
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

-bölcsődei ellátás

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - CSEMETELIGET NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE (2133 Sződliget,

Vörösmarty utca 8-12.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

002 - Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Telephelye (2133 Sződliget, Duna part  2)

Ellátott feladatok:

- bölcsődei ellátás

 

032920
CSEMETELIGET NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2133 Sződliget, Vörösmarty utca 8-12.

OM azonosító: 032920
Intézmény neve: CSEMETELIGET NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
Székhely címe: 2133 Sződliget, Vörösmarty utca 8-12.
Székhelyének megyéje: Pest
Intézményvezető neve: Hanákné Durján Ilona
Telefonszáma: 27/590230
E-mail címe: ovoda@szodliget.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.10.18.

Fenntartó: Sződliget Község Önkormányzata
Fenntartó címe: 2133 Sződliget, Szt. István utca 34-36.
Fenntartó típusa: községi önkormányzat
Képviselő neve: Juhász Béla Róbert
Telefonszáma: 27/590095 és 590235
E-mail címe: polgarmester@szodliget.hu
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4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-es statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 1 174 75 4 0 15 15 0 0 7 7,00 20 19

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 174 75 4 0 15 15 0 0 7 7,00 20 19

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-es statisztikai adatok alapján

ban,
gimná
ziumb

an)

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

ban utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

ban +…+o
13)

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

ebből nő 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-es statisztikai adatok alapján

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 10 10 0 0 10 10 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka 7 7 0 0 7 7 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 2 2 0 0 2 2 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2018-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=032920

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - CSEMETELIGET NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032920&th=001
 

002 - Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032920&th=002

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Évfolyamok Összese
nből
lánykis középső nagy vegyes Összese

n

Gyermekek, tanulók száma 50 51 49 24 174 75

eb
bő

l

leány 26 21 15 13 75 0

más településről bejáró 12 8 11 6 37 16

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0

összevont osztályba járó 0 0 0 0 0 0

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 0 0 4 0 4 2

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 0 0 3 0 3 0

napközis tanuló 0 0 0 0 0 0

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 0 0 0 0 0 0

évfolyamismétlő (s14+s15) 0 0 0 0 0 0

eb
bő

l leány 0 0 0 0 0 0

eredményesen végzett, de ismétel 0 0 0 0 0 0

évfolyamismétlésre utasított 0 0 0 0 0 0

magántanuló 0 0 0 0 0 0

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 0 0

otthont nyújtó ellátásban részesülő 0 0 0 0 0 0

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 1 1 0 4 6 4

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0

szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából
jött

0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte 0 0 0 0 0 0

utolsó éves 0 0 0 0 0 0

egy idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0

kettő idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 50 51 49 24 174 75

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 0 0 0 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 0 0 0

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1 1 0 4 6 4

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 1 0 0 0 1 1

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0 0 0 0 0 0

kezdő évfolyamos tanulók száma 0 0 0 0 0 0

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0
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Óvodai felvétel: egész évben folyamatos

Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben. Felvételt nyerhet továbbá az a

gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi

körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Törvényi szabályozás ugyan nincs

arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az óvodai nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételeiben

nincs erre felkészülve.

A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A

kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem

íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. határozat alapján.

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:

- Óvodaköteles korú (3 éves gyermek).

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

- Hátrányos helyzetű gyermek.

- Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására,

- Körzethatáron belül élő gyermek.

- Körzethatáron kívül élő gyermek.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Beíratás időpontja: általában április 20-tól - május 20-ig a fenntartó intézkedése és szervezése alapján kiírt időpontban.

 

Óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, a jelentkezési lapok kérhetők az intézményben, illetve letölthetők a

www.szodligetiovoda.hu weboldalról.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

7 Csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Az intézményben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni, melyet a fenntartó rendeletben határoz meg.

Az óvodai étkezési térítési díj: 440 Ft/nap/fő.

Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az óvodába járó gyermek szülője, családba

fogadó gyámja, ne-velőszülője, vagy a gyermekotthon vezetője igényelheti.

A 1997.évi. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérhetik.

 

Az a gyermek jogosult az ingyenes óvodai étkeztetésre, aki:

-	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-	tartósan beteg, vagy fogyatékkal él,

-	azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkortól – tartósan beteg, vagy

fogyatékkal él,

-	akiknek a családjában három, vagy több gyermeket nevelnek,

-	akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

-	akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át

1.b.kérem a diétás étrend biztosítását.

Ingyenes gyermekétkeztetés igénylése:

-	A nyilatkozat letölthető www.szodligetiovoda.hu weboldalon, vagy

-	személyesen átvehető az intézményvezetői irodában.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Az éves beszámoló alkalmával.

2016.11. 28. Belső ellenőrzés óvodai statisztika, normatíva igénylés.
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A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvodai nevelési év rendje: adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

Óvodánk nyitva tartása munkanapokon:

Hétfőtől – péntekig: 6.00 – 17.00 óráig.

Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva: A

zárva tartás idejét a fenntartó határozza meg.

 
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde eseménynaptár 2018/2019 nevelési évre

Időpont Téma – feladat

2018. 08. 29.Évzáró és nevelési évet nyitó nevelőtestületi és munkatársi értekezlet. Zöld óvoda aktuális feladatainak és

tennivalóinak megbeszélése Nevelés nélküli munkanap

2018. 08. 29. Összevont szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére

2018. 09. 01. Liget Feszt - Vackor óvodapedagógusai kézműves foglalkozás vezetése

2018. 09. 10. SZMK vezetőségi értekezlet (alakuló ülés) Mihály-napi előkészületek

2018. 09. 11–14. Szülői értekezletek a csoportokban.

2018. 09. 14. Felvételi és mulasztási napló, csoportnaplók, valamint a szülői értekezletek jegyzőkönyvei leadási határideje

2018. 09. 17. Gyermekvédelmi feladatok egyeztetése a gyermekvédelmi felelőssel.

2018.09.20. Takarítás Világnapja– csoportszintű – saját udvarrészek rendezése Dohányzásmegelőzési program előkészítése

2018. 09. 21. Bozsik programban részt vevő gyermekek regisztrációja. (szervezés alatt)

2018. 09. 28. Mihály-napi vásári vigalom a középső és nagycsoportosok szereplésével Nyílt nap

2018. 09 – 10 hó Őszi kirándulások lebonyolítása

2018. 10. 02. Mese Világnapja – árnyjáték

2018. 10. 05. „Állatok Világnapja” – Kisállat és díszmadár kiállítás a tornateremben. Tematikus kiállítás a „Nagy szitakötő”

témakörben

2018. 10. 05. Vackor – MME program – Madarászovi I.

2018. 10. 10. Gesztenyegyűjtő akció – óvodai szinten

2018. 10. 11. Gyermekvédelem - aktuális feladatok megbeszélése

2018. 10. hóban (időpont szervezés alatt) Színházlátogatás - nagycsoportosok és a középső csoportosok számára

2018. 10. (időpont egyeztetés alatt) Első osztályosok meglátogatása az iskolában

2018. 10. 19. Megemlékezés Október 23. - nemzeti ünnep

2018. 11. 5-10. Márton napi néphagyományok felelevenítése (libás dalok mondókák).

2018. 11. 05-10. Környezetvédelmi hónap – E-hulladék, papír-, és kupakgyűjtés, Térségi Zöld Óvodák fogadása 2018.11.10.

„Bázisóvodai” tevékenység – Nyílt Zöld Nap

2018. 11. 12. SZMK vezetőségi értekezlet – adventi vásár előkészületei

2018.11.19/23 Egészségmegőrző előadás – a szülők által választott témakörben

2018. 11. 25. Adventi gyertyagyújtás

2018. 12. 03. 2018. 12. 04 – 21. Adventi vásár

2018. 12. hóban (időpont szervezés alatt) Színházlátogatás - nagycsoportosok számára

2018. 12. (időpont egyeztetés alatt) Idősek napja - nagycsoportosok fellépése

2018. 12. 06. Mikulás ünnepély – bábelőadás: A Mikulás leves

2018. 12. 13. Lucázás – Luca búza ültetése

2018. 12. 17. Gyermekek karácsonyi ünnepélye Ovi karácsony (minikoncert)

2018. 12. 18. Felnőtt karácsonyi ünnepély a nyugdíjas pedagógusokkal együtt

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Pest Megyei Kormányhivatal 2016.02.15. 2016.02.15. Hatósági ellenőrzés
Pest Megyei Kormányhivatal 2014.04.14. 2017.11.07. Hatósági ellenőrzés
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2018. 12. 24. Boldog Karácsonyt!

2019. 01. 01. Boldog Új évet!

2019.01.05. Vackor - Újévi Bütykölde – Madarászovi program 2.

2019. 01. hóban (időpont szervezés alatt) Színházlátogatás a középső-, és nagycsoportosok számára.

2019. 01. 08 - 19. Szülői értekezlet a csoportokban. 2019. 01.15. A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának lezárása.

2019. 01. 19. Egészségnap Dohányzásmegelőzési program beindítása - csoportszintű

2019. 01. 21-25. Teddy Maci program

2019. 01. 3. hét (időpont egyeztetés alatt) Szülői értekezlet az iskolába menő nagycsoportos szülők számára Az igazgatónő és a

két elsőosztályos tanítónő bemutatkozása

2019. 02. Farsang a csoportokban.

2019. 02. 14. Egészségmegőrző előadás szülőknek

2019. 02. 12-16. Télűzés - Kiszebáb égetés

2019. 02. 25– 03. 02. Újrapapír Világnapja” – csoportszinten Látogatás a hulladékfeldolgozóba I.

2019. 03. 06. „Energiatakarékossági Világnap” – csoport szinten 2. Elektronikai hulladékgyűjtés szervezése EON

Energiakaland Program

2019. 03. hóban (időpont szervezés alatt) Színházlátogatás a középső-, és nagycsoportosok számára.

2019. 03. (időpont egyeztetés alatt) A két első osztályos tanítónő látogatása az iskolába menő két nagycsoportban

2019.03. Szakmai nap – meghívott előadóval – Nevelés nélküli munkanap

2019. 03. (időpont szervezés alatt) Gergely járás: az első osztályos iskolások ellátogatnak az óvodába. Vendéglátás

2019. 03. Az iskolába menő gyermekek óvodai szakvéleményének kitöltése, aláíratása és kiadása. - Szülők értesítése az iskolai

beíratásról

2019. 03.14. Március 15-i ünnepély a Szabadság téren a Petőfi szobornál.

2019. 03. (időpont egyeztetés alatt) Nagycsoportosok iskolalátogatása

2019. 03. 19 – 23. „Víz Világnapja” – csoportszinten Vizes játszóház a tornateremben Filmvetítés a víz körforgásáról

Kirándulások Látogatás a hulladékfeldolgozóba 2.

2019. 03. Közlekedésbiztonsági élményprogram Kerékpáros verseny KRESZ-nap 2019. Húsvéti készülődés

2019. 03. 28. SZMK vezetőségi értekezlet – György-napi rendezvény

2019. 04. 03 - 06. Szülői értekezlet a nagyobb csoportokban. Ballagás előkészítése.

2019. 04. Nevelés nélküli munkanap

2019. 04 (időpont szervezés alatt) Nyílt nap – óvodai beiratkozás előtti héten

2019. 04. (időpont egyeztetés alatt) Óvodai beíratás

2019. 04 hó (időpont egyeztetés alatt) Az iskolai beíratás idejének ismertetése a nagycsoportos szülőkkel

2019. 04. 15 - 18. Föld napja – „1 gyerek 1 palánta” program Lim-Lom mesék

2019. 04. György – napi vigalom

2019. 05. 02 - 04. Anyák napi köszöntés - ajándékkészítés kézműves foglalkozás keretében az édesanyákkal közösen nagyobb

csopor-tokban.

2019. 05. 10. Madarak Fák Napja – Madarászovi program 3.– madárbemutató a tornateremben. „Fogadj örökbe egy fát” prog-

ram.

2019. 05.Anyák napi – Évzáró műsorok a kisebb csoportokban

2019. 05. Ballagás a nagycsoportokban.

2019. 06. Gyermeknap - ovihívogató

2019. 06. Erdei óvoda – a középső és nagycsoportosok részére

2019. 06. Év végi kirándulások lebonyolítása.

2019. 06. Pedagógus nap – szervezett pedagógiai nap Nevelés nélküli munkanap

2019. 08. 29. Nevelési évet záró és nevelési évet nyitó nevelőtestületi és munkatársi értekezlet – éves értékelés, eredmények –

Nevelés nélküli munkanap
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Az Oktatási Hivatal vezetői tanfelügyeleti eljárásra, ellenőrzésre jelölte az intézményvezetőt, melynek időpontja 2017. április

27.

Tanfelügyeleti értékelés:

Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjedt ki

A kompetenciák értékelése:

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
8 /  15 



Kiemelkedő területek

•	A vezető irányítja a nevelés, tanulás és tanítás folyamatát a napi szintű visszajelzéssel, meg-erősítéssel. Munkája során

törekszik a befogadó tanulási környezet kialakítására. Biztosítja az óvoda személyi, és tárgyi feltételeit. Az Alapprogram, a

helyi pedagógiai program, valamint a vonatkozó jogszabályok ismeretében tervezi meg vezetői feladatait. Tájékozottság az

intézmény működéséhez kapcsolódó jogszabályi környezetben.

Fejleszthető területek

•	Nincs.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

•	Figyelemmel kíséri a külső és belső változásokat, feltárja a változások okait, és azokra rea-gál. Az intézmény iránt elkötelezett.

Vezetői munkájában épít a munkatársak véleményére.

Fejleszthető területek

•	Nincs

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

•	Törekszik mindenki megbecsülésére, az egyéniségükhöz képest mért feladatok kiosztásával. A feladatmegosztás szakértelem

és az egyenletes terhelés alapján történik. A vezető elkötelezetten végzi a feladatát. Hiteles és etikus magatartást tanúsít.

Fejleszthető területek

•	Reflektív értékelés fejlesztése.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

•	Kialakította és működteti intézményében a mentorálást, a belső tudásmegosztást, a jó gyakor-latok megosztását. A

munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint mű-ködnek. A gyermekek nevelésében elsődleges a

pedagógusok folyamatos fejlesztése, ösztönzése.

Fejleszthető területek

•	Az ellenőrzésbe, értékelésbe hatékonyan vonja be a munkaközösség vezetőjét.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

•	A nevelőtestületet tájékoztatja a jogszabályi változásokról, felhívja a figyelmet az őket érintő változásokra. Az

intézményvezető hatáskörének megfelelően együttműködik a fenntartóval, szak-mai irányító közösséggel. Biztosítja a

dokumentumok nyilvánosságát. Átlátható az emberi, pénz-ügyi, tárgyi erőforrások kezelése.

Fejleszthető területek

•	Nincs.

Indikátoroknak való megfelelés

1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési alapelvek, célok és felada-tok meghatározásában.

Megjegyzés

•	A célok, feladatok megfogalmazása a nevelő testület kérdőíve alapján megfelelően irányított. Kiemelt szerepet kap a zöld

óvoda. A terveken kivehetőek és követhetőek a P. program céljaira vonatkozó feladatok, felelősök. (Nevelési év beszámolói

alapján.)

1.2. Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a nevelési/tanulási

eredményekre vonatkozó deklarált céljait.

Megjegyzés

•	Az intézmény vezetője irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak kohe-rens megvalósulását. (Fenntartói

interjú) Célja óvni, ápolni, kiegészíteni azokat a hagyományokat, melyeket a szülőkkel, kollégákkal, fenntartóval

együttműködve kialakított. Aktivitásával példát mutat munkatársainak

1.3. A gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatására összpontosító nevelő munkát vár el.

Megjegyzés

•	A P. programban megfogalmazott célok a munkatervvel összhangban valósultak meg. Olyan légkört teremt, ahol a gyermekek

értelmi, érzelmi, képességeit szeretet teljes neveléssel valósítja meg. (PP.) Az óvoda tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú

gyermek fejlődésének és nevelé-sének feltételeit. A pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési

célo-kat egységben kezeli. Tervei, intézkedései a gyermekek fejlődésének támogatását szolgálják.

1.4. Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a

stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövő-beli helyzetének megítélésében, különösen a
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nevelés/tanulás szervezésében és irányításában.

Megjegyzés

•	A napi betekintés mellet, tervezet ellenőrzéseket végez. (Éves beszámolók.) A gyermekekre vonatkozó intézményi mérések

dokumentálása megtörténik, az eredmények tapasztalatok haszno-sítása teljes körű. A kapott adatok elemzése beépül a

fejlesztési célok közé.

1.5. A kollégákkal megosztja a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkat.

Megjegyzés

•	Az ellenőrzés és az értékelés az egész óvodai nevelésben jelen van. Az információk megosz-tása, elemzése a rendszeres

értekezleteken történik.

1.6. Beszámolót kér a gyermek megfigyelésén, és a helyben szokásos méréseken alapuló egyéni fejlő-dés változásáról és

elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a gyermek fejlesztése érdekében.

Megjegyzés

•	A változásokat, feladatokat beépítik a tervező munkába és az egyéni fejlesztési célokkal, amit a játékba ágyazott képesség

fejlesztéskor alkalmaznak.

1.7. Irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének közös alapelveit, melyek-ben hangsúlyosan

megjelenik a fejlesztő jelleg.

Megjegyzés

•	Kollégái számára, egyértelműen megfogalmazott és kommunikált célok szem előtt tartásával fontosnak tartja a rendszeres

visszajelzés biztosítását. A pozitív megerősítés fontosságára utalás történik. A szabályok tudatos betartásának, betartatásának

fontossága tetten érhető.

1.8. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.

Megjegyzés

•	Kölcsönös bizalom a kollégák és a vezető között. A pedagógusok szakmai munkájának meg-erősítéséhez pozitív visszajelzést

ad. Az intézményen belül van rögzített, egységesen számon kér-hető mérési, értékelési módszer.

1.9. A jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot, az Óvodai nevelés országos alapprog-ramjára (ONAP)

alapozva, az intézmény sajátosságaihoz igazítja.

Megjegyzés

•	Saját arculatukra formált csoportnapló bevezetése, a gyermekek fejlődésének egységes nyo-mon követése a PP., és ONAP

alapján megfelelő. Irányításával megtörtént a választott program adaptálása, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.

1.10. Irányítja az éves nevelési, az éves tanulási/tevékenységi/projekt/tematikus terv, és az éves terve-zés egyéb

dokumentumainak kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a pedagógiai program

teljesítését valamennyi gyermek számára.

Megjegyzés

•	A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak. A vezető irányító szerepe hangsúlyosan jelenik meg.

1.11. Irányítja a differenciáló, az egyéni nevelési/tanulási utak kialakítását célzó neve-lés/tanulástámogató eljárásokat, a

hatékony gyermeki egyéni fejlesztést.

Megjegyzés

•	Az intézményben, gyermekvédelmi jelző rendszer működik, biztosítja, hogy a kiemelt fi-gyelmet igénylő gyerekek

mindegyikénél rendelkezzenek megfelelő információkkal. Ezek alkal-mazását várja el a pedagógusoktól a nevelő és fejlesztő

munkájuk során.

1.12. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők)

speciális támogatást kapjanak.

Megjegyzés

•	A vezető megteremti a személyi és tárgyi feltételeket: logopédia, gyógypedagógia. Tehetség műhelyek szervezése. A törvényi

hivatkozás megtalálható, illetve utalás történik a helyi gyakorlat-ra, az óvodapedagógusok ezzel kapcsolatos feladatára

1.13. Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett gyermekeket, és aktív irányítói magatartást

tanúsít a távolmaradás megelőzése érdekében.

Megjegyzés

•	Jelző rendszer működik az óvodában. Védőnő, jegyző asszony. Telefonon veszi fel a kapcso-latot. Figyelemmel kíséri a

hiányzásokat, a szülőket igyekszik meggyőzni az intézményes nevelés fontosságáról.

2.1. A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható

változásokat.

Megjegyzés
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•	Figyelembe veszi a környezetében és az intézményben zajló változásokat, és ehhez határozza meg jövőképét. Figyelembe veszi

a szülők és a fenntartó igényeit. (Interjúk, Vezetői pályázat.) Vezetői programjában árnyalja a külső és belső környezet

sajátosságait, terveit ezek figyelembe vételével alakítja.

2.2. Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és

nevelési/tanulási-tanítási folyamatokba épülését.

Megjegyzés

•	A szervezési és irányítói feladatokat a jövő képpel és az intézmény érték rendjével összhang-ban valósítja meg. Kiemelt

figyelmet fordít a hagyományok ápolására.

2.3. Az intézményi jövőkép és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel

fejlesztő összhangban vannak.

Megjegyzés

•	Igen. Nyomon követhetők. Egységes szemlélet jellemzi, konkrét elveket, elvárásokat fogal-maz meg.

2.4. Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások

szükségességének okait.

Megjegyzés

•	Új célok, feladatok kitűzése jellemző a vezetőre. Nagyon motivált. A tervezés során figye-lembe veszi a változásokat,

igyekszik biztosítani intézménye zökkenőmentes működését.

2.5. A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja

kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad.

Megjegyzés

•	Példát mutat, aktivizál, elfogadtat. Jogszabályi, az intézményi gyakorlatra utalás megtalálha-tó. Nyomon követhető az

információáramlás, megosztás.

2.6. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani.

Megjegyzés

•	A változtatás tervezésére, végrehajtására látható példa, az értékelési eredmények hangsúlyo-sak a dokumentumokban.

2.7. Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását.

Megjegyzés

•	Jogszabályi és rendeleti változásokat beépíti a tervek megvalósításába. A beszámolóban megjelenik.

2.8. Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső és

a külső intézményértékelés eredményét.

Megjegyzés

•	Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit. Megjelennek az intézményi mérések és eredményeik.

2.9. Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását,

értékelését, továbbfejlesztését.

Megjegyzés

•	Rövid és hosszútávú célokat irányítja, nevesíti a vezetői pályázatban. A PDCA ciklus nyo-mon követhető.

2.10. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók.

Megjegyzés

•	A célokat, feladatokat pontosan meghatározza és követi. Magas elvárásai vannak önmagával szemben. Az egyes területekhez

kapcsolódóan, a jogszabályokon keresztül, konkrét feladatokat határoz meg. A pedagógiai munka eredményessége érdekében

működik a felelősök rendszere.

2.11. Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, lehető-séget biztosít számukra az

önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források).

Megjegyzés

•	A célok megvalósítása érdekében nagyon jó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, együtt műkö-dése a kollégákkal, fenntartóval

kölcsönös. Biztosított az információ-áramlás. A kollégáinak is biztosítja az információszerzés változatos lehetőségeit. Az

intézményi dokumentumokban konkrét a nevelőtestület bevonásának technikája, eljárásrendje, a napi gyakorlatban tudatosan és

tervszerű-en támaszkodik a nevelőtestület munkájára.

2.12. A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irá-nyuló kezdeményezéseket,

innovációkat, fejlesztéseket.

Megjegyzés

•	Nyitott a kezdeményezésekre. Támogatja az önképzéssel és továbbképzéssel megvalósuló innovációt.

3.1. Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.
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Megjegyzés

•	Képezi magát. Ismeri az önértékelés modelljeit, eszközeit, felhasználja az eredményeit. Él a véleménykérés technikájával,

bevonja a szervezeti tagokat az intézmény céljainak kialakításába. A szakmai önértékelés gyakorlati kivitelezése rendszeres.

3.2. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait.

Megjegyzés

•	A fenntartóval való együttműködése zökkenőmentes. Rugalmas, elkötelezett a változások menedzselésében, ami a PP-re épülő

nevelési és tevékenységi tervezetek dokumentálását jelenti.

3.3. Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli.

Megjegyzés

•	Tudatosan fejleszti vezetői képességeit. Igyekszik azonosítani erősségeit, ezekre támaszkodni. Tisztában van gyengeségeivel,

folyamatos fejlesztésére törekszik.

3.4. Az óvodapedagógusi szakma és az intézményvezetés területein keresi és rendelkezik új szakmai információkkal és

elsajátítja azokat.

Megjegyzés

•	Folyamatosan képezi magát.

3.5. Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján fo-lyamatosan fejleszti.

Megjegyzés

•	Konstruktivitása, nyitottsága magas szintű.

3.6. Hiteles és etikus magatartást tanúsít (kommunikációja és magatartása a pedagógus etika normái-nak megfelelnek.)

Megjegyzés

•	A fenntartói és a vezető helyettesi interjú alapján kijelenthető, hogy minden esetben hiteles és etikus magatartást tanúsít.

Ellenőrzésével, értékelésével segíti a csoportban levő munkát, a nevelő-testület tevékenységét, a gyermekek fejlődését. Szűkebb

és tágabb környezetében képviseli az in-tézményt, szakmai hozzáértéssel nyilvánul meg, hiteles és etikus magatartás jellemzi.

3.7. A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezés-ben, a végrehajtásban.

Megjegyzés

•	Felülvizsgál, új célokat keres és tűz ki maga elé.

3.8. Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt vilá-gossá teszi a nevelőtestület

és valamennyi érintett számára.

Megjegyzés

•	Képes a változásokra. Napi, heti, havi megbeszélések szintjén.

4.1. A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad.

Megjegyzés

•	A PP és SZMSZ-ben rögzített feladatmegosztás alapján működik a jogszabályi előírások megtartásával.

4.2. A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a le-adott döntési- és hatásköri

jogokat ő maga is betartja, betartatja.

Megjegyzés

•	A vezetőtárssal készített interjú alapján törekszik mindenki megbecsülésére.

4.3. Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában (az országos önértékelési

rendszer intézményi adaptálásában) és működtetésében.

Megjegyzés

•	Minden szakmai forrást igyekszik felkutatni, megismerni, adaptálni. A belső önértékelési rendszer működtetésében elkötelezett

4.4. Részt vállal az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában, megbeszélésében.

Megjegyzés

•	Igen.

4.5. Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál.

Megjegyzés

•	Ösztönöz, dicsér ha kell, bírál is a fejlődés érdekében. A pedagógusok ellenőrzése során az önértékelés támogatása és az

intézményi kiemelt feladatok megvalósulásának nyomon követése a célja

4.6. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére illetőleg önfejlesztésére.

Megjegyzés

•	Saját gyakorlati munkájával, példájával a dokumentumok szakszerű elkészítésével, határidők betartásával.

4.7. Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és

feladataik teljesítésében.
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Megjegyzés

•	Célja, hogy a kitűzött feladatokat magukénak érezzék a nevelőtestület tagjai. Ismeri a rendel-kezésre álló humán erőforrást, ez

alapján tervez.

4.8. Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport pl., intézményi önértékelésre), vezetői

jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team munkában.

Megjegyzés

•	A nevelőtestületi értekezletek során a pedagógusokkal közösen alakítják ki és egyeztetik a célokat.

4.9. Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket.

Megjegyzés

•	A tervezett programoknak megfelelően egyéni, szakmai felelősei vannak. A felelőségi körö-ket az éves nevelési terv rögzíti.

Kialakította és működteti az intézményében, a belső tudásmeg-osztást, egyes területekhez kapcsolódó jó gyakorlatok

megosztását.

4.10. A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az intéz-mény szakmai céljainak,

valamint a munkatársak szakmai karriertervének.

Megjegyzés

•	Figyelembe veszi az intézmény érdekeit. A vezető biztosítja a munkatársak, számára, hogy a velük szemben támasztott

követelményeknek, a munkatársak szakmai karriertervének megfelelő szakmai továbbképzésben részesüljenek.

4.11. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit.

Megjegyzés

•	Rendszeresen alkalmazza: pl; képzéseken résztvevők beszámolói, bemutatók. A belső tudás-megosztás működik.

4.12. Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja az intézmény

munkatársait és partnereit.

Megjegyzés

•	Megbeszéli a célokat, problémákat. Etikus, őszinte. Rendszeresen és körültekintően egyeztet munkatársaival, az intézmény

partnereivel. Az intézményi dokumentumokban konkrét a nevelő-testület bevonásának technikája, eljárásrendje, a napi

gyakorlatban tudatosan és tervszerűen tá-maszkodik a nevelőtestület munkájára.

4.13. A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel.

Megjegyzés

•	Minden esetben. (kérdőív) Az információk megosztása az intézményi gyakorlatban minden-napos.

4.14. Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg prob-lémákat és konfliktusokat.

Megjegyzés

•	Igyekszik a döntés előkészítés során a szükséges információkat begyűjteni, a kollégák esetle-gesen eltérő nézeteit és érdekeit

figyelembe venni.

4.15. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra és választ ad kérdéseikre.

Megjegyzés

•	Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. (Kérdőíves felmérés a nevelő-testület számára, fenntartói interjú)

Közvetlen, érdeklődő, segítőkész, empatikus. A konfliktusokat szakmai érvekkel alátámasztva kezeli. Ismeri és alkalmazza a

konfliktuskezelési technikákat.

4.16. Olyan nevelési/tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a nevelési/tanulási

folyamatot támogató rend jellemzi. (Pl. mindenki által ismert és betartott szoká-sok, szabályok.)

Megjegyzés

•	A PP-ben és az SZMSZ-ben rögzített szabályok betartását várja el. Következetesség jellemzi a szabályok betartásában,

betartatásában. Az intézmény működését elsősorban a megfogalmazott, elfogadott szabályokra való hivatkozás által határozza

meg.

4.17. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.

Megjegyzés

•	Ösztönöz, példát ad, jutalmaz. Az innovatív, kreatív kezdeményezések támogatásában elköte-lezett.

5.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változá-sait.

Megjegyzés

•	Értekezleteken, e-mail-ben tájékoztat. Igyekszik naprakész információkkal rendelkezni a jogszabályi háttérről.

5.2. Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról fo-lyamatosan tájékoztatja.

Megjegyzés

•	Értekezletek. Megfelelő az információk átadása, többféle technikát is alkalmaz az informáci-ók megosztására.
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5.3. Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, elektronikus, közösségi

média stb.) működtet.

Megjegyzés

•	Verbális és belső-külső elektronikus információ rendszer működik. A tájékoztatásra többféle kommunikációs csatornát használ.

5.4. A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.

Megjegyzés

•	Megvalósul, értekezleteken és a mindennapokban. A spontán és tervezett értekezletek témái a célok megvalósítását támogatják.

5.5. Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés elke-rülése, stb.).

Megjegyzés

•	A fenntartói interjú- a vezetővel egyeztetve történik az ügyintézés. Saját hatáskörben dönt a csoportok szervezéséről, ahol

figyelembe veszi az emberi erőforrásokat. Törekszik az ésszerű munkamegosztásra, időgazdálkodásra, az arányos terhelés

kialakítására.

5.6. Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének

megszervezése (pl.: sportlétesítmények eszközei, sószoba, főzőkonyha).

Megjegyzés

•	Megteremti a biztonságos működés feltételeit a belső szabályozással. (sószoba, főzőkonyha)

5.7. Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra.

Megjegyzés

•	A dokumentumok legitimációval ellátottak.

5.8. A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet.

Megjegyzés

•	A megnövekedett gyermeklétszám bizonyítja az intézmény társadalmi megítélését. Honlap, nyílt napok, szülő-

gyermekprogramok.

5.9. Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.

Megjegyzés

•	Az intézményi mérések alapján biztosított a nyomon követhetőség és az ellenőrizhetőség.

5.10. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt.

Megjegyzés

•	Elvárja a naprakész dokumentációt. Kiemelt területként kezeli a csoportnaplók és a tevékeny-ségekre való felkészülések

dokumentumait, a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáci-ót.

5.11. Személyesen irányítja partnereinek azonosítását, részt vesz a partnerek képviselőivel és a part-nereket képviselő

szervezetekkel (például SZMK, óvodaszék) történő kapcsolattartásban.

Megjegyzés

•	Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel. Részt vesz az intézmény partnereinek azonosításában, fontos

számára a partnerekkel való kapcsolattartás.

5.12. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi

erőforrások biztosítása érdekében.

Megjegyzés

•	Kiváló kapcsolat. A vezető, hatáskörének megfelelően biztosítja a pedagógiai munka zavarta-lan működéséhez szükséges

feltételeket.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 2 / középső csoport: 2 / nagy csoport: 2 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 1

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-032920-0
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2018. december 03.

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-032920-0
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-032920-0
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