelése
igényből adódó
területek
kijelölése
Óvodások
mérése Egyéni felmérés
mentálhigiénés
után a csoport
módszerrel
erősségeinek és
gyengeségeinek
kimutatása

Csoportnaplóban A
felmérés
rögzítve.
elégedettséget
mutat.
Porkolábné
Balogh Katalin
fejlettségmérő
lapjai

A
gyermekek
személyisége
pozitív
tendenciát mutat

Egyéni
fejlesztési
DIFFER

A
gyermek
terv önmagához
képest
viszonyított
fejlődése
Egyéni
Sajátos nevelési
fejlesztési terv
igényből adódó
hátrányok
csökkentése
2.
sz. A
csoportról
mentálhigiénés
kapott összkép
mérőlap

Összegzés: az elmúlt év tapasztalatai, hogy az alkalmazotti közösség minden tagja részt
vett a minőség fejlesztő munkában, segítette a helyi nevelési program színvonalas
megvalósítását. A gyermekekkel való kapcsolatot az elfogadó szeretet, türelem,
őszinteség, segítőkészség jellemezte.
Partnereink jogos és megvalósítható igényeinek megfelelésére törekszünk a jövőben is.
Fontos feladatunknak tekintjük szervezeti kultúra fejlesztését. A következő év feladata a
nagyobb önállóssággal való feladat ellátás.
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SZÜLŐI VÉLEMÉNY

Szülők

A Napsugár Ó
kapcsolatban a
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PIPITÉR ÓVODA
ÖMIP elvárások

2009/2010 évre kitűzött
minőségi célok

A Montessori
pedagógia minőségi
közvetítése

- A helyi nevelési program
színvonalas
megvalósítása,

Megvalósított feladatok
-

pozitív eredmények
-

-az intézmény
bemutatkozása a város
rendezvényein,

A gyermekek és szülők elégedettsége,
Nyílt nap tartása leendő óvodások
számára

-

A szombathelyi televízióban vetített
kisfilmmel érdeklődés felkeltése.

-

Nemzetiségi

összejövetelen

játékos

bemutató.

Szakvizsgázott
óvónők számának
emelése

Kisebbségi
nyelvhasználat
gyermekek és
szülők körében

- Közoktatási vezető
befejezi tanulmányait.
- Montessori
alaptanfolyamot végez
két éve nálunk dolgozó
kolléganő
-Továbbképzéssel,
önképzéssel, szakmai
napok látogatásával az
ismeretek gazdagítása,
tapasztalatgyűjtés.

-

-Folyamatos német
nyelvhasználat,
-Szülők bátorítása az
otthoni német
beszélgetésre

-

Képzésre

járó

kolléganők

helyettesítése munkaszervezéssel.
-

A helyi program céljainak, feladatainak
megfelelő képzettség megszerzése.

-

Szakmai tájékozottság, igény a többi
óvoda munkájának megismerésére.
Óvodai

szerepléseken

két

nyelven

szólalnak meg a gyermekek,
-

Kétnyelvű

faliújság,

szórólapok,

hirdetőtábla,

újságok

biztosítása,

nemzetiségi programok ismertetésével
– szülők számára.

Intézményi célok

Feladatok

Megvalósítás

Hatékony
gyermekvédelem,
esélyteremtés

Az esélyegyenlőségi
tervnek megfelelő
folyamatkezelés

- A terv használata a gyakorlatban,
- Hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek támogatása,
- Naprakész nyilvántartás,
- Felmérés, fejlesztés a hátrányok
leküzdésére.

A dolgozók értékelése a

Önismeret, reális önkép

-

Az

értékelés

gyakorlatának
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teljesítményértékelési
szabályzat szerint

figyelembevételével a
fejlesztendő területek,
további célok
számbavétele.

Egészséges életmód
biztosítása

Mozgásigény kielégítése,

elsajátítása,

- Napi testmozgás udvaron,
csoportban zenével,
- Sószoba rendszeres használata,
- Udvari kúttal a gyermekek nyári
felfrissítésére.

A gyakornoki
szabályzat használata

A gyakornokok és
- A gyakornokok önálló munkája,
támogatóik munkájának,
-További ismerkedés a csoportok
valamint a meglátogatott
életével, a pedagógusok munkájával
kolléganők idejének
( hospitálások).
koordinálása a szabályzat
szerint.
Partneri igény-és elégedettség mérés a 2008/2009 nevelési évben
Elégedettség
Igény
Partnerek
Gyermekek

Szeret óvodába járni – 100%
Udvari játék – 95%
Csendjáték – 90%
Mesehallgatás – 97%
Körjáték, ének – 97%

-Udvari játékok: focipálya,
mászóvár,
-Csoportszobába: galéria, dvd
lejátszó,számítógép.

Szülők

- Montessori pedagógia hatásai,
- Az óvónők hozzáállása,kedvessége,
elhivatottsága,
- Esztétikus, igényes környezet,
csoportszobák,
- A német és angol nyelvvel való
ismerkedés bevezetése

- Eu szabvány szerinti játékokkal
igyekszünk felszerelni az udvart,
( 2008-tól gyarapodtunk: 2 db
Polyball nevű játékkal, 2 db rugós
játékkal, 4 db homokozó burkolattal,
1 db udvari kúttal, legutóbb
kéttornyú várral, mászófallal,
csúszdával.)
- Az angol és német játékos
ismerkedés a nyelvvel nagyon
népszerű, a gyermekek aktívak és
ügyesek.

Alkalmazotti
közösség

- Az irányított önértékelés elvégzése:
- Hat témakörben 40 kérdésre
válaszoltunk. Az eredmény pozitív,
százalékos arányban 100 % és 86%
közötti elégedettséggel.

-Az irányított önértékelés részletes
elemzését követően az új célok
kitűzése.
-Törekedni kell az egységesebb
vélemények kialakítására, a
fejlesztendő területek
számbavételével és fejlesztésével.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Mi, szülők úgy látjuk, hogy az óvónők az óvoda kitűzött minőségi céljaira építve – Montessori
pedagógia, hagyományok őrzése – végezték munkájukat és örömmel látjuk gyermekeinken a
munka jótékony hatását. A közös vagy éppen spontán játékok mellett továbbra is fontosnak
találjuk gyermekek egyéni fejlesztését.
Nagyon várjuk a gyermekek és szülők rendezvényeit és örülünk sikerének. Ezek az
összejövetelek lehetőséget adnak arra, hogy belekukkantsunk az „óvodai életbe”, látjuk mennyi
munka,, és erőfeszítés van a felkészülések mögött és ezt köszönettel elismerjük.
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Elégedettek vagyunk az óvoda szülőkkel, ill. külső intézményekkel való kapcsolattartásával, a
szülők felé történő tájékoztatás formáival, az óvoda munkájába való betekinthetőség
lehetőségével.
Az óvoda programjában örömmel olvastunk az óvónők önképzési törekvéseiről,
továbbképzéséről, hiszen az ő fejlesztésük gyermekeink javára válik és őszintén reméljük, hogy
a jövőben is lesz erre lehetőségük.
Rátérve az intézmény tárgyi feltételeire, mi, szülők is tapasztaltuk, hogy azok folyamatosan
javulnak, csakúgy, mint az óvoda udvarának felszereltsége, biztonsága. Fontosnak találjuk,
hogy a csoportszobák nyelvi szoba ne csak esztétikus, hanem praktikus is legyen és örömmel
halljuk gyermekeinktől, hogy jól és kényelmesen érzik magukat az intézményben. Nagy
megelégedettségünkre szolgált, hogy megtörténtek az EU-s előírásoknak megfelelő
bemérések, és gyermekeink nagyon élvezik az új, remek és biztonságos udvari játékokat.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy továbbiakban is elengedhetetlennek tartjuk az intézmény
állagmegóvását, korszerűsítését és külön örülünk, hogy a gyermekmosdók felújítása is
elkezdődött.
Összességében nagyon elégedettek vagyunk az óvoda nevelő-oktató munkájával és úgy
gondoljuk, hogy sikeres volt a 2009/2010-es év. Várjuk a folytatást.
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SZIVÁRVÁNY ÓVODA
A Minőségirányító Program végrehajtását évente értékeli a nevelőtestület és a szülői szervezet.
Az értékelés alapja az Önkormányzati Minőségirányító Program (ÖMIP), az Intézményi
Minőségirányító Program (IMIP) és az éves munkaterv. Az Intézményi Minőségirányító Program
a mindennapi munkában a színvonal folyamatos fenntartását, a megújulás lehetőségét
eredményezte. Az eljárásrendek segítették az intézmény, mint szervezet működését, mindenki
számára egyértelművé tették, hogy a feladatok elvégzéséért ki a felelős.
Szervezeti felépítésünkben a tavalyihoz képest nem történt változás. 7 csoportban folyt a
nevelő-oktató munka. A pedagógus állományban egy személyi változás történt. A munkát 14
teljes munkaidős és egy részmunkaidős óvodapedagógussal láttuk el. Év közben a
nevelőmunkát segítő személyzetben- óvodatitkár személyében történt még változás, amit
rugalmasan megoldottunk.
Minőségpolitikai nyilatkozatunk:
Intézményünk nyitott a társadalmi változások követésére, a partnerekkel való folyamatos
kapcsolattartásra, információ cserére törekszik. Az intézményi dokumentumokban
megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően működtünk. ( HOP, MIP). Intézményünk
dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a
partnerközpontú működés iránt.
Ebben a tanévben minőségi célként jelöltük meg
⇐
⇐
⇐
⇐
⇐

a gyermekközpontúságot
a személyiségfejlesztést
képességek fejlesztést
esélynövelést
A partneri igények megismerését, elvárásainak beépítését a nevelő-oktató munkánkba.

A FENNTARTÓ MINŐSÉGPOLITIKAI CÉLJAI, ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATAINK
A fenntartó minőségpolitikai céljai közt került megfogalmazásra, hogy mindent megtesz
annak érdekében, hogy minőségi nevelési-oktatási szolgáltatást biztosítson az igénybevevők
számára.

ÖMIP- elvárás
1. Az óvoda törvényes működésének
biztosítása, ennek alapja az intézmény
stratégiai dokumentumainak folyamatos
törvényi megfeleltetése.
2. Biztonságos működés fenntartása

Az óvoda által elvégzett feladat
Ebben a tanévben elvégeztük: Az SZMSZ,
HOP és MIP felülvizsgálatát, törvény szerinti
kiegészítését.
A
biztonságos
működést
szabályozó
szabályzatok (munkavédelmi szabályzat
tűzvédelmi
szabályzat,
balesetekkel
kapcsolatos
előírásokmunkaköri
leírásokban
leírtak
betartása,
gyermekbalesetek megelőzése, dolgozók
munkavédelmi,
tűzvédelmi
oktatása,
balesetveszélyes
eszközök
javíttatása,
gyermekek
oktatása-és
ennek
dokumentálása.)
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3. Tervezés. Az intézmény, mint szervezet Az intézmény hosszú távú terve a vezetői
munkája kiszámítható legyen.
program, az elmúlt évben készült el. Ebben
az évben operatív tervek készültek, mint
munkaterv, továbbképzési terv, munka és
tűzvédelmi tervek, csoport tervek.
4. Integrált nevelés- oktatás megvalósítása SNI-s gyermekek ellátása a szakértői
véleményben
megfogalmazottaknak
megfelelően. Együttműködés az AranyhídNevelési Központ gyógypedagógusaival.
Részvétel továbbképzéseken.
5. Tehetséggondozás
Tehetséggondozás
megvalósítása
az
óvodában, tanácsadás a szülőknek a
gyermek otthoni foglalkoztatásához, óvodán
kívüli lehetőségek a megmutatkozásra,
rajzpályázatok,
sportvetélkedőkön
való
részvétel.
6. Mindennapos testmozgás feltételeinek Mozgásigény
maximális
kielégítése
javítása
intézményen kívül és belül.( kirándulások,
úszás, korcsolya, torna, sportversenyek)
Sportudvarunk lehetőségeinek kihasználása,
labdajátékok, atlétika. Rendszeres udvari
mozgásos játékok szervezése, sportszerek
használata. Tornaszoba lehetőségeinek
kihasználása.
7. Szabad férőhelyek figyelembevételével a Együttműködési megállapodás keretében
nem Szombathelyi gyermekek fogadása
fogadjuk a salköveskuti gyermekeket,
valamint a más településről érkező
gyermekeket.
8. Pályázati lehetőségek kihasználásával Több sikeres pályázatunk volt ebben az
az intézményi feltételek javítása
évben:
OKM
pályázat,
Közoktatási
Közalapítvány
pályázata,
informatikai
pályázat,
amit
kirándulásra
és
eszközbeszerzésre fordítottunk.
9. Intézményi
szintű
mérési-értékelési Gyermeki mérések- értékelések elvégzése a
rendszer működtetése
MIP-ben szabályozottak szerint. Alkalmazotti
kör
mérés-értékelése
a
teljesítményértékelési szabályzatban leírtak
szerint.
10. Öntevékeny
városi
műhelyek Óvodánk pedagógusai ötféle városi műhely
munkájában való részvétel.
munkájában vesznek részt. Ebből két városi
munkaközösség
vezetője
óvodánk
pedagógusa.
Az Intézményi Minőségirányító Programban megfogalmazott elvárásoknak való
megfelelés
IMIP- elvárások
1.Az óvoda nevelőmunkájának
népszerűsítése a szülők körében.

Az óvoda által elvégzett feladat
Márciusban a körzetbe tartozó gyermekek
megkeresése, meghívó küldése nyílt napra.
Nyílt nap keretében a szülők, gyermekek
tájékoztatása az óvodánkban folyó nevelőoktató munkáról.
2. További ismerkedés a kompetencia alapú Ősszel látogatás a Nyúli Óvodában –
óvodai programcsomaggal.
gyakorlati
megfigyelés.
Nevelőtestületi
értekezlet témájaként foglalkoztunk, valamint
két munkaközösség a munkatervében
meghatározott
szempontok
alapján
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3. Az SNI-s gyermekek integrált fejlesztése.

4. Pályázati lehetőségek jobb kihasználása
segítségével eszközrendszerünk bővítése.

5.
Pedagógus
teljesítményértékelési
rendszer működtetése.

6. IMIP felülvizsgálatának elvégzése
7. Játékos
bevezetése

idegen

8.
Partnerközpontú
fenntartása

nyelv

oktatásának

együttműködés

feldolgozta a programcsomag meghatározott
területeit.
A fejlesztés, a hátrányokból adódó
lemaradások
kompenzálása
az
óvodapedagógusok
és
a
fejlesztő
szakemberek
összehangolt
munkájával
történt. Óvodapedagógusaink részt vettek az
Aranyhíd Nev. Okt központ által szervezett
továbbképzéseken, napi kapcsolatban álltak
a
gyógypedagógussal
és
a
fejlesztőpedagógussal.
Sikeresen pályáztunk OM Kul-Túra-Élmény
pályázaton, A Közoktatási Közalapítvány
pályázatán, ezen kívül sok segítséget
kaptunk szülőktől, képviselőktől, amiből
óvodánk
eszközállományát
jelentősen
bővíthettük.
A
teljesítményértékelési
szabályzatban
foglaltaknak megfelelően elvégeztük az
ütemezésnek megfelelően az ellenőrzéstértékelést a teljes alkalmazotti közösségre
kiterjedően.
Az ÖMIP felülvizsgálatával párhuzamosan
elvégeztük
intézményi
Minőségirányító
Programunk felülvizsgálatát.
Szeptembertől felmenő rendszerben 4
csoportban vezettük be saját óvónővel az
idegen nyelv oktatását. Három angol, 1
német csoport kialakításával.
A minőségirányító programban megalkotott
eljárásrend szerint a tanév során is
elvégeztük a partneri igények nyomon
követését, és az ebből adódó feladatokat.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
Tárgyi feltételek: az óvoda mindent megtesz, hogy minél jobb feltételeket biztosítson a
mindennapi munkához. Ebben az évben ablakcserére került sor, szülői segítséggel sikerült egy
óvodai csoportot felújítani a hozzá tartozó vizesblokkal. Pályázati és képviselői támogatásból
gyermeköltöző szekrények, függönyök cseréje történt meg. Bővültek az udvari játékok, szülői
támogatásból homokcsere és az udvar felkavicsozása történhetett meg.
Sikeres Óvónői pályázatnak köszönhetően három csoport vehetett rész az Oktatási
Minisztérium: „ Kul-Túra-Élmény” című pályázatából Győrben egy történelmi élményszerző
túrán.
Személyi feltételek: a személyi feltételek egy csoport kivételével biztosítottak voltak az
óvodában. Sajnos a hetedik csoportban a nyolc órás óvónő egy négyórás óvónővel dolgozott,
ami úgy gondoljuk, hogy megnehezítette a csoport életének szervezését. Kiegyensúlyozott volt
a nevelőmunka egész évben, az óvónői hiányzásokat a csoportban dolgozó óvónők egymás
közt megoldották, így a csoport összevonására csak reggel 8-ig és délután 4-óra után került
sor. Az óvodai szünetekről mindig hét nappal előbb értesültek a szülők. A szülőket érintő
kérdésekben a vezető óvónő a csoport faliújságon keresztül időben tájékoztatást adott minden
eseményről, a befizetések időpontjáról, különböző programokról. A szülők élhettek törvény adta
jogaikkal, ehhez különböző fórumok álltak rendelkezésükre: szülőértekezletek, családlátogatás,
fogadóóra, ahol megfelelő tájékoztatást kaphattak gyermekeik fejlődéséről. A Szülők
Közössége véleményezte ebben az évben módosításra kerülő Helyi nevelési programot és az
óvoda Minőségirányító programját. Az óvoda vezetése nyitott, a vezetőnek jó a kapcsolata a
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kollégákkal, a szülők is bizalommal fordulhattak a vezetőhöz ügyes-bajos dolgaikkal. Az óvoda
a szülők igényeinek megfelelően különböző szolgáltatásokat is biztosított, amit a szülők és a
gyermekek szabad választásának megfelelően vehettek igénybe.( Sisson torna, korcsolya,
tánc, hittan, bábszínház, német-angol játékos nyelv tanulás).Örömmel üdvözöltük ebben a
tanévben újító szándékkal bevezetett angol és német nyel játékos oktatásának lehetőségét. Az
étkezéssel kapcsolatban év közben merültek fel kifogások, igények, amit a vezető óvónő a
konyha vezetőjével megbeszélt. Utána a változás érezhető volt. Azóta több az egészséges étel:
rozs, barna kenyér, főzelék, baromfi, hús sajt, gyümölcs. A szülők vállalása alapján működött a
heti gyümölcsnap, amikor is a szülők által behozott gyümölcsökből a csoport közösen készített
gyümölcssalátát.
Az epochális nevelési program alkalmas a 3-7 éves gyermekek sokoldalú fejlesztésére. A játék,
a mozgás, anyanyelvi nevelés, a program kiemelt területei a környezetismeret és matematikai
ismeretek, nagyban hozzájárultak a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, az iskolai életre való
felkészítéshez. Ezt tükrözték az óvónők által készített szülők körében végzett mérések,
elégedettség vizsgálatok is. Nagyfokú empátia jellemezte az óvónőket, ahogy a hátrányos és
sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoztak és ezekben a csoportokban elfogadtatták
szülőkkel, gyermekekkel a sérült gyermekek befogadását. Sokat vitték a gyermekeket a
nehezedő anyagi lehetőségek ellenére kirándulni a természetbe, ahol természetes
környezetben figyelhették meg a növényeket, állatokat és nevelték a gyermekeket természet és
környezetvédelemre. Lehetőséget biztosítottak a gyermekeknek óvodán kívül is bemutatkozni
különböző rendezvényeken rajz, táncversenyeken. A kérdőíves felmérések alapján a szülők
elégedettek az óvoda dolgozóinak munkájával, az óvodai légkörrel, a tisztasággal, azzal az
értékkel, amit az óvoda képvisel.
A Szülők Közösségének véleménye, hogy az óvodában biztonságban, jó kezekben tudhatjuk
gyermekeinket, ahol kiegyensúlyozott munka folyik, az óvoda dolgozói komolyan veszik a
minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott céljaikat és magas színvonalú szakmai
munkavégzéssel igyekeznek ennek eleget tenni.
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SZŰRCSAPÓ ÓVODA
Minőségirányítási csoport (MICS) tevékenységét, az intézmény minőségelvű
működését szabályozó dokumentum, az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP)
alapján végezte. A konkrét feladatait havi bontásban az éves munkaterv alapján határozta meg.
A feladatok elvégzése az ütemezés szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően történt.
Elsőként a Partnerlista aktualizálása során megállapításra került, hogy közvetlen
partnereink változatlanok és az együttműködési tartalom megvalósulása hatékonyan segítette
nevelő munkánkat. Legfontosabb együttműködő partnereink a hozzánk járó gyermekek és
szüleik széles köre. Az elégedettségmérést szabályzatunknak megfelelően mértünk,
végeztünk.
A gyermeki elégedettségméréshez használt fényképek aktualizálása megtörtént,
hiszen a gyerekek számára a saját csoportjához, társaihoz, berendezési tárgyaihoz, átélt
élményeihez kötődő fotók jobban segítik egyes tevékenységek beazonosíthatóságát. A
gyermeki elégedettségmérés eredményei nagyon jónak mondhatók, hiszen a gondozás, a
játék, a speciális nevelésből adódó színterek, valamint a tevékenységi formák (tanulási
folyamat) esetében is, többségében 1-7%-os növekedés tapasztalható. A néhány százalékos
csökkenés egyes esetekben még nem indokol különösebb teendőt részünkről.
Évek óta a legalacsonyabb kedveltségnek a pihenés „örvend”, és főleg a nagycsoportos
gyermekek körében tapasztalható a „szomorú archoz” rendelt pihenést megjelenítő kép. Ebben
az esetben nagyfokú változást külön pihenőszobák kialakításával lehetne elérni, megfelelő
személyi háttérrel, vagy ami talán egyszer talán valósággá válhat, a csoportok törvényi
minimum létszámának maximummá emelésére (20 fő/ csoport). Ezzel a létszámmal a lerakott
ágyak száma csökkenne, így a csoportszobákban is lényegesen több hely szabadulna fel a
csendes játékhoz. (A folyamatos kelés ugyan sokat segített a gyermekek körében a pihenés
megítélésével kapcsolatban, de ahhoz, hogy ébredés után a gyerekek egyszerre kedvelt
játéktevékenységeikhez foghassanak, ehhez jóval több szabad helyre lenne szükség!)
Az elmúlt hét év (2003-2009) eredményeinek összehasonlításából kitűnik, hogy
valamennyi tevékenység területén magas %-os növekedést értünk el az évek során.
Gondozás: 63% - 86%, Pihenés: 63% - 78%, Terítés: 86% - 95%, Fogmosás: 75% - 94%
Játék: asztali j: 80% - 93%, szőnyegen való j. 78% - 92%, játék a babaszobában: 72% - 83%,
játék az udvaron: 94% - 94%,
Tanulás: ábrázoló tevékenység: 88% - 97%, mesehallgatás: 96% - 98%, ének zene: 78%
-95%, külső világ tev. megismerése. 81% -91%, torna: 88% -95%,
Speciális nevelési szintér: érzékelő barlang: 92% -98%, kirándulások, hagyományos
rendezvények: 93% -98%, kerti munka. 77% - 94%.
A szülői elégedettségmérést a szülők változatlanul fontosnak tartják, hiszen a kitöltött
kérdőívek aránya 83% , a tavalyi évhez képest a növekedés 3%.
Az óvodánkat idén is jó híre (24%), az óvónők és a dajkák személyisége (15%) valamint
a lakóhelyhez való közelsége miatt választották. Az óvoda választásánál új szempontként jelent
meg, hogy a szülők tájékozottak arról, hogy az óvodában dolgozó óvónők szaktudása
megalapozott, ennek a híre eljutott hozzájuk. Kiemelném, hogy óvodánk arculata a környezeti
nevelés, befolyásoló tényezőként jelent meg az idén is, mely azt mutatja, hogy a jelentkezők
többsége tudja és ismeri az óvoda munkáját.
A legfontosabb 5 érték elemzése alapján elmondhatjuk, hogy a szülők az óvónők
bánásmódját (87%), a foglalkozásokat (75%), a gyermek szabad mozgáslehetőségét (52%), az
óvónő és a szülő kapcsolatát (45%), és a felszereltséget tartják a legfontosabbnak.(41%)
Az elmúlt hét év összesítéséből kitűnik, hogy ezek az értékek valóban fontosak a szülők
számára, hiszen évek óta az első helyen szerepelnek.
Az elvárások tekintetében az 5 legfontosabb feladat a szülők számára, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat az óvodában (93%), értelmileg fejlődjenek (75%), minél többet
játszanak (62%), sokat mozogjanak, tornázzanak (50%) és barátokat, társakat találjanak.
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Az 5 legfontosabb szempont esetében első helyen az óvónő gyermekszeretete áll
(77%). Ezt követi az a kívánalom, hogy az óvónő tegye érdekessé és vonzóvá az
ismeretszerzést (63%) és személyisége pozitív kisugárzású legyen.
A környezethez való pozitív viszonyulásban az óvoda hatására a családok további
megerősítést kaptak a környezetbarát életmódra (40%), jobban odafigyelnek környezetükre
(42%), és 15% semmilyen változást nem tapasztalt, 3% pedig fontosnak tartotta jelezni, hogy
gyermekeik az óvodába járás óta sok növényt és állatot ismer. A 15%-os eredmény
tekintetében érdemes lenne azt vizsgálnunk azt a százalékos megoszlást, amely ténylegesen
értékelhetővé teszi az eredményt. (Ténylegesen semmit sem érzékel, nincs semmilyen hatása
környezeti nevelésünknek, vagy azért nem érzékel, mert ugyanúgy nevelnek, mint mi a
fenntarthatóság érdekében.)
A szülőknek legjobban tetszik, hogy az óvodánkban sok programot szerveznek
(kirándulások, erdei ovi, jeles napok, ünnepek - 35%). Már az óvodaválasztásnál egyik fő
szempont volt az óvodában folyó tudatos környezeti nevelés megjelenése, amely itt most
további megerősítést kapott. Elégedettséget vált ki továbbá a szülőkben az óvónők hozzáállása
a gyermekekhez (18%), szakmai tudásuk (17%), valamint az óvodán belül-kívül szervezett
foglalkozások (idegen nyelvvel való játékos ismerkedés, korcsolya, úszás, különféle
sportrendezvények - 7%)
Az anonim szülői válaszokból kitűnik, hogy elégedettek az óvodában folyó
munkával, a meglévő programokkal és ezek hosszú távú biztosítását várják el a jövőben
is.
A munkatársi kérdőívek a vezetői munka hatékonyságának mérésére irányultak. Az
alkalmazotti közösség többségének a véleményéből kitűnik, hogy a vezető munkájával
elégedettek. Fáradhatatlanul azon munkálkodik, hogy képességeinek legjobbját nyújtsa és ezt
munkatársaitól is elvárja, hogy az óvodában megmaradjon a minőségi munka. Ennek alapja az
állandó megújulás, a változó igényekhez való alkalmazkodás, a partnereknek való megfelelés.
A partnerek azonosításának, igény és elégedettségmérésének szabályzata alapján a
többi közvetlen partner véleményének megfogalmazására kétévente kerül sor. (A tavalyi évben
ez megtörtént, így erre az idén nem volt szükség.)
A MICS által készített közvetlen partnerek elégedettségmérésének teljes értékelése
megtalálható az óvoda minőségirányítási dokumentumtárában.
A Szülői szervezet által készített értékelés híven tükrözi elégedettségi mutatóinkat.
Kiemeli a nevelőtestület innovációs készségét, a pályázati lehetőségek kihasználását. Óvodánk
nevelési céljaként kiemeli az értékek közvetítését illetve megerősítését, melyek egyrészt a
gyermekek személyiségére, másrészt az óvodai, csoport közösségben történő tevékenységet
követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitívan hat. A Szülői
szervezet véleménye alapján nevelésünk gyermekközpontú, biztosítja a szabad játék
lehetőségét, pedagógiai hozzáállásával segíti a hátránykompenzálást, a különbözőségek
tiszteletére, elfogadására, a környezettudatos magatartás kialakítására nevel, figyelembe veszi
az egyéni képességekhez mért fejlődést, fejlesztést és erősíti a szülőkkel való nevelőpartneri
viszonyt, úgy hogy maximálisan tiszteletben tartja a családi nevelést.
A szülők elégedettek az óvodával, hisz „Az érzés megerősít bennünket, hogy
gyermekeink távollétükben az életkoruknak megfelelő ismereteket és programokat
nyújtó tudással gazdagodva, kiegyensúlyozott, meghitt és családias légkörben töltötték
és töltik napjaikat.”
A fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) és az óvoda minőségirányítási
programjában megfogalmazottak teljes mértékben koherensek egymással.
Az ÖMIP által megfogalmazott elvárások megvalósulása:
Az integrált nevelés, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése alapító
okiratunkban már szerepel.
Az elmúlt nevelési évben két diagnosztizált és szakértői
véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekünk neveléséről-fejlesztéséről
gondoskodtunk. Mindkét kisgyermek szaksegítségben is részesül és óvodában marad.
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Két fejlesztő óvodapedagógusunk biztosította, szülői hozzájárulással, csoporton kívül,
négy gyermek önmagához mért fejlődésének további segítését. A fejlesztő óvodapedagógusok
fejlesztésük hatékonyságáról készült beszámolója az intézményi értékelés részeként
megtalálható.
A csoportok fejlesztő munkájának dokumentálása folyamatos. A gyermek fejlődését az
óvodába lépés pillanatától kezdődően követjük, segítjük.
Gyermekvédelmi feladatainkat éves munkaterv alapján végezzük. Az éves beszámoló
(gyermekvédelmi felelős éves beszámolójára az intézményi beszámoló része), pedig konkrétan
tartalmazza azokat a kimutatásokat, megtett tevékenységeket, melyeket e területen végeztünk.
Az
esélyegyenlőséggel
kapcsolatos
feladataink
megvalósulását
„Az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok megvalósulásának” beszámolója tartalmazza.
A kompetencia alapú nevelést a TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázat eredményeként, két
csoportban bevezettük.
Az egészségnevelés napi feladatként jelen van óvodánk életében. Természetesen ez a
nevelési terület is áthatja a többi területeket és tevékenységi formákat.
Kapcsolattartásunk a közvetett partnerekkel is együttműködő, biztosított. A partnerlista
alapján meghatározott kapcsolattartók a feladatoknak megfelelően végzik tevékenységüket.
A szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítottuk a nem szombathelyi gyermekek
fogadását is (10%). Óvodánkban a 2009/2010. nevelési évre jelentkezett körzetes gyermekek
száma kis növekedést mutat 26% (tavaly 23%), így 3%-al csökkent a tavalyi évhez képest a
körzeten kívüli gyermekek aránya (64%).
A feltételek színvonalának emelésére, a rendelkezésünkre álló költségvetés mellett is
folyamatosan törekszünk. Az eszközök és felszerelések jegyzéke alapján hiányzó illetve a
közben amortizálódott eszközök, berendezések folyamatos pótlását segíti a NYDOP és a
TÁMOP pályázati és más pályázatok általi és egyéb módon biztosított támogatás (alapítványi,
szülői, szponzori).
Az intézményi szintű mérés-értékelési, önértékelési rendszer működtetése 2004 év
óta biztosított. Az elemzésekből kapott eredmények segítik folyamatos fejlődésünket. Törvényi
előírás folytán készült el, a minőségirányítási program kiegészítéseként a teljesítményértékelés.
Az intézményi teljesítményértékelést a MÁSKÉPp modell adaptálásával (Horváth & Dubecz
Tanácsadó Kft.) készítette el a minőségirányítási csoport. A kompetenciaalapú értékelésben
meghatározott kulcskompetenciák az óvodában élő, létező elvárások teljesítését támogatják. (A
dolgozók értékelése hat kulcskompetencia alapján történik.)
Az egészséges lokálpatriotizmus kialakulásának megalapozásában nevelő
munkánkban tervezetten vettünk részt. Arculatunknak megfelelően közvetlen élmény- és
tapasztalatszerzés biztosításával erősítjük a gyermekek kötődését városunkhoz.
A környezettudatos magatartás kialakítására irányuló nevelésünk az óvodába lépés
pillanatától az iskolakezdésig tart. Helyei nevelési programunk teljes egészét áthatja a
fenntarthatóságra nevelés pedagógiája, az a szemlélet miszerint „mindannyian a természet
része vagyunk, beleszülettünk és benne élünk, ezért nem mindegy, hogy milyennek látjuk és
milyenné formáljuk”. Környezeti nevelésünket a helyi nevelési programunk egészét átható
tudatos és komplex nevelő elvárásként van jelen a külső helyszíneken történő közvetlen
tapasztalatszerzés, mely nem csak a helyszíni foglalkozásokat, sétákat, barangolásokat,
kirándulásokat fedi le, hanem az erdei óvodáztatás tervezett, projekt alapján történő
megvalósítását hat csoportunkban, valamint a „Madarász ovis” programot, melyen az elmúlt
nevelési évben két csoport vett részt.
Ebben a nevelési évben. A Minőségirányítási program (IMIP) aktualizálására az eltelt
időszak tapasztalatai, valamint a minőségirányítási tevékenységét befolyásoló jogszabályi
változások miatt került sor.
Óvodánkban a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája
a munkatársak önképzése, belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer
működtetése és folyamatos fejlesztése . A belső továbbképzéseinket három szakmai
munkacsoportunk segíti, feladataikat az éves munkaterv, a feladatok megvalósulását, pedig az
éves beszámoló tartalmazza. Új munkaközösségként indult a „Kompetencia nevelés az
óvodában”, segítve önképzésünket az egész nevelőközösség tekintetében. Óvodánkban a
minőségirányítási rendszer működtetése során a folyamatok, szabályozások többségében már
a SDCA elvét érvényesítjük.
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelésioktatási intézményekre vonatkozó ellenőrzési és értékelési tervben foglaltak alapján
óvodánk átfogó szakmai ellenőrzése, értékelése, törvényességi, tanügy-igazgatási
ellenőrzése, és gazdálkodási vizsgálata megtörtént. A szakmai ellenőrzés szakmai
munkánkat igényesnek, innovatívnak találta, a törvényességi ellenőrzés során megállapításra
került, hogy a törvényi előírásokat betartjuk, az alapdokumentumaink mind formailag, mind
tartalmilag megfelelőek.

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A 2009/2010-es nevelési évben is kiemelkedő eredményeket tudhat maga mögött a
Szűrcsapó Óvoda, mellyel a korábbi évekhez hasonlóan ismét bizonyította, a mai világban nem
nélkülözhető a magas innovációs készség
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a pályázati kiírások figyelésének, azok maximális
kihasználásának, elnyerésének és sikeres megvalósításának ténye. Ezzel a proaktív munkával
jutott el az Óvoda arra az útra, mellyel 2010 őszére megújulva, átalakítva várja a következő
nevelési évre régi és új „gyermekeit”.
Óvodai nevelésük célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a
gyermekek személyiségére, másrészt az óvodai, csoport közösségben történő tevékenységet
követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.
Nevelési programjukban, és a gyakorlatban is jól nyomon követhető:
 a gyermekközpontúság;
 a szabad játék;
 a hátrányos helyzetet csökkentő pedagógiai hozzáállás;
 a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés;
 az egyéni képesség fejlesztése;
 a környezettudatos magatartás kialakítására irányuló nevelés,
 a szülőkkel való nevelőpartneri viszony erősítése a családi értékek, a családi nevelés
tiszteletben tartásával
A „szülői ház” véleménye, elvárása számukra értékes információs tartalommal bír.
Az óvoda jó hírnevének köszönhetően minden évben egyre magasabb a Szűrcsapó oviba
jelentkezettek létszáma. A felvételt nyert gyermekek összetételében a „körzetesek” aránya
alacsonyabb (30%) , mint a körzeten kívülről érkező gyermekeké (69%). A körzeten kívülről
érkező gyermekek szüleinek többsége tudatosan választotta az óvodát (24%), ismerve az itt
folyó magas szintű nevelő munkát (11%). Jelenleg is nyolc csoportban folyik az élet vegyes
korcsoportokban. Ez a korösszetétel nagyfokú felkészülést igényel, mind az óvónők, mind pedig
a dajkák részéről.
Az angol nyelvvel történő játékos „tanulás”-i foglalkozások sikere töretlen, melyet az óvoda
vezetése és pedagógusai elszánt munkájának eredményeként az idei évtől óvodán belüli
pedagógusokkal vittek tovább. A siker a gyermekek örömén és tudásán mérhető le, hiszen a
foglalkozásokra szívesen jártak. A hiányzások magas óraszámban pótlódtak, mely szintén
alátámasztja a kezdeményezés pozitívumát. A „harmadik évfolyamra” itt maradó nagycsoportos
növendékek is új ismeretekkel gazdagodva, hagyták el az óvodát.
A környezetismereti nevelést célkitűzéseikhez híven továbbra is elsődleges helyen kezelik,
melyben kiemelt prioritással szerepel az Erdei óvoda programja. A város környezetét, kulturális
örökségeit felfedező, tájékozottságot bővítő séták is erősítik és mélyítik a gyermekek ismereteit.
A hagyományőrző népi szokásokhoz kapcsolódó hagyományok nyomon követése, megtartása
is bővíti gyermekeink tudását, kinyitva a kapukat a világ minél szélesebb körű megismerésére.
A gyermekek körében végzett MICS felméréshez aktualizálásra kerültek a fényképek,
mivel a csoportok folyamatosan bővültek az új berendezésekkel, játékeszközökkel. Az elmúlt
évek tapasztalatai is azt bizonyították, hogy az egyes tevékenységek beazonosítása könnyebb
a gyermekek számára, ha azokat saját csoportjukhoz, társaikhoz, a csoport berendezésihez,
tárgyaihoz, a közösen átélt élményekhez, kirándulásokhoz köthet.
A gondozás területén (terítés 95%, fogmosás 94%, öltözködés 86%, pihenés 78%,) az előző
évekhez képest 3-9 %-os emelkedés tapasztalható.
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A játéknál az udvari (93%), és a szőnyegen való játék (92%), még mindig az első helyeket
foglalják el, bár a tavalyi évhez képest kevesebb százalékot értek el. Az asztali játék (91%),
majd a babaszobai játék (82%) is egyre kedveltebb. Ez azzal magyarázható, hogy az óvónők
figyelembe veszik a gyermekek előző évi kívánságait a játékok és foglalkozások beszerzésénél,
kialakításánál..
A speciális nevelési színtéren minden évben magas %-os arányt érnek el a gyermekek
elégedettségének eredményeként. A kirándulások (98%), az érzékelő barlang (98%), mind
kedvelt tevékenység a gyermekek körében, de egyre magasabb (3%-os emelkedés) a kerti
munka (94%) iránti igényük és érdeklődésük.
A tanulási folyamatok a kötetlen és közvetlen tapasztalatszerzésen alapulnak, melyben az idén
változott a sorrend. Az első helyre került a mesehallgatás (98%), s ezt követi az ábrázoló
tevékenység (97%), a torna (95%), az ének-körjáték (93%), majd a külső világ tevékeny
megismerése (90%).
A szomorú arc szimbóluma () mellett továbbra is a pihenés van (22%), ami elsősorban a
nagycsoportos gyermekek körében fordult elő.
A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, tartalmas és hatékony kommunikáción alapszik,
melyet a tapintat és segítőszándék jellemez.
A véleménynyilvánításra a minden évben elvégzett kérdőíves, névnélküli módszerrel történő
mért felmérés az óvodáról, jó lehetőséget biztosít.
Az idei elégedettségmérés során a megszólított szülők 83%-a adta le véleményét. (Ez a korábbi
éveket nézve kiegyensúlyozott eredménynek mondható)
Továbbra is magas számban választották az óvodát a körzeten kívül lakó szülők gyermekük
számára. Míg korábban az óvoda közelsége (körzetesítés) volt a meghatározó, addig a
tendenciát nézve már az óvoda jó híre, az óvónők szakmai munkája és személységük a
meghatározó és legfontosabb szempont. A felmérésből kiderül, hogy a szülőknek a
legfontosabb 5 értékben az óvónő bánásmódja (87%), a foglalkozások a gyermekek folyamatos
fejlődésének biztosítása érdekében (75%), a gyermekük szabad mozgáslehetősége (52%), az
óvónő és szülő kapcsolata (45%) valamint a felszereltség fontossága (41%) szerepelnek.
Köszönjük az óvoda vezetőségének és valamennyi dolgozójának az érdeklődő,
nyitottságot sugárzó odafordulást, melyet nap, mint nap megtapasztalhattunk.
Az érzés megerősít bennünket, hogy gyermekeink távollétünkben életkoruknak
megfelelő ismereteket és programokat nyújtó tudással gazdagodva, kiegyensúlyozott meghitt
és családias légkörben töltötték és töltik napjaikat.
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VADVIRÁG ÓVODA
Minőségi célok:

1.a. A fenntartó általános elvárásaiból adódó intézményi célok megvalósításának
értékelése
Az intézmény gazdálkodása, ügyrendje megfelelt a hatályos jogszabályoknak, a belső
szabályoknak.
-

Intézményünk Alapító Okiratába bekerült a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése
„A szakértői bizottság által készített szakvélemény alapján ellátja a megismerési
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai
nevelését a Nevelési Tanácsadó közreműködésével”

-

A mindennapos testmozgás feltételeinek javítását kiemelt területként kezeltük, az
egészséges fejlődés, az egészség megőrzés legfontosabb területe a mozgásfejlesztés.
Az óvodáskorú gyermek testi, értelmi fejlődésének egyik feltétele az egyéni
képességeket figyelembe vevő, kellő aktivitást, terhelést biztosító mozgás, mely
nagymértékben hozzájárul a gyermeki személyiség fejlődéséhez is. Ebben a tanévben
sikerült új mozgásfejlesztő játékokat vásárolnunk,. 220 ezer Ft értékben óvodánk
alapítványából komplex mozgásfejlesztő készletet szereztünk be, melyeket a gyerekek
nagy örömmel vettek birtokukba.
Az udvari játékok karbantartását társadalmi munkában elvégeztük. Óvodánkból 10
kisgyermek járt úszásoktatásra.

-

Intézményünkben szabad férőhelyi kapacitása terhére 10 vidéki gyermeket fogadtunk.

-

Pályázati pénzből gyermek – szülő játszóházak, készműves foglalkozások alapanyagait
biztosítottuk (25,000-Ft), valamint hátrányos helyzetű gyermekek úszásoktatását
támogattuk (35,000-Ft) és 20,000 Ft értékben

-

Minőségirányítási programunk iránt a dolgozók elkötelezettek,
a partner-központú működés jelentőségét átérzik, hogy partnereink elégedettségét
megőrizzük.

-

Városi ünnepségeken, rendezvényeken aktívan vettünk részt.

-

A fenntartó és az intézmények közt működő információs rendszer megfelelő.

1.b. Az ÖMIP óvodákra vonatkozó elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok
megvalósításának értékelése
-

Óvodánk családias légköre, a nevelőmunka színvonala vonzó a szülők számára.

-

Az április hónapban évről-évre megrendezendő nyílt napokon ízelítőt adunk az
érdeklődőknek az óvodában folyó munkából, különös tekintettel a kiemelt területnek
számító néphagyományőrzés területén végzett tevékenységünkből.
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-

Óvodánkba sajátos nevelési igényű gyermek pillanatnyilag nem jár, de felkészültek
vagyunk azon, ebbe a kategóriába tartozó gyermekek fogadására, akik ellátásában
kompetensek vagyunk.
Fejlesztőpedagógus kolleganőink rendkívül felkészültek, sok segítséget nyújtanak a
kolléganőknek.

-

Óvodapedagógusaink nagy hangsúlyt fordítanak szakmai kompetenciájuk fejlesztésére.
A műhelymunka kialakításával, azon vagyunk, hogy az óvónők sokszínű
tapasztalatainak, valamint meglévő tudásuk tudatos cseréjének kihasználásával az
önképzés, szakmai megújulás biztosítva legyen.

Az októberi statisztikai adatok szerint 13 fő hátrányos helyzetű és 5 fő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek volt. Intézményünkben biztosítjuk a szegráció mentességet, az egyenlő
bánásmód elve teljes körű érvényesítését.
Nagy figyelmet szentelünk a HH-s és a HHH-s gyermeknevelésre, közösségbe való
integrálódásukra, a differenciált képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra.
Külső szakemberek igénybevételével és a családdal való szorosabb együttműködéssel
szeretnénk elérni, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel kezdje meg iskolai tanulmányait. A
4 óvodában maradt nagycsoportos közt 2 hátrányos helyzetű gyermek van, HHH-s gyermek
nincs. A szociometria vizsgálatok alapján a HH-s és HHH-s gyermekek közt peremhelyzetű
gyermek nincs. A HH-s gyermekek a nevelési év folyamán átlagban 6,53 napot a HHH-s
gyermekek, pedig 2,4 napot hiányoztak.
1.c. Az Intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott egyéb intézményi
célok és feladatok megvalósításának értékelése.
-

A néphagyományőrzést szolgáló rendezvények számát és szülői látogatottságát sikerült
emelnünk.
Az év folyamán három alkalommal tartottunk közös ünnepségeket, melyek
látogatottsága átlagosan közel 100%-os volt.

-

A népi kultúra mélyebb megismerésére belső továbbképzéseket szerveztünk
néphagyományőrző munkaközösségünk keretein belül.
Óvodánk néphagyományőrző szakmai munkaközössége továbbképzéseink
meghatározó bázisa, munkánk érdekes színfoltja, mely inspirációt, lendületet ad minden
kolleganőnek. A nevelési év folyamán négy alkalommal tartottunk munkaközösségi
foglalkozást, melyeken változatos kézműves technikákkal foglalkoztunk, decemberben,
pedig a város óvodák közti munkaközössége tagjainak szakmai napot tartottunk.

-

A nevelési év során többször voltunk kirándulni. Tettünk közös és csoportonkénti
kirándulásokat, melyek nagy élményt jelentettek gyermekeink számára.

A partneri elégedettséget folyamatosan mértük, melynek eredménye inspirálólag hat
munkánkra.
2. Minőségfejlesztési rendszer az intézmény működésének folyamata
-

-

Vezetés
Az óvodavezető hatékonyan segítette az óvodapedagógusok munkáját, törekedett a
innovációra. Nyugodt megfontolt kiegyensúlyozott egyéniségével igyekezett harmonikus
légkör megteremtésére, a kiegyensúlyozott munka körülmények biztosítására.
Tervezés
Intézményünk az IMIP-ben megfogalmazott tervezet tartalmának eleget tett, mind
stratégiai, mind projekt, mind az operatív tervezés szintjén.
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-

Ellenőrzés
Az ellenőrzés feladata a tervszerűség folyamatosság és a következetesség elvének
betartásával végzett munka során feltárt objektív adatok által megteremteni az értékelés
alapját. Az intézményi ellenőrzés, - értékelés átfogó rendszerben működik, mind a
külső /törvényességi, szakmai pedagógiai, szakhatósági/, mind a belső /szakmai,
pedagógiai, törvényességi, munkáltató, gazdálkodási-tanügyigazgatási területen.
A szakmai ellenőrzések tapasztalatai
A színvonalas nevelőmunka végzéséhez szükséges feltételek adottak óvodánkban.
Mindhárom csoportban nyugodt, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörben
folyik a nevelés.
Hangsúlyosan jelen van a nevelőmunkában a gyermekek mindenek felett álló érdekei
megvalósítása, az egyenlő bánásmód elvének betartása.
A gyermekek sokoldalú fejlesztése intenzíven folyik a csoportokban.
A gyermeki személyiség kibontakoztatására, az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő
fejlődési ütem figyelembe vételére nagy gondot fordítunk.
Megfelelő figyelmet kap a családok szociális helyzetéből adódó hátrányok
kompenzálása.
Tudatosan alakítjuk az értelmi és szociális képességeket, elősegítjük az iskolába lépés
optimális feltételeinek kialakítását, az egyéni képességek kibontakozását, a gyermeki
jogok érvényesítését.
Mindhárom csoportban – helyi programunknak megfelelően – hangsúlyosan jelen van a
természetközelség, a néphagyományőrzés.
A hazafias érzések megalapozásának sikerét a megfelelő óvónői attitűdök nagymértékben segítettek.
A tudatos nevelőmunka, a hagyományőrző tevékenységek, nyújtotta korlátlan
lehetőségek kiaknázása volt sikeres munkavégzésünk záloga.
A néphagyományok átörökítése kiváló módszer személyiség fejlesztésére.
Ezt kihasználva éltünk a lehetőségekkel, hogy a mindennapok együttélésében gyakorolt
szociális viselkedést a jeles napok szokásaival gazdagabbá tegyük.
A néphagyományok erősítették az érzelmi, az erkölcsi és az esztétikai nevelés
megvalósítását, ezáltal rengeteg örömöt, csodát, érzelmi gazdagságot, felfedeznivalót
vittünk gyermekeink életébe. A tervezés tudatos, összhangban áll helyi nevelési
programunkkal.
A továbbképzések óvodánk profiljának megfelelően a néphagyományőrző
munkaközösség berkein belül kerültek megrendezésre.
Ezen felül december hónapban egy színvonalas rendezvényt szerveztünk a város
óvodák közi munkaközössége tagjainak, melynek nagyon pozitív volt a visszhangja.

A 2009 - 2010-es nevelési évben végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak
összegzése.
A színvonalas nevelőmunka végzéséhez szükséges feltételek adottak óvodánkban.
Mindhárom csoportban nyugodt, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörben folyik a
nevelés.
A kolleganők mindent megtesznek azért, hogy a családi nevelést kiegészítsék, hogy a
gyermekek optimális fejlődését elősegítsék.
Hangsúlyosan jelen van a nevelőmunkában a gyermekek mindenekfelett álló érdekei
megvalósítása, az egyenlő elvének betartása.
A gyermekek sokoldalú fejlesztése intenzíven folyik a csoportokban.
A gyermeki személyiség kibontakoztatására, az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő
fejlődési ütem figyelembe vételére nagy gondot fordítunk.
Megfelelő figyelmet kap a családok szociális helyzetéből adódó hátrányok kompenzálása.
Tudatosan alakítják az értelmi és szociális képességeket, elősegítik az iskolába lépés optimális
feltételeinek kialakulását, az egyéni képességek kibontakoztatását, a gyereki jogok
érvényesítését.
Mindhárom csoportban- helyi programunknak megfelelően- hangsúlyosan jelen van a
természetközelség, a néphagyományőrzés.
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A hazafias érzések megalapozásának sikerét a megfelelő óvónői attitűdök nagy- mértékben
segítettek.
A tudatos nevelőmunka, a hagyományőrző tevékenységek, nyújtotta korlátlan lehetőségek
kiaknázása volt sikeres munkavégzésünk záloga.
A néphagyományok átörökítése kiváló módszere a személyiség fejlesztésének.
Ezt kihasználva éltünk a lehetőségekkel, hogy a mindennapok együttélésében gyakorolt
szociális viselkedést a jeles napok szokásaival gazdagabbá tegyük.
A néphagyományok erősítették az érzelmi, az erkölcsi, az értelmi és az esztétikai nevelés
megvalósítását, ezáltal rengeteg örömöt, csodát, érzelmi gazdagságot, felfedeznivalót vittünk
gyermekeink életébe.
Az anyanyelv, mint nemzeti folytonosságunk hordozója, múltunk, jelenünk, jövőnk összekötő
hídjának pillére nevelési programunk kiemelt területként jelenik meg.
Ezen belül ebben a nevelési évben hangsúlyosan kezeltük a differenciált egyéni fejlesztésért, a
tehetséggondozást.
A csoportokban szerzett tapasztalatok alapján a kolleganők helyt adtak a gyermekek
kreativitása kibontakozásának, a személyiségformálásának, szabad teret biztosítottak
képzeletük számára, hozzájárulva ehhez számtalan kézségük kialakításához.
A tervezés tudatos, összhangban áll helyi nevelési programunkkal.
A csoportnaplók a személyiségi lapok naprakészek voltak minden alkalommal, melyek igényes
tartalmi munkáról árulkodnak.
A továbbképzések óvodánk profiljának megfelelően a néphagyományőrző munkaközösség
berkein belül kerültek megrendezésre.
Ezen felül december hónapban egy színvonalas rendezvényt szerveztünk a város óvodák közi
munkaközössége tagjainak, melynek nagyon pozitív volt a visszhangja.
A gyermekvédelmi munka értékelése:
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül és kiegészíti azt. A szülőkkel való folyamatos
együttműködés fontos tényező. Az óvodapedagógusok a gyermekvédelmi felelős vezetésével
minden év elején felmérik a családok helyzetét, megbeszélik az esetlegesen adódó
problémákat. A szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről
megtörtént. Közzétettük azoknak az intézményeknek a listáját és elérhetőségét, ahová a szülők
szükség esetén fordulhatnak. A gyermekvédelmi felelős az év folyamán folyamatosan
kapcsolatban volt az óvodapedagógusokkal, továbbképzéseken vett részt. A 2009-2010-es
nevelési évben 82 gyermek járt az óvodába, ebből
-

nagycsaládos: 10 fő
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő: 22 fő
halmozottan hátrányos helyzetű: 6 fő

Az év folyamán nem volt szükség arra, hogy a városban működő szociális intézményekhez
forduljunk problémánkkal. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott figyelmet
kaptak a csoportokban. Az óvodapedagógusok a felzárkóztatási terveket elkészítették, a benne
foglaltakat végrehajtották. a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek hiányzása
minimális volt a nevelési év folyamán. Az óvoda dolgozói szervezésében ruha – és játékgyűjtést
szerveztünk a rászorulók számára. Az akció sikeresnek bizonyult. A gyermeki jogok biztosítása,
az egyenlő bánásmód elvének betartása megtörtént az intézményben.
Gazdasági ellenőrzés:
A kedvezményes étkeztetésben részesülők dokumentumai rendben voltak. Ezen belül a
térítésmentesen étkezők igazolásai, az 50%-os kedvezményre jogosultak dokumentumai
/szakorvosi vélemény, szülői nyilatkozatok/ megvoltak. Az étkezők nyilvántartása, térítési díjak
befizetése pontosan történt. A nyilvántartások vezetése pontos, precíz.
Mérés
A gyermekekkel fejlődésről gyermekdossziét vezettünk, minden gyermeket önmagához
képest fejlesztünk, a méréseket folyamatosan végezzük, a mérések időpontját, helyét,
légkörét körültekintően választjuk ki.
- Étékelés
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Az értékelés alapja a mérések, ellenőrzések, tapasztalatok elemzése, a végzet munka
során adódó feladatok fejlesztése, a hibák és hiányosságok kijavítása.
Az óvodavezetőre vonatkozó vélemények 4,85- és 5 közt mozognak.
A nevelőtestület 4,6 -4,88 közti értékeléseket kapott.
A SWOT analízis szerint a legfőbb erősségeink a jó légkör, a szakmai tudás, a
gyermekszeretet, a szülőkkel való jó kapcsolat és a hagyományápolás.
A szülők óvodával kapcsolatos elvárásai, kérdőívek eredményei egyértelműen pozitív
eredménnyel zárultak, a mindenelégedettségre vonatkozó érték 90-100% közötti.
SWOT ANALÍZIS
Erősségek:
Jó légkör
Jó közösség
Szakmai tudás
Gyermekszeretet
szülőkkel jó kapcsolattartás
Hagyományápolás
Változatos programok
Kreativitás
Társintézményekkel való
kapcsolat
Új iránti fogékonyság

Lehetőségek:
Helyzetünk kiaknázása
Pályázatok
Szülői támogatás

Érték (%)
63
55
63
63
73
55
27
27
9
18

18
73
27

Továbbképzések
Szponzorok keresése
Szakmai folyóiratokhoz való
hozzáférés
ÁMK-val való jó kapcsolat
Megfelelő hírverés

63
18
18

Tapasztalatcsere
Csoportszoba bővítése
Külön torna, tánc, hittan, nyelv
Tornaterem
Jobb étkeztetés

9
9
9
18
18

27
18

Gyengeségek:
Gyermeklétszám csökkenése
Szakmai eszközök bővítése
Udvari játékok fejlesztése
Leendő óvodásokkal
kapcsolatfelvétel
Étkeztetés helyzete
Épület felújítás
Több bábozás
Tornaszoba
Kapcsolat más intézményekkel

Érték (%)
9
63
63
46

Hátrányos helyzetű gyermekek
felkarolása
alapképzés

9

Félelmek:
Pénzhiány
Gyereklétszám csökkenése
Pályázati lehetőségek
csökkenése
Óvodabezárás
Nyugdíjkorhatár felemelése
Létbizonytalanság
Állások megszűnése
Óvodai csoportok
megszűntetése
Egészségügyi állapot

9
36
36
46
18

9
46
82
9
27
63
27
9
27
27

SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A szülők közössége elégedettséggel fogadja az óvoda törekvéseit, célkitűzéseit. Gyermekeinket
a néphagyományőrzés szellemében nevelik, sok hozzáadott értéket biztosítva számunkra. A
nevelőtestület a szülők, gyermekek számára egyre több rendezvényt biztosít. Erősítik
gyermekeinkben a természet szeretetét, védelmét. Számtalan kirándulást szerveznek
számukra, melyek alkalmat nyújtanak tapasztalatszerzésre, a környező világgal való
megismerkedésükre. /Őrség, Múzeumfalu, Kalandváros, Holdfényliget/ A szülők számára
örvendetes, hogy az egészséges életmód alakítása egyre hangsúlyosabb tényezőként
szerepel. Nagy jelentőséggel bír számukra, hogy az óvoda kerítése por- és hangfogó borítást
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kapott. Az úszásoktatás megszervezése évről – évre sikeres, egyre több gyermek számára
veszik igénybe a szülők. A nevelés körülményeinek javítása érdekében az óvoda hozzájárul
működési feltételeinek javításához. Több pályázatot nyújtanak be pl. hátránykompenzálásra,
hagyományőrzésre. Az elemgyűjtő versenyen elért eredményükért évről – évre pénzjutalomban
részesülnek. A szülők közössége is minden évben támogatja a csoportok játékvásárlását, a
kirándulásokat, a gyermeknapi rendezvényt. Az óvodavezetéssel, a dolgozókkal való
kapcsolatunk rendkívül jó, a Szülők Közösségét, a szülőket mindenkor partnerként kezelik,
minden tájékoztatást megkapunk. Az óvoda biztosítja gyermekeink számára a nyugodt,
biztonságos, szeretetteljes légkört. Az óvónők és a szülők közt kölcsönös megbecsülésen
alapuló, korrekt viszony van. Lelkiismeretes munkájukkal sokat tesznek gyermekeink sokoldalú
fejlesztéséért. Több közös programot szerveztek, melyeken a szülők nagy számban vettek rész.
/szőlőszüret, játszóházak, farsang, gyermeknap/ Szülők Közössége szívesen segít a
nevelőtestület munkájában, közös erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy
gyermekeink minél jobb körülmények közt tölthessék mindennapjaikat.
A Szülők Közössége az IMIP értékelést megfelelőnek tartja és elfogadja.

A Vadvirág Óvoda nevelőtestületének véleménye az intézmény 2009 – 2010-es nevelési
évre vonatkozó IMIP értékelésről

Munkánk elismerésének tekintjük a szülők részére kiadott kérdőívek eredményeit, melyeknek
minden
elégedettségre
vonatkozó
adata
90%
feletti
/a legtöbb válasz 98%-ot kapott, de van 100%-os is!/

Ez bizonyítja számunkra, hogy jó úton haladunk, hisz a szülők elégedettsége munkánknak
fontos fokmérője. A fenntartó általános, valamint az óvodákra vonatkozó elvárásaiból adódó
intézményi célokat és feladatokat jó szinten valósítottuk meg. Sikerült eleget tennünk a
fenntartó által intézményünktől elvárt, minőségirányítási programunkban megfogalmazott
elvárásoknak is.

Intézményünk az IMIP-ben megfogalmazott tervezés tartalmának eleget tett, mind a stratégiai,
mind a projekt, mind az operatív tervezés szintjén.
Az ellenőrzésre a tervszerűség, a folyamatosság és a következetesség volt a jellemző.
Az értékelés alapja objektív adatokon alapult.
Az óvodavezető hatékonyan segítette az óvodapedagógusok munkáját, törekedett az
innovációra.
A gyermekek fejlődéséről gyermekdossziét vezetünk.
Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk.
A mérések időpontját, helyét körültekintően választjuk ki, a megfelelő légkör megteremtésére
gondosan ügyelünk.
A tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra, az egyéni bánásmódra nagy hangsúlyt fektetünk.
Az egyenlő bánásmód elve megvalósítását, a gyermeki jogok védelmét mindig szem előtt
tartottuk.
Kiemelt figyelmet fordítunk a HH-s és HHH-s gyermekek ellátására.
A továbbképzéseken valamennyien lelkesen vettünk részt, ezzel megalapozva szakmai
kompetenciánkat.
Az óvoda nevelőtestülete jól összeszokott közösség, kölcsönösen segítjük egymást.
A gyakori megbeszéléseink alkalmával az esetlegesen adódó problémáinkat megbeszéljük,
melyekre nem ritkán közösen találjuk meg a megoldást.
Pályázatok írásával hozzájárultunk működési feltételeink javításához.
A Szülők Közössége ez évben is rengeteg segítséget nyújtott számunkra.
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Óvodánk Minőségirányítási programjának értékelése korrekt, átgondolt, tükrözi az óvodánkban
folyó szakmai munka színvonalát.

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA
A Weöres Sándor Óvoda kidolgozott Comenius I. minőségbiztosítási rendszerrel, és a
Partnerközpontú Oktatási Intézmény megtisztelő címmel rendelkezik.
A minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat 3 fős csoport végzi. A tagok több éve végzik
változatlan felállásban a munkát, az óvoda többi dolgozójának háttérmunkájára építve.
Ismereteinket a városi minőségügyi munkacsoportban szerzett tapasztalatokkal, és
önképzéssel bővítjük. A munkaközösségi megbeszéléseken folyamatosan részt veszünk,
melynek a minőségügyi munkacsoport vezető a tagja, ő képviseli az intézményt. Az itt szerzett
tapasztalatokat megismertettük kolléganőinkkel.
Ebben az évben a személyi állományban létszámadatot tekintve nem volt változás, viszont a
gyesen lévő kolléganőt helyettesítő óvónénitől kellett elbúcsúzni. A változás minőségi javulást
hozhat a környezeti munkacsoportban, és egyben szervezési gondot csoport szinten. Az éves
feladatokba a visszatérő kolléganőt is folyamatosan bevontuk, a folyamatok megismerése
céljából.
A minőségügyi munkacsoport a 2009/10-es nevelési évben a következő célkitűzéseknek tett
eleget:
1. Minőségcélok
Fenntartói igények, elvárások teljesítése

Általános elvárások
Az intézmény gazdálkodása és ügyrendje a hatályos jogszabályoknak és a belső
szabályzatoknak megfelel. A jogszabályok változását az óvodavezetés folyamatosan nyomon
követi, az információ szerzés egyik módja a megfelelő minőségű folyóiratok beszerzése.
Az idegen nyelvvel való ismerkedés lehetőségét megteremtettük, egy
kolléganőnk vezeti a foglalkozásokat. Az előzetes felmérések a következő évre is elkészültek, a
szervezéssel kapcsolatos tervek folyamatban vannak.
Lehetőséget biztosítottunk a tehetséges gyermekeknek képességeik
kibontakoztatására. Számos versenyen, gyermekeknek megrendezésre került pályázaton
vettünk részt: - rajzpályázatra neveztünk be, - kiállításra minden gyermektől küldtünk munkát, sportversenyen 19 gyerek vett részt, - versmondó versenyen 1 fő, - egyéb szereplések
rendezvények alkalmával 24 fő vett részt.
Nagymértékben hozzájárultunk működési feltételeink javításához, több mint
3 000 000 Ft értékben.
A mindennapos testmozgás feltételeit javítottuk: az udvar fejlesztése érdekében
komoly anyagi beruházással (1 millió Ft) sikerült a biztonságos játék feltételeit tovább
javítanunk. A gyermekek 14-15 %-a vett részt szervezett korcsolya és úszásoktatásban, melyet
pályázati pénzzel támogattunk. Tornateremmel nem rendelkezünk.
Pedagógus továbbképzés keretében 1 óvodapedagógus vett részt szakirányú
továbbképzésen, és szerzett plusz képesítést (német nemzetiségi óvodapedagógus).
A városi szakmai műhelyekben való részvételünk nagyon aktív, tagjai vagyunk az
óvodaközi szakmai munkaközösségnek, a városi német munkaközösségnek és a városi óvodák
közi minőségbiztosítási munkaközösségnek is.
Az elért eredményeinkkel elégedettek vagyunk.
 Az óvodával kapcsolatos elvárások teljesítése:
Óvodánk jellemzői a családias, nyugodt, szeretetteljes hangulat. A családi ház
benyomását keltő méret, a szép, tisztalevegőjű környék szintén erényünk, melynek megőrzését
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nagyon fontosnak tartjuk. Nemdohányzó intézmény vagyunk. A körzetben lakó hátrányos
helyzetű új gyermekek nem jelentkezett. Az óvodában lévők száma százalékos arányban 3 %.
Programjaink szervezésénél, a gyermekek és a családok minél nagyobb számban való
részvételére törekedtünk (ált. 75-80 %-os).
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodánkban nincs.
A dolgozóknak igényük van a szakmai megújulásra, a magas színvonalú
nevelőmunka megőrzésére. Az önképzés és a továbbképzés lehetőségét kihasználták: szakmai
folyóiratok előfizetése és olvasása folyamatos, továbbképzéseken a részvétel erőforrásainknak
megfelelően maximális (a nevelési évben 1 óvodapedagógus szakirányú továbbképzése).
Az idegen nyelvvel való ismerkedés lehetőségét maximálisan biztosítjuk
óvodánkban. Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Az elért eredményekkel, az elvégzett feladatokkal elégedettek vagyunk.
 Helyi sajátosságok, konkrét elvárások
Az erdei óvodai programokhoz kapcsolódó szakképzettség növelése ebben az
évben önképzés keretében volt lehetőség. A „Zöld óvoda” működtetéséhez, a madárbarát kert
gyakorlati megvalósításának segítéséhez és természetesen az ismeretek megszilárdításához
szakember közreműködése nyújtott segítséget.
Ez az elindult munka a zöld óvoda kiteljesedése felé mutat, ezt szolgálta szakmai
napunk is, mely segítette a még „zöldebbé válás”, a környezet iránti érzékenység, a
környezettudatos életvitel erősödését, a fenntartható fejlődést.
Az egészséges életmód szokásainak erősítését napi tevékenységeink,
szervezett programjaink, pályázati lehetőségeink is szolgálták.
A kidolgozott minőségügyi gyakorlat óvodánkban működik, a minőségbiztosítási
csoport heti rendszerességgel tartja megbeszéléseit. Folyamatos javulást várunk a városi
minőségbiztosítási munkaközösségben való részvételtől, az óvodában még tudatosabb,
elkötelezettebb munkát.
Az elért eredményekkel, az elvégzett feladatokkal elégedettek vagyunk.
 Az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott elvárások
Az óvoda, mint nevelési intézmény legfontosabb minőségi értékét a partneri
igény és elégedettségmérés eredményei adják. A felmérések eredményei azt mutatják, hogy
nevelőmunkánk magas színvonalú, a szülők az általunk képviselt értékeket jónak tartják.
Intézkedési terv kidolgozására nem volt szükség.
Az új dolgozók beillesztési rendszere, beilleszkedése részben sikeresen
működik. A munkahelyváltások, az elhelyezkedés nem minden területen hozott pozitív
eredményt. Az óvodapedagógusok tekintetében az új dolgozók beilleszkedése részben
eredményes. A munkahelyi légkör javítására intézkedési terv készítését nem láttuk
szükségesnek, mivel a probléma százalékos jelentkezése alacsony volt. Lehetőségeink
korlátozottak.
Az elért eredményekkel e területen részben elégedettek vagyunk.
A munkatársak belső önértékelési képességének erősítését, a belső értékelési
rendszer működését a teljesítményértékelési rendszer szolgálja. Törekedtünk az objektív, a
pozitívumokra, az értékekre alapozó értékelésre. A feladat elvégzése folyamatban van.
Az elért eredményekkel részben elégedettek vagyunk.
2. Minőségfejlesztési rendszer
Az intézmény működésének folyamata:
Az intézmény vezetési, irányítási feladati a törvényi és fenntartói elvárásoknak
megfelelően történtek. A rövidtávú intézkedési és fejlesztési tervek az éves munkatervben lettek
meghatározva, melyek végrehajtása közös munka eredménye. A megfogalmazott feladatokat
elvégeztük. A programokkal, rendezvényekkel, intézkedésekkel a visszajelzések alapján a
szülők és a partnerek elégedettek. Eredményt mutathatunk fel a biztonságos intézmény
megvalósítása terén, amit a játszóudvar folyamatos felújításával értünk el. A takarékos
gazdálkodáshoz a pályázatokon nyert anyagi források is nagymértékben hozzájárultak, mely
részben az intézménymenedzselés, ill. a szülőkkel, fenntartóval való jó kapcsolat eredménye.
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Az elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
A rövid és hosszútávú tervek meghozatala a nevelőtestület véleményezése,
javaslata és döntése, ill. a szülők véleménye alapján történtek. Törekedtünk a nevelési
értékeink beépítésére terveink meghozatalakor. Nagy eredmény a Zöld Óvoda cím elnyerése
mellett a Madárbarát kert elismerése. Közép és hosszú távú terveinknek ezek meghatározói.
Az elért eredményekkel nagyon elégedettek vagyunk.
Az ellenőrzési – mérési – értékelési rendszer az intézményben a tervben
foglaltaknak megfelelően alakult. A gyermekek mérésében a kompetencia alapú mérőlapok
alapján végezzük munkánkat, a helyi sajátosságokkal kiegészítve. A dolgozók
teljesítményértékelési rendszere leszabályozott, az értékelés még folyamatban van.
Az elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
A partneri igény és elégedettségmérés eredményei ebben az évben:
Nevelőmunkánkat a partnerek magas színvonalúnak ítélték. Kiemelten jó eredményt mutatnak
az erdei ovis foglalkozások, a mese-vers, és az énekes foglalkozások. A gyermekek
legkedveltebb tevékenységei közé az udvari játék, a kirándulás és a rajzolás – barkácsolás
taroznak. A szülők valamennyi nevelési területtel elégedettek.
Az óvoda légköre a felmérésekben családias, oldott, többségében jól érzik magukat. A
dolgozók részéről ez évben is érkezett észrevétel a munkahelyi légkör javítására. Intézkedési
terv nem készült, lehetőségeink korlátozottak. Az eredményesség a dolgozók pozitív
hozzáállásától függ, a további fejlesztés egyénileg szükséges.
Kapcsolatainkat, kommunikációnkat a partnerek nagyon jónak ítélték meg. A tájékoztatás
mennyisége és minősége megfelelő, a belső kommunikáció folyamatos javulása tapasztalható.
Az eszközellátottság nagymértékben javult. A játékokkal, a felszereltséggel a partnerek
maximálisan elégedettek, hiányosságként a tornatermet jelölték meg. Az óvoda esztétikai
megjelenésének nagyon jó eredménye a szülők társadalmi munkában végzett festése, udvari
munkája, mely a nagyon jól működő kapcsolatokra is utal.
Szolgáltatásainkat a gyermekek, szülök kimagaslóan jónak ítélik, a környezeti neveléssel, a
kirándulásokkal, az erdei ovis foglalkozásokkal nagyon elégedettek. Új szolgáltatással nem
bővültünk, az eddigiek magas színvonalát sikerült megőriznünk.
Hagyományainkat, rendezvényeinket valamennyi partnerünk nagyon színvonalasnak ítélik,
melyet tükröz a részvételi arány is (ált. 75-80%). A Szülői Munkaközösséggel közös
szerezésben létrejött Juniális nagyon jó eredményt hozott, színvonalas és eredményes volt, és
nagyon jó hangulatban telt. A szülők és a dolgozók között jó csapatmunka alakult ki.
Az elért eredménnyel elégedettek vagyunk.
3. Eredmények, intézkedések, tervek
Az intézmény működésével a partnerek elégedettek voltak, nem volt olyan igény, probléma,
amely komolyabb beavatkozást igényelt volna az intézményi folyamatokba.
A nevelési évben intézkedéseket nem hoztunk, feladatunk az eddigiek megerősítése,
megszilárdítása volt:
 A munkahelyi légkör javításának érdekében szerveztük a újból a torkos csütörtöki közös
vacsorázást. Az év végi alkalmazotti kirándulás nagyon pozitív eredményt hozott. Az
elért eredményekkel összességében részben elégedettek vagyunk.
 Régóta problémaként jelent meg az óvoda udvarának nem megfelelő minősége. Ebben
az évben a felújítás tovább folytatódott, és egy jól felszerelt, biztonságos udvarral
rendelkezünk. Az elért eredménnyel nagyon elégedettek vagyunk.
 Nagyon jó eredményként értékeljük a Zöld Óvoda, és a Madárbarát kert cím elnyerését,
mely az év folyamán a csoportok életében újabb lendületet adott, nevelésünk még
tudatosabb lett. Az elért eredménnyel nagyon elégedettek vagyunk.
Összességében az éves munkával, az elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
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SZÜLŐI VÉLEMÉNY
A szülői szervezet részéről az elmúlt tanévvel kapcsolatban az alábbiakat fogalmaztuk meg:
-

Tapasztalatunk, hogy az óvodában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik.

-

Kérdéseinkkel, kéréseinkkel bizalommal fordulhatunk mind az óvónők, mind a vezetőség
felé, hiszen tudjuk, hogy gyermekeink nevelése, fejlesztése közös ügyünk.

-

Elégedettek vagyunk az óvodánk által kínált külön foglalkozásokkal, gazdag
programokkal, ezek szervezésében és lebonyolításában mi szülők is tevékenyen részt
vállalunk. Ezek a rendezvények is nagyban hozzájárultak az óvodában dolgozók és a
szülők nagyon jó kapcsolatának kialakításához, amelynek egyértelmű nyertesei a
gyerekek.

-

Az óvoda eszközparkjával szintén meg vagyunk elégedve. Óvodánk vezetője az összes
pályázati lehetőséget felkutatva, sikeresen egészítette ki az intézmény számára elérhető
anyagi forrásokat. Gyermekeink nagy örömmel vették birtokukba a megújult óvodai
játszóteret, a zöld területet, aszfalt pályát, új udvari játékokat. Örömmel értesültünk a
jövőben megvalósuló térkövezésről továbbá a kerékpártároló építéséről.

-

A szülők nem csak közös szabadidős programokban, de a közös társadalmi munkákban
is tevékenyen részt vállaltak, így került sor udvarrendezésre, mellékhelyiség,
csoportszoba festésére és csoportszoba parkettázására. Az SZMK örömmel támogatná
a tornaterem és még egy csoportszoba kialakítását.

-

Az igény és elégedettség mérési kérdőíveket megkaptuk, benne az óvodai élet egészét
átfogó kérdésekről mondhattunk véleményt. Az eredményekről szóbeli tájékoztatást
kaptunk, és az óvodában kifüggesztett, könnyen értelmezhető grafikonok segítségével
minden szülő megismerhette azokat.

-

Köszönjük az Önkormányzat azon tagjainak megértését és támogatását, akik elfogadták
a SZMK egységes állásfoglalását jelenlegi óvodavezetőnk, Kondics Judit mellett.

