A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2008/2009. 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 az óvodában
- 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.
Nyugodt, derűs légkörben nevelés.
Ezen cél a nevelési év folyamán nem mindig hibátlan.
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Oka: személyi feltétel ( betegségek )
Ezen cél teljesítésével elégedettek vagyunk.

Folyamatok:
2008. – 2009.-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
Kendik Ferencné
óvodavezető
A SZÜLŐI SZERVEZET VÉLEMÉNYE
1. A szülők nagyon elégedettek az óvoda munkájával.
Nyilatkozatuk szerint legszimpatikusabb tényezők:
-

aranyos óvó nénik

-

nyugodt, derűs légkör

-

néphagyományőrző program
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2.

-

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.
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.

4

11. A szülők nyilatkozatai alapján változtatni kell:
-

alacsonyabb legyen a csoportlétszám

-

az épület felújításra szorul

-

a bejárati út elviselhetetlen
Szülői Szervezet
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BARÁTSÁG ÓVODA
I.

Minőségi célok
1. Általános elvárásokból adódó feladatok végrehajtása
1.1. Az eredményes munkavégzéshez
koherencia megvalósult.

szükséges

dokumentumok

elkészítésénél

a

1.2. A folyamatos belső ellenőrzések jelzései a törvényesség betartását bizonyították.
1.3. Rajzpályázatokon képviseltettük óvodánkat, tehetséges gyermekeink alkotásai díjazottak
lettek. Legkiemelkedőbb eredmények:
-

országos III. helyezés

-

Szombathely Város Önkormányzata díjazásában II. ill. III. helyezés

Művészeti versenyeken vettünk részt:
-

vers- és mesemondó versenyek

-

ének-zenei verseny

Az alábbi sportversenyeken vettünk részt:
-

városi futóverseny

-

városi óvodás sportvetélkedő

Tehetséges gyermekeink között több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is van,
akik ezeken a versenyeken eredményesen szerepeltek.
1.4. Mozgásfejlesztő eszközeinket folyamatosan bővítettük, az udvari mozgásfejlesztő
játékok cseréje elkezdődött.
1.5. Szervezett úszásoktatásban 28 gyermek, korcsolyatanfolyamon 19 gyermek, ovis tornán
a nagycsoportosok vettek részt.
Óvodánk minden csoportja tartott gyümölcsnapot. Rendszeres partneri kapcsolatot
tartottunk fent az eü. intézményekkel, egészségnevelési programjaikon részt vettünk.
Külön figyelemmel kísértük, hogy ezeken a programokon a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek minél nagyobb létszámban vegyenek részt.
1.6. Továbbképzéseink:
-

3 fő „Módszertani felkészítés idegen nyelvű óvodai és kisiskoláskori foglalkozások
vezetésére” című tanfolyamot végzett (2 fő angol, 1 fő német)

-

1 fő „Anyanyelvi fejlesztés játékosan” tanfolyamon vett részt

-

2 fő „Sindelar –Zsoldos program 1.” tanfolyamon vett részt

-

1 fő „Gyökerek” – népi kismesterségek tanfolyamon vett részt

Önképzés:
-

helyi szakmai munkaközösségeink eredményesen működtek
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-

bázistevékenységünk:
o

vizuális hét (kézműves nap, vizuális nyílt nap, szakmai nap)

o

bázisnapok gyermekek, szülők, társóvodák részére

1.7. Óvodánkba 5 vidéki gyermek jár.
1.8. Nevelőtestületünkből 5 fő tagja valamely intézményközi munkaközösségnek.
1.9. A mérési-értékelési munkaközösség megfelelően működtette az óvoda mérési-értékelési
rendszerét.
-

gyermeki fejlődés mérése

-

partneri elégedettségmérések

1.10. Szakmai pályázat
-

„A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését szolgáló programok megvalósítása”
című pályázattal vettünk részt

-

szárazelemgyűjtésben IV. helyezést értünk el

1.11. Városi közéleti szerepléseink:
-

karácsonyvárás a Fő téren

-

Mikulás-ünnepség a Városi Rendőrkapitányságon

-

Népi gyermekjátékok a Mocorgó Óvodában

-

ünnepekhez kapcsolódva a Bokréta Bölcsődében és az Idősek Klubjában

1.12. Minőségirányítási rendszerünk hatékony működtetésében az egész nevelőtestület
aktívan részt vett, a bevált gyakorlatnak megfelelően
2. Óvodákra vonatkozó elvárásokból adódó feladatok végrehajtása
2.1. Az óvodánkba járó gyermekek közül 43-an részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben, ebből 24 a hátrányos helyzetű, 19 a halmozottan hátrányos helyzetű,
és 1 gyermek veszélyeztetett.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek
rendszeresen járjanak óvodába. Figyelemmel kísértük, hogy a rászoruló gyermekek
részt vegyenek az intézményi és a Nevelési Tanácsadó fejlesztő foglalkozásain. A
szülők folyamatos tájékoztatást kaptak az igénybe vehető támogatásokról.
2.2. A részképességekben elmaradt gyermekek közül azoknak az iskolára való felkészítése,
akik szeptemberben ténylegesen szeretnék megkezdeni az iskolát, 100%-ban
eredményes volt.
3. Az óvodánkra vonatkozó elvárásokból adódó feladatok végrehajtása
3.1. A partneri igény- és elégedettségmérések pozitív jelzéseket mutatnak.
3.2. Folyamatosan biztosítottuk a gyermeki alkotómunkához szükséges eszközöket.
Továbbra is jelentős az óvodánkat támogató szülők száma.
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4. Az IMIP-ben megfogalmazott egyéb célokból adódó feladatok végrehajtása
4.1. Gyermeklétszámunkat sikerült 100%-ban megtartanunk.
Óvodánkba 5 vidéki gyermek jár.
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
Az éves munkatervekben – pedagógiai, minőségirányítási – megfogalmazott céljainkat
megvalósítottuk.
A feladatok végrehajtásában a minőségfejlesztési team, a mérési – értékelési szakmai
munkaközösség és a nevelőtestület eredményesen együttműködött.
A team folyamatosan tájékoztatta nevelőtestületünket a kitűzött feladatokról, azok
végrehajtásának eredményeiről.
A fejlesztésre szoruló területek feltárására alkalmas mérési – értékelési rendszert
nevelőtestületünk eredményesen alkalmazta.
Sárosiné Somogyi Irén
óvodavezető
A szülői közösség értékelése
Több éve együttműködünk az óvoda vezetőjével és a csoportokban dolgozó óvónőkkel az
óvodában folyó minőségbiztosítási munkában.
A sikeres együttműködés során egyre elmélyültebb, közvetlenebb lett az óvoda és a család
kapcsolata.
A közös célok megvalósítása érdekében továbbra is szeretnénk e munka aktív részesei
lenni, véleményünkkel, észrevételeinkkel segíteni az óvodai nevelőmunkát.
Szülői Közösség nevében
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BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA
A mai, korszerű irányítási elveket valló fenntartónak érdeke, hogy közoktatási intézményeiben a
vezetői munka hatékonyságáról, eredményességéről reális képe legyen.
A fenntartó – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – közoktatási intézményrendszerére meghatározott minőségbiztosítási elvárásait figyelembe véve, óvodánk 2008/2009
évi működése során, a megfogalmazott célok és feladatok teljesítésében, igyekezett
alkalmazkodni a változó igényekhez, a jogszabályi követelményekhez és a helyi feltételekhez,
így
óvodánk
minőség-irányítási
tevékenysége
összhangban
volt
a
fenntartó
minőségpolitikájával. Az intézmény vezetése és nevelőtestülete - a fenntartói elvárásokat
betartva - külső és belső mérések, valamint az értékelések, elemzések tapasztalatai alapján
határozta meg az éves feladatokat, valamint a fejlesztendő területeket (Pedagógiai,Tanügyigazgatási, Munkáltatói,Gazdálkodási)
▪

Jogszerű működés biztosítása

▪

Szervezetgazdálkodás

▪

Erőforrás-gazdálkodás

▪

Partnerkapcsolatok irányítása

Működésünket a központi oktatásirányítás, a fenntartó fejlesztési tervében, esélyegyenlőségi
tervében, helyi nevelési- és minőségirányítási programunkban megfogalmazott feladatok
befolyásolták, melyek nyomon követhetőek az óvodánk dokumentumaiban és mindennapi
munkájában egyaránt.
A fenntartói elvárásokra épített minőségcéljaink:
▪
Minél több gyermek váljon alkalmassá az iskolai élet megkezdésére a tanköteles
gyermekek közül.
▪

Az esélyegyenlőség biztosítása

▪

Biztonságos és egészséges óvodai környezet

▪

Gyermekközpontúság

▪

Az óvodapedagógusok szakmaiságának erősítése

▪

Partneri elégedettség növelése

A helyi intézményi szolgáltatás-kínálat meghatározásában és fenntartásában kiemelt szerepet
játszott a fenntartói oktatásirányítás, mely közvetlen hatással volt intézményünk működésére. A
partneri igények (gyermekek, szülők, más intézmények stb.) jelentős részének óvodánk
közvetlenül képes megfelelni.
Az intézményi minőségpolitika gerincét egyrészt a fenntartó minőségpolitikájában, másrészt az
óvoda nevelési/pedagógiai programjában megfogalmazott elvek és célok adták.
Minőségirányításunk lényege a tervezés és a tervezés ellenőrzött végrehajtása, majd az
esetleges korrekciók után az újabb tervezési ciklus elindítása volt Ennek értelmében minőségirányítási rendszerünk célhierarchiájában fentről lefelé haladva - a már meglévő helyi
fejlesztési és intézkedési tervek, oktatáspolitikai koncepciók voltak a kiindulópontok. A törvény
általánosan a minőség fogalmaként továbbra is az intézményekkel szemben támasztott partneri
igényeknek való megfelelést, (gyerek, szülő, pedagógusok, a munkaerőpiac) valamint a
tervezett és ellenőrzött működést tekinti, ezért az óvodai szolgáltatás kínálati oldalát a helyi
igényeknek, gazdasági lehetőségeinek és a fenntartó - nevelési intézményeire kialakított stratégiai alap-elveinek figyelembe vételével állítottuk össze.
A vezetés feladatai sokrétűek a minőségirányításban: a konkrét tennivalókon túl kiterjedtek az
erőforrások biztosítására, fejlesztésére, az intézmény működtetésére, kommunikációs
rendszerre.
-

Célul tűztük ki az egyéni arculat karakteresebb megjelenítését, a nevelőtestülettel
együtt létrehozott értékek megőrzését, a gyermeki jogok védelmét
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(érdekérvényesítését), az esélyegyenlőség biztosítását, a hátrányok
kompenzálását, az integrált nevelés feladatainak színvonalas ellátását, az óvoda
értékrendjének továbbvitelét, innovatív nevelési eljárások megvalósítását. Mint
megyei fejlesztő bázisóvoda „az integrált nevelés kihívásai” témában nyitottunk.
-

A partnerközpontú, versenyképes működés érdekében kiemelten kezeltük a
minőségen alapuló szemlélet és a folyamatos, hatékony együttműködés
fenntartását. Gyermekeink a társintézmények által meghirdetett versenyeken
színvonalasan, jó eredménnyel szerepeltek.

-

Megtettünk minden alkalmas intézkedést annak érdekében, hogy a közösségi
szabályok kialakítását, a közösségben elvárható viselkedési normákat a
gyermeknek - mint emberi lénynek - a méltóságával összeegyeztethetően
alkalmazzuk.

A minőségfejlesztés- és irányítás szempontjából az alábbi területeken e nevelési évben is
legalább egyszer átfogó ellenőrzést végeztünk:
▪

működési feltételek, körülmények

▪

szakmai program megvalósulása

▪

munkatervi feladatok teljesülése

▪

partneri elvárásoknak való megfelelés

▪

folyamatok működésének hatékonysága

▪

szabályozásnak való megfelelés

▪

fenntartói MIP-pel meglévő koherencia

A nevelési évre szóló pedagógiai tervezés megalkotása - az éves munkaterv és a
minőségfejlesztés preferenciái - a partneri igények alapján történt. A fejlesztési tervek
megvalósítását az intézmény nevelőtestületéből álló minőségi kör koordinálta. A fejlesztési
terv lényege, hogy a megvalósítandó feladathoz cselekvési sort, erőforrás-szükségletet,
határidőt, sikerkritériumokat, mérési módot rendeltünk.
Elvégeztük az intézményi önértékelést, mely kiterjedt
▪

a pedagógusok, alkalmazottak tevékenységére

▪

a HOP, a MIP által megfogalmazottak megvalósulására

▪

az intézmény belső működési rendjére

▪

a nevelési folyamatokra

Az óvodás gyermekek tevékenységeinek ellenőrzése speciális helyzetükből adódóan az ott
eltöltött három - négy év alatt valóban folyamatos. A legtöbbször egész napos együttlét során
elsősorban a szocializációs és perszonalizációs tevékenységek kontrollálása zajlik. A nevelési
tervek által meghatározott feladatok között preferáltak a közösségbe való beilleszkedés, az
együttélés alapvető normáinak elsajátíttatása, a közösségi és egyéni szokások kialakítása.
A minőségfejlesztés sikerének záloga a fenntartó elvárásainak tudatosítása, illetve az e célok
megvalósításához szükséges hathatós támogatás megléte volt, ugyanakkor intézményünk
számára a szolgáltatást közvetlenül, vagy közvetve igénybe vevők (például gyermekek, szülők,
munkaerő-piaci szereplők stb.) véleménye alapvetően meghatározó.
Minőségpolitikánk két dimenziója a hatásosság és a hatékonyság.
Amíg a hatásosság a működés eredményének mérhető mennyiségére és minőségére
vonatkozik, addig a hatékonyság a ráfordítások mentén értelmezhető.
Ennek tükrében működésünk eredményességét alátámasztják a teljesítménymérési adatok és a
belső ellenőrzés összegzése.
A minőségbiztosítás szabványmegfelelést idéző fogalma helyett a komplex szervezeti
menedzsmentre utaló minőségirányítás, a helyi intézményi stratégia és az intézményi
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önfejlesztésre, innovációra utaló minőségfejlesztés jobban tükrözi óvodánk minőségbiztosítási
szándékait, melyben a tervezés a
▪

demográfiai helyzet,

▪

helyi pedagógiai tradíciók,

▪

pedagógus ellátottság,

▪

Intézményi költségvetés és saját bevételek függvénye.

Intézményműködtetési rendszerünkben voltak folyamatosan visszatérő, ismétlődő, ezáltal jól
ütemezhető feladatok és voltak továbbá olyan - a közoktatás-irányítás különböző szintjeiről
érkező, illetve a napi működésből adódó - feladatok, amelyek időpontszerűen előre bár nem
tervezhetőek, de a problémák, illetve feladattípusok szintjén jól behatárolhatók.
Óvodánk
▪

▪
▪

biztosította a közoktatási törvényben meghatározott feladatok megfelelő színvonalú
ellátását;
teljesítette a törvényben előírt feladat-ellátási kötelezettséget;
döntéseknél, intézkedéseknél a gyermekek mindenek felett álló érdekét igyekezett
érvényesíteni;

▪

biztosította a feladatellátáshoz szükséges feltételeket;

▪

biztosította kell a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának
feltételeit, a szakmai autonómiát;

▪

a működés során biztosította a gyermekek, szülők,
érvényesülését, az érdekek kölcsönös beszámítását.

▪

Megtervezettek voltak az intézmény működtetésének, fenntartásának, fejlesztésének
feladatai. Biztosítottuk a folyamatos üzemeltetési feladatokat (tervezett és a működés
biztonságát szolgáló hiba-elhárítási feladatok)

▪

Szükség szerint megoldott volt az évközi felvétel;

pedagógusok

jogainak

Ütemezett, koordinált volt:
▪

a feladatellátás szakszerűsége,

▪

a nevelési folyamattal közvetlen kapcsolatban álló előírások betartása (pl. a kötelező
foglalkozások időkerete, eszközfejlesztési terv – az intézmény jelenlegi
felszereltségének, állapotának, műszaki jellemzőinek összevetése a kívánatossal)

▪

az intézményi dokumentumok jogszabályi megfelelősége,

▪

a nyilvántartási rendszer szabályszerűsége,

▪

a gazdálkodás törvényessége,

▪

bizonylatolás rendjének törvényessége,

▪

a továbbképzési rendszer működtetésének törvényessége,

▪

a gyermekeknek adott juttatások, kedvezmények szabályossága,

▪

a balesetvédelem, munkavédelem szabályainak betartása,

▪

tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedéseket,

▪

a vezetői munkáltatói jogkör gyakorlásának törvényessége

Óvodánkban – megtartva a szakmaiság elsőrendűségét és az értékmegőrzést - igyekeztünk
mindent megtenni, hogy minőségi nevelési szolgáltatást nyújtsunk a különböző társadalmi
helyzetű gyermekek részére, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű és
részképesség zavaros gyermekekre. Kiemelten kezelt nevelési feladatként volt a
mindennapokban jelen az esélyegyenlőség, a hátránykompenzálás, a tehetséggondozás, az
egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testmozgás, melynek feltételeit és napi
gyakorlatát biztosítottuk.
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Humánerőforrásaink magasan kvalifikáltak, biztosítva a helyi pedagógiai programokban
szereplő feladatok maradéktalan elláthatóságát. Óvodánkban minden területen az előírt, vagy
magasabb képesítéssel rendelkező közalkalmazott látja el feladatát. Az előírt 7 évenkénti
pedagógus továbbképzés második ütemének megfelelő szint is teljesített. A továbbképzési
kötelezettség alól mentesülők is folyamatosan szakmai megújító képzésen vesznek részt
Pedagógus szakképzettség – intézményi szinten

2008/2009 nevelési év

Kívánt szakképzettség

Tényleges szakképzettség

Közoktatás vezető óvodapedagógus szakvizsga

Óvodapedagógus, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus,
közoktatás-vezető; pedagógus szakvizsga

óvodapedagógus

Óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus – pedagógus
szakvizsga;
Sindelar;
zeneterápiás
személyiségfejlesztés

óvodapedagógus

Rajzszakos
tanár;
Óvodapedagógus,
kismesterségek; dekoratőr

óvodapedagógus

Óvodapedagógus,

népi

Zeneterápiás személyiségfejlesztés; labdaterápia
óvodapedagógus

Óvodapedagógus, Sindelar, angol

óvodapedagógus

Óvodapedagógus
angol, kiegészítő szakmódszertanok

óvodapedagógus

Óvodapedagógus, német;
kiegészítő szakmódszertanok

óvodapedagógus

Óvodapedagógus, drámapedagógia

óvodapedagógus

Óvodapedagógus,
kiegészítő szakmódszertanok

Gyógypedagógus logopédus

Logopédus, Sindelar I - II

Gyógypedagógus terapeuta

Gyógypedagógiai tanár – tanulásban akadályozottak
pedagógiája; terapeuta TSMT II; delacato; HRG

A tárgyi feltételek szinten-tartásához, javításához jelentős szülői támogatás mutatható ki
(gyermek-konyhabútor, szakmai eszközbeszerzés kiegészítése vizuális nevelés, tisztasági
felszerelés vonatkozásában)
mindösszesen: 654 e Ft/év
Pedagógusok működési hozzájárulása: nem kötelező munkaköri feladatok finanszírozás nélküli
ellátása→ tanfolyamjellegű szolgáltatások megszervezése, túl-munkadíj nélküli lebonyolítása
(úszás, korcsolyázás, versenyek, rendezvények, gyermekprogramok stb)
Az intézményi célok megvalósulásának értékeléséhez elengedhetetlen, volt hogy az
intézményünk világos és mérhető célokkal rendelkezzen, hiszen csakis így lehetséges a célnak
való megfelelés értékelése. Szakmai céljaink elsősorban nevelési/pedagógiai programunkban
találhatók meg, bár az intézményi minőségirányítási program, illetve az elfogadott vezetői
pályázat és más dokumentum is (pl. oktatási koncepció) tartalmaz konkrét intézményszintű
célokat. Mindhárom dokumentumban szerepelhetnek stratégiai, közép-, illetve rövidtávú célok
is.
A szakmai munka értékelése természetesen a nevelési, tanítási folyamatra vonatkozik,
azonban nyilvánvaló, hogy ehhez kapcsolódóan néhány más terület szakmai vizsgálata is
indokolt volt. Ilyen például a Közoktatási törvény által is előírt gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenység szakmai értékelése, mely értelemszerűen szorosan összefügg a nevelési
tevékenységekkel, vagy a pedagógusok teljesítményértékelése.
A helyi intézményi szolgáltatás-kínálat meghatározásában és fenntartásában kiemelt szerepet
játszott a fenntartói oktatásirányítás, mely közvetlen hatással volt intézményünk működésére. A
partneri igények (gyermekek, szülők, más intézmények stb.) jelentős részének óvodánk
közvetlenül képes megfelelni, de intézményünk elsősorban a gyermeki igényeknek kíván
megfelelni, és érdekeiket szolgálni.
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A külső és belső környezet állandó változásaira és a partnerek változó igényeire csak akkor tud
az óvoda reagálni, ha kifejleszti a tudatos szervezet-fejlesztés képességét. Ezáltal saját
szervezeti működését, a belső emberi kapcsolatokra épülő együttműködést hatékonyabbá
teheti, kiegyensúlyozott és ösztönző légkört biztosítva a nevelőtestületben és az egész
intézményben.
•

Az intézmény pedagógiai programja és pedagógusainak képzettsége megfelel a sajátos
nevelési igényű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas színvonalú
ellátásához, és a folyamatosan, különböző pedagógiai specifikációkkal bővített
tudásszint hosszútávon alkalmas a kiemelkedő képességű gyermekek tehetségének
kibontakoztatására is.

•

Intézményünk változatos és korszerű módszereket alkalmaz (pld. Zeneterápiás
személyiségfejlesztés, Sindelar; gyógypedagógia-logopédiai terápia; TSMT II.
mozgásterápia), amely alkalmas arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s)
gyermekek számára is magas színvonalú oktató-nevelő munkát végezzen.

•

Az intézményünk külső megjelenése, tartalmi munkája jelen struktúrában az óvodapedagógiában minőségi óvodai ellátást mutat.

Mivel a helyi nevelési program hatékonyságának növelése a működésre fordítható költségvetés
függvénye, jelen gazdasági helyzetben a szinten-tartás volt a teljesíthető cél.
Kovács Gáborné
óvodavezető
A Szülői Közösség véleménye az óvoda minőségértékeléséhez
Az óvoda éves beszámolójához és értékeléséhez – a szülői közösség véleményét figyelembe
véve - a következőket foglalom össze:
A nevelőtestületi értekezlet beszámolójában és értékelésében elhangzottak alapján
Az óvoda nyugodt működését az önkormányzati költségvetés és az óvodavezetés jó
menedzselése mindezidáig biztosítani tudták.
Az óvoda környezetének harmonikus átalakítása folyamatosan nyomon követhető – ennek
következtében a régi családi villa – mára - négy csoportos, „gyermek-birodalommá” alakult.
Szeretjük ezt a régi, családi jellegét megőrző óvodát, mert természetes módon engedte magát
modernné varázsolni. A majdnem 60 éves épület - kora szerint Szombathely legidősebb
óvodája – nem tartozik a legkorszerűbb és legmodernebb óvodák közé, de jó hírű, keresett
óvoda. A magas gyermeklétszámok is ezt támasztják alá. 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 óvoda tágas udvara, kertje, változatos játékra- és a természet megfigyelésére, felfedezésére
ad lehetőséget, de lehetőség nyílik a szülők részére is az ott tartózkodásra, 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 adott 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. Ennek feltétele a biztonságot nyújtó „fészek meleg”. 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
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biztosítja, hogy gyermekeink az óvodás kor végére elérjék az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettségi szintet. Mindez kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó, szeretetteljes
légkörben történik.
Az óvoda minőségirányítási programjának beszámolójával egyetértek.
Sramkóné Szép Edina Kovácsné Németh Mónika
Szülői képviselet
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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:
2006-ban 16 fő, ebből újonnan felvett 3 fő
2007-ben 13 fő, ebből újonnan felvett 4 fő
2008-ban 9 fő, ebből újonnan felvett 1 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 3 fő
2. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma:
2006-ban 5 fő
2007-ben 3 fő
2008-ban 5 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: 88 %
3. A pozitív munkahelyi klíma biztosítása az eredményes működéshez. A dolgozók 80%-a
érezze jól magát a munkahelyén.
Eredmény: 98 %
.
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)
Eredmény: 95 %
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Célunk, a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak figyelembe vételével a kevésbé
népszerű tevékenységek 75 %-os megszerettetése, az ilyen jellegű tevékenységi
körök szűkítése.
Eredmény: 84 %
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: 96 %
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: 67 % ismeri, 32 % 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
ismertségét, 80 %-os elfogadottságát jelezze.
Mindenki által elfogadott belső kommunikációs rendszer működtetése.
Eredmény: 100 %

100%-os

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): 100 %
Összességében elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
Folyamatok
Az IMIP-ben összesen 5 folyamatot azonosítottunk.
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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 96 %-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 mért mutató szerint az alkalmazotti közösség 68 %-a érzékelte az IMIP hatását.
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 hatásának eredményével.
Ezzel az eredménnyel tehát elégedettek vagyunk.
A mutatók alapján az IMIP bevezetése óta az intézmény minősége összességében javult.
Az eredmények alapján meghatározott célunk:
A mért mutatók megtartására kell törekednünk a jövőben.
A SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTÉKELÉSE
1. Dokumentációk nyilvánossága:
A Szülők Közössége ismeri az óvoda dokumentumait: Helyi Nevelési Program
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:
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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:
ismeri
67 %
részben ismeri 32 %
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:
Az intézményi alapelvek közül legfontosabbnak ez évben is a gyermekközpontúságot tartjuk,
értékeljük az óvoda ez irányú nevelőmunkáját.
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:
MIP munkaterv
Az intézmény 2008-2009 évi munkaterve
ÖMIP
IMIP
Csoportnaplók
A munkaközösség munkaterve 2008-2009

•
•

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

(4 tag)

Munkaközösségi csoport hatékony
bekapcsolódása
A MIP csoport és az óvodavezető
szakmai tájékozódása, önképzése a
teljesítmény értékelés területén

Feladatok
A rendszeres megbeszélés, információ átadás
személyre meghatározott minőségirányításhoz kapcsolódó
feladatok
Tárgyi feltétel: számítógép áll az alkalmazotti kör
rendelkezésére, internet
A szakszolgálat segítségének az igénybevétele ebben a
témában (továbbképzés)

4. Elvégzett feladatok a fenntartó intézményekre vonatkozó minőségi célok tükrében
ÖMIP elvárás

Hátrányos helyzetű
gyermekek
óvodai
beiratkozása.
A
gyermeki
jogok
érvényesülését,
a
nevelésben.

Ebből adódó
feladatok
-Másság
elfogadásaEgyüttműködés a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Központtal,
Védőnővel

Eredmények a 2008-2009
nevelési évben
- Megkülönböztetés nélküli
elvárások a gyermekekkel
szemben, egyéni fejlesztés
Gyermekvédelmi felelős állandó
kapcsolattartása

Feladatok a
2009-2010.
nevelési
évre
Elégedettség
mérés
a
gyermekek
körében

- 11 fő HHH gyermek
-35
fő
rendszeres
nevelési
támogatásban részesül
Az udvarunk eszközkészlete
eszközökkel nem gyarapodott,
tervezés
megtörtént.
Tornaszobánk
felszerelése
gazdagodott

A
mindennapos
testmozgás
biztosítása

Mozgásfejlesztő
eszközök
beszerzése

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

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

Sajátos
nevelési
igényű
gyermekeinknek megfelelő az
ellátása

További
felújításhoz
szükséges
a
fenntartói
támogatás
(pályázatok)
További
kapcsolattartás
Továbbképzés

Gyermekközpontú

Az

Körülmények

óvodák

külső

és

belső
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környezet, családias
légkör

esztétikus
környezet
lehetőségekhez
képest

Városi
rendezvényeken
részvétel

Programok
figyelemmel
kisérése

a

környezete
elhasználódott,
felújításra,
cserére
szorul.
Programunkban meghatározott
rendezvények,
ünnepek,
tükrözik az óvodapedagógusok
kreativitását.
Gyermekek
munkáinak folyamatos kiállítása
Főtéren: Karácsony várás, Sport
vetélkedő

javítása, pályázati
lehetőségek
a
fenntartó
támogatásával

A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó elvárásaiból
adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
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
- Elfogadják, hogy a legfontosabb tevékenység a játék
- Az intézmény dolgozóival a kapcsolatot jónak tartják, a dolgozók munkájával
elégedettek
- Nyitvatartási időnket megfelelőnek tartják, elfogadják
- A szülői értekezleteken részt vettek, elégnek és megfelelőnek tartják a témáját,
igényelték a fogadó órákat, nyíltnapokat
- Szívesen tevékenykedtek a munkadélutánokon, a Hétszínvarázs műhely keretében,
szeretik, mert a kötetlen kapcsolatteremtésben nagy a szerepe
- Igényelték, várták, az évzáró ünnepélyeket, bábelőadásokat, szívesen vettek részt a
gyermeknapon, aminek a szervezésében illetve a lebonyolításában aktívan segítettek
Igény szerint biztosítottuk a fakultációs foglalkozásokat, (úszás, korcsolya, tánc, hitoktatás,
játszóház) nagy népszerűségnek örvendett a bábszínház. A szülők hangulatosnak, gyermek
közelinek tartják, dicsérik rendezettségét, tisztaságát óvodánknak.
Gyermekeknél vizsgáltuk:
Az óvodába lépő új gyermekek komplex vizsgálatát (31 gyermek)
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
- szeretnek az udvaron lenni a szabad levegőn
- Kitartóak a mozgásos játékokban
Értelmi fejlettség vizsgálata
Eredmény:
- Legtöbb gyermek értelmi szintje korának megfelelő
- Figyelmük még könnyen elterelhető, rövid ideig tartó
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A kötetlenül szervezett foglalkozásokon szívesen részt vesznek
Munkatempójuk átlagos

Nyelvi kifejező képesség vizsgálata
Eredmény:
- Szókincse 60%-ának átlagos, 40%-ának szegényes, hiányos
- A gyermekek 20% - a beszédhibás
Az öt éves gyermekek komplex vizsgálata (69 gyermek)
Cél: A hiányosságok kiderítése, a következő nevelési év feladatainak meghatározása
A gyermekek játékának vizsgálata
Eredmény:
- A gyermekek 90 %-ára jellemző, hogy elmélyült kiegyensúlyozott a játékuk
- Vigyáznak a játékeszközökre, kiegészítőkre
- Kreatívak játék közben, szabály és a szerep játékokat játszanak
- A gyermekek 90 % elfogadja társai elgondolását játék közben
Egészséges életmód vizsgálata
Eredmény:
- önállóan tud öltözni 94%
- A gondozási feladatokat 75% önállóan elvégzi
Mozgás vizsgálata
Eredmény:
- A gyermekek 73% kitartó a mozgásban, szereti a mozgásos játékokat
- Nagymozgása 78%-nak rendezett
- Betartják a szabályokat az ügyességi játékoknál
Értelmi fejlettség vizsgálata
Eredmény:
- Figyelem tartósság terén 65% tartós figyelmű, 13% szétszórt figyelmű, 22% rövid ideig
képes figyelni
- Tárgyak csoportosításában sikeres 87%-a
- Történeteket pontosan visszamond 31%, lényeges mozzanatait 65% visszamondja, 4%
nem képes arra, hogy visszamondja
- Szeretnek bábozni, gazdag a fantázia világuk, szeretik a műhely munkát, gazdag a
formaviláguk és ábrázolás során használt technikájuk
- Finommotoros koordinációja 91% fejlett
Nyelvi kifejezőképesség vizsgálata
Eredmény:
- A szókincse a gyermekeknek 26%-nak gazdag, 60%-nak átlagos, 14% szegényes,
hiányos
- Beszédritmus 69% folyamatos, 31% akadozó, gyors, vagy lassú
A tanköteles korban lévő gyermekek viselkedés kultúrájának fejlettségét
Eredmény:
- Felszabadultak az óvodánkban, biztonságban érzik magukat, társaikhoz és a
felnőttekhez ragaszkodnak
- Komolyan veszik, betartják a korlátokat, figyelnek a szokásokra
- Szeretik, várják az óvodai ünnepélyeket, érzelmi életük kiegyensúlyozott, az
udvariassági szabályokat igyekeznek megtartani
- Értik a helyes viselkedés formáit, elutasítják a helytelen viselkedést
- Együtt működnek társaikkal és a felnőttekkel
A gyermekek kimenet vizsgálata (49 gyermek)
A gyermekek játékának vizsgálata
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Eredmény:
Az együtt játszás szabályait elsajátítják teljes mértékben az óvodáskor végére
A játékeszközöket, fantázia dúsan használják, kiegészítőket találnak ki
Az óvodáskor közepétől képesek szerepjátékot kezdeményezni, illetve játszani
társaikkal, élethelyzeteket reprodukálva
Az óvodáskor végére a szabályjátékok szabályait igyekeznek megtartani, a társaikkal az
adódó konfliktusokat elrendezni
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
Mozgás vizsgálata
Eredmény:
- a nagymozgásuk összerendezett, finommozgásuk kialakult 98% -ban a gyermekeknél
Értelmi fejlettség vizsgálata
Eredmény:
- Figyelem tartósság 99% tartós, 1 % rövid ideig
- Időbeli relációk mutatója 98%
- Pontos visszaadása lényeges dolgoknak 98%
- Feladattudatuk 98%-ban kialakult
- Problémamegoldó gondolkodás 97%-nál kialakult
Nyelvi kifejező képesség vizsgálata
Eredmény:
- Szókincs 23%-nak gazdag, 77%-nak átlagos
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
- A környezetük jelenségeit többen csak irányítással tudják megjeleníteni
5. Összegzés
Az intézmény működésének folyamata:
1. Vezetés
Az intézmény vezetése biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét a működés rendjének, a
folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a
partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályzók előírásainak
betartásával.
2. Tervezés végrehajtása
A tanévre vonatkozó nevelési célkitűzésekről az óvodavezető tájékoztatta a kollégákat a
szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. Tájékoztatást adott a
személyi feltételekről, a tárgyi és a szervezeti feltételeket ismertette. A Gyermekvédelmi
Felelős, a Munkaközösség vezetők (a tagokkal egyeztetve készítenek el) éves munkaterve
alapján készítette el az éves munkatervet és jelölte ki a koordinátorokat.
3. Ellenőrzés végrehajtása
Az óvodavezető figyelemmel kísérte a jogi dokumentumok által megszabott előírások
betartását. A kiválasztotta az ellenőrzött területeket, elkészítette az éves ellenőrzési tervet,
ismertette az alkalmazotti közösséggel. Az ellenőrzésért felelős személyeket megbízta,
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meghatározta a beszámolók idejét, tapasztalatait az érintettekkel megbeszélte. Az
ellenőrzés eredménye az értékelés kezdetét képezte.
4. Mérés végrehajtása
Az irányított önértékelésünk szempontjait meghatároztuk, az összes működési területünkre
vonatkoznak.
A szervezeti kultúra szintjéről, az intézmény folyamatairól információkat gyűjtöttünk. A
mérési területek szerint választottuk ki módszereinket.
5. Értékelési feladatok végrehajtása
A mérés elvégzése után megtörtént a kérdőívek értékelése és az itt kapott eredményhez
igazodva vontunk le következtetést az értékeléshez.
Az óvodavezető beszámoltatta az érintett területek felelőseit, összegezte az eredményeit,
értékelte a testület munkáját.
Nevelőtestület értékelése
A fenntartó az óvodákra érvényes célok teljesítésével összességében elégedettek vagyunk.
Az intézményünkre vonatkozó aktuális céloknak eleget tettünk.
A mérésének eredményei pozitív visszajelzést mutatnak.
Benkő Gyuláné Óvodavezető
Egyed Tiborné Minőségügyi Vezető
A Szülők Közösségének értékelése
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.
Megismertük 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.
Az intézményt hangulatosnak, gyermek közelinek érezzük. A dolgozók mindent
megtesznek azért, hogy gyermekeink jól érezzék magukat, megtalálják a napi örömöt.
Örömmel vettük, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva fejlesztőjátékokat
vásároltak, melyeket a „Játszószobában” vehetnek birtokba a gyermekeink.
Értékeljük a rugalmasságot, mellyel figyelembe veszik igényeinket, a fakultációk
beindításában.
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.
A Szülők Közössége nevében:
Horváthné Sényi Katalin
Sz. K. Elnök
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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 2008/2009 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.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 2 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 6 fő,
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön.
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők száma: 2 fő.
Szakértői vizsgálat: 0 fő.
- A dolgozók képzésével javuljon a szakmai munka színvonala.
Partneri elégedettség mérés eredménye: szülői elégedettség: 90 %
munkatársi elégedettség: 92
%
Az Önkormányzati Minőség Irányítási Program intézményünkre érvényes
elvárásai:
-A játékba integrált tanulás, valamint a differenciált személyiségfejlesztés segítségével a
sikeres és eredményes iskolakezdés biztosítása.
2009-ben a tényleges iskolakezdők száma: 26 fő.
- Fejlesztést segítő szakirányú végzettséget megszerzők számának növelése az integrált
nevelési igényeknek való megfelelés érdekében.
2009-ben szakirányú végzettséget szerzők száma: 5 fő végzettség ebből 2 fő fejlesztő
pedagógus.
- A partnerközpontúság erősítése, a közvetlen partnerek reális igényeinek való megfelelés.
2009-ben partneri igények teljesítése: zeneovi, hitoktatás, színházlátogatás, úszás,
korcsolya, zenés gyermektorna, tánc
Intézményi Minőség Irányítási Program célok
A nevelőmunkánk céljainak teljesülését a gyermeki és szülői elégedettségi mutatók igazolják.
Célunk partnereink teljes légedettsége, 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.
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.
A kérdések a következők:
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1. Az óvodában magas színvonalú nevelőmunka folyik - elégedett vagyok az óvoda
nevelési profiljával;( 88%)
Az óvoda nagy gondot fordít a nevelésre; (91%)
Az óvodában jó az óvónő és a gyermek kapcsolata; (92%)
Gyermekem jól érzi magát az óvodában; (92%)
Elégedett vagyok az óvónők értékelési módszerével; (87%)
6. Az óvoda figyelembe veszi javaslataimat kérésemet; (91%)
7. A óvoda figyel gyermekem képességeinek és tehetségének kibontakoztatására is; (92%)
8. Elégedett vagyok a tehetséggondozással; (83%)
9. Az óvoda és környékének rendje, tisztasága megfelelő; (96%)
10. Jó csoport felszereltsége; (89%)
11. A csoportszobák otthonosak, barátságosak;( 96%)
12. Jó a szülők és az óvónők közötti kapcsolattartás; (93%)
13. Elégedett vagyok a gyermekemről való tájékoztatással; (87%)
14. Az óvoda figyelmet fordít a gyermekem lelki fejlődésére; (88%)
15. Az óvoda megalapozott tudással látja el a gyermekemet; (86%)
16. Mindent egybevetve elégedett vagyok; (89%)
2.
3.
4.
5.

Szülői elégedettség
100%
95%
90%

96%
91%92%92% 91%92%
88%
87%

85%

96%
93%

89%

89%
87%88%86%

83%

80%
75%
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.
Hosszútávú feladataink: környezetünk megóvása, partnerközpontú működés kiépítése, az
intézmény a partnerközpontú működő képessége - szintén teljesül. 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
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korrekciókat. A mérés teljes körben történt. Elégedettség mérésre gyermekek, dolgozók,
szülők körben került sor. Ezek az IMIP-ben meghatározott időpontban történtek.
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 a óvoda
működését meghatározó folyamatokat. Ezáltal tovább erősítjük az együtt gondolkodást.
Igyekszünk megtanulni, hogyan tudjuk hatékonyan használni óvodánk minőségbiztosítási
eszközeit és technikáit, hogy „életmóddá”, kultúránkká váljon. Az óvoda minden dolgozója
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.
Geositsné Gerencsér Lucia

Fodor

Imréné
óvodavezető

minőségügyi

megbízott
Szülői Szervezet értékelése
A 2008/2009-os nevelési évben a partnerkapcsolatról a Szülői Szervezetnek a következő a
véleménye:
Az óvoda figyelembe veszi és teljesíti az immár több éve kérdőív formájában megkérdezett
véleményünket, igényünket. Az idei évben a szülői kérdőívet októberben töltöttük ki. Idén az
újonnan érkezett gyermekek szüleit is megkérdezték, milyen elvárásaik vannak gyermekeik
óvónőjével szemben. Bennünket „régi” szülőket az óvoda mindennapi életével kapcsolatosan
kérdeztek. Kíváncsiak arra, mit tartunk jónak, miben változtassanak, valamint, hogy milyen
igényeink vannak gyermekeink fejlődése érdekében Januári csoport szülői értekezleten a
kérdőíves felmérések eredményeit – gyermek, szülői – ismertették az óvónők az ebből adódó
feladatokkal együtt. Így került sor gyermekeink igényét figyelembe véve kétszer is kalandvárosi
barangolásra, kirándulásra, fagyizásra. Az óvodavezető szintén a januári szülői értekezlet előtt
a szülői szervezet minden tagjának tájékoztatást adott az óvodában folyó munkáról.
Megbeszéltük azokat a tennivalókat, amelyben segíthetjük az óvoda nevelő munkáját. Az
áprilisi szülői értekezlet előtt a gyermeknapi majális megrendezésével kapcsolatos tennivalók
megbeszélésére került sor.
Úgy érzékelem, hogy a szülő-óvónő kapcsolat nagyon jó. Ezt személyes tapasztalatból
mondom, valamint a többi csoportba járó gyermekek szüleivel történő beszélgetés is
megerősíti. Az óvoda minden dolgozója partnerként kezel bennünket. Segítőkészek,
barátságosak, minden, a gyermekekkel kapcsolatos kérdéssel fordulhatunk hozzájuk.
Gyermekeink szeretik az óvó néniket, dajka néniket, szívesen mennek óvodába. Az
óvodavezető szívvel-lélekkel azon fáradozik, hogy boldog gyermekkora legyen itt mindenkinek,
aki ezt a 3-4 évet ebben az intézményben tölti.
Nem tudjuk, hogy más óvodában mennyi program van a gyerekek számára, de a miénkben
hitoktatás, zenés-bábszínház, gyermektorna, tánc, úszás, korcsolya, zeneovi. Mi szülők tényleg
úgy érezzük, hogy ez az ovi a miénk is. Minden évben újabb és újabb programokkal egészül ki
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a gyermekek mindennapja úgy, hogy az óvónők ismertekkel, versekkel, énekekkel színesítik
meg a gyermekek mindennapját. Fontosnak érzem, hogy gyermekeinkkel együtt jól érezzük
magunkat ebben az óvodában.
Wanekné Molnár Rita
Szülői Szervezet elnöke
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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.
A szülőkkel való kapcsolattartásunk napi, közvetlen és őszinte.
A partnerigény felmérés ezt tükrözi: a szülők 89% -az elegendőnek és megfelelőnek tartja a
tájékoztatást gyermekéről.
78.9% nagyon elégedett, 17,5% elégedett az óvodapedagógus nevelési módszerével.
A szülők egyre fontosabbnak tartják, hogy gyermekük jól érezze magát az óvodában, érzelmi
biztonságban legyen 89%, valamint az iskolára való felkészítést 71%.
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 88 % jónak ítéli.
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.
Pályázati lehetőségek kihasználásával, címkézett adó, egyesületi tagdíjak felhasználásával a
tárgyi és működési feltételeink javításához folyamatosan hozzájárulunk. 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 6fő 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 végétől pedig 1 fő szakvizsgázott gyógytestnevelő segíti a szakmai munkát.
Az óvodában csak szülői kérésre visszamaradt gyerekek száma 8 fő, 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,
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színvonalasabb, de ugyanakkor egységesebb is a közösség problémaérzékennyé,
kreatívvá, céltudatosabbá vált.
Guczoginé Varga Mária
minőségügyi vezető

Andrásiné Szép Marianna
óvodavezető

Szülői vélemény a minőségirányítási program végrehajtásáról
Az óvodában folyó egészségközpontú helyi nevelési program megvalósítását
megfelelőnek tartjuk.
Széleskörű tájékoztatást kapunk a nevelési programról.
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.
Szülőknek tartott felvilágosító előadást a fertőző betegségekről.
/dr.Gyüre Zsuzsanna /, illetve pszichológus 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 /
Összefoglalva elégedettek vagyunk az óvoda minőségirányítási programjának
végrehajtásával.
Szűcs Katalin
elnök
Szülők közössége
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LOSONC UTCAI ÓVODA
Minőségi célok megvalósítása az általános elvárásokból adódóan (ÖMIP célok):
−

Az év során szinte valamennyi rajzpályázaton részt vettünk, több gyermek is kapott díjat.
− Részt vettünk énekversenyen, mesemondó versenyen
− Vállaltunk városi rendezvényen való részvételt
- Herényi virágút
- Civil nap
− Az óvodák számára kiírt szinte összes pályázaton részt vettünk sikerrel.
− Pályáztunk a „Zöld óvoda” címre, amit el is nyertünk.
− A mindennapos szabadban történő testedzés javítása érdekében tovább folytattuk az
udvari játékok fejlesztését, melyeket ünnepséggel egybekötve adtunk át óvodásainknak.
− Elvégeztük az éves kérdőíves felmérést partnereink (gyermekek, szülők, dolgozók,
iskola) körében, ahol szükséges volt, intézkedési tervet készítettünk.
− Óvodánkban minden hátrányos helyzetű gyermek felvételt nyert, és rendszeresen,
szívesen jártak is óvodába.
Az intézményre vonatkozó sajátos elvárások (IMIP célok):
1. A külső világ tevékeny megismerése annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságosan
eligazodjanak szűkebb, tágabb környezetükben, szeressék és óvják azt.
− Jeles napok alkalmából szervezett kirándulások, versenyek, kiállítások megvalósultak
− Ősszel megtartottuk a hagyományos Kézműves délutánunkat, melyre nemcsak a
szülők, hanem a partner iskolák tanítói és a bölcsőde gondozói is meghívót kaptak.
Élményekben gazdag délutánt töltöttünk együtt.
2. Az egészséges életmód szokásainak alakítása saját egészségük védelmében
− Egészségnevelési napot szerveztünk, mely már hagyománynak számít, hiszen
támogatóink segítségével már több éve megrendezzük. A gyerekekkel közösen
készítünk egészséges alapanyagokból „falatkákat”, melyből a szülők is kapnak kóstolót.
− Udvari homokozókban megtörtént a homok felfrissítése.
− A virágtartókba minden csoport virágot ültetett, és gondozza is azokat.
A gyermekekre vonatkozó létszámadatok:
2008. október 1-i statisztikai gyermeklétszám: 165 fő
2009. május 31-i statisztikai gyermeklétszám: 175 fő
Tanköteles gyermekek száma: 66 fő
Iskolai tanulmányait megkezdi: 50 gyermek
További egy év óvodai nevelésben részesül: 16 gyermek
Szülő és óvodapedagógus döntése alapján: 13 gyermek
Szülő és Nevelési Tanácsadó döntése alapján: 3 gyermek
A nevelőtestület a minőségirányítási program végrehajtásának értékelését megvitatta,
egyetértett az elhangzottakkal és egyhangúlag elfogadta.
Scheer Zoltánné
IMIP-team vezetője
Szülői Közösség értékelése
A Szülői Közösség az ÖMIP célokban megfogalmazott feladatok megvalósulásáról a tanévi
értékelésből kapott tájékoztatást, a célokkal egyetért és a jövőben is fontosnak tartja ezek
megvalósulását.
A fenntartónak az intézményre vonatkozó céljait:
− az egészséges életmódra nevelést
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− a külső világ tevékeny megismerését
szintén fontosnak tartja, mivel a Helyi Programban is kiemelt feladatként szerepel, ezért a
megvalósulást továbbra is támogatja.
Az IMIP célokban megfogalmazott feladatok sikeresen teljesültek, ez mind a gyermekekre, mind
a szülőkre pozitív hatásokat gyakorolt, jobban figyelnek a környezetvédelmi szokások
megtartására.
Az óvodában történő folyamatokról a Szülői Közösség megfelelő tájékoztatást kapott a tanév
során. A személyiséglapok vezetése a gyermekek fejlődésének regisztrálására, illetve egyéni
fejlesztése miatt fontos, elősegíti az óvónők minőségi munkáját.
Összegzésül a Szülői Közösség elégedett az óvodában folyó nevelő-oktató munkával, mely a
minőségirányítási rendszer hatékony működésének, és az óvoda dolgozóinak lelkiismeretes
munkájának köszönhető.
Szabó Krisztina
Szülői Közösség elnöke
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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 (fejlesztő pedagógusképzésben részvétel, pedagógiai napokon,
konferenciákon való részvétel, könyvtárbővítés).
Három célt fogalmazott meg a Fenntartó a mi intézményünkre vonatkozóan
•
•
•

A másság elfogadására nevelés, az egyéni differenciált bánásmód erősítése.
A gyermekek anyanyelvi nevelésének fejlesztése, helyes beszédkultúra kialakítása
A nevelésben a családokkal való együttműködés fejlesztése

Mindhárom 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 és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság segítségét igényeltük.
Vizsgáltuk a Minőségirányítási Program ismertségét, hatását.
IMIP elégedettség
Az újonnan érkező gyermekek szülei által kitöltött kérdőívek alapján:
Elégedettségi mutató:
• Ismeri az óvoda nevelési programját: 65 %.
• Tapasztalat és jó hírek miatt választotta intézményünket: 95 %.
• Az óvoda legfőbb feladatai közül a társas kapcsolatokhoz tapasztalatszerzés: 70 %.
• Készítsék fel az iskolára: 60 %.
• A gyerekek szeretnek óvodába járni: 50 %.
• 8 órát vagy többet tölt az óvodában a gyermek: 50 %.
• Könnyen megszokta a gyermek az óvodát: 90 %.
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•

Sokat fejlődött az óvodában 55 %.
A legtöbb figyelmet, időt mozgásra, tornára kell fordítani: 60 %.
• Vegyes csoport előnybe részesítése: 70 %.
• Tájékoztatás mértéke: 75 %.
• Szülőkkel szervezett programot elegendőnek tartja: 100 %.
• Az óvónők munkájával elégedett: 90 %.
• Az óvoda vezetőjével elégedett: 85 %.
• A dajkák munkájával elégedett: 95 %.
• Fejlesztő pedagógus iránti igény: 30 %.
• Segítséget kapott a nevelési problémákkal kapcsolatban: 55 %, (a többi szülő nem
igényelte).
20 kérdőívet osztottunk ki, mind a 20 visszaérkezett, így 100 %-os lett az elégedettségi mutató
kitöltése.

•

2 vagy több éve hozzánk járó gyermekek szülei által kitöltött kérdőívek alapján:
Elégedettségi mutató:
30 kérdőív került kiosztásra, 20 db érkezett vissza kitöltve (67 %).
• 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 és a technikai dolgozók körében önértékelést végeztünk:
A dolgozói önértékelési mérés eredménye:
• Óvónők: 84,14%.
• Dajkák: 88,5 %.
• Technikai dolgozók: 86 %.
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 Közösség véleménye:
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.
Ezen fejlődési folyamatokhoz segítenek a szakmailag és mentálisan felkészült óvónők és az
összes dolgozó úgy, hogy
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anyanyelvi nevelésük fejlődését biztosítják;
előcsalogatják a gyermekeinkben rejlő tehetségeket,
támogatják a gyermekeket, amikor felfedezik a világot és környezetüket,
helyesbítik a téves információkat.

Az óvodai dolgozók példamutató magatartással járulnak hozzá, hogy a különböző családi
háttérből jövő 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 légkörbe 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
készülődések) van igény. A szülők részéről egyfajta elismerés, megbecsülés az is, hogy a
második, - harmadik gyermekünket is ebbe az óvodába íratjuk.
Szabóné Kardos Mária
minőségügyi vezető

Talabér Tiborné
óvodavezető

Németh Tünde
Szülői Közösség Elnöke
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Maros Óvoda
1. Minőségfejlesztő tevékenységünk során a 2008/2009-es nevelési évre a kitűzött feladatok
megvalósítása volt a célunk.
2008. november 27-én tartott nevelési értekezleten tájékoztatást kaptak a kollégák a
bevezetésre kerülő teljesítményértékelés rendjéről, kidolgozásáról:
- A teljesítményértékelés törvényi háttere;
- Az intézmény önértékelésének összhangban kell lennie a teljesítmény értékelésével;
- Az óvodában megvalósuló teljesítmény értékelés céljai
- A vizsgálat és az értékelés tervezett általános elvei
Az értékelés alapelveinek kidolgozásánál a nevelőtestület megállapodott mindazokban a
szabályokban, amelyeket tiszteletben tart az értékelési rendszerben, és egyedi tartalommal
töltötte meg.
Az „elvi” megállapodások, a gyakorlatban viselkedési, működési, dokumentálási etikává válnak,
ezekről a közösség dönt, és a közösség ellenőrzi azok betartását.
Az értékelés alapelveinek kidolgozásánál figyelembe vettük az óvodánkban megvalósuló
teljesítmény értékelés céljait.
A teljesítményértékelés a minőségirányítás része.
Az értékelés a felsorolt alkalmazottakra vonatkozik:
-óvodavezető
- óvodapedagógusok
- dajkák
- óvodatitkár
- fűtő
Az értékelési rendszer tartalma csak mérhető kategóriákat tartalmaz, melyek pontos
meghatározás után kerülnek rögzítésre.
2. Hosszú távú terveink:
- A személyiséglapok folyamatos vezetése
- Naprakész pedagógiai dokumentáció
- Fejlesztési tervek vezetése
- Továbbtanulási program
3. Az időhálóban meghatározott partneri igény, és elégedettség mérés kérdőíves felmérése is
megtörtént. A kiemelkedő eredmények ismerete után nem láttuk szükségét problémamegoldó
intézkedési tervek felállításának.
A felmérés kiterjedt a mintavételi szabályzatban rögzített csoportokra.
Határideje: 2009. április volt
4. Elkészítettük az önértékelési táblázatokat, a nevelőtestülettel egyeztetve.
Az önértékelés végzése a megállapodásban szereplő alkalmazottak körére vonatkozik.
Pekker Csabáné
minőségirányítási vezető

Szülői Értékelés
Lányunkat az utolsó évre írattuk be a Maros utcai óvodába, korábban a közbejött
cukorbetegsége és lisztérzékenysége miatt csak néhány hónapot töltött gyermekközösségben.
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Döntésünket – bár lakhelyünktől kissé távolabb esik Kámon – az indokolta, hogy tudomásunkra
jutott, más, hasonló helyzetben lévő gyermeket is szívesen vállalt az óvoda,
inzulinkezelésünkre, étkezésünkre odafigyelnek az óvónők. Valóban rugalmasan viszonyultak
sajátos időbeosztásunkhoz és lányunk ellátásához, maximálisan partnerünknek bizonyult az
intézmény, e plusz törődést ezúton is köszönjük.
Szimpatikusnak bizonyult az óvoda nevelési programja és annak megvalósítása is. Családias,
szeretetteljes légkört biztosítanak a gyermekeknek, a vegyes csoportokban a néhány évnyi
korkülönbségű kicsik megtanulnak együttműködni, egymást segíteni, egymásra odafigyelni.
A tapasztalt óvónőkből álló kollektíva nemcsak szavakkal, de cselekvő példamutatással ad
mintákat a gyerekeknek, s játékosan, szinte észrevétlenül készíti fel őket a közösségi létre, az
iskolára a mindennapi lét, a kultúrfoglalkozások, a manuális és sporttevékenységek során.
Lehetőséget biztosítanak az óvodásoknak arra, hogy kipróbálják magukat az úszás,
korcsolyázás és az idegen nyelvek terén. Mindehhez hozzájárul a jól felszerelt, barátságos
épület és annak sokféle játékra lehetőséget adó udvara, melynek rendje, karbantartottsága,
tisztasága is észrevétlen nevelő erő.
Az óvónőkkel jó kapcsolatunk alakult ki a mindennapi beszélgetések, az egészségnevelés terén
is sok hasznos információt nyújtó szülői értekezletek alkalmával, s az olyan rendezvényeken,
amelyeken együtt vettek részt az óvoda dolgozói, a gyermekek és a szülők.
Az évzáró műsor mutatta meg igazán a tágabb családnak is, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek
a hónapok során a szép magyar beszéd, az éneklés, mozgás, az egymásra odafigyelés, a
közönség elé kiállás terén.
Köszönjük a Maros utcai óvoda pedagógusainak és teljes személyzetének, hogy biztonságban,
jó kezekben tudhattuk gyermekeinket, sok mesélni való, kedves élményben részesülhettek a kis
óvodások, és eredményesen felkészítették őket, hogy helytálljanak új nevelő közösségünkben,
az iskolában.
Szauerné Beliczky Ágnes
szülő
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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. Programunkban meghatároztuk az intézmény működésének hosszú távra szóló céljait és a
megvalósításukat szolgáló terveket. Őszintén hisszük azt, hogy a minél színvonalasabb,
minőségi munkánk segíti az intézmény szakmai céljainak teljesülését, folyamatos ellenőrzését a
partnerekkel és a fenntartóval együttműködve.
AZ ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJAI
A Fenntartó általános céljai:
A tanévben intézményünk 42 gyermeke lett iskolaköteles, melyből a következő évben 33 kezdi
meg iskolai tanulmányait.
Logopédiai ellátásban az idei évben 13 gyermek részesült.
- Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása:
Az idei tanévben gyermekeink alig 7 % hátrányos helyzetű, mely intézményünkben inkább az
anyagiak hiányában és a szülők iskolázottságának hiányában mutatkozik meg. Több éve
segítjük ezeket a családokat ügyintézés során, ruhák és játékok részükre való gyűjtésével
illetve a szükséges tájékoztatással, javaslatokkal.
Egy gyermekünknél szakértői bizottsági vizsgálatra volt szükség, mely kimondta, hogy a
kislánynak sajátos nevelési igénye miatt egyéni fejlesztésre van szüksége. Fejlesztését az
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központtal, megállapodás alapján oldottuk meg, ők
gyógypedagógust, mi fejlesztőpedagógust biztosítottunk a gyermek részére.
A nevelési tanácsadó vizsgálata alapján gyermekeink közül négyen vettek részt egyéni
fejlesztésen a szolgáltatónál, de minden gyermekünk számára segítséget jelentett óvodánk
három fejlesztőpedagógusa.
- Dolgozók továbbképzésével a szakmai munka javulása:
A tanévben két dolgozó részt vett a „Sindelar-Zsoldos program óvodapedagógusok számára”
elnevezésű továbbképzésen, mellyel megismerhettek egy olyan mérési módszert, melyet az
iskola köteles gyermekek mérésénél használhatnak fel.
Szintén két óvónő/ egyikük a GYES ideje alatt/ sajátította el a szükséges ismereteket az óvodai
angol nyelvvel való ismerkedés szervezett tanfolyamán. Az óvodavezető „ A jövő záloga a
gyermek” 30 órás tanfolyamot végezte el.
Intézményünk két fejlesztőpedagógusa testnevelés illetve tartásjavító és lábboltozatot erősítő
foglalkozást mutatott be a Berzsenyi Dániel Főiskola testnevelés szakos hallgatóinak.
- Mindennapos testedzés javítása:
Szokásos mozgás lehetőségeinket az idei évben is felajánlottuk, de a mindennapos tornán, a
testnevelés foglalkozásokon, a sétákon, a kirándulásokon kívül az idén is kétszer úsztak, télen
korcsolyáztak a gyermekeink. Nagycsoportosainkkal részt vettünk egy városi rendezésű játékos
sportvetélkedőn, ahol nagyon jól, sportszerűen szerepeltek. 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. Tornaszoba nélkül a csoportokban, a szabad levegőn, az udvaron is mindig
biztosítottuk a rengeteg, jó és esztétikus tornaeszközünkkel a mozgás lehetőségét
Délutáni programként választható a tartásjavító és lábboltozat erősítő „ Pingu „ torna, mely
egyre népszerűbb a gyerekek és szülők körében.
A Fenntartó intézményünkre vonatkozó céljai:
- A közös mozgás öröme, a szabad
kihasználásával a testi képességek fejlesztése:

mozgástevékenység

lehetőségeinek

Az úszásoktatással, korcsolyaoktatással, tartásjavító tornával és a fokozott szabad levegőn való
testedzéssel az idei tanévben is folyamatosan fejlesztettük a gyermekeink testi képességeit. A
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szabad mozgáslehetőség minél szélesebb körű kihasználását az udvari játékaink fejlesztésével
és tornaeszközeink gyarapításával segítettük.
Mindig szeretnénk aktívabban részt venni a városi rendezvényeken, így ebben az évben
beneveztünk egy óvodás sportvetélkedőre. Gyermekeink nagyon szépen szerepeltek, lelkesek
és harcosak voltak. Nagy előnynek számított, hogy sokszor van az óvodai mozgás lehetőségek
között is váltóverseny, így ismerték a szabályokat.
- A prevenció és célirányos fejlesztő tornaeszközök beszerzése külső források
bevonásával:
Pályázati lehetőségek útján próbáltunk ebben a tanévben is külső forrásokhoz jutni. A
Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázatunk sikere teszi lehetővé, hogy fejlesztő eszközök
beszerzését megvalósíthassa intézményünk. Az udvar tárgyi feltételeit az óvodai egyesület
bevonásával, az adó 1%-ának felajánlásából tudtuk javítani, az EU – szabványnak megfelelő új
gyermek asztalok és padok kerültek az udvarra.
- 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:
Horvát csoportunk önkormányzati megállapodás alapján már köteles fogadni Narda község
gyermekeit is. Megnövekedett csoportlétszámuk még nagyobb odafigyelést, nagyobb munkát
igényel a velük dolgozó pedagógusoktól.
A horvát – magyar csoportban folyó nemzetiségi kultúrát, szokásokat megismertető,
felelevenítő tevékenységeket az idei tanévben változatosabbá tette a Falumúzeumban
megrendezett Nemzetiségi Napon való részvétel, a Horvát Önkormányzat által szervezett
karácsonyi műsor illetve az óvodai évzáró műsora.
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CÉLOK
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:
- Tudatosan vigyázzunk és figyeljünk arra, hogy magas gyermeklétszámunk ne menjen
a minőségi munka rovására.
Ebben a tanévben szükséges volt, hogy intézményünkben nagyrészt saját erőből, létrehozzunk
egy ötödik csoportot, mivel nagyon sok gyermek jelentkezett hozzánk. Ideiglenesen, minden
évben felülvizsgálva kaptuk meg ennek lehetőségét. Éreztük azt a súlyt, hogy meg kell
mutatnunk, hogy a magas létszám és három új kolléga/ két óvónő, egy dajka/ befogadása,
meghatározott céljainkkal való megismertetése és elfogadtatása mellett is tudunk minőségi
munkát végezni. Hiszünk abban, hogy ez sikerült, hiszen vizsgálataink bizonyítják, hogy a
szülők az óvodaválasztásnál 46%-ban a jó hírünk, 25%-ban a szakmailag jó óvónőink
miatt,28%-ban a szép környezet miatt döntöttek úgy, hogy intézményünket választják.
Munkánk pozitív értékelését támasztja alá az idei beiratkozók magas száma is, hiszen a
következő tanévben is öt csoportban végezzük tevékenységünket.
- Nevelésünkben kiemelkedő fontosságot kell kapnia a környezeti nevelésnek, a mese
és vers tanításának és az ének-zenei fejlesztésnek..
A szülők szerint a gyermekeknek nyújtott tevékenységi formák közül a környezeti nevelés 30 %
-ban kíván változtatást, nagyobb odafigyelést. Ebben a tanévben fokozottan figyeltünk a
környezettel kapcsolatos élmények, új ismeretek, egyéni tapasztalások megszerzésére
/autóbusz, rendőrautó és motor, tűzoltó autó megtekintése; állatokkal és növényekkel való
közvetlen ismerkedés; gyalogos és buszos közlekedés szabályai; stb./.
A vizsgálataink azt mutatták, hogy a szülők 24%-ban változtatást igényelnek a mese és vers
vonatkozásában is. Évszakok, tevékenységek, növények, állatok és a mindennapok során
felvetődő témák segítenek minket abban, hogy minél több verset, mondókát tanítsunk
gyermekeinknek és minél változatosabb mesékkel ismertethessük meg őket.. Évzáró műsoraink
során nagyon sok tanult versünket mutattuk be a szülőknek, bízunk abban, hogy ebben az
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évben sikerült pozitív változást elérnünk, hisz a szülők és mi is nagyon elégedettek voltunk a
gyerekek szereplésével.
A szülők 35%- a kevesli a zenei nevelés mennyiségét óvodánkban. A csoportokban nagyobb
hangsúlyt kaptak e tanévben a hangszerek, óvónői kórus szerepelt a gyerekeknek és két
óvónőnk furulyával, egy pedig gitárral is kísérte a kórust. A csoportokban, de még az udvaron is
minél több énekes körjátékot játszottunk.
- Segítsük elő, hogy a szülők megismerhessék az iskolára való alkalmasság feltételeit és
az iskolára való felkészítés lehetőségeit.
Kérdőíves vizsgálatunkban van kérdés arra vonatkozva, hogyan fejlődik gyermeke az óvodai
évek alatt és jó-e az iskolára való felkészítés. Az eredmények azt mutatják, hogy a szülők 52%a szerint eleget és 46%-a szerint sokat fejlődött gyermeke, az iskolára való felkészítés 53%
szerint jó, de 40% nem tudja megítélni, hogy milyen. Fontosnak tartottuk, hogy szülői értekezlet
során tájékoztassuk a szülőket arról, hogy milyen feltételei vannak az iskolaérettségnek és
milyen foglalkozásokat, kezdeményezéseket végzünk a gyerekekkel, lehetőséget biztosítottunk
arra, hogy beszélhessenek a logopédussal, nevelési tanácsadóval, hogy minél több oldalról
láthassák gyermekük képességét.
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÜNK
A VEZETÉS FELADATA
A vezető elvárásokat fogalmaz meg a megfogalmazott minőségi célok megvalósításához. Az
idei évben külön figyelmet fordított az újonnan érkező kolléganők befogadására, segítette az
intézmény, a közösség szokásainak, szabályainak minél gyorsabb megismerését. Az új
dolgozók beilleszkedése problémamentesen megtörtént.
A részmunkaidős óvodapedagógusi státusz nem könnyítette meg az óvoda mindennapjait. Sőt,
a részmunkaidős óvónő mellett dolgozó óvónő és a dajka túlterheltsége, a szükséges délutáni
csoport összevonások során kialakult magasabb gyermeklétszám nem segítette az intézmény
minőségi munkáját.
A megfelelő következetes, objektív ellenőrzés elősegíti az eredményességet és az
előrehaladást. A vezető által reálisan felállított követelmények hatással vannak a minőségre és
folyamatosan arra törekedett, hogy egészséges, biztonságos munkahelyi környezet
alakulhasson ki.
A TERVEZÉS FELADATA
Fontos tervezési feladat volt a két új részmunkaidős /75%-os/ pedagógus miatt szükségessé
vált új munkaidők kialakítása. A nehézségeket részben megoldotta az év közben megkapott
plusz kiegészítés, így a két dolgozó teljes munkaidővel rendelkezve vehette ki részét a
munkából.
Az intézményünk tervezési feladatai közül a nagycsoportos gyermekek fejlettségének vizsgálati
tervei kerültek ellenőrzés alá. Az egyes csoportokban már kialakult és eredményessé vált
módszerek egymással való megismertetésével, illetve két kolléganőnk a megismert Sindelar
módszer bemutatásával segítette ezt a feladatot.
A MŰKÖDTETÉS FELADATA
Az óvodai folyamatok működtetése során elengedhetetlen a partnerek elvárásainak ismerete,
melyhez nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk a vélemények fogadására. A szülőkkel,
partnerekkel való / előzőekben igazolt / jó kapcsolatunk segít az őszinte, kétoldalú
kommunikáció kialakulásában.
Az idei tanévben fokozott figyelem kísérte a gyermekvédelmi dokumentumok folyamatos
ellenőrzését.
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 az óvodai
csoportok szokás rendszere és a külső világ megismerése, a mese és vers és az ének-zenei
foglalkozás került ellenőrzés alá.
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Az írásbeli munkák közül a csoport naplók pontos vezetésére kellett nagyobb figyelmet
fordítani, ezzel is ellenőrizni, hogy az általunk bevezetett csoportnapló megfelelőnek bizonyult.
A MÉRÉS FELADATA
Nevelőtestületünk az intézményi minőségirányítási program elkészítése során döntötte el,
hogy milyen mérési lap alapján vizsgálja és értékeli a gyermekeket. Ezeknek a lapoknak a
vezetése és kitöltése az idei tanévben is megtörtént.
Ebben az évben a szülőket, a fenntartót mértük kérdőíves módszerrel.
ÖSSZEFOGLALÁS
A 2008/2009 – es tanévben is sikerült hosszú távú céljaink megoldására eredményeket
felmutatni. Tárgyi felszereltségünk javítását pályázati nyereményeink és egyesületünk
működése tette lehetővé. Az előző tanévben megkezdett gyermek öltözőszekrények cseréjét
befejeztük.
Az idén két intézményi és két egyesületi pályázatot adtunk be, melyek közül az egyik
intézményi 50 000 Ft összeggel fejlesztő játékok vásárlásához nyújt segítséget. Az egyesület
által benyújtott pályázatok közül az egyik 100 000 Ft – tal támogatja intézményünket fejlesztő
helységének kialakításában.
Az óvodai egyesület az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget /340 000,-FT/ az udvar
további fejlesztésére fordította, három új gyermek asztal és pad, két új szemetes vásárlásával
tette kényelmesebbé az intézmény udvarát.
Szülői felajánlásnak tudható be, hogy egyik termünket a tanév ideje alatt sikerült kifestenünk és
falburkolatát kicserélnünk, ezzel is intézményünk esztétikáját javítottuk.
Partnereink véleménye intézményünkről tükrözi, hogy mindent megteszünk gyermekeink
érdekében, hiszen óvodánkra a szeretetteljes légkör/67%/, a gyermekközpontúság/83%/, a
kedves, segítőkész dolgozók/87%/, az óvónők és gyermekek közötti pozitív kapcsolat/74%/
fontossága jellemző, melyet nagyon jól megalapoz a szülőkkel való jó kapcsolatunk/76%/ és
összetartó közösségünk.
Minőségirányítási szervezetünk / 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, jól alakul, hiszen igazolva látszik, hogy 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.
Az idei tanévben végzett vizsgálatok, mérések igazolják, hogy intézményünk minősége
összességében javult.
KÉSZÍTETTE:

Ávár Lászlóné
Óvodavezető

Hajdinákné Bárány Krisztina
Minőségügyi Vezető

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ÉRTÉKELÉSE
A Mesevár Óvoda partnerek érdekében tett tevékenységei közül szeretnénk az alábbiakat
kiemelni a Szülői Közösség véleménye alapján:
- Az idei tanévben is nagyon pozitív, segítőkész volt a pedagógusok szülőkhöz,
gyermekekhez való viszonya, kedvességük, gyermekszeretetük vidámmá, felszabadulttá
tette a mindennapokat. A két óvónő és az új dajka befogadása és beilleszkedése is
könnyen, zökkenőmentesen zajlott. Kiemelnénk még, hogy az intézmény többi
dolgozója is nagyon jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, ezzel is családiasabbá teszik az
óvodát.
- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vezetés a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi a
szülők kéréseit a csoportok elosztásánál /persze tudjuk a vegyes összetételű csoportok
nem változtathatók egy korosztályúvá!/: pl. testvérek egy csoportba vagy külön.
- A szülők 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.
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Az iskolaköteles gyermekek szüleinek iskola választását aktívan segítették,
következetesen végezték az iskolára való alkalmasság vizsgálatát, a gyermekek
szükséges fejlesztését
a nevelési tanácsadóval vagy az intézmény fejlesztő
pedagógusaival.
- Folyamatosan segítik, támogatják a hátrányos helyzetű gyermekeket és fontosnak
tartják a róluk való fokozott gondoskodást.
- Az idei megrendezett családi programokkal megerősítették a már kialakult nagyon
közeli, baráti, jó kapcsolatot. Minden évben törekednek arra, hogy a gyermekeknek is
találjanak ki újat, ilyen volt az idén a gyerek-hét, mely nagyon tartalmas és élmény dús
program volt.
- Az óvoda tárgyi felszereltségét, esztétikáját folyamatosan javítják, végzik a belső
felújítási munkákat /egy csoport kifestése, falburkolatának cseréje, új gyermek
öltözőszekrények / ezáltal mi szülők is szívesen segédkezünk, mert látjuk munkánk
fontosságát.
- Az intézmény segítésére és támogatására létrehozott egyesület működtetéséért mindent
megtesznek, mellyel gyermekeink érdekeit szolgálják. Folyamatosan pályázatokat ad be
az egyesület, melyek sikerét látjuk visszaforgatva gyermekeink mindennapjai során és
magunk is segítünk adónk 1 %-ának felajánlásával. (mozgásfejlesztő eszközök, udvari
játékok és bútorok).
A szülői közösség által megfogalmazott vélemény, hogy az intézmény minősége az oktatás –
nevelés vonatkozásában és tárgyi téren összességében javult.
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.
-

Szülői Közösség
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Mocorgó Óvoda
A Közoktatási Törvény legújabb módosítása számos vonatkozásban új kihívások elé állította a
közoktatási intézményeket. A többi óvodához hasonlóan mi is elkészítettük a saját Helyi
Nevelési Programunkat, majd Minőségirányítási Programunkat is.
A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői
szervezet évente értékeli. Az értékelést megküldjük a fenntartónak és a
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozzuk.
Hatályos: 2005 január 1-től.
Óvodánkban a program elkészítése, majd bevezetése óta a minőségi munkavégzésre való
törekvés, a minőség„ még inkább a nevelési folyamat központjába került. A minőségelvű
gondolkodás, cselekvés a hazai közoktatás fejlődéséhez hasonlóan még fontosabb szerepet
kapott.
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.

Minőségi célok:

ÖMIP célok
A Fenntartó minden intézmény részére a specialitásának megfelelő elvárásokat meghatározza.
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.”
Az előző évekhez hasonlóan programjainkba bevontuk a Százszorszép Bölcsődébe járó
gyermekeket, illetve a környéken élő érdeklődő családok gyermekeit. Színes, tartalmas
programokat biztosítottunk számukra.
Az év folyamán kidolgoztuk az Esélyegyenlőségi Programunkat, ennek értelmében még
hangsúlyozottabb helyen szerepelnek a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek.
Ezen családok gyermekei számára kerestük a különböző lehetőségeket, hogy az anyagi
vonzatú programjainkba részt vehessenek. (színház, uszoda… stb. látogatása ) Óvodán
belül a tehetséggondozást számukra még körültekintőbben végeztük, hiszen az óvodán
kívüli fizetős programokat ők nem mindig tudták volna igénybe venni.
-

-

Márton napok
óvoda kóstoló,
farsangi hét,
néptánc találkozó,
sport rendezvények
gyermeknap
karácsonyi barkács délutánok

Ezen programok segítségével közelebb kerültünk az óvodásokhoz, alaposabban
megismertük őket, egyben nyitottak voltunk a leendő óvodások számára is. Sikerült
megismerni őket, illetve betekintést nyerhettek óvodánk mindennapjaiba.
2008/2009-as nevelési évben 36 fő hátrányos helyzetű és ebből 21 fő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekünk volt, amely az összlétszám 23 %.
A felvett gyermekek száma a nevelési évben 156 fő. (2009. május 31.)
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•

„Vegyenek részt a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának városi szintű
koordinációjában.”
A gyermekvédelmi felelőssel napi kapcsolatban voltunk, a városi munkaközösség
foglalkozásait rendszeresen látogatta, a jogszabályi változásokról folyamatosan
tájékoztatott bennünket, bármikor fordulhattunk hozzá problémás helyzettel. Tudta
kezelni. Szükség esetén a megfelelő szakemberhez irányított bennünket.
Kirívó eset ebben a nevelési évben szerencsére 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 és a dajkák maximálisan kihasználták a szakmai
továbbképzések lehetőségeit, figyeltek az ön, és továbbképzésekre.
Óvodapedagógusaink a továbbképzéseken, bővítették idegen nyelvi, illetve szakmai
ismereteiket. (német, angol nyelvi képzés, anyanyelvi neveléssel illetve mozgás
fejlesztéssel kapcsolatos továbbképzés, számítógépes továbbképzés )
A továbbképzéseken szerzett ismereteket rendszeresen megosztották a kollégákkal, így
az ő szakmai fejlődésük is biztosított volt.
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.”
Ebben a nevelési év előtérbe helyeztük a gyümölcs és zöldség napokat. Intézményünkben
ebben a nevelési évben a hátrányokkal küzdő családok gyermekeinek száma emelkedett.
Nekik gondot jelentett az egészséges táplálkozás megvalósítása otthoni körülmények
között. Havi rendszerességgel szerveztük e napokat, így lehetővé vált a folyamatos
vitaminszükséglet biztosítása valamennyi gyermek számára.
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
 Zöld Óvoda cím elérése
 EU-s pályázat - a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében a „Közoktatási
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése”
 TÁMOP Kompetencia alapú programcsomag bevezetése.
„A mozgásra épített nevelési feladataikhoz kapcsolódóan vegyenek részt az óvodásoknak
szervezett városi sportrendezvényeken.”
A Helyi Nevelési Program fő irányelve a testi nevelés. Egész évben nagy hangsúlyt
fektettünk a gyermekek mozgás fejlesztésére. A Váci iskola által kínált lehetőséget
kihasználtuk (tornaterem használat) egyszerre több csoport számára vált lehetővé a
szabadabb mozgás.
A téli időszakban a csoportszobában és a folyosón edzettük óvodásainkat.
Igénybevettük a jégpálya kínálta mozgás lehetőséget. Valamennyi csoportban megvalósult
a gyermekek vízhez szoktatása, illetve úszás oktatása.

44

•

Városunkban meghirdetett sportversenyeken részt vettünk. Valamennyi rendezvényen
sikereket értünk el.
 Váci futball kupa
 Derkovits kupa
 „Ügyes ovis”
 Mikulás napi sport rendezvény a Gothard iskolában
 Csótó-futáson magas létszámmal vettünk részt ( ősszel és tavasszal )
 Bercsényi iskola szervezésében megrendezett városi ovis sorverseny.
„Élmény gazdag és változatos mozgáslehetőségek biztosítása.”

Gazdag mozgásos programokat és rendezvényeket biztosítottunk gyermekeink számára. Egész
nevelési évben a gyermekek óvodai életét számtalan élmény hatotta át. (kirándulások, séták,
úszás, ovis torna, néptánc, jégkorcsolya, gyermeknap.) Éltünk az önkormányzat által biztosított
lehetőséggel, amely lehetővé tette ősszel és tavasszal a Kalandváros város ingyenes
látogatását.
A szülők örömmel fogadták a rengeteg mozgásos programot. Alkalmanként ők is aktívan
bekapcsolódtak a rendezvényekbe.
Óvodánk jól felszerelt sport udvara lehetőséget adott a napi rendszeres mozgásra.
A csoportszobában rengeteg fejlesztő eszköz állt mindig a gyermekek rendelkezésére.
Az ovis torna, a testnevelés foglalkozások élmény gazdagok volt. A Váci iskola torna termébe heti
rendszerességgel jártak csoportjaink.
Összegzés:
Sikerült a gyermekek állóképességét javítanunk, szervezetüket edzenünk,elégedettek vagyunk
az általunk kitűzött célok teljesítésével.
1./ 3. IMIP céljaink
Kiemelten foglalkoztunk a rendszer működtetésével a kitűzött minőségi céljaink elérése
érdekében.
 A HOP-ban megfogalmazott célokat, feladatokat minden csoportban eredményesen
teljesítettük.
 Partnerközpontú működés megvalósítására folyamatosan törekedtünk.
 A partnereink elvárásaihoz mindig igazodtunk lehetőségeinknek megfelelően.
 A gyermekek minőségileg garantált fejlődésének biztosítására törekedtünk minden
csoportban.
 Folyamatosan biztosítottuk nevelő munkánk színvonalának láthatóságát.
 A minőségi munka iránt az óvodavezető, az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók
együtt működő készsége állandó.
 A TEAM munkát ebben az évben tovább erősítettük.
 Mérési eredményeink birtokában a javításra törekszünk, ennek a mikéntjét át kell
gondolnunk.
 Elégedettek vagyunk a partneri méréseink eredményeivel (szülő, gyermek, alkalmazott,
bölcsőde, iskola, fenntartó)
 Mindent megtettünk 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.
Törvénytisztelet, jogszerű működés jellemzi teljes működésünket.
A dolgozóink felelősségvállalása az előző évekhez képest pozitív irányban változott,
azonban még pár kollégánál további fejlesztésre szorul.
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Dokumentumaink törvényszerűek, jóváhagyottak. A naprakészség, tartalmi
összeszedettség precizitás jellemző valamennyi írásos anyagunkra.
• 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
tervek, Csoportnapló, Egyéni fejlesztési terv)
Nevelés értekezleten teljes körű tájékoztatást kaptunk a 2008/2009-es nevelési év céljairól,
feladatairól, személyi-, tárgyi feltételekről, munkaközösségi tervekről, a nevelési év
rendjéről.
A 2008/2009-es nevelési év értékelése megtörtént.
•

Ellenőrzés.
Az ellenőrzés magadott szempont szerint egy-egy tevékenység megfigyelésére terjedt ki.
Ellenőrzést végezték: óvodavezető, munkaközösség vezetők
Jobbítás érdekében az apróbb hiányosságokat mindig az érintett dolgozókkal beszéltük
meg.

•

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.

•

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 Közösség értékelése
A Mocorgó Óvodában folyó szakmai munkával, az óvónők, a technikai dolgozók
felkészültségével, a gyerekekhez, szülőkhöz való viszonyáva a szülők közössége maximálisan
elégedett.
Az óvodavezetővel nyílt, őszinte a szülők, a szülői szervezet kapcsolattartása, a kapcsolata.
A felmerülő probléma helyzetekre, kérdésekre, észrevételekre a óvodavezető odafigyel,
lehetőség szerint mindig azonnali megoldást keres, reagál.
A nevelési év elején tájékoztatást kapunk az óvoda éves céljairól, feladatairól, programjairól,
kéri a szülők ötleteit, javaslatait a jobbítás és az óvodai élet színesítése céljából. Kéri a
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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, a gondjainkat, problémáinkat
mindig meg tudjuk beszélni, kérhetjük segítségüket, véleményüket. Ők is támaszkodhatnak
ránk, ha szükséges.
Az óvoda technikai dolgozói 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 Helyi Nevelési Programját, nagyon jónak tartjuk.
Bízunk abban, hogy az EU-s pályázat – Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében a
„Közoktatási insfrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése”- az óvoda szebbé tételét jelenti.
Gyermekeink még kulturáltabb körülmények között nevelődhetnek, fejlődhetnek.
A TÁMOP Kompetencia alapú programcsomag bevezetése örömmel tölt el bennünket. Tudjuk,
hogy az új kezdeményezések alkalmazása minden esetben a gyermekeink érdekében történik.
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, néptánc … stb. Egyes
rendezvényeken ( pl.: gyereknap ) mi szülők is lehetőséget kapunk a gyerekeinkkel való közös
sportolásra.
Reményeink szerint a felépülő torna szoba további edzés teret kínál majd a gyermekeinknek.
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, gyereknap, néptánc találkozó, ) 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, amely több évre vezethető vissza. A csoportok
lehetőség szerint bekapcsolódnak a város kulturális életébe. (névadó, karácsonyvárás)
Az óvoda városi szintű rendezvénye, az óvodások körjáték és néptánc találkozója külön
kiemelésre méltó. A kiállítás, amely minden évben a rendezvényhez szorosan kapcsolódik,
felnőttnek és kisgyermeknek egyaránt pozitív élményeket jelent.
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.
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Gratulálunk a 2008-2009-es nevelési év színvonalas, minőségi munkájához és az elért
eredményekhez.
A Szülői Közösség nevében:
Salyné Németh Zsuzsanna
Szülői Szervezet Vezetője
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NAPSUGÁR ÓVODA
Az érvényben lévő közoktatási törvény értelmében elvégeztük a minőségirányítási programunk
végrehajtásának értékelését 2009. 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.
Intézmény feladatai
A törvények mindenkori ismerete
• tudatos munka
• továbbképzés
Igények megismerése
• nyitottság
• információgyűjtés

partnerkapcsolat erősítése
Kommunikáció
partnereinkkel

javítása

Eredmények a 2008/2009-es nevelési évben
• Nevelőtestületi értekezlet, óvónői megbeszéléseken a
vezető tájékoztatója
• Eredmények: 4 fő továbbképzése
• Csoportonkénti felmérés a közös programokra a
szeptemberi szülői értekezleten
• Rendezvény szülőkkel:
Márton nap
Gyermeknap
3 csoport kirándulása
munkadélutánok
bál
• Partneri igény és elégedettség mérés gyermekek, szülők
körében
Folyamatos kapcsolattartás
• Iskolalátogatás
• Személyes kapcsolat az Aranyhíd Nevelési, Oktatási és
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Szervezeti kultúra fejlesztése
Részvétel szakmai rendezvényeken
Pályázati figyelés, pályázatírás

Differenciált fejlesztés megvalósítása

Anyanyelvi mérés

Integrációs Központ dolgozóival
Alkalmazotti kirándulás 2 alkalommal
• szakmai napok négy alkalommal
• Akkreditált továbbképzések négy fő
• Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma
• Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata
• Fair Play Trade Kft
• Sió Kft.
• Gézengúz Alapítvány
Szintfelmérés
Egyéni és mikrocsoportos fejlesztések végzése – beszámoló a
fejlesztés eredményéről
Szülők informálása (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap)
Minden csoportban

Mérések
Igény és
elégedettség

Gyermeki
mérések

Terület

Cél

Keletkezett
dokumentum
Vizsgálati
eredmények

Megállapítások

Gyermek

A
gyermek
elégedettségének
és
igényeinek
felmérése

Szülők

A
szülők
elégedettségének
és
igényeinek
felmérése

Kitöltött kérdőívek
összesítője

Anyanyelv

Hangzóejtések,
beszédértés
és
beszédhallás

Csoportnaplóban
rögzítve

A
legmagasabb
az
elégedettség
a
játék
vonatkozásában.
Elégedetlenség: alvás, külső
világ tevékeny megismerése
területén.
Elégedettséget mutatnak a
kérdőívek. Feladatunk ennek
megtartása.
Elégedetlenség az udvar
állapota.
Az év eleji méréshez képest
javulás következett be.

Szociometria

A
gyermek
elhelyezkedése a
csoport
közösségben

Csoportnaplóban
rögzítve.

A felmérés elégedettséget
mutat.

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
következő év feladata a nagyobb önállóssággal való feladat ellátás.
Készítette: Pajor Andrásné minőségirányítási vezető
Szülők Közösségének értékelése a minőségirányítási program végrehajtásáról.
A Napsugár Óvoda Szülők Közössége az óvoda minőségirányítási programjával kapcsolatban a
következő értékelést készítette:
A nevelőtestület stabil, összeszokott közösség. Fluktuáció nem jellemző, a szervezeti
felépítésben sem várható változás. Ez a nevelőtestület, alkalmazotti közösség bizonyítottan
képes a folyamatos megújulásra. Szakmai képzések, tapasztalatcserék segítségével, a szülők
igényeinek kielégítésével ér el sikeres személyiségfejlesztést a gyermekeknél. Messzemenően
figyelembe veszik a szülők reális partneri igényeit, kéréseit. Az intézmény feladatából adódó
normál, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, egyéni fejlődési ütemét
szem előtt tartva, magas szinten végzik nevelőmunkájukat. A sajátos nevelési igényű
gyermekek gondozása, fejlesztése különös odafigyelést, segítségnyújtást igényel, melyre az
intézmény valamennyi dolgozója nagy hangsúlyt fektet. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott az
évben a kiemelt képességű gyermekek tehetséggondozása. Jelenleg két csoportba járnak
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német nemzetiséghez tartozó gyermekek. Lehetőséget teremtenek a gyermekek számára a
német identitástudat kialakulására, hagyományaik ápolására.
Összességében az IMIP hatása és elégedettsége jónak mondható, de továbbra is törekedni
kell az elégedettségi mutatók növelésére. Ez megvalósítható még szorosabb
együttműködéssel, közös rendezvények szervezésével.
Gratulálunk eddigi munkájukhoz, további eredményes együttműködést kívánunk!
Szülők Közösségének Elnöke
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Pipitér Óvoda
ÖMIP elvárás
A Montessori pedagógia
minőségi közvetítése

2008/2009 évre kitűzött
minőségi célok
- A Helyi Nevelési Program
színvonalas megvalósítása,
-az intézmény bemutatkozása a
város rendezvényein,

Megvalósított feladatok

- Gyermeki és szülői
-

Szakvizsgázott óvónők
számának emelése

Intézményi célok
Hatékony gyermekvédelem,
esélyteremtés

-Továbbképzéssel,
önképzéssel, szakmai napok
látogatásával az ismeretek
növelése, tapasztalatszerzés.
-Közoktatás vezető és angol
tanfolyamos kollégák
tanulmányai támogatása
-folyamatos német
nyelvhasználat,
-Szülők bátorítása az otthoni
német beszélgetésre
Feladatok
Esélyegyenlőségi terv
elkészítése

Az óvodapedagógusok
értékelése a
teljesítményértékelési
szabályzat szerint

Önismeret, reális önkép
figyelembevételével a
fejlesztendő területek, további
célok számbavétele

Egészséges életmód
biztosítása

Mozgásigény kielégítése,

A gyakornoki szabályzat
elkészítése

Pályáztatás, új pedagógus
kiválasztása, mentor kijelölése,
gyakornok beválásának
értékelése az első évben

Kisebbségi nyelvhasználat
gyermekek és szülők körében

-

elégedettségvizsgálat
pozitív eredményei
Nyílt nap a gyermekek
szüleinek
Nyílt nap tartása
leendő óvodások számára
A szombathelyi televízióban
vetített kisfilmmel
érdeklődés felkeltése.
Karácsonyi műsor
bemutatása a város Fő
terén
Nemzetiségi összejövetelen
játékos bemutató
Megfelelő
munkaszervezéssel a
szükséges tanulmányi idő
biztosítása

- Óvodai szerepléseken két
nyelven szólalnak meg a
gyermekek,
- Óvónői példamutatás
Megvalósítás
-A terv átigazítása a gyakorlatra,
-Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek
felé támogató lépések,
- Naprakész nyilvántartás,
-Fejlesztés a hátrányok
leküzdésére
-Szöveges értékelés valósult
meg; szükséges a nevelést
segítők mérése is; a
felmérőlapok átalakítása ötös
skálával mérhetővé
-Napi testmozgás udvaron,
csoportban zenével,
-Udvari kúttal a gyermekek nyári
felfrissítésére
A gyakornokok megismertetése:
-az intézmény SZMSZ rendjével,
a házirenddel,
-Az Óvodai nevelés országos
alapprogramjával,
-A Nemzeti és etnikai kisebbség
óvodai nevelésének
irányelveivel
-Az intézmény nevelési
programjával,
-Az intézmény Minőségirányítási
programjával.
-A csoportok életével, a
pedagógusok munkájával
( hospitálások).
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Partneri igény-és elégedettség mérés a 2008/2009 nevelési évben
Partnerek
Gyermekek

Szülők

Óvodapedagógusok

Bölcsődevezetők

Iskolaigazgatók

Elégedettség
Szeret óvodába járni – 100%
Udvari játék – 96%
Csendjáték – 95%
Mesehallgatás – 93%
Körjáték, ének – 91%
-Montessori pedagógia hatásai,
-Óvónők kedvessége, felkészültsége,
elhivatottsága,
-Esztétikus, igényes környezet,
csoportszobák,
-A német nyelvvel való ismerkedés
lehetősége
-Céljainkat és a fenntartói elvárásokat
megvalósítjuk,
-Óvodánk gyermekközpontú, derűs,
biztonságos légkörben neveljük
óvodásainkat.
Munkánk során érvényesül a differenciált
nevelés
-Továbbra is maradjon a kialakult szoros
kapcsolat az intézmények között, ez
megkönnyíti az átmenetet,
-jól bevált a barkácsolás, játszóház
program, amire elhívjuk a bölcsődéseket.
-A pedagógusok találkozói segítik a
szakmai együttműködést,
-Viselkedés, szokásrendszer, figyelem,
fegyelmezettség a pozitívumaink,
- rendezvényeink színvonalasak,

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

-munkánkon tükröződik a
gyermekszeretet, gondoskodás,
szakmaiság,
-A gyermekek német tudására tudnak
építeni.

-Szeretnék óvodánkban szülői
értekezleten bemutatni
iskolájukat.

-Kisebb létszámú csoportokat
szeretnének,
-Minden csoportban két teljes
munkaidős óvónő legyen,
-Korszerűbben felszerelt udvar
-Anyagi és erkölcsi elismerés,

-a gondozónők is látogatnának
egy-egy alkalommal.

-A tanítónők szeretnének
gyakorlati példákat megfigyelni
Montessori nevelés szerint,majd
szakmai konzultáción
megbeszélni a látottakat,

Magyarné Balázs Anna
óvodavezető
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNÍTÁSI PROOGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG RÉSZÉRŐL

Vélemény a pedagógiai munkáról:
Gyermekeink – mint a korábbi években is – rendkívül felkészült óvónők irányítása alatt
töltötték el a 2008/2009. tanévet. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek a gyermekek
egyéni fejlődése mellett a csoportban történő foglalkozások színvonalára is. Derűs,
nyugodt légkörben teltek a napok, miközben rengeteg tudást kaptak gyermekeink.
Nagycsoportosaink felkészülten állnak az iskola előtt. Nagy hangsúlyt fektettek a
felzárkóztatásra, külön-külön foglalkozva azokkal, akiknél szükségesnek látták,
természetesen a szülőkkel egyetértésben. A tehetséggondozás keretein belül
gyermekeink részt vehettek vers-és mesemondó, ének-és sportversenyeken, ki-ki
érdeklődése és tehetsége szerint. A felkészüléseket lelkesen támogatták a
pedagógusok, szakmai tudásukkal segítve és buzdítva a gyerekeket. A nevelés
színvonalát, a foglalkozásokat a minőségi munka jellemezte. Az óvoda szokásszabályrendszere évek óta jól kidolgozott. Nagy segítség a gyermekek
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beilleszkedésekor és a közösségi élet tanulásakor is. Jól alkalmazható és a gyermekek
számára fontos biztonságot, kiszámíthatóságot, napi rutint is megadja. Az óvoda
választott módszere a Montessori módszer pedig biztosítja a játszva tanulás
lehetőségét kiscsoportostól egészen az iskolába készülő gyermekekig.
Az IMIP megvalósításának eredményei a szülők és az óvoda együttműködésével:
Az óvodapedagógusok és a szülők közötti kommunikáció hatékonyan működik a Pipitér
Óvodában. Az információ áramlás mindkét oldalról a gyermekek hasznát szolgálja.
Nevelési kérdések akár napi megbeszélésével kölcsönös és bizalomra épülő segítő
munkát tapasztaltunk. Közös programjainkon láthattuk a pedagógusok hivatásukkal
szembeni elkötelezettségét, a türelmet és odaadást. Gyermekeink részéről pedig a
megszerzett tudás értékelését, a lelkesedést, mellyel készültek egy-egy ünnepségre,
előadásra. A közös programok erősítik a közösséghez tartozás érzését, a kötődést az
óvodához, a pedagógushoz, a csoporttársakhoz.
Az óvoda tárgyi feltételei:
Csoportszobáink az anyagi lehetőségek szűkössége ellenére – az óvónők
kreativitásának köszönhetően – békés, nyugodt környezetet biztosítanak gyermekeink
részére. Kedvesen feldíszített dekorációk mellett – melyek évszakról évszakra
változnak – folyik a napi munka. Öltözőnk is megalapozza a csoportszobában kialakított
hangulatot. Büszkén mutatják gyermekeink a közösen feldíszített faliújságot, rajzokat és
általuk készített apróságokat.
A mosdók az óvoda földszintjén felújításra szorulnának, a gyermekek komfortérzete
növekedne általa. Folyamatos karbantartás mellett is elavulnak az ilyen helyiségek
berendezései, eszközei. Amit szülőként fontosnak tartanánk az óvoda udvarának az EU
szabványnak megfelelő felújítása, további játékokkal való ellátása. A környezet adott
hozzá. Az óvoda jó méretű udvarral, árnyékot adó magas fákkal, játékra alkalmas térrel
rendelkezik, csak a felszereléseken kellene javítani.
A Szülők Közösségének Elnöke
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SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Az intézményünk dolgozói kinyilvánították, hogy óvodánk törvényes, eredményes és hatékony
működésének alapja a minőség. A minőség az óvodai feladatok komplex ellátását biztosító
tervezési, szervezési, mérési, értékelési döntési rendszerekben, eljárásokban, intézményi
folyamatokban megjelenő, jellemzők összessége. Minőségirányító Programunk értékelését az
Önkormányzati Minőségirányító Program (ÖMIP), valamint a helyi intézményi Minőségirányító
Programunk az (IMIP) és az éves munkaterv értékelése alapján készítettük el.
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK
A Minőségügyi céljainkat az alábbi szervezeti felépítéssel oldottuk meg.
Ebben a tanévben hét csoportban történt a gyermekek fejlesztése. Szeptembertől januárig 13
főállású óvodapedagógussal, és egy fő prémiuméves dolgozóval, hét dajkával,egy
óvodatitkárral, és egy karbantartóval láttuk el a feladatokat. Januártól a pedagógusok létszáma
kiegészült egy négyórás részmunkaidős óvónővel.
MINŐSÉGPOLITIKÁNK, MINŐSÉGCÉLJAINK
Minőségpolitikai nyilatkozatunkban fogalmaztuk meg szervezetünk minőséggel kapcsolatos
céljait és a célok elérésére alkalmazott legfontosabb eszközöket, ez tette céljainkat mindenki
számára megismerhetővé és betarthatóvá. Fontosnak tartottuk, hogy az óvoda működésében a
törvényesség és szakszerűég mellett, gyermekközpontú, humánus és kreatív legyen.
Igyekeztünk, hogy munkánkat a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze.
Elköteleztük magunkat az iránt, hogy partnereink igényeit minél teljesebb körben elégítsük ki,
rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz.
Felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekekért. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk
az intézményi szervezeti struktúra hatékony kiépítésére, és működtetésére, a szervezeti kultúra
tudatos fejlesztésére, az infrastruktúra, a környezetvédelem, a humánerőforrás, az óvoda
pedagógiai munkájának fejlesztésére.
Óvodánkban a Comenius I. közoktatási minőségfejlesztési rendszer modellje került kiépítésre.
E modell a partnerközpontú együttműködésen alapul, partnerközpontú szemléletmóddal
közelítve a minőség fogalmához. Ez azt jelenti számunkra, hogy figyelünk partnereinkre,
igényeiket rendszeresen felmérjük. Ez alapján intézkedési terveket készítünk, majd ennek
teljesüléséről folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket.
A vezetés elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony
működéshez szüksége feltételeket. Munkánk minőségének fejlesztése minden dolgozó
személyes felelőssége.
A minőségi célokat az ÖMIP minőségpolitikájában megfogalmazottakból, illetve intézményünk
legfontosabb partnereinek igény és elégedettségvizsgálatában megfogalmazott elvárásaiból
vezettük le.
A FENNTARTÓ MINŐSÉGPOLITIKAI CÉLJAI, ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATAINK
Közoktatási intézményekre vonatkozó elvárások értékelése
Fenntartói
elvárások
A fenntartói elvárások, törvényi
változások jelenjenek meg az
intézmény dokumentumaiban

Integrált óvodai nevelés
megvalósítása, a sajátos
nevelési igényű gyermekek
számára

Megvalósulás az IMIP-ben
A dokumentumok törvényi
előírásoknak való folyamatos
megfeleltetése

A továbbképzések során a
pedagógusok felkészítése az új
feladatra

Eredmények
Régi szabályzatok
felülvizsgálata, új szabályzatok
készítése:
(adatkezelési, informatikai,
gyakornoki,
teljesítményértékelési stb)
Megvalósult a fejlesztés
területén a mikrocsoportos
foglalkozás és differenciált
bánásmód elve. Egyéni és kis
csoportban külön teremben a
fejlesztő és logopédiai
foglalkozások.
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Hatékony egészségnevelési
program

Egészséges életmódra,
környezet szeretetére nevelés

Szabad férőhelyek terhére a
nem szombathelyi gyermekek
fogadása az intézményben
Városi szintű szakmai műhelyek
munkáiban való részvétel

Együttműködési megállapodás
kötése vidéki
önkormányzatokkal
Három intézményközi
munkaközösségben vesznek
részt pedagógusaink
Munkatervben tervezett
rendezvényeken való részvétel

Városi rendezvényeken
részvétel

való

A hátrányos helyzetű és a
kiemelkedő képességű
gyermekek gondozása

Esélyegyenlőségi terv
elkészítése, tehetséggondozó
program működtetése

Működési feltételek javítása

Pályázati lehetőségek
igénybevétele és külső
szponzorok bevonása

Változatos mozgásformák
beépítése a gyermekek
napirendjébe korcsolya, úszás,
testnevelés, tánc kirándulások
a természetben, egész
intézményt megmozgató
események, sportnap
Sé, Sorkikápolna, Vassurány
gyermekeinek fogadása az
intézményben.
Két intézményközi
munkaközösség vezetője
óvodánk pedagógusa
Rajzversenyeken,
sportnapokon, karácsonyi
műsoron mesemondó, ének,
néptánc vetélkedőkön való
rendszeres részvétel
A pedagógusok,
fejlesztőpedagógusok és külső
szakemberek együttműködése
a programok megvalósítása
érdekében
Évente a Közoktatási
Közalapítványtól nyert
összegből, valamint képviselői
támogatásból eszközfejlesztés,
felújítás végrehajtása

Óvodánkra vonatkozó fenntartói elvárások értékelése
Fenntartói
elvárások
A hátrányos helyzetű
gyermekek teljes körű
beóvodázására való törekvés.

Megvalósulás az IMIP-ben
Esélyegyenlőségi Intézkedési
Terv elkészítése

Szakmai munka színvonalának
folyamatos emelése

Humán erőforrás fejlesztése a
továbbképzési tervben, és a
munkatervben foglaltak alapján

Gyermeki mérőeszközök
kidolgozása a
képességfejlesztésben elért
eredmények méréséhez

Teljes körű gyermek mérési,
értékelési rendszer
folyamatszabályozásának
kidolgozása

Informatikai ismeretek
pedagógusok körében történő
fejlesztése

Továbbképzési terv szerint a
nevelőtestület minden tagja
beiskolázásra került

Az óvoda nevelőmunkájának
népszerűsítése a szülők
körében.

Az éves munkatervünkben
rögzítettük a népszerűsítés
különböző formáit.

Eredmények
Az érintett szervezetekkel való
együttműködés eredményeként
95%-os a körzetünkben levő
HHH-gyermekek beóvodázása
Heten kompetencia alapú
óvodai nevelésre felkészítő,
négyen játékos nyelvi
foglakozásra felkészítő
tanfolyamon vettek részt, 5 fő
teljesítette a 120 órás
továbbképzési kötelezettségét.
Mérés eredményeként az
évente mért adatok
összehasonlíthatók. Az adatok
igazolják a nevelő-oktató
munkánk színvonalának magas
szinten tartását
A pedagógusok képzésének
eredményeként a csoportba
járó gyermekek is
megismerkedhettek a
számítógép játékos
felhasználásával
Szülők iskolája, fogadóóra, nyílt
nap, népszerűsítő kiadványok
elkészítése, körzetünkben élő
óvodakötelesek levélben
történő tájékoztatása, helyi
média igénybevétele
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Partnerközpontú együttműködés értékelése
A partnerközpontú együttműködés keretében meghatároztuk intézményünk legfontosabb külső
és belső partnereit. E partnerlista adatait évenként felülvizsgáltuk. A partneri igény és
elégedettség mérést a partneri igényfelmérés eljárásrendjének I. számú mellékletében
meghatározottak szerint minden tanévben elvégeztük. A feldolgozás után, prioritásokat és
célokat fogalmaztunk meg, majd intézkedési terveket készítettünk, melyek a szükséges
intézkedések megvalósítását szolgálták. Ezek a dokumentumok megtalálhatók az intézményi
minőségfejlesztő csoport irattárában.
Az intézményi működés folyamatának értékelése
Az intézmény legfontosabb működési folyamatai: vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési,
értékelési feladatok végrehajtását az intézményi minőségirányító programban szabályoztuk,
melyeknek évre lebontott feladatit az éves munkaterv tartalmazza. A működési folyamatok
mindegyikét a tanév végén értékeljük, ( az éves munkaterv értékelése ), és a fenntartónak is
megküldjük.
Új elemként került A MIP-be a pedagógus és nem pedagógus munkatársak értékelési
rendszerének kidolgozása
Teljesítményértékelés
Teljesítményértékelési rendszerünket 2007-ben készítettük el, és először a 2007/2008-as tanév
végén alkalmaztuk.
A teljesítményértékelés célja : objektív értékelő rendszer létrehozása, mely elősegíti a
munkatársak önértékelését, támogatja és ösztönzi fejlődésüket, reális alapot teremt az anyagi
ösztönzéshez. Segíti a szervezet működését, alkalmas az egyéni teljesítmény változásának
kimutatására. Ösztönzi a folyamatos információ cserét a szervezet szintjei között. Fontos elvünk
volt, hogy a teljesítményértékelés legegyszerűbb és legegyértelműbb módon számszerűsíthető
legyen. Ezek az értékelések megtalálhatók az intézményben, az adatok kezelése a
szabályzatban leírtak szerint történik, ezen túlmenően minden egyéni adat bizalmasan
kezelendő.
Összegzés:
Az intézmény vezetője és minőségfejlesztő teamje törekedett arra, hogy a kiépített és
működtetett rendszert folyamatosan tökéletesítse a partneri elégedettség megtartása és
javítása céljából.
Intézményünk vezetősége és összes dolgozója elkötelezett a program megvalósításáért,
a célok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért.
Tahin Zoltánné
Óvodavezető

Ganzerné Dávid Gabriella
Minőségügyi vezető

A Szülők Közösségének véleménye a Szivárvány Óvoda minőségirányító programjáról
A Közoktatási Törvény 2003. évi módosítása kötelezővé teszi minden közoktatási
intézmény számára a Minőségirányító Program elkészítését.
Minőségfejlesztés a gyermeknevelésben is csak tudatos, szabályozott, ellenőrzött,
értékelő-önértékelő kollektív munkával érhető el, amely nem hagyhatja figyelmen kívül a két
legfontosabb partner, a gyermek és a szülő igényeit, elvárásait sem.
A Szivárvány Óvodában minden tanév elején megtörténik a szülői és gyermeki partnerigény
felmérése. A három fél közötti szoros kontaktus biztosítja, hogy az elvárások, a lehetőségek és
a realitás összhangba kerüljön az intézmény életében.
A tanév elején a szülők több javaslatot is tettek. Mivel új óvodai csoportot fogadott be az
intézmény, az amúgy is szűkös öltöző az előtérbe került. Az óvodavezető a szülők
megelégedésére a gyermekek megnövekedett létszámához igazodva új kabát- és cipőtároló
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helyeket biztosított. Ugyancsak szülői igényként jelentkezett a bejárati ajtónál az
akadálymentesítés megoldása, elsősorban babakocsi bejáró kialakításával. A balesetmentes
közlekedés érdekében szükségessé vált a nehéz bejárati ajtók lecserélése, valamint a lépcsők
csúszásgátló burkolattal való ellátása. A Szülők Közössége reméli, hogy ezek a gyermekek
érdekében történő beruházások a 2007-es tanév elejére megvalósulnak.
A Szivárvány Óvoda pedagógusai vezetőjük irányításával nap mint nap bizonyítják
számunkra, hogy a családias légkörű csoportokban a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe vevő felelősségteljes, minőségi munka folyik. Sem etnikai, sem vallási, sem
szociális szempontból nincs hátrányos megkülönböztetés a gyermekek között. Sok csoport ún.
vegyes csoport, ahova különböző életkorú gyermekek járnak együtt. Ez természetesen
differenciált pedagógiai munkát követel az oktatótól. Úgy látjuk, ez az életszerű modell alkalmas
arra, hogy eltérő életkorú, szociális helyzetű, különböző fokú érzelmi, értelmi, fizikai adottságú
gyermekek igazi közössége alakuljon ki. Az együtt töltött mindennapok során észrevétlenül
ágyazódik bele a kicsik személyiségébe a tolerancia, a másság elfogadása, a segítőkészség
igénye.
Az óvodában a matematikai és környezeti nevelés a domináns. A gyermekek és a szülők
igényének felmérése után azonban biztosítják az úszás, a tánc, a torna, a hittan, az idegen
nyelv fakultatív tanulását is. Az egészséges életmódra nevelést a gyümölcsnappal, a
mindennapos -lehetőleg szabad levegőn történő- testmozgással, kirándulással, valamint
ismereteket átadó foglalkozásokkal valósítják meg. A gyermekek kulturális igényét
színházlátogatással, valamint a népszokások és ünnepek megismertetésével fejlesztik.
Az óvoda partnerközpontú szemléletét bizonyítja, hogy számos rendezvényre a
szülőkkel együtt várják a gyermekeket (Luca-nap, Szivárvány-nap, ünnepek).
Az intézmény oktatói nemcsak a gyermekek nevelését vállalták, hanem a szülők
segítését is. Ebben az évben útjára indították a Szülők iskolája programsorozatot, ahol
előadások és kötetlen beszélgetések segítségével a gyermeknevelés, -fejlesztés, a
konfliktuskezelés különböző lehetőségeit mutatják be az érdeklődő szülőknek.
A szülők és a nevelők között megfelelő az információáramlás, több csatornán keresztül
is lehetőségünk van észrevételeinket megtenni (pl: fogadóóra, szülőértekezlet, kérdőívek,
SZK…). A házirenddel és a pedagógiai munkával kapcsolatos dokumentumokat készségesen
rendelkezésünkre bocsátják.
A Szülők Közösségének véleménye szerint a Szivárvány Óvoda vezetője és minden
pedagógusa a MIP-nek megfelelően gyermek centrikus, értékközvetítő, minőségi munkával
fejleszti gyermekeinket, s partnerszemléletű hozzáállásával biztosítja a szülők és a nevelők
együttműködését.
Pintérné Bujtás Tímea
SZK elnök
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SZŰRCSAPÓ ÓVODA
A Minőségirányítási csoport (MICS) tevékenységét, az intézmény minőségelvű
működését szabályozó dokumentum, az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP)
alapján végezte. A konkrét feladatait az éves munkaterv határozta meg.
A kollégák felkészítése az intézményi teljesítményértékelésre, már a tavalyi nevelési
év végén megtörtént. A részletes tájékoztatásra pedig, a nevelési év indításakor került sor,
majd kipróbálva az önértékelési lapokat a személyre szabott értékelésre is sor került. Ennek
keretében valamennyi óvodapedagógus számszerűsített adatokkal is alátámasztva kapott
visszajelzést egyéni és csoportmunkájáról. Az érintett dolgozók értékelése személyes
beszélgetésekkel zárult, melynek alapját képezték az önértékelő lapok és a vezető éves
ellenőrzéseinek tapasztalatai. (A vezetői ellenőrzésekre az éves munkatervben meghatározott
területek és időpontok figyelembevételével került sor.)
A kollégák konkrét visszajelzéseket kaptak erősségeikről, fejlesztendő területeikről, és
megfogalmazódtak az egyéni, csoport és intézményi feladataik.
Közben az IMIP kiegészítéseként korábban adaptált „MÁSKÉPp modell” kiegészítése
is megtörtént, melyben a modell, kompetencia alapú értékelését harmonizálta a Kjt. szerinti
minősítés elvárásaival. A pontozó munkalap a kulcskompetenciák szerinti teljesítményértékelés
pontjait átváltja a Kjt. által előírt minősítési pontokra, majd ebből történik a végső értékelés. (A
közalkalmazott minősítésének eredményeként: kiválóan alkalmas, kevésbé alkalmas, illetve
alkalmatlan minősítést kaphat.) A nevelési év végén próbaképpen 3 kolléga
teljesítményértékelésére került sor. (Minősítésük: kiválóan alkalmas)
Tapasztalataink szerint teljesítményértékelési rendszerünk jól szolgálja céljaink
megvalósítását, melyek között a nevelő munka eredményeinek erősítése, valamint a vezetés
színvonalának megtartása áll. (A rendszer véglegesítés előtt még egyes szempontok
pontosítására még szükség van.)
Az IMIP-ben szabályozottak alapján végezzük a partneri elégedettség vizsgálatokat.
A partnerközpontú működést változatlanul szem előtt tartva közvetlen partnereink
elégedettségét évenként vizsgáljuk a gyermekek, a szülők, valamennyi munkatárs és más
közvetlen partnerek körében (iskolák, bölcsőde, fenntartó, GAMESZ).
A gyermeki elégedettség mérés eredményei nagyon jónak tekinthetőek, a néhány
százalékos csökkenés még nem indokol különösebb teendőt részünkről. A kerti munka és a
szőnyegen való játék kedveltségének növekedését valószínűleg az új eszközöknek
beszerzésének köszönhetjük. A gondozási feladatoknál a gyerekek megfogalmazták a
zsúfoltságot, mint okot a kevésbé kedvelt tevékenység esetében (fogmosás, öltözés).
Az idei évben kíváncsiak voltunk arra, hogy a vizsgálatba bekerült gyermekek között
milyen volt a fiúk-lányok aránya (52% - 47%) valamint korcsoportonkénti megoszlása:
kiscsoportos 37%, középső csoportos 28,7%, nagycsoportos 33,3%. (A következő években
összehasonlítási alapként szolgálhat ez a fajta kimutatás is.) Az egyéb kívánságoknál a fiús
játékok dominánsabban jelentkeztek (katonák, kalózhajók, várak).
A gondozás területén a tavalyi évhez viszonyítva némi visszaesés tapasztalható, a
fogmosásnál (94% → 87%), az öltözködésnél (90% → 83%), a pihenésnél (82% → 79%) és
kis növekedés a terítésnél tapasztalható (94% → 95%). A gyermekek elmondása alapján a
zsúfoltságot nem szeretik, ami különösen a mosdókban és az öltözőkben jobban érezhető.
A játéknál az udvar (100% → 98%) változatlanul a legkedveltebb tevékenység, majd
ezt követi a szőnyeg (91% → 97%) és asztali játék (98% → 92%) majd a babaszobai játék
(87% → 79%).
Speciális nevelési színtereinken minden évben magas százalékos arányt érünk el a
gyermekek elégedettségének eredményeként. A kirándulások (100% → 97%), jeles napok,
az érzékelő barlang (100% → 98%), mind kedvelt tevékenység a gyermekek körében, de
egyre magasabb a kerti munka (89% → 91%) iránti igényük és érdeklődésük.
A tanulási folyamatok a kötetlen és közvetlen tapasztalatszerzésen alapulnak
óvodánkban. Továbbra is első helyen áll a külső világ tevékeny megismerése (93% → 97%),
ami nem csoda, hiszen a külső helyszíneken, a természetes környezetben történő
megfigyelések közel állnak a gyermekekhez, ez érinti meg őket a legjobban.
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Ugyanilyen kedvelt tevékenység a mesehallgatás (98% → 97%), s ezt követi az ábrázoló
tevékenység (99% → 94%), az ének-körjáték (94% → 86%), a torna (93% → 87%).
A szülői elégedettségmérést a szülők fontosnak tartják. Ezt igazolja a kitöltve
visszakapott kérdőívek aránya, amely 80%. Az anonimitást biztosító válaszokból kitűnik, hogy
elégedettek az óvodában folyó munkával, a meglévő programokkal és ezek hosszú távú
biztosítását várják el a jövőben is.
A megkérdezettek (most is) a legnagyobb arányban óvodánkat, jó híre miatt választotta
(39%), de a lakóhelyhez való közelség (29%), az óvónők személyisége (22%) és óvodánk
arculata (19%), mint befolyásoló tényező szintén jelen van az óvodaválasztás kapcsán. (A
megkérdezettek 65%-a körzeten kívüli. A körzeten kívüliek aránya, évek óta magasabb.)
A legfontosabb értékek közül egy-egy szülő több értéket is megjelölt, de a
legfontosabb értéknek az óvónők bánásmódját (94%), a foglalkozásokat (77%), a gyermek
szabad mozgáslehetőségét (57%), az óvónő és a szülő kapcsolatát (46%), valamint a
tisztaságot és a felszereltséget tartják.
(Az elmúlt hat év összesítéséből kitűnik, hogy ezek az értékek valóban fontosak a szülők
számára, hiszen évek óta szinte ugyanilyen sorrendben szerepelnek.)
Az elvárások tekintetében legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az
óvodában (93%), értelmileg fejlődjenek (77%), minél többet játszanak (64%), valamint
sokat mozogjanak, tornázzanak és barátokat, társakat találjanak.
A szülők elvárják az óvónőtől, hogy szeresse a gyerekeket (75%), legyen türelmes,
megértő (65%), egész személyiségével pozitív kisugárzást nyújtson. Mindamellett fontos
számukra, hogy szakmailag felkészült legyen (46%), tegye érdekessé és vonzóvá az
ismeretszerzést.
A szülőknek legjobban tetszik az óvónők bánásmódja, személyisége (33%), az
óvoda által szervezett különféle szolgáltatások (úszás, korcsolya, aerobik, bábszínház,
játékos ismerkedés idegen nyelvvel) 28%, környezeti nevelésünk (26%), és az ehhez
kapcsolódó programjaink (kirándulások, erdei ovi, zöld jeles napjaink), valamint az UNIO-s
szabványnak megfelelő játékokkal, és a környezeti nevelést szolgáló eszközökkel felszerelt
nagy és rendezett udvar (16%).
A munkatársi kérdőívek a vezetésre vonatkozó elégedettségre (elégedetlenségre)
irányulnak. A kérdőívek elemzése során megállapítást nyert, hogy a vezetői teljesítmény
egyenletesen pozitív, magas színvonalú. Ösztönzőleg hat a dolgozók szakmai fejlődésére, az
innovációra.
Közvetlen partnereinktől kapott visszajelzéseink jó együttműködést, óvodánk
megítélése szempontjából pozitív képet mutat. A társintézményektől megerősítést kaptunk
arról, hogy jól dolgozunk, hiszen a tőlünk kikerült gyermekek alapos ismeretekkel rendelkeznek,
felkészültségi szintjük jó. Munkakapcsolatunk az társ- és egyéb intézményekkel rendszeres,
melynek szinten tartását a jövőben is igénylik.
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 innovatív készségét, a környezeti nevelés célkitűzésinek
megvalósulását, az angol nyelvvel való játékos ismerkedés hatékonyságát, azt a fejlesztő
munkát, amely figyelembe veszi az eltérő fejlődési ütemű gyermekek önmagukhoz mért
fejlesztését. (Szükség esetén saját fejlesztő óvodapedagógus segítségével.) A szülőkkel való
kapcsolattartást folyamatosnak, tartalmasnak és hatékonynak ítéli, a kommunikációt a tapintat
és a segítőszándék jellemzi.
A szülők elégedettek az óvodával, hiszen távollétükben gyermekeik az „életkoruknak
megfelelő ismereteket és programokat nyújtó tudással gazdagodva, kiegyensúlyozott,
meghitt és családias légkörben töltik napjaikat.”
A fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) és az óvoda minőségirányítási
programjában megfogalmazottak teljes mértékben koherensek egymással.
Az ÖMIP által megfogalmazott elvárások megvalósulása:
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Az integrált nevelés, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése alapító
okiratunkban már szerepel. Az elmúlt nevelési évben négy diagnosztizált és szakértői
véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekünk neveléséről-fejlesztéséről
gondoskodtunk. Ebből három kisgyermek kezdi meg iskolai tanulmányait.
A szakvélemények alapján és egyéb indokolt esetekben is a megfelelő külső
szakemberekkel hatékony együttműködésre törekszünk. Az együttműködés további erősítése,
fejlesztése további feladatunk. Az igazi megoldás az lehetne, ha óvodán belül biztosítható lenne
a gyerekekhez szükséges „szakháttér”. Két fejlesztő óvodapedagógusunk elhivatottsága
biztosítja, hogy lehetőségeinken felül is képesek vagyunk a gyermekek önmagukhoz mért
fejlődését biztosítani. (Mindezt 27-30-as csoportlétszám mellett.) A fejlesztő munka
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 épített intézményi beszámoló), pedig
konkrétan tartalmazza azokat a kimutatásokat, megtett tevékenységeket, melyeket e területen
végeztünk. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladataink megvalósulását a nevelési év végi
beszámolóban rögzítettük. Az esélyegyenlőség megteremtésére tett erőfeszítéseink a
halmozottan hátrányos, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek esetében is folyamatosan
történik, az óvodába lépés pillanatától kezdődően.
Az egészségnevelés napi feladatként jelen van óvodánk életében. Természetesen ez a
nevelési terület is áthatja a többi területeket és tevékenységi formákat. A testmozgás
feltételrendszerét, a szabad mozgás örömének kielégítését óvodaudvarunk jól szolgálja.
Továbbra is a többségi szülői igényeket kielégítve veszünk részt az úszás és aerobik, valamint
a téli hónapokban korcsolyaoktatásban. Idetartozik még a helyi nevelési programunkban,
munkatervünkben meghatározott séták, kirándulások, „erdei óvodai programok”és a
„madárovis” programokban való részvételünk.
A szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítottuk a nem szombathelyi gyermekek
fogadását is. Óvodánkban a 2008/2009. nevelési évre jelentkezett körzetes gyermekek száma
csökkent (23%), és nőtt a körzeten kívüli gyermekek aránya (67%).
A feltételek színvonalának emelésére, a rendelkezésünkre álló költségvetés mellett is
folyamatosan törekszünk. Meglévő kereteinket (költségvetés, szülői, szponzori, alapítványi,
pályázati támogatás) felhasználását tervszerűen, a nevelésünknek alárendelve használjuk fel.
Kiemelkedő támogatásként kezeljük a szülők által kapott természetbeni juttatásokat is, hisz
ezek segítségével a kapott pénzbeli támogatásokat összpontosíthatjuk nagyobb feladatok
hátterének megvalósítására.
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.
Környezeti nevelésünkben elvárásként van jelen a külső helyszíneken történő
tapasztalatszerzés, mely nem csak a helyszíni foglalkozásokat, sétákat, barangolásokat,
kirándulásokat fedi le, hanem az erdei óvodáztatás tervezett, projekt alapján történő
megvalósítását is négy csoportunkban. Az elmúlt nevelési évben, pedig három csoport vett
részt „Madarász ovis” programon.
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. Külső továbbképzéseinket az éves beiskolázási terv alapján
végezzük. Óvodánkban a minőségirányítási rendszer működtetése során a folyamatok,
szabályozások többségében már a SDCA elvét érvényesítjük, ami azt jelenti, hogy a
standardizálás, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés, és visszacsatolás tervezett.
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelésioktatási intézményekre vonatkozó ellenőrzési és értékelési tervben foglaltak alapján
óvodánk négyévenkénti, átfogó szakmai ellenőrzése, értékelése, törvényességi, tanügyigazgatási ellenőrzése, és gazdálkodási vizsgálata jelenleg zajlik. Remélhetőleg ennek
eredményessége is alátámasztja, óvodánk elkötelezettségét a minőség iránt.
Surányiné Palkó Eleonóra // MICS tag / Óvodavezető
A szülői szervezet IMIP értékelése a 2008/2009 nevelési évében
A 2008/2009-es nevelési évben a Szűrcsapó Óvoda a korábbi évekhez hasonlóan ismét
kiemelkedő eredményeket tudhat maga mögött, melyet a mai világban nem nélkülözhető magas
innovációs készségének köszönhet.
A környezeti nevelést célkitűzéseikhez híven továbbra is kiemelten kezelték, melyben
hangsúlyos helyen szerepel az Erdei óvoda program, melyet évről évre bővülő csoportlétszám
jellemez, valamint a város környezetét, kulturális örökségeit felfedező, ismereteket,
tájékozottságot bővítő séták szerepe.
Az óvodában a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelő csoportközösségi
munkában vesznek részt. Figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemű gyermekek egyéni
képességeit, ha szükséges támogatást is nyújtva, belső fejlesztő óvodapedagógus
személyében.
Az angol nyelvvel történő játékos „tanulás”-i foglalkozások sikere töretlen, melyet az
óvoda vezetése és pedagógusai elszánt munkájának eredményeként a jövő évtől óvodán belüli
pedagógusokkal visznek tovább, a gyerekek és a szülők nagy megelégedésére.
A szülők részéről - a részletes és alapos tájékoztatás eredményeként – továbbra is nagy az
érdeklődés az angol „képzés” iránt, melyet a német nyelv hasonló felépítésű anyaga egészít ki
a jövő nevelési évtől. A siker a gyermekek örömén és tudásán mérhető le, hiszen a
foglalkozásokra szívesen jártak. A hiányzás miatti pótlások magas létszámmal zajlottak, mely
szintén alátámasztja a kezdeményezés pozitívumát. Hisszük, hogy a „harmadik évfolyamra” itt
maradó nagycsoportos növendékek is új ismeretekkel gazdagodva, az idegen nyelvek iránti
szeretettel fogják majd elhagyni az óvodát.
A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, tartalmas és hatékony kommunikáción
alapszik, melyet a tapintat és segítőszándék jellemez.
A véleménynyilvánításra biztosít jó lehetőséget a minden évben elvégzett kérdőíves,
névnélküli módszerrel történő felmérés az óvodáról.
Az idei elégedettségmérés során a megszólított szülők 80%-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, legfontosabb szempont. A felmérésből kiderül, hogy a szülőknek a legfontosabb
5 értékben az óvónő bánásmódja, a szakmai felkészültség a gyermek folyamatos fejlődésének
biztosítása érdekében, a gyermekük szabad mozgáslehetősége, tisztaság és felszereltség
szerepelnek. A barátok és társas kapcsolatok kialakítása, valamint a viselkedési normák
elsajátítása is fontos szempontként jelentek meg. A változtatás lehetőségeire kevés válasz
érkezett, melyben a mozgás (torna, tánc) lehetőségeinek bővítése vetül fel javaslatként.
Az elégedettségmérés eredményéről a kifüggesztett, mindenki számára jól értelmezhető
grafikus kimutatás adott részletes beszámolót.
Köszönjük az óvoda vezetőségének és valamennyi dolgozójának azt az érdeklődő,
nyitottságot sugárzó odafordulást, melyet nap, mint nap tapasztalhatunk.
Az érzés csak megerősít bennünket, hogy gyermekeink távollétünkben életkoruknak
megfelelő ismereteket és programokat nyújtó tudással gazdagodva, kiegyensúlyozott meghitt
és családias légkörben töltik napjaikat.
Lasch Laura
SzM elnöke
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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 szabályzatoknak.
- 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 / roller, bicikli, stb./ melyeket a gyermekek nagy örömmel vettek
birtokukba.
Az udvari játékok karbantartását társadalmi munkában elvégeztük
Óvodánkból 12 kisgyermek járt úszásoktatásra.
A vízben való mozgás minden kisgyermekre pozitív hatást gyakorolt.
- Intézményünkben szabad férőhelyi kapacitása terhére 13 vidéki gyermeket fogadtunk.
- Pályázatok írásával hozzájárultunk működési feltételeink javításához.
Intézményi szintű mérési-értékelési rendszert működtettünk, amely az intézmény
minden tevékenységi területére kiterjedt.
- 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 elvárasaiból 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.
- Óvodánkba sajátos nevelési igényű gyermek pillanatnyilag nem jár, de felkészültek,
vagyunk azon ebbe a kategóriába tartozó gyermekek fogadására, akik ellátásában
kompetensek vagyunk.
Fejlesztőpedagógus kolleganőnk rendkívül felkészült, másik szintén elkötelezett
fejlesztőpedagógusunk, pedig januárban jön vissza GYES-ről.
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
10 fő hátrányos helyzetű és 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt.
Intézményünkben biztosítjuk a szegregáció mentességet, az egyenlő bánásmód elve teljes körű
érvényesítését.
Nagy figyelmet szentelünk a HH-s és a HHH-s gyermeknevelésére, 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 6 óvodában maradt nagycsoportos közt nincs hátrányos - illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek.
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A szociometriai vizsgálatok alapján a HH-s és HHH-s gyermekek közt peremhelyzetű gyermek
nincs.
A HH-s gyermekek a nevelési év folyamán átlagban 5,4 napot a HHH-s gyermekek, pedig 3,3
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 mindenkibe nagy élményt jelentett gyermekeink számára.
A partneri elégedettséget folyamatosan mértük, melynek eredménye inspirálólag
hat munkánkra. A szülők óvodával kapcsolatos elvárásai kérdőív eredményei, valamint a Nyitra
utcai ÁMK véleményezése a továbbiakban megtalálható
2.

Minőségfejlesztési rendszer az intézmény működésének folyamata
- Vezetés
Az óvodavezető hatékonyan segítette az óvodapedagógusok munkáját, törekedett az
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.
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, munkáltatói, 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 mindenekfelett 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 kibontakoztatását, 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.
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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.
- Mérés
A gyermekekkel fejlődésről gyermekdossziét vezettünk, minden gyermeket önmagához
képest fejlesztünk, a méréseket folyamatosan végezzük, a mérések időpontját, helyét,
légkörét körültekintően választjuk ki.
- Értékelés
Az értékelés alapja a mérések, ellenőrzések, tapasztalatok elemzése, a végzett 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.
Kolonics Lászlóné
óvodavezető
IMIP étékelés szülői véleményezése
A szülők közössége elégedettséggel fogadja az óvoda törekvéseit, célkitűzéseit. A
nevelőtestület a szülők, gyermekek számára egyre több rendezvényt biztosít.
Gyermekeinket a néphagyományőrzés szellemében nevelik, sok hozzáadott értéket biztosítva
számunkra. Erősítik gyermekeinkben a természet szeretetét, védelmét.
Számtalan kirándulást szerveznek számukra, melyek alkalmat nyújtanak tapasztalatszerzésre,
a környező világgal való megismerkedésükre. /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 kapott.
Az úszás oktatás 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 részt. /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.
Éder Tibor
SZK. elnök
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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 negyedik éve
végzik változatlan felállásban a munkát, az óvoda többi dolgozójának háttérmunkájára építve.
Ismereteinket a városi minőségügyi munkacsoportban szerzett tapasztalatokkal, és
önképzéssel bővítjük. Nagy örömünkre szolgált a munkaközösség megalakulása, melynek a
minőségügyi munkacsoport vezető a tagja, ő képviseli az intézményt. A foglalkozásokon
rendszeresen részt vettünk, az itt szerzett tapasztalatokat megismertettük kolléganőinkkel.
Ebben az évben a személyi állományban létszámadatot tekintve nem volt változás, viszont a
nevelőmunkát segítő, az óvoda karbantartási munkáiért felelősben történt személycsere. A
változás minőségi javulást hozott az óvoda karbantartásában, az óvoda környezetének
esztétikai megjelenésében.
A minőségügyi munkacsoport a 2008/09-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 bevezetésének lehetőségét megteremtettük
egy kolléganő képzésének biztosításával. Az előzetes felmérések elkészültek, a szervezéssel
kapcsolatos előzetes tervek elkészültek.
Lehetőséget biztosítottunk a tehetséges gyermekeknek képességeik
kibontakoztatására. Számos versenyen, gyermekeknek megrendezésre került pályázaton
vettünk részt: - ének versenyen 10 fő, - rajzpályázatra 54 munkát neveztünk, - kiállításra 25
munkát küldtünk, - sportversenyen 18 gyerek vett részt, - versmondó versenyen 2 fő, - egyéb
szereplések rendezvények alkalmával 28 fő vett részt.
A mindennapos testmozgás feltételeit javítottuk: az udvar fejlesztése
megvalósult, komoly anyagi beruházással (1, 5 millió Ft) sikerült a biztonságos játék feltételeit
megteremtenünk. A gyermekek 14-15 %-a vett részt szervezett korcsolya és úszásoktatásban.
Tornateremmel nem rendelkezünk.
Pedagógus továbbképzés keretében 4 óvodapedagógus vett részt tanfolyamon,
és 4 dajkanéni egy egynapos, ingyenes továbbképzésen.
A városi szakmai műhelyekben való részvételünk nagyon aktív, tagjai vagyunk az
óvodaközi szakmai munkaközösségnek, és idén még két városi szervezésű szakmai
munkaközösség munkájában is részt vettünk: a német munkaközösségben és a
minőségbiztosítási munkaközösségben.
Az intézmény gazdaságos működéséhez pályázati források keresésével járultunk
hozzá. A nevelési évben 4 pályázatot nyújtottunk be, mindegyiket támogatásra érdemesnek
ítélték: Zöld Óvoda cím elnyerése – erkölcsi elismerés, Weöres Sándor megyei vers és
mesemondó verseny – 40 000 Ft, népi kismesterségek, hagyományok ápolása – 40 000 FT,
biztonságos közlekedésre nevelés – 40 000 Ft. Az udvar felújítása is ez előző évben megírt
pályázat eredménye – 1 000 000 Ft polgármesteri keret felajánlása. További források a szülői
társadalmi munka, a kisebb nagyobb természetbeni felajánlások, melyek forintosítva kb.: 150
000 Ft tesznek ki.
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
nagyon fontosnak tartjuk. Nemdohányzó intézmény vagyunk. A körzetben lakó hátrányos
helyzetű gyermekek felvételét megoldottuk, számuk százalékos arányban 3 %. Beilleszkedésük
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jó eredményt mutat. Programjain szervezésénél, a gyermekek és a családok minél nagyobb
számban való részvételére törekedtünk (ált. 80 %-os).
Eredményeinkkel elégedettek vagyunk.
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 maximális (a
nevelési évben 4 óvodapedagógus + 4 dajkanéni).
Az elért eredményekkel, az elvégzett feladatokkal elégedettek vagyunk.
 Helyi sajátosságok, konkrét elvárások
Az erdei óvodai programokhoz kapcsolódó szakképzettség növelése érdekében
egy kolléganő vett részt a „Zöld óvoda” működtetéséhez, a gyakorlati megvalósítás segítéséhez
és természetesen az ismeretek megszilárdításához szükséges tanfolyamon. Az elért
eredménnyel elégedettek vagyunk.
Ez a képzés, az elindult munka a zöld óvoda kiteljesedése felé mutat, mely segíti
a még „zöldebbé válás”, a környezet iránti érzékenység, a környezettudatos életvitel
erősödését.
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. Az
elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
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, míg a technikai személyzetben történt változás feltétlen minőségi javulást hozott.
A munkahelyi légkör javítására intézkedési terv született, melynek végrehajtása megtörtént.
Az elért eredményekkel részben elégedettek vagyunk.
A munkatársak belső önértékelési képességének erősítését, a belső értékelési
rendszer működését a teljesítményértékelési rendszer szolgálja. Törekedtünk az objektív,
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 felújításával értünk el. A takarékos gazdálkodáshoz a
pályázatokon nyert anyagi források is nagymértékben hozzájárultak, mely részben az
intézménymenedzselés, ill. a szülőkkel való jó kapcsolat eredménye.
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
megpályázása és a cím elnyerése, mely folyamatos, összehangolt csapatmunkát követel a
következő években. Közép és hosszú távú terveinknek meghatározója.
Az elért eredményekkel nagyon elégedettek vagyunk.
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Az ellenőrzési – mérési – értékelési rendszer az intézményben a tervben
foglaltaknak megfelelően alakult. A gyermekek mérésében újdonság a kompetencia alapú
mérőlapok átvétele, 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 érkezett észrevétel a munkahelyi légkör javítására. Az intézkedési terv
elkészült, az eredményesség a dolgozók pozitív hozzáállásától is függ. Az előző évhez képest
javulást értünk el, de még további fejlesztés 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 ítéli,
melyet tükröz a részvételi arány is (ált. 80%). A Szülői Munkaközösséggel közös szerezésben
létrejött juniális nagyon jó eredményt hozott, színvonalas és eredményes volt, a tavalyinál
nagyobb érdeklődést mutatott. 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 a következő intézkedéseket hoztunk:
 A munkahelyi légkör javításának érdekében szerveztük a nőnapi köszöntő újabb
formáját, a torkos csütörtöki közös vacsorázást. Olcsóbb és hangulatosabb formának
gondoltunk. Az első alkalom részben jó eredményt hozott, amellyel részben elégedettek
vagyunk.
 Régóta problémaként jelent meg az óvoda udvarának nem megfelelő minősége. Ebben
az évben eredményként értük el a felújítást, melynek megvalósítása pályázati
tevékenységgel, hatékony intézménymenedzseléssel vált valóra. Az elért eredménnyel
nagyon elégedettek vagyunk.
 Nagyon jó eredményként értékeljük a Zöld Óvoda cím elnyerését, mely a jövőre nézve
további terveket, a megvalósításhoz újabb lendületet ad. Az elért eredménnyel nagyon
elégedettek vagyunk.
Összességében az éves munkával, az elért eredményekkel elégedettek vagyunk.
Hencseiné Kondics Judit
Óvodavezető
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BESZÁMOLÓ A SZÜLŐI SZERVEZET MUNKÁJÁRÓL
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 (grillparti, Márton napi rendezvény, karácsonyi kézműves délután,
betlehemezés, farsang, Weöres Sándor versmondó verseny, húsvéti kézműves délután,
tavaszi munkadélután, gyermeknapi rendezvény, kirándulások), amelyeken szívesen
veszünk részt, előkészítésükben segítünk.

-

Az óvoda eszközparkjával szintén meg vagyunk elégedve, Új ágyakkal, függönyökkel,
beépített szekrényekkel, játékokkal gazdagodott óvodánk. Nagy örömmel vették
birtokukba gyermekeink a megújult óvodai játszóteret. Viszont hosszú évek óta
szeretnénk egy tornatermet és igény lenne az óvoda előtti út rendbetételére.

-

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.
Kissné Simon Zsanett
SZM vezető

