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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
Az intézményi minőségirányítási program meghatározza a fenntartó, a használói kör, az 
alkalmazottak és a többi partner elvárásai alapján megfogalmazott célokat és 
elérésükhöz elvégzendő feladatokat.  
A fenntartói elvárásoknak megfelelően: 

• az intézményi minőségirányítási programot továbbfejlesztjük és működtetjük az 
előírásoknak és elvárásoknak megfelelően 

• biztosítjuk a szülők és a gyermekek elégedettségét (használói kör) 
• jogszerűen működtetjük az intézményt, szabályszerűen a gazdálkodást - a 

gyermeki jogok érvényesítésével 
• az elektromos kommunikáció lehetőségeit is kihasználva pontos adat és 

információszolgáltatásra törekszünk 
• a humán erőforrással hatékonyan gazdálkodunk, ill. fejlesztjük azt – minőségelvű 

jutalmazás, erkölcsi elismerés (kitüntetési javaslat, szóbeli elismerés), 
bevezetjük és működtetjük a pedagógus és vezetői teljesítményértékelés 
rendszerét 

• az óvodai feltételek során - azonos feltételek esetén - a kispesti gyermekeket 
részesítjük előnyben  

• a prevenciós tevékenységeket erősítve végezzük a tanulási, beilleszkedési 
zavarokkal küzdő gyermekek (diagnosztizált) felzárkóztatását, tanulási 
esélyegyenlőségüket pedagógiai eszközökkel biztosítjuk, ha szükséges külső 
szakemberek bevonásával –  a szakszolgálatokkal és  a családokkal 
együttműködve 

• az intézmény éves munkaterve tartalmazza a nevelési program végrehajtására (a 
mérési eredmények alapján), a feladatellátásra és a működtetésre vonatkozó 
terveket 

• az intézményi beszámoló tartalmazza a munkatervben meghatározott intézményi 
szintű feladatok eredményességének értékelését és az IMIP végrehajtásának 
értékelését 

• a pedagógiai program alapján – az érzelmi nevelés és a szocializáció valamint az 
értelmi fejlesztés továbbra is hangsúlyt kap a gyermekek fejlesztése során a 
tevékenységek biztosítása által 

• kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést és a környezeti nevelést 
• a vizuális és zenei kultúra értékeit nyomatékosan közvetítjük 
• a kialakított és beépült fejlettségmérő rendszer mérési eredményeire épülő 

egyéni, csoport és óvodai szinten tervezzük a fejlesztést, valósítjuk meg a 
feladatokat és ellenőrizzük a végrehajtást. 

• a prevenció és a differenciált fejlesztés prioritást élvez – tervezése a 
csoportnaplókban, dokumentálva a fejlettségmérő lapoknál 
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• törekszünk külső források felhasználásával, a pályázati lehetőségek 
kihasználásával és szponzorok támogatásával növelni az intézmény tárgyi és 
szellemi vagyonát (dokumentáltan) 

Programunk vallja, hogy a gyermeket minden életkori szakaszában tevékenységek által 
kell valamire orientálni, vezetni kell valahova. 
A teljes gyermeki személyiség fejlesztését és az életre való felkészítését a gyermekek 
szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembe vételével egyéni 
adottságaiból kiindulva valósíthatjuk meg. 
 
Nevelési programunk alapelve, a gyermeki képességek fejlesztése s ezek egész életre 
szóló beállítódásának megvalósítása. 
A tervezés és a gyakorlat összhangjára alapozva fontos a tevékenységek a lehetőségek 
legoptimálisabb kihasználása, meglévő értékeink és hagyományaink őrzése. 
Nevelőtestületünk küldetése: világnézeti és módszertani szabadságot elfogadó, 
gyermekeink érdekeit képviselő elkötelezettség, melyet egyenrangú nevelőtársi 
viszonyban lévő pedagógusok és szülők valósítanak meg. 
Szeretnénk, ha fejlődne gyermekeink kitartása, kontrolálló képessége, belső formai 
érzéke, önértékelése, mások megbecsülése és szeretete által nyújtott tevékenységeken 
keresztül. 
Fontos a folyamatos véleménycsere, nyílt kommunikáció a partnerek melyek összhangba 
hozzák az egyéni és a közösségi érdekeket, megerősítve a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítását. 
Az önképzési, továbbképzési lehetőség, az eredményeket elismerő, fejlődést segítő, 
derűs légkörben dolgozó, pozitív beállítódású közösség, a szakmai munka prioritása és az 
emberi erőforrások kihasználása közös intézményi látásmódunk alapja. 
Célunk, hogy munkánkat partnereink és mi magunk is eredményesnek ítéljük. 

 
A vezetés a meglévő értékek megtartása és a folyamatos előrehaladás érdekében 
elkötelezettséget vállal a minőségfejlesztés iránt, a vezetői funkciók hatékony 
alkalmazásával.  
 
Minőségcélok: 
 

∗ Az intézményünkbe járó gyermekek érzelmileg, értelmileg és fizikailag 
sokoldalúan fejlettek legyenek, és képessé váljanak a sikeres kooperációra és 
kommunikációra. 

∗ Az intézmény működésének valamennyi területén érvényesüljön a tervezés, 
szervezés, döntés, ellenőrzés, mérés, értékelés komplexitása és a visszacsatolás. 

∗ A partnerekkel való, közösen kialakított értékrend megteremtésével még inkább 
érvényesüljön a gyermekek érdekeinek képviselete. 

∗ Jól felkészült, megújulásra képes legyen nevelőtestületünk. 
 
 
Az intézmény fentiek teljesítése érdekében minőségirányítási rendszert alakít ki, 
melyet a megalakuló támogató szervezet segítségével működtet. 
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Sikerkritériumok =>mutatók 

∗ Az óvodáskor végére gyermekeink sokoldalúan fejlettek: érzelmileg, értelmileg 
és testileg; kialakult a sikeres kooperációra és kommunikációra való képességük 
=> iskolaérettség. 

∗ Komplexen érvényesülnek a vezetői funkciók az óvoda működésében => külső –és 
belső ellenőrzések pozitív eredménye 

∗ Kialakult az azonos értékrend => partneri elégedettség 
∗ A nevelőtestület továbbképzések és önképzések által innovációra megújulásra 

képes => a gyakorlati munka során megjelennek az elméletben elsajátított 
ismeretek elemei 

 
A minőségfejlesztési rendszer olyan szabályok, szabályzatok összessége, amelyek a 
minőségpolitikában megfogalmazott filozófia és annak mentén kitűzött célok 
megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik. A minőségpolitika fogalmazza meg 
egy szervezet számára a „mit”, a minőségfejlesztési rendszer a „hogyan”-t 
 
1.  Vezetés 

A fejezet célja:   
 
A fejezet meghatározza azokat a felelősségeket és feladatokat, amelyek az 
intézményvezetés számára az intézmény irányításával és szervezésével kapcsolatosan 
rendszeresen, vagy folyamatosan felmerülnek.   
 

Fogalom meghatározások: 
 

Intézményvezetés:   E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezető, 
helyettese(i), valamint a minőségfejlesztési támogató csoport vezetője. 

 
Jogi követelmények: Az intézményre vonatkozó jogszabályoknak való 

megfelelés.  Jogszabálynak minősülnek itt az országos törvények, rendeletek és az azok 
által az intézményben kötelezően előírt szabályozó dokumentumok, a fenntartó 
rendelkezései és szabályozó dokumentumai. 

 
Stratégiai tervezés: A tervezési folyamat nagyobb (5 év, vagy annál 

hosszabb) távon történő alapelvek szintjén történő szabályozása. 
 
Ellenőrzés: Ellenőrzésnek tekinthető minden olyan eljárás, amely során 

előre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet.  
Kulcsszavai: megfelelés - nem megfelelés. 

 
Értékelés: Értékelés az az eljárás, amely előre meghatározott 

szempontok szerint számszerűsíthető, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes 
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intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát ezzel fejlesztési 
irányokat meghatározva. 
 

1. A VEZETÉS 
 

1.1  A jogszerű működés biztosítása 
 
Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen 
működjön. 
 
A vezetés felelős: 
 
1. Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és 

gondoskodik azok szükség szerinti frissítéséről. 
2. A jogszabályok és belső szabályozások hozzáférhetőségéért é azok nyilvánosságra 

hozataláért. 
3. Azért, hogy az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső 

szabályozásokat. 
4. Azért, hogy az érintettek betartsák az őket érintő jogszabályokat, belső 

szabályozásokat. 
 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 
1.1.1. minőségügyi eljárás 

A jogszerű működés biztosításának szabályzata 
1. A szabályozás célja: a jogszerű működés folyamatos biztosítása 
2. A jogszerű működés biztosításának célja: a vezetői felelősségvállalás kinyilvánítása 
 az intézmény törvényes, - a fenntartó elvárásainak megfelelő – és a partnerek 
 számára kiszámítható működtetésére. 
3. A szabályozás hatálya/érintettjei: intézményvezető és az általa megbízottak (a 
 munkaköri leírásokban meghatározottak szerint). 
4. A szabályzat hatályba lépése: 2005.  
5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente 
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető 
7. Határidő: rendszeres, évente december 1-ig 

illetve új jogszabály megjelenése esetén az új jogszabály által előírt 
határidőben 

8. Eljárásrend: 
A jogszerű működés biztosításának területei/szempontjai: 

∗ Az intézményi dokumentáció teljeskörűségének biztosítása, melyhez 
biztosítani kell 

- A dokumentáció és a működés kölcsönös megfelelőségét 
- A dokumentáció jogkövetését, aktualizálását 
- A dokumentáció érvényességét 
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∗ A feladatellátás, a végrehajtás jogszerűségének biztosítása, melyhez el 
kell érni 

- Az állami, fenntartói, intézményi előírásoknak, szabályozóknak 
megfelelő működést 
- Hogy valamennyi dolgozó betartsa a rá vonatkozó előírásokat 

9. A jogszerű működés biztosításának folyamata, a tevékenységek lépéssora: 
∗ Új jogszabályok, előírások (állami, fenntartói) megjelenésének figyelése és 

figyelemfelhívás 
Információ 
hordozó 

Felelős Rendszeresség Továbbítás 

Oktatási közlöny 
Internet jogtár 

intézményvezető megjelenés után 
Szükség esetén 
azonnal 1 héten 

belül 

Napi hírek, 
tájékoztatók 

Vezető helyettes 
intézményvezető 

rendszeres / eseti 1 héten belül 

Értesítések, 
leiratok 

intézményvezető kézhezvétel 
Szükség esetén 
azonnal 1 héten 

belül 

 
∗ Jogszabályok értelmezése: Intézményvezetés, ill. a területért felelőssel közösen 
∗ Jogszabályokról az érintettek tájékoztatása. Időpont a következő fórum, vagy 

külön szervezett tájékoztató. Felelőse az alábbiak szerint: 
 

Téma       
Partner 

Szakmai Szervezeti Pénzügyi Munkaügyi 

Pedagógus Vezető Megbízottak Vezető Vezető 

Nem pedagógus Vezető helyettes Vezető helyettes Vezető Vezető 

Szülők 
vezető csoportos 
óvodapedagógusok 

Vezető Vezető Vezető 

∗ A jogszabály, előírás hozzáférhetővé tétele: 
- közlöny, törvények: óvodavezetői irodában található 
- Nevelési program: vezetői irodában 
- Házirend: minden szülő kézhez kapja a beiratkozáskor, 
faliújságon kifüggesztve 
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- SZMSZ: megtekinthető a vezetői irodában előre egyeztetett 
időpontban, illetve a gyermeköltözőkben. 

∗ Jogszabályban megfogalmazottak végrehajtásának megtervezése, 
módosítások átvezetése.  
Határidő előírás szerint. Felelős az intézményvezetés, megbízottak. 

∗ Állami, fenntartói, intézményi előírások, szabályzatok betartásának 
ellenőrzése, értékelése az éves ellenőrzési tervben kerül megtervezésre. 

 
Bejövő (kapcsolódó) dokumentumok: 
1. Törvények, rendeletek – országos, helyi 
2. Fenntartói határozatok, leíratok, utasítások 
3. Intézményi szabályzatok, megállapodások 
 
Kimenő (elkészülő) dokumentumok: 
1. Éves ellenőrzési terv része 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum 

Vezetői felelősség SZMSZ, Éves terv, Vezetői pályázat 
Szülők tájékoztatása SZMSZ, Nevelési program 
Dokumentáció kezelése Iratkezelési szabályzat 
 

1.2  Stratégiai tervezés 
 
Az intézményvezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja stratégiai tervet 
alakít ki.  A stratégiai terv célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza a 
tervezési folyamatokat. 
 
Ennek érdekében a vezetés  
 
1. Megalkotja az intézmény minőségpolitikáját. Ezen belül gondoskodik arról, hogy az 

intézmény saját filozófiáját meghatározó küldetésnyilatkozatot készítsen és 
fogadjon el. 

2. Stratégiai fejlesztési irányokat határoz meg, amelyben rögzíti az intézmény 
fejlesztésének két fontos dimenzióját: kinek, azaz milyen partneri körnek, milyen 
szolgáltatást kíván nyújtani.  A fejlesztési irány meghatározása a fejlesztési 
feladatokat is tartalmazza (elmozdulási irányok). 

3. Gondoskodik a stratégia időszakos felülvizsgálatáról. 
 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
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1.2.1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 
 
A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint egyedi, megismételhetetlen, mással nem 
helyettesíthető indivídum. Ezért nevelési koncepciónk a gyermeki szükségleteknek, 
képességeknek és ezek egész életre történő beállítódását foglalja magába 
tevékenységek által, tevékenységeken keresztül. 
Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, pedagógiai - pszichológiai irányultsága 
lehetővé teszi, hogy a mozgásos, irodalmi, művészeti tevékenységekre alapozva 
fejlődjön gyermekeink kitartása, kontrolálló képessége, belső formaérzéke, 
önértékelése, mások megbecsülése és szeretete. 
Célunk, hogy munkánkat partnereink és mi magunk is eredményesnek ítéljük. 
Vállalva hitvallásunk, miszerint: 
„Bánj úgy az emberekkel, mintha azok volnának, amiknek lenniük kellene, így 
hozzásegíted őket, hogy azzá váljanak, amikké válni képesek.”      
                                                                                                      (Geothe) 
 

Az eljárás száma Címe 

1.2.2. Stratégiai tervezés eljárási rendje 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum 

Fenntartói stratégia Intézkedési terv, FENNTARTÓI ELVÁRÁS 
Stratégiai célok Nevelési program, Vezetői pályázat, 
 Alapító Okirat, Minőségpolitika 
  
 
1.3. Operatív tervezés 
 
Annak érdekében, hogy az intézmény munkája kiszámítható legyen, az intézményvezetés 
éves munkatervet készít, melyben meghatározza a feladatokat, a végrehajtás 
folyamatát és módjait. 
 
A vezetés feladata, hogy: 
1. Az éves munkatervben érvényesüljön az intézmény minőségpolitikája és stratégiai 
terve, jelenjen meg a nevelési program végrehajtására, nyomon követésére vonatkozó 
terv az intézményi, mérések eredményeit felhasználva. 
 
2. Tervszerűvé tegye a munka szervezését, irányítását a felelősök, határidők pontos 
megjelölésével. (feladatellátás terve) 
 
4. Minden alkalmazott számára egyértelművé tegye a tennivalókat és azok ütemezését. 

(működtetési terv) 
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Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum 

Tervezés SZMSZ, Nevelési program, Előző évi munkaterv 

Éves és hosszú távú célok és 
feladatok 

Intézkedési terv 

 

1.4.  Az intézmény működési rendjének biztosítása 
 
Az intézményvezetés a kötelező szabályozásokon kívül (SZMSZ, Házirend, stb) a 
folyamatos fejlesztés igényének megfelelve gondoskodik a minőségfejlesztés szervezeti 
feltételeinek megteremtéséről, a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességéről, 
megfelelőségéről és szabályozza a szervezetben dolgozók egymáshoz való viszonyát. 
 
Ennek érdekében a vezetés: 
 
1. Minőségfejlesztési támogató szervezetet hoz létre, mely élére vezetőt nevez ki. 
2. Munkaköri leírásokat készít. 
3. Meghatározza a belső kommunikáció formáit és szabályait. 
 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 
Minőségfejlesztési kommunikáció folyamata 
 
Munkatársak tájékoztatása az elvégzendő feladatról 
 
Feladat kiosztása,ill. elvégzése /felelős kijelölése/ 
 
Összegyűjtés /felelős/ 
 
Feldolgozás /felelős/ 
 
Feladat értékelése /felelős/    
 
Intézkedési terv elkészítése /felelős/ 
 
Eredmény közzététele /felelős/ 
 

Az eljárás száma Címe 
1.4.2. Minőségfejlesztési támogató szervezet SZMSZ-e 
1.4.3. A belső kommunikáció eljárási rendje 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
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Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum 

Tervezés stratégiai tervezés eljárási rendje,  
Éves munkaterv 

1.5.  A vezetői ellenőrzés 
 
A vezetés ellenőrzési rendszert vezet be és működtet az intézmény kulcsfolyamatait 
érintő területeken.  Az ellenőrzéssel kapcsolatos alapvető követelmények:   
 

1. Normativitás 
2. Rendszeresség 
3. Tervezettség 
4. Dokumentáltság 

 
A vezetőség a vezetői ellenőrzések rendszerét működtetve javító és/vagy megelőző 
intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. 
 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 
1.5.1. Belső ellenőrzési szabályzat 
 
1. A szabályzat célja: A belső ellenőrzés elveinek meghatározása 
2. A belső ellenőrzés célja: Az ellenőrzés a feladatok rendszeres és színvonalas 
 teljesítésének visszacsatolására irányul. 

∗ Az intézmény dokumentumainak megfelelő törvényes működés biztosítása 
∗ A helyi nevelési programban megfogalmazott nevelési cél, a feladatrendszerhez 

viszonyítva a gyakorlati megvalósulás és az elért eredmények vizsgálata, 
rögzítése, visszacsatolása, segítségadás, fejlesztés 

∗ A szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz közelítése, a 
partnerek igényeinek kielégítése 

3. A szabályozás hatálya/érintettjei: intézményvezető és az alkalmazotti kör 
4. A szabályzat hatályba lépése: 2004.  
5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente 
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető 
7. Határidő: minden nevelési év szeptember 1. 
8. Eljárási rend: 
Az ellenőrzés területei: 

∗ Pedagógiai ellenőrzés 
∗ Tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése 
∗ Munkaügyi ellenőrzés 
∗ Gazdálkodás ellenőrzése 
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Az ellenőrzés szempontjai: 
∗ Pedagógiai önállóság tiszteletben tartása 
∗ Humánus, demokratikus megközelítés 
∗ Kölcsönös bizalomra építés 
∗ Önállóság, önértékelés fejlesztése 
∗ Ösztönzés és perspektíva adása 
∗ pozitív folyamatok megerősítése 

 
Az ellenőrzés tartalma: 

∗ Helyi nevelési programnak megfelelő írásbeli és gyakorlati munka 
∗ Óvodapedagógus módszertani kultúrája 
∗ Munkaköri feladatok teljesítése 
∗ Alkalmazotti kör munkafegyelmének ellenőrzése 
∗ Alkalmazottak együttműködése 
∗ A partnerekkel való együttműködés minősége 

 
Az ellenőrzés célját, idejét, módszerét az éves munkaterv tartalmazza. 
 
9. A belső ellenőrzés folyamata, a tevékenységek lépéssora: 

∗ Az ellenőrzés az előző év értékelésének tapasztalataira épül, helyzetelemzéssel 
kezdődik (tájékozódás, információgyűjtés) 

∗ Az ellenőrzés céljának meghatározása 
∗ Az ellenőrzési terv elkészítése 
∗ Az ellenőrzés végrehajtása 
∗ Az ellenőrzés eredményének elemzése, értékelése 
∗ Az elért eredmények alapján új cél, feladat megfogalmazása 

Az ellenőrzés ciklikus folyamat, mely a PDCA rendszerre épül. 
 
10. Az ellenőrzöttek köre: 

• óvodapedagógusok 
• nevelést segítő dajkák 
• technikai dolgozók 

 
11. A belső ellenőrzés dokumentumai 
 Kapcsolódó dokumentumok: 

∗ SZMSZ 
∗ Vezetői pályázat 
∗ Éves munkaterv 
∗ MIP 

Elkészülő dokumentumok: 
� Ellenőrzési terv 
� Jegyzőkönyv, feljegyzés az ellenőrzésekről 

 
 
 



Hatályos: 2008. május 19.-től a KOSIEB 267/2008. (V. 19.) számú határozatával 

ÁRNYAS ÓVODA 2008.   -IMIP               oldal 12 
 

 
Az eljárás száma Címe 

1.5.1. Belső ellenőrzés rendje 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Ellenőrzés SZMSZ, Munkaköri leírások, Program, Éves 
munkaterv, Tűz és munkavédelmi 
szabályzat, Belső ellenőrzés szabályzata 
intézményi gazdálkodásról 

 

 
A külső Fenntartói ellenőrzések fajtáit és ütemezését a fenntartó és a felügyeletet 
ellátó jegyző határozza meg. 
 

1.6.  Az intézmény működésének értékelése 
 
A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, 
mérések, visszajelzések alapján.  Az éves működés értékelése 
 

1. Az éves munkaterv teljesítéséről való beszámoló (intézkedések, javítások, 
fejlesztések eredményei), 

2. A vezetői ellenőrzés (1.5) dokumentumai, 
3. Az időszakos mérések alapján képzett indikátorok, 
4. A megváltozott belső és külső eredmények számbavétele (2.1), 
5. A partnerek folyamatosan gyűjtött visszajelzései (2.1, 2.2.) 

 
segítségével történik. 
 
Intézményvezetői önértékelést a vezetői ciklus 4. évében készül. Önértékelést az 
intézményben 4 évenként kell elvégezni. Az irányított önértékelés célja, hogy az 
intézmény tárja fel erősségeit és fejlesztendő területeit. 
 
Ennek érdekében az intézmény vezetésének meg kell határozni az önértékelés 
eljárásrendjét és folyamatának szabályozását, amelynek ki kell terjednie 
 

1. Az intézményi folyamatok eredményességére, hatékonyságára. 
2. A szervezeti kultúrának az intézmény küldetésével és stratégiájával való 

adekvátságára. 
3. A folyamatos fejlesztés elvének intézményen belüli megvalósulására. 
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Irányított önértékelés folyamata: 

Érvényesség, érintettek köre: 

Az eljárás előírásai az óvoda mindazon munkatársára érvényesek, akik az 
önértékelés során feladatot teljesítenek.  

A szabályzat hatályba lépése: 2011 

Kapcsolódó dokumentumok: 
 

- Belső változásköteles dokumentumok jegyzéke 
- Óvodai Nevelési Program 
- Partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése 

Fogalmak: 
 

Adottságok: azok az óvodai feltételek, amelyek között nevelési tevékenységünket 
végezzük. 
Eredmények: az adottságok felhasználásával elért célok, és ezek megfeleltetése a 
partneri igényeknek. 

Eljárás, felelősség: 
 

∗ Az irányított önértékelés gyakoriságának meghatározása 
Irányított önértékelést az óvoda, a vezetői ciklushoz igazodva 4 évenként végez. A 
szabályzat hatályba lépését követően első alkalommal 2009-ben. Az azonos 
időszakban végezhető felmérés érdekében ezt az adott év január-februárjában 
bonyolítja le. A gyakoriság felülvizsgálatát az óvodavezető a minőségirányítási 
megbízottal együtt végzi. 
Felelős: minőségirányítási megbízott 
Dokumentum:  - 

∗ Az irányított önértékelés területeinek kijelölése 
Az önértékelés területeit a minőségirányítási megbízott és az óvodavezető jelöli 
ki, az alábbiakban meghatározott területek közül. Az önértékelés vonatkozhat a 
teljes körre vagy annak prioritást élvező kiemelt területeire is.  
1. A vezetés értékelése, 
2. Stratégiai és operatív tervezés, 
3. A dolgozók irányításának értékelése, 
4. Erőforrások értékelése, 
5. A meglévő folyamatok és szabályozottságuk értékelése, 
6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje, 
7. A szervezeti kultúra értékelése, 
8. A munkatársak bevonásának értékelése, 
9. Külső partnerek (szülők, gyermekek és más érdekelt felek) elégedettségének 

értékelése, 
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10. Belső partnerek elégedettsége (óvoda pedagógusok és technikai munkatársak) 
11. Elért nevelési eredmények 
12. Közösségi, társadalmi szerepvállalás 
Felelős: minőségirányítási megbízott 
Dokumentum: Jegyzőkönyv  

∗ Az önértékeléshez alkalmazott módszer kiválasztása 
A kiválasztott önértékelés területeit figyelembe véve meg kell határozni, hogy 
mely területekre állnak rendelkezésre értékelhető adatok. Ennek meghatározását 
a minőségirányítási vezető végzi a támogató testülettel együtt. 
Azokra a területekre, amelyekre nem állnak adatok rendelkezésre a 
minőségirányítási megbízott választja ki a módszereket. A kiválasztás során 
előnyben kell részesíteni az adott területre kifejlesztett és az esetleg már 
alkalmazott, bevált módszereket. Abban az esetben, ha ilyen nincs, az óvodára és a 
vizsgálandó területre vonatkozó módszert kell kidolgozni.  
Felelős: minőségirányítási megbízott 
Dokumentum: A működési folyamatok során gyűjtött adatok, önértékelési 
kérdőívek, interjúk. 

∗ Minta meghatározása 
Az önértékelésbe bevontak körét úgy kell meghatározni, hogy az reprezentálja az 
óvoda munkatársainak és meghatározó partnereinek összességét. A minta 
meghatározásáért a minőségirányítási megbízott felelős. 
Felelős: minőségirányítási megbízott 
Dokumentum: Táblázat az önértékelésben résztvevőkről. 

∗ Feladatok szétosztása, előkészítés 
Az önértékelés lebonyolítására időtervet kell készíteni, amelyben az egyes 
feladatok, az elvégzés határideje és felelőse szerepel. A lebonyolításban részt 
vevő munkatársakat az elvárt feladatokról, az önértékelés céljáról a 
minőségirányítási megbízott tájékoztatja. A feladatokat az 5.3. pontban leírtak 
szerint kell meghatározni. Ennek értelmében ez lehet: 
1. az egyes területekre vonatkozó adottságok megfogalmazása, leírása, 
2. óvodai statisztikák és felmérések adatainak összegyűjtése, 
3. korábbi felmérések, elemzések csoportosítása az önértékelés területeinek 

megfelelően, 
4. kérdőívek ki(át)dolgozása az óvodai speciális területek figyelembevételével, 
5. a gyűjtött adatok feldolgozása. 
Felelős: minőségirányítási megbízott 
Dokumentum: Időterv. 

 

Feladatok Felelős Idő ütemezés (hetek) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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∗ Önértékelés lebonyolítása 
Az időtervnek és a kiosztott feladatoknak megfelelően el kell végezni az 
önértékelést. A feladatok teljesítését a minőségirányítási megbízottnak kell 
ellenőrizni a határidők lejárta előtt, hogy esetleges elmaradás esetén a szükséges 
beavatkozások megtehetők legyenek. 
Felelős: minőségirányítási megbízott 
Dokumentum: Időterv. 

∗ Adatok összesítése 
Az adatok összesítését (részeredmények) az adott feladatok felelősei végzik. Az 
összes kapott adat összesítése a minőségirányítási megbízott és a támogató 
testület feladata. Az összesítések módját a módszerek kiválasztásánál (5.3. pont) 
és a feladatok szétosztásánál (5.5.pont) kell meghatározni.  
Felelős: feladatok végzője, minőségirányítási megbízott 
Dokumentum: Összesítés az irányított önértékelésről. 

∗ Elemzések 
Az elemzések során választ kell kapni a következőkre: 
a.) Az eredményeket az óvoda milyen adottságok mellett érte el, valamint volt-e 

fejlődés az adottságok terén, 
b.) Milyen konklúziók, megállapítások vonhatók le a felmérésből az óvoda 

erősségeire, vagy fejlesztendő területeire vonatkozóan, az önértékelés 
témaköreinek figyelembe vétele mellett. 

Felelős: minőségirányítási megbízott, óvodavezető 
Dokumentum: Erősségek, gyengeségek, fejlesztendő területek. 

∗ Kitűzött célok és az eredményeknek összevetése, intézkedési tervek 
Az elemzések során megállapított eredményeket az óvodai nevelési programban 
meghatározott vagy más működést szabályozó dokumentumban megfogalmazott 
célokkal kell összevetni. Az erősségek új célok kitűzését teszik lehetővé, a 
fejlesztendő területekre az óvodavezetőnek és a minőségirányítási megbízottnak 
intézkedési terveket kell meghatározni. 
Felelős: minőségirányítási megbízott, óvodavezető 
Dokumentum: Új célok, intézkedési tervek. 

∗ Önértékelés lezárása, visszacsatolás 
Az önértékelés belső helyzetfelmérés, ezért a kapott eredményeket, az 
elemzéseket valamint az ezek alapján meghatározott intézkedéseket a munkatársi 
közösséggel ismertetni kell. Amennyiben az önértékelés során külső partnerek is 
bevonásra kerültek, a rájuk vonatkozó összesítéseket - az önértékelés lezárását 
követő két héten belül – vissza kell csatolni. 
Felelős: minőségirányítási megbízott, óvodavezető 
Dokumentum: Tájékoztatás a külső partnerek felé, munkatársi értekezlet. 
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Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 
 

Az eljárás száma Címe 
1.6.1. Önértékelési szabályzat 
1.6.2. Belső értékelési szabályzat 
1.6.3. Folyamatos fejlesztés szabályzata 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Értékelés Éves terv, Vezetői pályázat  
Értékelés Intézkedési terv  
 
1.7. Humán erőforrás fejlesztése 
 
Az intézményvezetés annak érdekében, hogy a humán erőforrást fejlessze, gondoskodik 
a dolgozók továbbképzéséről. A szervezeten belüli önfejlesztő folyamatok beindítása 
miatt a minőségügyi feladatokat delegálja; szabályozza a jutalmazást; ösztönző 
pedagógus- és vezetőértékelési rendszert alakít ki az eredményesség érdekében.  A 
minőség érdekében meghatározza az új dolgozók alkalmazásának folyamatát. 
 
Ennek érdekében a vezetés: 
1. Továbbképzési programot és beiskolázási tervet készít 
2. Meghatározza a humán erőforrás fejlesztésének szabályait és folyamatát 
3. Ösztönző rendszert működtet 
4. Működteti a pedagógus- és vezetői teljesítményértékelés rendszerét 
 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 
 
 

Az eljárás száma Címe 
 1.7.1. Humánerőforrás fejlesztésének rendje 
 1.7.2.  Pedagógus és vezetői teljesítményértékelés rendje 
 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
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Szabályozott részterület 
megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Továbbképzés Továbbképzési program, Beiskolázási 
terv   

Ösztönző , értékelő rendszer SZMSZ, munkaköri leírások   
Patronálás Vezetői pályázat, Éves terv   
 
 

2. A partnerkapcsolatok irányítása 

A fejezet célja 
 
A partnerek elvárásainak feltárása, elégedettségének és elégedetlenségének mérése 
annak érdekében, hogy az intézmény működése egyre jobban közelítsen és feleljen meg 
az igényeknek. 

Fogalom meghatározások 
Partner: Az intézmény partnerei ebben a dokumentumban azok a 

csoportok vagy intézmények, amelyek elvárásai és véleménye jelentősen 
befolyásolják az intézmény munkáját.    

2.1.  A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése     
 
Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése.  Ennek érdekében 
az intézmény: 
 
1. Azonosítja partnereit. 
2. Meghatározza az igények és elégedettség, elégedetlenség felmérésének rendjét. 
3. Az így nyert adatokat elemezi és megtervezi a vizsgálatra épített fejlesztendő 

területeket. 
 
 
 
 
Az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 
2.1.1.  partnerazonosítás folyamata: 
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Közvetlen partnerek  

A partner megnevezése Képviselő személye Óvodai kapcsolattartó Azonosítási folyamat 
gyakorisága 

Együttműködés tárgya és célja 
Együttműködés módszere 

Gyermekek Szülők csoportos óvónők évente Nevelési szolgáltatás magas szintű 
teljesítése. 
Képességfejlesztés 

Óvodai tevékenység-rendszer 

Szülők Szülői szervezet 
csoportszintű és 

óvodai megbízottai 

csoportos óvónők, 
óvodavezető 

évente Folyamatos tájékoztatás, megbeszélés, 
véleménykérés, konszenzus kialakítása. 

Napi kapcsolattartás Szülői Közösség 
választmányán, csoportos óvónőkön 
keresztül, vagy vélemény-kérés 
kérdőíven. 

Általános Iskola 
 

munkaközösség-
vezető  

 

óvodavezető-helyettes évente Egymás tevékenységének megismerése, 
az intézménytípusok közötti átmenet 
segítése, zavartalan iskolakezdés 
elősegítése. 

Kölcsönös tájékoztatás, beíratási 
időszak előtt látogatás egymás 
intézményeiben. 

Alapítvány Szülő óvodavezető 4 évente Az alapító okirat szerinti tevékenység 
folytatása. 

A működéshez szükséges 
dokumentumok (Pedagógiai program, 
SZMSZ, költségvetés, munkaterv) 
egyeztetése, előterjesztése és 
elfogadtatása. 

Pedagógusok munkaközösség-
vezető 

óvodavezető folyamatos Az óvoda szolgáltatásainak magas 
színvonalon tartása és fejlesztése. 
Munkaszervezési feladatok ellátása, 
folyamatos visszajelzés kérése, 
részvétel a külső kapcsolattartásban. 
Személyes kapcsolattartásban a 
kollegiális viszony megtartása. 

Személyes kapcsolattartás 
érdekképviseleti képviselőn és 
munkaközösség-vezetőn keresztül. 
Nevelőtestületi értekezlet. 

Nem pedagógus 
alkalmazottak 

dajka óvodavezető folyamatos A nevelőmunka támogatása 
adminisztratív és technikai oldalról. A 
hatékonyan működő intézmény 
biztosítása. 

Személyes kapcsolattartás, 
alkalmazotti értekezlet az 
együttműködés felülvizsgálatára. 
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Közvetett partnerek 

A partner megnevezése Képviselő 
személye 

Óvodai 
kapcsolattartó 

Azonosítási folyamat 
gyakorisága 

Együttműködés tárgya és célja Együttműködés módszere 

KMO  
 

előadó 
 

óvodavezető 5 évente Óvodai rendezvények 
lebonyolítása, kulturális 
programokon való részvétel. 

Folyamatos tájékoztatás 

Nevelési Tanácsadó Intézet 
 

igazgató 
pszichológus 

 

óvodavezető évente Fejlettségi szint 
diagnosztizálása, egyéni 
fejlesztés, iskolaérettségi 
vizsgálatok, javaslattétel. 

Tájékoztatás, helyszíni megfigyelés, 
írásos előterjesztés 

Beszédjavító Intézet 
 

óvodai 
logopédus 

 

óvodavezető évente Beszédhibák felmérése és 
korrekciója 

Tájékoztatás, helyszíni megfigyelés, 
írásos előterjesztés 

orvos, védőnő   óvodavezető  évente Egészségügyi szűrővizsgálatok, 
prevenció, óvodai 
egészségnevelés segítése. 

Folyamatos információ csere, 
tájékoztatás, együttes intézkedés. 

Gyermekjóléti Szolgálat 
 

megbízott 
 

gyermekvédelm
i felelős 

évente Gyermekvédelmi prevenció, 
felderítés, segítségnyújtás 

Folyamatos információ csere, 
tájékoztatás, együttes intézkedés. 

Szakmai irányító szervezet 
 

 Vezetői 
együttműködés. 

 A jogszerűség biztosítása, 
aktuális programokba való 
bekapcsolódás, tartalmi és 
módszertani szolgáltatás 
igénybevétele. 

Jogszabályi változások követése. 
Konferenciákon, tájékoztatókon való 
részvétel. Kölcsönös, rendszeres és 
eseti tájékoztatás, információ csere. 
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2.1.2. partneri igényfelmérés ütemezése 
 

PARTNER MINTAVÉTEL FELMÉRÉS 
MÓDSZERE 

FELMÉRÉST 
VÉGZŐ 

SZEMÉLY 

FELDOLGOZÁS 
KRITÉRIUMA 

FELMÉRÉS 
GYAKORISÁGA 

ADATELEM 
ZÉS, 

INTÉZKEDÉSI 
TERV 

SZÜLŐ Teljes körű Kérdőív Csoport óvónői 75% 3 évente 
A mérést  
követő  
2 hónapon belül 

ÓVÓNŐ Teljes körű Kérdőív TSZ tagjai 100% 3 évente 
TECNIKAI 
DOLGOZÓ 

Teljes körű Kérdőív TSZ tagjai 100% 3 évente 
FENNTARTÓ Szakmai Mélyinterjú TSZ tagjai 100% 3 évente 
 

 
Az eljárás száma Címe 

2.1.3. Partnerazonosítás szabályzata 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Partner Helyi program, SZMSZ  
 
Partneri igény és elégedettség mérése 

Cél:  A partnerközpontú működés fenntartása, fejlesztése, folyamatos 
információcsere az elért eredményekről. Az intézmény működésével 
folyamatosan biztosítsa a partnerek elégedettségének növekedését. 

Feladat:  Az igényfelmérésben résztvevő partnerek meghatározása, a partnerek 
igényeinek, elégedettségének folyamatos megismerésére, elemzésére, a 
mérési eredmények alapján fejlesztési javaslatok megfogalmazása és 
végrehajtása. 

Alkalmazás területe: Az intézmény közvetlen partnereinek elégedettsége, igénye 

Alkalmazás gyakorisága:  Elégedettség – elégedetlenség mérése évente 

  Igény és elvárás mérése 3 évenként 
A szabályzat hatályba lépése: 2004. szeptember 

2.2.  Kommunikáció a partnerekkel 
 
Az intézmény kötelessége a közvetlen és közvetett partnereit tájékoztatni, 
kommunikációs csatornáit meghatározni. 
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Ennek érdekében: 
 

1. Szabályozza a partnerekkel történő kommunikációját. Ezen belül meghatározza: 
• az informálandók körét, 
• az információk áramlásának és frissítésének folyamatát, valamint azok 

felhasználását, 
• a kommunikációs csatornákat, 
• az érintettek bevonásának módját az információ terjesztésébe és 

felhasználásába. 
 

Partner Hivatalos 
képv.n. 

Elérhetősége Kapcsolattartó n. Intézményi 
felelős 

Ellenőrzi 

      
      
      

 
2. Szabályozza a panaszkezelés rendjét. 
3. Szabályozza az intézmény PR tevékenységét. 

 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 

Az eljárás száma Címe 
2.2.1. Panaszkezelés szabályzata 
2.2.2. Partneri kommunikáció szabályzata 
2.2.3. Az óvodai felvétel szabályzata 
2.2.4. Beiskolázási eljárás rendje 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Kommunikáció Helyi Nevelési Program, Vezetői pályázat, 
Éves terv 
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Folyamat Lépések Felelősök Dokumentum Gyakoriság Módszer 

1. Tervezés 1.1. Munkatársak tájékoztatása 
1.2. Partnerek azonosítása, partnerek és képviselőik 

felülvizsgálata 
1.3. Módszerek és minta meghatározása, felülvizsgálata 
1.4. Felmérés technikai és pénzügyi feltételeinek számbavétele 
1.5. Mérőeszközök tartalmi, formai megtervezése 

Óvodavezető  
Team-vezető 
 
Team-vezető 
Óvodavezető 
 
Team-vezető 

Jelenléti ív 
Táblázat a partnerekről1 
 
Módszertani segédanyagok 
Költségvetés 
Szempontmátrix2 
Kérdőívek, kérdés listák3 

Évente január 
 

Értekezlet, megbeszélés 
Elemzés 
 
Tervezés 
Tervezés 
Összehasonlító elemzés, ötlet börze 

2. Végrehajtás 2.1. Kérdőívek, interjú kérdéslisták elkészítése. 
2.2.   Próba kitöltés. 
2.3. Kérdőívek eljuttatása 
2.4. Kérdőívek begyűjtése 
2.5. Interjúk elkészítése 
2.6. Kérdőívek, interjúk feldolgozása 
2.7. Eredmények, információk összesítése 
2.8. Partnerek, résztvevők tájékoztatása 

Óvoda titkár 
Megbízott team-tag 
Megbízott team-tag 
Megbízott team-tag 
Megbízott team-tag 
Megbízott team-tag 
Team-vezető 
Óvodavezető 

Kérdőívek 
Jelenléti ív  
Beérkezett kérdőívek 
Feljegyzés 
Táblázatok, grafikon 
Táblázatok, grafikon 
Szöveges összefoglaló 
Jelenléti ív 

Évente március 
 

Számítógépes szerkesztés 
Címlista alapján 
Címlista alapján 
 
Szám.techn.fel.dolg. 
Szám.techn.fel.dolg. 
Elemzés 
Értekezlet 

3. Ellenőrzés 1.1 Jelenléti ív 
1.2 Megfelelősség 
1.3 Felülbírálat, az előzetes szempontok szerint 
1.4 Igény és lehetőségek 
1.5 Tartalmi, formai  
2.1 Határidő 
2.2 Értés, válasz információ tartalma 
2.3  Határidő 
2.4  Határidő 
2.5  Szempontok szerint 
2.6  Szempontok szerint 
2.7  Bizonylatok 
2.8  Jelenléti ív 

Óvodavezető 
Óvodavezető 
Óvodavezető 
Óvodavezető 
Szakértő 
Team-vezető 
Team-vezető 
Team-vezető 
Team-vezető 
Team-vezető 
Team-vezető 
Óvodavezető 
Óvodavezető 

A meglévő dokumentumok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lépésenként Dokumentum elemzése 
Összehasonlító elemzés 
Elemzés 
 
Javítás 
Dokumentum elemzése 
Dokumentum elemzése 
Mennyiségelemzés 
Dokumentum elemzése 
Kiértékelés 
Kiértékelés 
Dokumentum elemzése 
Dokumentum elemzése 

4. Beavatkozás Bármely lépésnél, ha eltérés található 
1.1. 1.1. 
1.2. 1.2. 
1.3. 1.2., 1.3. 
1.4. 1.3., 1.4. 
2.1. 2.1. 
2.2. 2.2. 
2.3. 2.3., 2.2. 
2.4. 1.5., 2.4. 
2.5. 2.5. 
2.6. 2.6., 2.4 
2.7. 2.7., 2.5. 
2.8. 2.8. 

Óvodavezető, 
team-tagok, 
Szakértő 

Feljegyzés 
 

Szükségszerű-en, 
ellenőrzést 
követően 

Visszatérés az eltéréshez, a 
probléma okának 
meghatározása, újragondolás, 
javítás, lépés megismétlése 
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3. Oktatás-nevelés 

A fejezet célja:    
A fejezet meghatározza azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek a 
nevelő-oktató munka sikeressége, céljai elérése, megvalósítása érdekében 
kulcsfontosságúak. 

Fogalom meghatározások: 
Módszertani eszköztár:   Az intézmény nevelési programjának cél- és 

feladatrendszeréhez igazodó, a pedagógusok gyakorlati munkáját segítő elméleti 
vagy gyakorlati útmutatók, eszközök összessége, mely az intézményi szakmai 
kommunikáció során alakul, bővül.  

 Közvetett – közvetlen ismeretszerzés:  Az óvodai nevelés során a 
gyermek olyan, közvetett vagy közvetlen a pedagógus által irányított 
ismeretszerzése, amely az intézmény nevelési programjával összhangban van. 

3.1  A pedagógiai/nevelési program fejlesztése 
 
Az intézmény meghatározza, hogy 
 
- a kötelező foglalkozásokon kívül a partneri elvárásoknak, igényeknek megfelelően  
milyen kiegészítő tevékenységeket nyújt, 
- milyen rendszerességgel méri, vizsgálja a program beválását,  
- mikor és milyen eljárással történik a program módosítása. /Nevelési program 
záradéka/ 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 
  

Az eljárás száma Címe 
3.1.1. Kiegészítő tevékenységek záradéka 
3.1.2. A program beválás vizsgálatának szabályozása 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Program módosításának 
felülvizsgálata 

Nevelési Program záradéka,  

Nevelési Program 
fejlesztése 

Nevelési Program, Intézkedési terv  
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3.2   Módszertani kultúra fejlesztése 
 
A nevelőtestület ajánlása alapján az intézmény meghatározza és összegyűjti a nevelő 
munkához szükséges módszertani anyagokat, eszközöket és szabályozza azok 
használatának rendjét.  A módszertani kultúra fejlesztésének érdekében az intézményi 
nevelési programnak megfelelően ösztönzi a „jó gyakorlatok” elterjedését. 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 

Az eljárás száma Címe 
3.2.1. Módszertani eszköztár használatának szabályzata 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Nevelőmunkához szükséges 
anyagok, eszközök, 
jegyzetek 

Intézményi kötelező eszközjegyzék, 
szakleltár, könyvtári készlet, csoportok 
gyűjteményei 

 

Képzés, önképzés Továbbképzési terv, Éves terv  

3.3 A gyermekcsoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés 
 
A nevelőtestület meghatározza az éves nevelési- foglalkozási tervek közös formai és 
tartalmi követelményeit, a felülvizsgálat kritériumait. Az éves nevelési- foglalkozásai 
terveknek koherensnek kell lenni a helyi nevelési programmal. Az éves nevelési tervet 
félévkor felül kell vizsgálni, meg kell állapítani a teljesültséget. Eltérés esetén a 
nevelőtestületben kell meghatározni a teendőket. 
Az éves nevelési és foglalkozási terv beadási határideje: minden év szeptember 30. 
Jóváhagyja: óvodavezető 
Szakmai munkát ellenőrzi: óvodavezető, óvodavezető helyettes 
Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 
 

Az eljárás száma Címe 
3.5.1. Éves pedagógiai tervezés eljárási rendje 
 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Pedagógiai tervezés Nevelési Program,  Csoportnapló, vezetői 
pályázat, Éves munkaterv,  
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3.4  A pedagógusok/alkalmazottak együttműködése 
 
A nevelőtestület meghatározza az egy óvodai csoportban dolgozók és a szakmai 
együttműködés fórumait, a találkozások gyakoriságát a dokumentálás formáját és 
együttműködés eredményeinek értékelését, a következő táblázat szerint. 
 
Együttműködök 

köre 
Fórumai Gyakoriság Dokumentálás Értékelés 

egy csoportban 
dolgozó óvónők 

személyes mb 
értekezlet 

naponta 

Éves munkaterv, 
jegyzőkönyvek, 
ellenőrzési napló, 
feljegyzések 

írásban 
szóban 

nevelőtestület információs 
értekezlet 
nev. test. ért. 

szükség szerint 
 
évente 3 

óvónő - dajka személyes mb. 
értekezlet 

naponta 

alkalmazottak személyes besz. 
értekezlet 

naponta 

 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más 
dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

nevelőtestület 
együttműködése 

Nevelési program, munkaköri leírások  

óvodapedagógus – dajka 
együttműködése 

Nevelési program, munkaköri leírások  

alkalmazotti kör 
együttműködése 

Vezetői program, Éves munkaterv, 
munkaköri leírások 

 

 
3.5 A gyermekek ismeretszerzésének támogatása, az értékeléshez szükséges közös 
követelmények és mérőeszközök meghatározása  
 
A nevelőtestület a nevelési programban a nevelés egyes területeinek és a tevékenységi 
formáknak konkrét célokat, sikerkritériumokat fogalmazott meg (a fejlődés várható 
jellemzői óvodáskor végére). 
A nevelőmunka tervezése, gyakorlati megvalósítása ellenőrzése és értékelése a program 
alapelveire épül.  
A nevelőtestület meghatározza és szabályozza a gyermekek egyéni érésének 
végigkövetését, az intézmény elvárásait, az értékelés általános követelményeit, a mérési 
területeket és a mérőeszközöket. 
A mérés, értékelés célja: A gyermek fejlődésének nyomon követése, az eredmények 
beépítése a napi gyakorlatba; hibák megelőzése, ill. javítása. 
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Alapelv: A gyermek egyéni üteme szerinti fejlődését önmagához viszonyított 
fejlesztését tartjuk szem előtt a tartós eredmény érdekében. 
Felhasznált mérési technikák: 

∗ anamnézis lapok 
∗ fejlettségmérő lapok 
∗ logopédus mérőlapjai 
∗ csoportnapló feljegyzései (egyéni) 

Mérési módszerek: 
∗ megfigyelés – természetes környezetben, tevékenység közben,  folyamatosan 
∗ beszélgetés – nyugodt légkörben, természetes környezetben, életkori 

sajátosságok figyelembe vételével 
∗ gyermekmunkák elemzése 
∗ dokumentumelemzés 

A mérést az óvodapedagógusok végzik elsősorban. 
Külső szakember segítségét kérjük (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus): 

∗ ha a folyamatos megfigyelés előrevetíthető problémákat jelez, 
∗ minden 5 éves korú gyermek logopédiai dyslexia prevenciós vizsgálata 
∗ ha a mérési eredmények nem egyértelműek 

A mérés-értékelés tervezése: 
Szempontja: az óvodai nevelés funkcióira épül. 

∗ óvó-védő funkció (légkör, érzelmi biztonság, egészséges életmód) 
∗ szociális funkció (énkép, szocializáció, képességek – készségek fejlesztése) 
∗ személyiségfejlesztő funkció (játék, munka, irodalom, művészeti tevékenységek, 

külső világ tevékeny megismerése, mozgás, tanulás) 
A fejlődést követő fejlettségmérő lapokat Porkolábné Balogh Katalin és Nagy József 
megfigyelési szempontjainak, tesztjeinek felhasználásával; meglévő tapasztalatainkat 
beépítve dolgoztuk ki a komplexitás igényével. 
A gyermekek óvodába lépésekor az anamnézis lapok adják az alapot, melyre a mérés 
további lépcsőfokai épülnek. 
Mérés – értékelés tartalmi és időbeni ütemezése: 

 I. év II. év III. év 

IV. év                
(nem tanköteles vagy 
még egy évig óvodában 

maradt marad) 
Szeptember A A kieg. A kieg. A kieg. 
Október   MTF MTF MTF 
November   SZF SZF SZF 
December SZF       
Január FÉ FÉ FÉ FÉ 
Február MTF/JF ÁF ÉF ÉF 
Március ÁF/EÉ JF/EÉ ÁF ÁF 
Április NYF/Z NYF/Z JF/EÉ JF/EÉ 
Május  ÉF ÉF NYF/Z NYF/Z 
Június ÉÉ ÉÉ ÉÉ ÉÉ 
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A = anamnézis 
MTF = a gyermek mozgásfejlettsége, téri tájékozódása,       finommotorika 
SZF = a gyermek szociális fejlettsége 
ÉF = a gyermek értelmi fejlettsége 
NYF = nyelvi kifejezések fejlettsége 
ÁF = ábrázolás fejlettsége 
JF = játéktevékenység fejlettsége 
FÉ = gyermekcsoport féléves értékelése 
ÉÉ = gyermekcsoport éves értékelése 
EÉ = egészséges életmód alakulása 
Z = ének-zenei képesség, készség fejlődése 
 
A mérési területek koherensek mérési tervvel. Tartalmazzák a prioritást élvező 
területeket. 
A fejlettségmérő lapok és a napi tapasztalatok alapján készülnek az egyéni fejlesztési 
tervek, a differenciált feladatadás, az egyénileg szükséges területen. 
A speciális fejlesztés tervezésében és folyamatában együtt dolgozunk a külső 
szakemberekkel. 
A fentiek értelmében kiemelt feladatként kezeljük a tanulási, beilleszkedési zavarokkal 
küzdő gyerekek hatékony felzárkóztatását és a tanulási esélyegyenlőség biztosítását. 
Felelősök: óvodapedagógusok 
Ellenőrzi: intézményvezető 
A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: 
 
Szabályozott részterület 

megnevezése 
Hivatkozott dokumentum Oldalszám 

Sikerkritériumok Nevelési program, Fejlettségmérő lapok,   
Speciális fejlesztés, egyéni 
fejlesztés, differenciálás 

Nevelési program  

Fenntartói elvárások Mérési terv   
 
MINŐSÉGÜGYI  ELJÁRÁSOK 
 

Sorszám: 1.2.2. A stratégiai tervezés eljárási rendje 
 

1. A szabályozás célja: A stratégiai tervezés elveinek meghatározása 
2. A stratégiai tervezés célja: hosszú távon, dokumentáltan meghatározza a 

fejlesztési feladatokat 
3. A hatálya/érintettjei: intézményvezető és a nevelőtestület 
4. A szabályzat hatályba lépése : 2004. 
5. A szabályzat felülvizsgálata: 4 évente  
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető 
7. Határidő: rendszeres, illetve új jogszabály esetén az előírt határidőben 
8. Eljárási rend: 
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A stratégiai tervezés területei: 
∗ A helyi nevelési program 
∗ Küldetésnyilatkozat 
∗ Minőségpolitika                

9. A stratégiai tervezés folyamata/lépései: 
o A helyi nevelési program felülvizsgálata, módosítása: 

� -Törvényi változások esetén 
� -Minőségfejlesztési célok változása esetén 
� -Amennyiben a nevelőtestület 50%+1fő írásban kéri 
� -Fenntartói feladatváltozás esetén       

∗ Az új jogszabályokkal megismerése; a programbeválás vizsgálata után a 
partnerek visszajelzései alapján a nevelőtestület kijelölt tagjainak feladata a 
program módosításának összefogása. 

∗ A nevelési program beválásának vizsgálata a nevelési tevékenységek értékelése 
című részben található. 

∗ Új stratégia felállítása a nevelőtestülettel való egyeztetés után. Felelőse: 
intézményvezető és a megbízottak 

∗ A szülők véleményének kikérése az új nevelési programról. 
∗ A program nevelőtestületi elfogadása. 
∗ A nevelési program benyújtása a fenntartónak jóváhagyás céljából. 
∗ A nevelési program bevezetése után a végrehajtás ellenőrzése, értékelése, mely 

az éves munkatervben kerül megtervezésre. 
∗ A nevelési program stratégiai céljainak változása esetén és egy időben változik 

az intézmény jövőképe és küldetésnyilatkozata. Felelőse: a minőségirányítási 
támogató szervezet vezetője            

∗ Határideje: a program módosításával egy időben 
 

10. A stratégiai tervezés dokumentumai 
 
Kapcsolódó dokumentumok: 

∗ Helyi nevelési program 
∗ MIP      

Elkészülő dokumentumok:  
∗ A program beválásának eredményei 
∗ Az éves munkaterv ellenőrzési,- értékelési része 
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Stratégiai szint 

 Dokumentum Tartalom - Hivatkozások Felelős Felülvizsgálat -Értékelés ideje 
1 Nevelési Program Közoktatási Törvény 47.§ 

• Az óvoda nevelési alapelvei, célkitűzései. 
• Nevelési feladatok, tevékenységek melyek 

biztosítják a gyermekek személyiségének 
fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését. 

• Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő 
pedagógiai tevékenység. 

• A szülő, a gyermek, a pedagógus 
együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 
lehetőségei. 

• A nevelési program végrehajtásához 
szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzéke. 

Adaptálási szinten Tevékenységközpontú alternatív 
program.  

Nevelőtestület 
 

Óvodavezető 

Támogató szervezet 
vezetője 

Közoktatási tv. szerint, 2004. június 30. 
Nevelőtestület legitimálása szerint – 5 évente 

Évenként a tanévnyitó és záró értekezleten 

Indikátorok szerint az elkészített mérés alapján 

2 Minőségirányítási 
Program 

Közoktatási törvény 40.§ (10-11) bekezdése 
• Minőségpolitika 
• Minőségfejlesztési rendszer 

Óvodavezető 
Támogató szervezet 

vezetője 

Felülvizsgálat 5 évenként 
Évente  

3 SZMSZ  11/1994. MKM Rendelet 
• Kiegészítések  
• Felülvizsgálatok 
• Módosítások 

Óvodavezető Jogszabály szerint 
Évenként a tanévzáró értekezleten 

4 Vezetői pályázat Helyzetelemzésre épülő pedagógiai és vezetői 
program 

Pályázó illetve 
kinevezett vezető 

5 évente a pályázati ciklus vége 
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Szervezeti szint (hivatkozás: HOP, MIP) 

Dokumentum Tartalom  Felelős Értékelés ideje 
Éves munkaterv Éves ellenőrzés eredménye, összefoglaló beszámoló a 

pedagógiai munka eredményeiről 
Innovatív értékelés eredményei 
 
Nevelőmunka éves terve, aktuális feladatok 
Ellenőrzési terv 

Óvodavezető 
 
 

Belső értékelési 
csoport vezetője 

Óvodavezető 

Évente június 30-ig a tanévzáró értekezleten  
 
 
 
 
Évente szeptember 1-ig a tanévnyitó értekezleten. 

Éves minőségirányítási 
munka terve 

Éves minőségirányítási tevékenység értékelése 
Aktuális minőségfejlesztési feladatok 

Támogató szervezet 
vezetője 

Évente június 30-ig a tanévzáró értekezleten a 
megvalósulás értékelése 

Gyermekvédelmi 
feladatok terve 

Szociokulturális felmérés, egyéb információk 
összegzése 
Együttműködés formái és tartalma 

Gyermekvédelmi 
felelős 

Évente június 30-ig a tanévzáró értekezleten 

Munkaközösség terve Tartalom kijelölése, feladatok meghatározása, mérési 
anyagok 

Munkaközösség-
vezető 

Évente június 30-ig a tanévzáró értekezleten 

Operatív szint (hivatkozás: HOP, előző év értékelése, munkaterv) 

Dokumentum Tartalom  Felelős Értékelés ideje 
Nevelési terv Egészséges életmódra nevelés 

Érzelmi nevelés és társas kapcsolatok alakítása 
Csoportos óvónők Félévente szeptember 30. illetve január 31-ig a 

csoportnaplóban. 

Tevékenységi terv Ismeretanyag, dalok, versek, mesék Csoportos óvónők Évszakonként, csoportnaplóban 
Eseményterv Aktuális feladatok Csoportos óvónők Havonta, csoportnaplóban 
Gyermekek fejlődési 
naplója 

anamnézis 
Diagnosztika - Egyéni fejlesztési terv 

Csoportos óvónők Félévente, egyéni fejlődési naplóban 
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Sorszám: 1.4.2. Minőségfejlesztési támogató szervezet SZMSZ-e 
 
 

1. A szabályozás célja: a minőségfejlesztési támogató szervezet eredményes 
működésének biztosítása 

2. A minőségfejlesztési támogató szervezet működésének célja: 
• az intézményi minőségfejlesztési feladatok ellátása 
• az intézményi MIP előkészítése és a jóváhagyás utáni bevezetése 
• intézményi szinten a teljesítmények mérése, értékelése 

3. A szabályozás hatálya/érintettjei: intézményvezető, támogató szervezet 
4. A szabályzat hatályba lépése: 2003. szeptember 1. 
5. A szabályzat felülvizsgálata: jogszabály vagy személyi változás esetén 
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető, támogató 

szervezet elnöke 
7. Határidő: a t.sz. éves munkaterve szerint 
8. Eljárásrend:  

A minőségfejlesztési támogató szervezet működésének területei: 
∗ Minőségirányítási program megírásának segítése 
∗ Minőségfejlesztési dokumentáció vezetése 
∗ Mérési-értékelési feladatok elvégzése 
∗ Az intézményi önfejlesztő elindítása, fenntartása 
∗ Tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása 

9. A minőségfejlesztő támogató szervezet alakításának folyamata/lépései: 
∗ A támogató szervezet önkéntes jelentkezés alapján 

szerveződik. 
∗ A tagok vezetőt választanak. 
∗ A szervezet elkészíti SZMSZ-ét. 
∗ Célokat, feladatokat határoz meg a hatékony működés és az 

intézmény fejlesztésének érdekében; a végrehajtást ellenőrzi-
értékeli. 

∗ Éves munkatervet készít  a felelősök és határidők kijelölésével. 
∗ A munka menetéről és eredményeiről folyamatosan beszámolnak 

az intézményvezetőnek. 
∗ A munkájukat dokumentálják. 
∗ Az elvégzett munkáról a munkafázisok végén a dolgozókat 

megbeszéléseken, értekezleteken tájékoztatják. 
10. Dokumentáció:  

A munkáról és a tájékoztató tevékenységről emlékeztető, jegyzőkönyv készül. 
A minőségirányítással kapcsolatos dokumentumokat a vezetői irodában, erre a 
célra elkülönített irattartóban kell tárolni. A dokumentumokba  

                való betekintés és hozzáférhetőség kizárólag az óvodavezető, a támoga- 
                tó szervezet és kirendelt szakértő számára biztosított.   

A dokumentumokat az óvodavezető ill. t. szervezet tagjai a helyiségből és 
intézményből egyeztetés vagy munkavégzés céljából kivihetik. 
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11. Juttatás  
A támogató szervezet a mindenkori minőségi kereset kiegészítés  összegéből a Kt. 

 szerint részesül. 
A juttatás összege egy nevelési évre állapítható meg. 
 

Sorszám: 1.4.3. A belső kommunikáció eljárási rendje 
 
1.A szabályozás célja: a belső kommunikáció elveinek meghatározása 
2.A kommunikáció tervezésének célja: a pontos és gyors információáramlás 
 biztosítása 
3. A szabályozás hatálya: az alkalmazotti testület 
4. A szabályzat hatályba lépése: 2004. 
5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente   
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető 
7. Határidő: rendszeres 
 
8. .Eljárási rend:   

A kommunikáció fórumai: 
∗ Nevelési értekezlet 
∗ Információs megbeszélés 
∗ Rendkívüli nevelési értekezlet 
∗ Munkatársak közötti szakmai kommunikáció 
∗ Körlevél 
∗ Információs faliújság 
∗ Telefon 

9. A kommunikáció folyamata:   
      Értekezletek: 

∗ Az éves munkatervben meghatározottak szerint az óvodavezető hívja 
össze és készíti elő az értekezleteket. 

∗ Meghatározza az értekezlet napirendi pontjait és a felelősöket. 
∗ Az értekezlet határozatai jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. 
∗ A határozatban foglaltak beépülnek a mindennapi munkába az adott 

területen. 
∗ A végrehajtás ellenőrzését az intézményvezető ill. az általa megbízott 

felelős végzi. 
Információs faliújság: 

      Az intézményvezető ill. az alkalmazotti közösség tagjai az információkat, 
aktuális híreket kifüggesztik. Az aktuális szakmai programokról – intézményen 
kívül – megjelent írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület részére szintén itt 
jelennek meg. Az érdekképviseleti szervek 
(kerületi, fővárosi, országos) információit is itt ismerhetik meg a dolgozók. 

Körlevél: 
        Az intézményvezető által körbeadott fontos információt tartalmazó 
tájékoztató az alkalmazottak részére, amely tartalmának megismerését 
aláírásukkal igazolják. 
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10. A kommunikáció dokumentumai: 
∗ Jegyzőkönyvek 
∗ Feljegyzések 
∗ Körlevél 
∗ Levelezés (irattár) 

 

Sorszám: 1.6.1. Az irányított önértékelés folyamatának szabályzata 
 
 

1. A szabályozás célja: Az irányított önértékelés szabályainak meghatározása 
2. Az irányított önértékelés célja: Az önértékeléssel olyan intézményi kép 

kialakítása, mely a jelenlegi adottságokat, eredményeket elemezve ad 
helyzetértékelést. A rendszeres önértékelés biztosítsa az 
összehasonlíthatóságot, az ismételhetőséget, az információk fejlesztő célú 
felhasználását, ezáltal a fejlesztendő területeket. 

3. A szabályozás hatálya/érintettjei: intézményvezető és az alkalmazotti kör 
4. A szabályzat hatályba lépése: 2004.  
5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente ill. jogszabály szerint 
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető és a 

minőségfejlesztési támogató csoport vezetője 
7. Határidő / az önértékelés gyakorisága: 4 évente 
8. Eljárásrend: 

Az önértékelés területei: 
Az önértékelés térjen ki az intézmény jellemző tulajdonságaira, adottságaira, 
ezen belül: 

∗ A vezetés szerepére a szervezeti kultúra fejlesztésében 
∗ Az intézményi stratégiájának meghatározására és megvalósítására 
∗ A meglévő folyamatok szabályozottságára 
∗ Az erőforrások figyelembe vételének módjára 
∗ A partneri igények figyelembe vételének a módjára 

Az önértékelés térjen ki az intézmény által elért eredményekre, ezen belül: 
∗ A munkatársak bevonásának mértékére 
∗ A folyamatos fejlesztés eredményeire 
∗ A partnerek elégedettségére 
∗ A szabályozási rendszer bevezetettségére, az alkalmazás hatékonyságára 
∗ A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményeire 
∗ A kitűzött célok elérésére, megvalósítására 
∗ Az erőforrások felhasználásának hatékonyságára 

Az önértékelés módszerei: 
Az önértékelés során az intézmény építsen a korábbi felmérések eredményeire, 
legyen tekintettel a felmérés óta eltelt idő alatt bekövetkezett változásokra, 
különös tekintettel a trendek vizsgálatára. Az intézmény tényekre alapozva tudja 
megállapítani erősségeit és fejlesztendő területeit, s ennek eredményeként ki 
tudja jelölni, mely területeken szükséges a beavatkozás, fejlesztés. 
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∗ Feleljen meg az intézmény igényeinek 
∗ Használatával azonosítani lehessen az intézmény erősségeit, a 

fejlesztendő folyamatokat, tevékenységeket, területeket 
∗ Legyen tényszerű 

9. Az önértékelés folyamata, a tevékenységek lépéssora: 
∗ Motiváció: munkatársak együttműködése, szemléletmód kialakítása 
∗ Célok felállítása, vizsgálandó terület meghatározása 
∗ Döntés a megfelelő módszerekről 
∗ Információgyűjtés, az önértékelés lebonyolítása 
∗ Az információk: 

- Áttekintése 
- Feldolgozása 
- Értelmezése 
- Prezentálása 

∗ Intézkedési terv: értékelés adatainak felhasználása, ennek segítségével a 
fejlesztés meghatározása 

∗ Az önértékelés eredményeinek nyilvánossá tétele 
10. Az önértékelés dokumentumai: 

Kapcsolódó dokumentumok: 
∗ MIP 
∗ Partneri igény és elégedettség mérés eredményei 
∗ Nevelési program 
∗ SZMSZ 
∗ Munkaköri leírások 

 
Elkészülő dokumentumok 

∗ Erősségek listája 
∗ Intézkedési terv 

 
Sorszám: 1.6.2. Belső értékelési szabályzat 
 

1. A szabályozás célja: A belső értékelés elveinek meghatározása 
2. A belső értékelés célja: Az intézmény eredményeinek folyamatos és 

megbízható módon történő mérése és értékelése fejlesztésünk fő stratégiai 
célja. 

3. A szabályozás hatálya / érintettjei: intézményvezető és az alkalmazotti kör 
4. A szabályzat hatályba lépése: 2004.. 
5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente 
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető 
7. Határidő: minden tanév szeptember 1. 
8. Eljárási rend: 

Az értékelés területei: 
∗ Stratégiai szinten a helyi nevelési program értékelése: 

- A nevelési program, mint dokumentum vizsgálata abból a 
szempontból, hogy eredményesen használható-e (4 évente) 
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- A nevelési program megvalósulásának folyamatos értékelése, 
ezen belül a gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, 
értékelése 

Mutatók, amely alapján értékelünk: 
A nevelés számára kiválasztott értékek, a nevelés filozófiája, 
gyermekkép 
Az értékeket képviselő célok 
A célokat megvalósító feladatok 
A feladatok megvalósulását segítő tevékenységek, nevelési tartalmak 
Pedagógiai módszerek, eljárások 
Az egyéni fejlesztés megvalósítása, nyomon követése 
Az ellenőrzés, értékelés rendszere 
A nevelőmunkához kapcsolódó dokumentumok szakszerűsége, 
illeszkedése a nevelési programhoz 
A gyermekvédelmi feladatok megvalósulása, a gyermeki jogok 
érvényesülése 

 
∗ Szervezeti szinten való értékelés: 

- Vezetés 
o A vezető személyisége, szakmai felkészültsége 
o A vezetés színvonala 
o „Hatékony vezető” 
o Vezetői tevékenység területei 

- Szervezeti folyamatok 
o Információáramlás 
o Munkamegosztás 
o Forrásteremtés 
o Döntés-felelősség megosztás 

- Alkalmazotti testület 
o Jellemzői 
o Légkör, elégedettség 
o Munkaközösségek tevékenysége 

- Óvodahasználók 
o Kapcsolatok iránya, minősége, hangvétele 
o Visszacsatolási mechanizmusok 
o Az óvoda és a család kapcsolatának eredményessége, 

szülői elégedettség 
o Egyéb kapcsolatok hatékonysága 

 
• Operacionális területen való értékelés: 

- A tényleges nevelési tevékenységeket ( motiváció, differenciálás, 
az alkalmazott nevelési módszerek hogyan segítik a személyiség 
fejlődését stb.) 

- Óvodapedagógus szakmai felkészültsége, a szakmával való 
elégedettségének mérése, önértékelése 
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- A gyermekek attitüd és személyiségfejlődésének vizsgálata, 
szociális fejlettsége, elégedettsége 

• Intézményértékelés: (4 évente) 
- Az óvodában elért nevelési szint (személyiségfejlődés stb.) 
- Az óvoda által nyújtott nevelés minősége (nevelési program, 

tevékenységek, kapcsolat a helyi közösségekkel stb.) 
- A szülők, gyermekek fenntartó, más intézmények elégedettsége 
- Az óvoda dolgozóinak elégedettsége 
- Az óvoda menedzselése 
- A munka feltételei (vezetési, tárgyi, személyi stb.) 

9. Az értékelés folyamata, a tevékenységek lépéssora: 
- Az értékelés az ellenőrzésre és elemzésre épül 
- Az értékelés megvalósulása, az elemzés, értékelés során feltárt, 

jól működő folyamatok, módszerek megőrzése, megerősítése, a 
rosszul működők módosítása, megváltoztatása 

- Az értékelés dokumentálása, tervszerű visszacsatolás 
- Ok feltáró elemzés készítése 
- Intézkedési terv készítése a javítandó területre 
- PDCA-SDCA ciklus alkalmazása 

10. Az értékelés dokumentumai 
 Kapcsolódó dokumentumok: 

- Helyi nevelési program 
- MIP 
- SZMSZ 
- Ellenőrzési terv 
- Értékelési terv 
- Ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek, feljegyzések 

 
Elkészülő dokumentumok: 

- Értékelésről készült jegyzőkönyvek, feljegyzések 
- Intézkedési tervek 

 
Sorszám: 1.6.3. A folyamatos fejlesztés szabályzata 

 
1.A szabályozás célja: A folyamatos fejlesztés szabályainak meghatározása 
2. A folyamatos fejlesztés célja: A dolgozókat képessé és érdekelté tegye az 
intézmény működésének folyamatos javítására 

          3. A szabályozás érintettjei: alkalmazotti kör, intézményvezető 
          4.A szabályzat hatályba lépése: 2004. 
          5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente  

6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető és a 
minőségfejlesztési támogató szervezet 
7. Határidő: rendszeres 
8. Eljárási rend 
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 A folyamatos fejlesztés területei 
- Partneri igény felmérése 
- Vezetői ellenőrzés, -értékelés 
- Önellenőrzés, önértékelés 

A folyamatos fejlesztés szempontjai 
- objektív adatokra épüljön 
- megvalósíthatóság 
- tervezettség 
- perspektívát mutasson 

1. A folyamatos fejlesztés folyamata 
- eredmények rögzítése 
- javítandó terület meghatározása 
- fejlesztési célok kijelölése 
- feladatok meghatározása 
- felelősök, határidők kijelölése 
- végrehajtás ellenőrzése, értékelése 
- eredmény nyilvánosságra hozatala 

10.Dokumentumok 
- Feljegyzések, jegyzőkönyvek 
- Intézkedési terv 
- Feladatterv 
- Beszámoló 

 
 
Sorszám: 1.7.1. A humán erőforrás fejlesztésének rendje 
 
 1. A szabályozás célja: A humán erőforrás biztosításának elvei 
 2. A humán erőforrás fejlesztésének célja: Az intézmény hatékony működése    
      érdekében a személyi feltételek minőségelvű biztosítása 
 3. A szabályozás érintettjei: intézményvezető és az alkalmazotti kör 
 4. A szabályozás hatályba lépése: 2004. 
 5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente ill. szükség szerint 
 6. A szabályzat betartásáért felelős: intézményvezető 
 7. Határidő: folyamatos 
 8 .Eljárási rend:  

∗ A továbbképzési rendszer  elvei  
- A törvényi, fenntartói és a helyi nevelési program elvárásai 
szerint a továbbképzési szabályzat tartalmazza  

∗ Az ösztönző rendszer elvei 
- Az SZMSZ és a munkaköri leírásokban található 

∗ Az óvodapedagógusok kiválasztásának elvei: 
- Helyi nevelési programunk céljait, alapelveit és 

értékrendszerünket fogadja el 
∗ A nem pedagógus dolgozó kiválasztásának  elvei 

- Fogadja el értékeinket, óvodánk szokás –és szabályrendszerét 
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9. A humán erőforrás fejlesztésének folyamata, tevékenységének lépéssora: 
A továbbképzési rendszer működésének folyamata 

∗ A továbbképzési lehetőségek összegyűjtése a helyi nevelési program 
hatékony működése szempontjából 

∗ Megismertetése a nevelőtestülettel 
∗ A kötelező továbbképzés hatálya alá eső munkatársakkal való 

egyeztetés 
∗ A beiskolázási tervbe való jelentkezések összegyűjtése 
∗ A jelentkezések nevelőtestületi elbírálása 
∗ Beiskolázási terv elkészítése, jóváhagyása 
∗ A továbbképzések időbeni, személyi, pénzügyi feltételeinek ütemezése 

és biztosítása 
∗ A továbbképzések elvégzésének segítése 
∗ Az elvégzett továbbképzések tapasztalatainak tovább adása, az 

ismeretek felhasználási lehetőségeinek számba vétele 
∗ Dokumentumok vezetése (folyamatosan) 
∗ Munkaügyi jutalmazási feladatok végrehajtása 

Az ösztönző rendszer lépései: 
∗ Az SZMSZ-ben és a munkaköri leírásban a jutalmazás szempontjainak 

meghatározása 
∗ A jutalmazás szempontjainak ismertetése 
∗ A KAT, az óvodavezető és óvodavezető helyettes véleményének 

egyeztetése 
∗ Anyagi lehetőség függvényében jutalmazás 
∗ Erkölcsi elismerés, dicséretek 

Az óvodapedagógus kiválasztásának folyamata: 
∗ Nyilvános pályázat kiírása 
∗ A beérkezett anyagok átvizsgálása 
∗ Az érdemes pályázatok benyújtójának interjúra behívása 
∗ Felvételi beszélgetés 
∗ A helyi nevelési program megismertetése a pályázóval 
∗ Az egészségügyi munka alkalmassági vizsgálatra irányítás 
∗ Baleseti és tűzvédelmi oktatáson való részvétel 
∗ Az új kolléga bemutatkozása a nevelőtestületnek és a közvetlen kollégának 
∗ A csoport helyi adottságaival való ismerkedés 
∗ Az óvoda helyi dokumentumaival való megismerkedés 
∗ Pályakezdő óvodapedagógus esetén patronáló kijelölése, és folyamatos 

együttműködés 
∗ Szülői értekezleten való bemutatása 
∗ Az új munkatárs munkájának folyamatos figyelemmel kísérése a vezető, és 

a közvetlen kolléga által (ellenőrzés, értékelés) 
A nem pedagógus dolgozó kiválasztásának folyamata: 

∗ A jelentkezővel állás interjú készítése 
∗ Munkaköri leírás megismertetése 
∗ A nevelőtestülettel és közvetlen kollégáival való megismertetése 
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∗ A csoport helyi adottságával való ismerkedés 
∗ A HACCP előírásainak megismerése, elsajátítása 
∗ Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra való irányítás 
∗ Baleseti és tűzvédelmi oktatáson való részvétel 
∗ Az új munkatárs munkájának folyamatos figyelemmel kísérése az 

intézményvezető helyettes által (ellenőrzés, értékelés) 
10. Dokumentumok: 

Hivatkozott dokumentumok: 
∗ SZMSZ 
∗ Munkaköri leírások 
∗ Éves munkaterv 
∗ Munka –és tűzvédelmi szabályzat 
∗ Helyi nevelési program 
∗ HACCP rendszer 

Elkészülő dokumentumok: 
∗ Szerződés vagy kinevezés a felvett dolgozóval 
∗ Az ellenőrzés, értékelés dokumentációja 

 
 
Sorszám: 1.7.2. A pedagógus- és vezetői teljesítményértékelés szabályzata 
 

1. A szabályozás célja: Biztosítva legyen valamennyi pedagógus értékelésében az 
egységes alapelvek, szempontok szerinti értékelés, és a résztvevők számára követhető 
legyen a folyamata. 

2. A teljesítményértékelés hatálya kiterjed: A Micimackó Magánóvoda valamennyi 
pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára, kivétel a pályakezdő 3 évig, a 
nyugdíj mellett dolgozók teljes mentességet élveznek. 

3. Az értékelés felelőse: intézményvezető 
Az értékelés megosztott, a vezetőn kívül részt vesz benne a vezető-helyettes, 

  munkaköre alapján, beszámolási kötelezettséggel.  
4. Az értékelés gyakorisága: évente 
5. A szabályozás hatályba lépése: 2007.09.01. 
6. A szabályozás felülvizsgálata: 3 évenként 
7. A szabályzat betartásáért felelős: intézményvezető 
8.Az értékelés módja eszközei:  
 Módszer: önértékelés és vezetői értékelés, majd az ezt követő megbeszélés 
a Horváth&Dubecz Kft-től megvásárolt MÁSKÉPp modell alapján. 
 Eszközök: 

∗ Kézikönyv: kulcskompetenciák kifejtése, segítő mintapéldák 
∗ Pontozólapok 
∗ EXEL program az egyéni és intézményi összegző diagramok 

készítéséhez. A diagramok alkalmasak a kulcskompetenciák teljesítési 
szintjének megjelenítésére és elemzésére. 

∗ Összegző értékelés és megállapodás táblázata 
∗ Szervezetfejlesztési terv 
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8.A teljesítményértékelés alapelvei:  
1. Az értékelés kompetencia-alapú, az alábbi öt kulcskompetencia szerint: 

∗ Szakmai tudás alkalmazása 
∗ Kommunikáció kapcsolatok kezelése 
∗ Megbízhatóság, felelősségvállalás 
∗ Együttműködés 
∗ Komplexitás kezelése 

2. Az értékelés az önértékelés és a vezető értékelés, valamint az intézményi 
elvárás szint összevetése. Az értékelés fejlődésorientált (nem minősítő). Az 
értékelés személyre szabott, és motivál a jobb teljesítményre. 

3. Az értékelés nyilvánossága: 
∗ A személyre szóló értékelés nem nyilvános, dokumentumai a személyi anyag 

részét képezi. 
∗ A szervezetre vonatkozó értékelés nyilvános. 

4. Az értékelés további hasznosítása: 
∗ A személyre szóló értékelést figyelembe kell venni a minőségi munkáért járó 

kereset kiegészítés, jutalmazás, illetve más elismerés, anyagi ösztönzés 
odaítélésénél. 

∗ A szervezeti összesítést a szervezetfejlesztési feladatok tervezésénél. 
A vezetők értékelése ugyancsak a fenti eljárásrend szerint történik úgy, hogy a 
vezetői értékelést kizárólag az intézmény magasabb vezetője végezheti el.  

5. Az értékelés folyamata: 
a) Az értékelő modell megismertetése a nevelőtestülettel 
b) Döntés vezetőségi körben az adaptációban (kompetencia elemek fontossági 

pontelosztásának és a kulcskompetenciák teljesítésében az intézményi 
elvárás szint meghatározása), a döntés rögzítése. 

c) Adott időszakban(nevelési év) az értékelésre kerülő pedagógusok 
személyének és az értékelés időpontjának megtervezése az éves 
munkatervben. 

6. Az értékelés folyamata: 
a) A szükséges eszközök biztosítása (Kézikönyv, Pontozólap) 
b) Az értékeléshez előzetesen gyűjtött adatok, információk rendszerezése 
c) Pontozólap kitöltése 
d) Adatbevitel az EXEL programba, az értékelés megjelenítése diagramon. 

Végzi az értékelő. 
e) Az egyéni diagram átadása az értékeltnek, következtetések levonása. 
f) Értékelő megbeszélés: 

a. A vezető és az értékelt véleményének egyeztetése 
b. Javasolt fejlesztési feladatok egyeztetése, szükség esetén 

mentor, segítő megbízása. 
c. Dolgozói értékelés szöveges összegzése, és megállapodás a 

fejlődési feladatokban- lap kitöltése, aláírása. A dokumentum 
átadása az érdekeltnek és archiválása a személyi anyagban. 

d. A megállapodás nyomon követése (értékelő/ és vagy mentor) 
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e. Szervezeti összegzés nyilvánossá tétele, elemzése. A 
megállapodások alapján a feladatok rögzatése a 
szervezetfejlesztési tervben, mely az éves munkaterv része. 

7. Bejövő/ kapcsolódó dokumentumok: jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők, a 
végzett munkáról, adatok, kimutatások a pedagógus tevékenységének 
eredményességéről, a pedagógus tervező- ellenőrző- értékelő tevékenységének 
dokumentumai. 
A szabályozás melléklete: H&D. MÁSKÉPp csomag 
 
Sorszám: 2.1.3. Partnerazonosítás eljárási rendje 
 

1. A szabályozás célja: A partnerazonosítással az együttműködő és felhasználó 
partnerek összegyűjtésének eljárása 

2. A partnerazonosítás és kommunikáció célja: Az intézménnyel szemben 
elvárásokat megfogalmazó partnerek kigyűjtése és a velük való kommunikáció, 
információ áramlás megtervezése. 

3. A szabályozás hatálya / érintettjei: intézményvezető és az intézmény 
partnerei 

4. A szabályzat hatályba lépése: 2004.. 
5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente, szeptember 1-ig 
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: minőségfejlesztési támogató 

szervezet vezetője 
7. Határidő: évente, október 1-ig 
8. Eljárási rend: 

A partnerek kiválasztásának szempontjai: 
∗ Kik azok, akik elvárásokat fogalmaznak meg az intézmény felé? 
∗ Kik azok, akik felé az intézmény fogalmaz meg elvárásokat?  
∗ Kiknek az elégedettsége fontos az intézmény programja szempontjából? 
∗ Mely partnerek elvárásai irányíthatják a szakmai célok kitűzését? 
∗ A partner milyen rendszerességgel van kapcsolatban az intézménnyel? 
∗ kik azok a személyek, intézmények, akik anyagi bővítéseinkhez hozzá 

tudnak járulni? 
∗ Kik tudják a fejlődést ötleteikkel segíteni? Szülői képességlista 

készítése! 
A partnerazonosítás módszerei: 

∗ Ötletroham 
∗ Interjú 
∗ A már meglévő adatok felhasználása, csoportosítása 
∗ Partnerlista készítése 

A számba vehető partnerek összegyűjtése: 
∗ Mindazok felsorolása, akik az intézménnyel kapcsolatban állnak 

     9. A partnerazonosítás folyamata, a tevékenység lépéssora 
∗ A partnerazonosítás előkészítése (MIP, feladatterv) 
∗ A partnerazonosítás szempontjainak összegyűjtése 
∗ Közvetlen – közvetett partnerek azonosítása 
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∗ Partnerek elvárásait közvetítő funkciók meghatározása (SZMSZ, 
közokt. tv.) 

∗ A partnerazonosítás gyakoriságának meghatározása 
     10. A partnerazonosítás dokumentumai: 
 Kapcsolódó dokumentumok: 

∗ SZMSZ 
∗ Nevelési program 
∗ IMIP 

Elkészülő dokumentumok: 
∗ Partnerlista 
∗ Jegyzőkönyvek, feljegyzések 

 
Sorszám: 2.2.1. Panaszkezelés eljárási rendje 
 

A szabályozás célja:  
1. A munkavégzés során a szülők, alkalmazottak körében keletkező problémák 

megfelelő szinten és a legkorábbi időpontban való megoldása. 
2. . A szabályozás érintettjei: alkalmazotti kör, intézményvezető és helyettese 
3. A szabályozásért felelős: intézményvezető 
4. Határidő: a problémához rendelt 
5. A szabályzat hatálya: intézmény dolgozói, szülők 
6. A szabályzat hatályba lépésének ideje: 2004. 
7. Szabályzat felülvizsgálata: 3 évente  
8. Eljárási rend:  

∗ A panaszt, a vélt vagy valós problémát elsősorban és először a  
„bepanaszolttal „ kell tisztázni. Amennyiben ez nem vezet eredményre 
akkor  tovább kell lépni a panaszkezelés szabályzata szerint. 

∗ Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, vissza kell utalni a 
megfelelőre, erről a panaszost értesíteni kell. 

∗ A panaszt legalább a II. szinttől írásba kell foglalni. 
∗ Amennyiben a probléma megoldásához türelmi időre van szükség, 

meghatározott időtartam után (pl. 1 hónap) az érintettek közösen 
értékelik a beválást. 

∗ A panaszkezelés rendjét az érintettekkel ismertetni kell. 
∗ A panaszokkal kapcsolatos dokumentációt erre a célra kijelölt dossziéban 

kell tartani. 
∗ Az intézményvezető ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a 

tapasztalatokat és értékeli a megvalósítást ill. szükség esetén korrekciós 
javaslatot tesz és készít. 

 
 
 
 
 
 



Hatályos: 2008.                                  a KOSIEB                                                 számú határozatával 

 

ÁRNYAS ÓVODA 2008.   -IMIP               oldal 44 
 

 
9. A tevékenységek szintjei, lépései: 

1. A szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárási rend 
I. szint: A panaszos (saját vagy gyermeke képviseletében) a csoport 
óvodapedagógusához fordul problémájával. 

∗ Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. amennyiben nem 
jogos, tisztázza a panaszossal az ügyet; ha jogos, továbbviszi az 
érintettek felé. 

∗ Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez 
eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárul. 

∗ Az óvodapedagógus tájékoztatja vezetőt. 
Határidő: max. 10 munkanap 
Felelős: óvodapedagógus 

II. szint: Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt az intézményvezető felé 
∗ A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettel 
∗ Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. 
    Határidő: 15 munkanap 
   Felelős: intézményvezető  
III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé. 

∗ A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási 
javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

∗ Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 
eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: fenntartó 

 IV. szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig 
vitele után még a bírósági eljárás van hátra. Az eljárásokat jogszabályi előírások 
határozzák meg.  
2.  Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárási rend  
I. szint:  A panaszos ( dolgozó) problémájával a témakör felelőséhez fordul az alábbiak 
szerint: 
 

Gyermekekkel, szülőkkel 
kapcsolatos kérdések vezető, vezető helyettes 

Neveléssel kapcsolatos 
kérdések vezető, vezető helyettes 

Munkaügyi/munkajogi kérdések Közvetlen felettes, elrendelő 

Munkaszervezési kérdések Közvetlen felettes, elrendelő 

Egyéb kérdések Közvetlen felettes, elrendelő 
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∗ A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza az 
ügyet a panaszossal. Amennyiben jogos, továbbviszi az érintettek felé. 

∗ Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez 
eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

Határidő: 3 munkanap 
Felelős: közvetlen felettes 
 
II. szint: A témakör felelőse közvetíti az írásba foglalt panaszt a területért felelős 
vezető helyettes vagy vezető felé. 

∗ Vezető vagy vezető helyettes egyeztet a panaszossal és az érintettekkel 
∗ Egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. 
Határidő: 10 munkanap 
Felelős: vezető, vezető helyettes 
 
III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé. 

∗ A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt, közösen megoldási 
javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

∗ Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 
eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

Határidő: 30 munkanap 
Felelős: fenntartó 
 
IV: szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági 
keresettel él. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg. 
 
10. Dokumentumok: 
 Kapcsolódó dokumentumok: 

∗ SZMSZ 
∗ munkaköri leírások 
∗ Iratkezelési szabályzat 

Elkészülő dokumentum(ok): 
∗ panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági 

határozatok másolata 
 

Sorszám: 2.2.2. Partneri kommunikáció eljárási rendje 
 

1. A szabályozás célja: A partneri kommunikáció formáinak szabályozása 
2. A partneri kommunikáció célja: A hatékony együttműködés érdekében a 

kommunikáció, információ áramlás megtervezése 
3. A szabályozás hatálya: intézményvezető és az intézmény partnerei 
4. A szabályzat hatályba lépése: 2004. 09. 01. 
5. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évenként  
6. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: minőségfejlesztő támogató 

szervezet tagjai, intézményvezető 
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7. Határidő: folyamatos (napi szinten) 
8. Eljárási rend: 

Közvetlen partnerekkel való kommunikáció: 
∗ Jogszabályoknak megfelelően írásban (véleményezési jog, egyetértési jog) 
∗ Szóbeli megbeszélés 
∗ Értekezlet formájában, jegyzőkönyvezve 
∗ Fogadóórán – jegyzőkönyvezve 

Közvetett partnerekkel való kommunikáció 
∗ Szóban személyesen 
∗ Írásban (levél, fax) 
∗ Telefonon 

      9. A kommunikáció folyamata 
∗ információgyűjtés  
∗ információ ellenőrzés 
∗ információ rendszerezése a partnerek szerint 
∗ információ átadása az érintetteknek 
∗ feladatok meghatározása, felelősök kijelölése (alkalmazottak körében) 
∗ információs csatornák és az információáramlás feltételeinek biztosítása 
∗ az információ beépítése a megfelelő területen, felhasználása a 

fejlesztéshez 
∗ dokumentálás 

    10. Dokumentumok 
 Kapcsolódó dokumentumok: 

∗ Nevelési program 
∗ SZMSZ 
∗ MIP 
∗ Vezetői pályázat 

Elkészülő dokumentumok 
∗ Jegyzőkönyvek, feljegyzések 

 
Sorszám: 2.2.3. Az óvodai felvétel eljárási rendje 
 

1. A szabályozás célja: Az óvodai felvételek tervezhetősége 
2. A szabályozás érintettjei: Szülők, gyermekek, alkalmazotti kör 
3. A szabályzat hatályba lépése: 2004.  
4. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente ill. szükség szerint 
5. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető, alkalmazotti 

kör 
6. Határidő: rendszeres, évente 
7. Eljárásrend: A gyermek az óvodába harmadik életévének betöltése után vehető 

fel. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik. 
A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. Felvételi 
rendszerünkben azonos feltételek esetén a kispesti gyermekeket részesítjük 
előnyben. 
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8. Az óvodai felvétel folyamata, tevékenységének lépéssora 

∗ Az intézmény bemutatása, ismertté tétele 
Határidő: minden év októberétől 
Felelős: intézményvezető 

∗ A szülők személyes tájékoztatása, az intézmény és az alkalmazottak 
bemutatása 
Határidő: igény szerint, folyamatosan 
Felelős: intézményvezető, alkalmazotti kör 

∗ Óvodai felvétel hirdetményének kifüggesztése 
Határidő: kiküldés után azonnal 
Felelős: intézményvezető 

∗ A beiratkozás pontos idejének (nap, óra) meghatározása az igényeket 
figyelembe véve; a közlemény kifüggesztése a bejárati kapura. 
Határidő: a hirdetmény megérkezését követően 
Felelős: intézményvezető 

∗ A felvehető gyermekek számának meghatározása minden csoportban; a 
felvételi napló előkészítése. 
Határidő: minden év április 15-ig 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

∗ A felvétel helyének biztosítása, a várakozó szülők és gyermekek 
elhelyezése (székek, játékok, könyvek) 
Határidő: a beíratkozás hetében 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

∗ A jelentkező gyermek adatainak pontos felvétele a szükséges igazoló 
okiratok alapján; a felvételi napló minden pontjának kitöltése! 
Határidő: azonnal, folyamatosan 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

∗ A szülők tájékoztatása a további lépésekről / értesítés felvételről, 
elutasításról; időpontja/ 
Határidő: azonnal, helyben 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

∗ A felvételre jelentkezők közül a törvényi előírásoknak és a fenntartói 
elvárásoknak megfelelően a felvehető gyermekek névsorának összeállítása. 
Egyeztetés a fenntartóval és a többi óvodával, jegyzőkönyv elkészítése és 
továbbítása 
Határidő: minden év május utolsó hete 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

∗ A szülők értesítése a felvételről vagy elutasításról 
Határidő: évente június első hete 
Felelős: intézményvezető 

∗ A felvett gyermekek szüleinek meghívása és tájékoztató szülői értekezlet 
megtartása 
Határidő: minden év június 3. hetéig 
Felelős: intézményvezető, csoportos óvodapedagógusok 
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∗ Felkészülés az új gyermekek fogadására 
Határidő: minden év augusztus 3. hetéig 
Felelős: alkalmazotti közösség, intézményvezető 

∗ A gyermekek és szülők megismerkedése az óvodai csoporttal közös játék 
folyamán, a nevelési év kezdete előtti munkanapokon (2). 

      9. Az óvodai felvétellel kapcsolatos dokumentumok: 
 Kapcsolódó dokumentumok: 

∗ Nevelési Program 
∗ SZMSZ 
∗ MIP 
∗ Munkaterv 
∗ Házirend 

Elkészülő dokumentumok: 
• Felvételi előjegyzési napló 
• Értesítések a felvételről, elutasításról 
• Jegyzőkönyvek 
• Statisztika 

 
Sorszám: 2.2.4. A beiskolázás eljárási rendje 
 

1. A szabályozás célja: A beiskolázási folyamat tervezhetősége 
2. A szabályozás érintettjei: Alkalmazotti kör, szülők, gyermekek 
3. A szabályzat hatályba lépése: 2004.  
4. A szabályzat felülvizsgálata 3 évente augusztus  
5. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: óvodavezető, nagycsoportos 

óvónők 
6. Határidő: rendszeres, évente 
7. Eljárásrend: 

A gyermek tankötelessé válik abban a nevelési évben, amelynek május 31-ig 
betölti 6. életévét 
Óvodában maradás feltétele: 
A gyermek utoljára abban a nevelési évben kezdhet óvodai nevelési évet, 
amelyben a hetedik életévét betölti. Akkor is csak abban az esetben, ha 
augusztus 31-e után született, és a szülő kéri, a nevelőtestület egyetért vele, 
vállalja, és a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
javasolja. 

      8. A beiskolázás folyamata, tevékenységek lépés sora: 
• Iskolai életmódra való alkalmasság felmérése 

- Óvodapedagógus értékelése 
- Szülői fogadóóra 
- Egyéni fejlettségmérő lapok 
- Egyéni feljegyzések, megfigyelések 

  Felelős: nagycsoportos óvónők, óvodavezető 
  Határidő: minden év november 30. 

• Alkalmasság eldöntése 
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- Közös döntés: pedagógus-szülő 
- Szakvélemények: logopédus, pszichológus 

  Felelős: nagycsoportos óvónők, intézményvezető 
  Határidő: december 20. 
Szükség esetén szakvélemény beszerzése a Nevelési Tanácsadótól 

Felelős: intézményvezető, nagycsoportos óvónők 
Határidő: január 31. 

Iskolai körzetlista ismertetése 
Felelős: óvodavezető 
Határidő: január 30. 

Szülők tájékoztatása a beiskolázási lehetőségekről, iskolai nyílt napokról, szülői 
értekezlet az iskolai beiratkozásról 

- Értesítés, Iskolanyitogató, szórólapok 
  Felelős: óvodavezető, nagycsoportos óvónők 
  Határidő: beiratkozásig 
Óvodai szakvélemények elkészítése, kiosztása 

Felelős: óvodavezető, nagycsoportos óvónők 
Határidő: április 10. 

Iskolai beiratkozás hirdetményének kifüggesztése 
Felelős: óvodavezető 
Határidő: érkezés után azonnal 

Beiratkozási visszaigazolások ellenőrzése 
Felelős: óvodavezető, védőnő 
Határidő: április 30. 

 
      9. Beiskolázással kapcsolatos dokumentumok: 
 Kapcsolódó dokumentumok 

∗ Nevelési program 
∗ Munkaterv 
∗ Egyéni fejlettségmérő lapok 
∗ Egyéni feljegyzések 
∗ Szakvélemények 

Elkészülő dokumentumok 
• Óvodai szakvélemény 
• Nevelési Tanácsadó szakvéleménye 

 
Sorszám: 3.1.1. Kiegészítő tevékenységek eljárási rendje 
 

1. A szabályozás célja: A partneri igények kielégítése olyan tevékenységekkel, 
amelyek segítik a gyermekek még több oldalú fejlődését és összhangban vannak a 
nevelési program alapelveivel. 

2. A szabályozás érintettjei: Szülők, gyermekek, alkalmazotti kör, szolgáltató 
szakemberek 

3. A szabályzat hatályba lépése: 2004.. 
4. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente  
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5. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: alkalmazotti kör, 
intézményvezető 

6. Határidő: évente szeptember 30-ig 
7. Eljárásrend: 

∗ Partneri igények megismerése, összegyűjtése 
∗ A hatályos törvények, a fenntartói rendeletek és a nevelési program 

szerinti összeférhetőség vizsgálata 
∗ A tevékenységek jellegének, minőségi kritériumainak meghatározása a 

tapasztalatok tükrében 
Felelős: intézményvezető, alkalmazotti kör, Szülői Szervezet 

      8. A tevékenységek megvalósításának folyamata: 
∗ A tevékenységek kiválasztása, garanciák 
∗ Szolgáltató szakemberek megkeresése – megbeszélés 
∗ A tevékenységek tartalmának, idejének, helyének, díjának tervezése és 

ütemezése 
� Felelős: intézményvezető, nevelőtestület 

∗ Egyeztetés az érintettekkel 
� korcsoport meghatározás, kizáró okok ellenőrzése 
� Felelős: intézményvezető 

∗ A tevékenység feltételeinek megteremtése, ellenőrzése 
� Felelős: intézményvezető 

∗ A tevékenységek megvalósulásának ellenőrzése 
� Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

∗ Bemutatók, tájékoztatók megtervezése, megszervezése 
� Felelős: intézményvezető, szolgáltató szakember 

∗ Partnerek elégedettségvizsgálata 
� Formái: egyéni megbeszélés, értekezlet, kérdőív 
� Felelős: intézményvezető, minőségfejlesztési támogató szervezet 

tagjai 
∗ A tevékenység értékelése 

� Felelős: intézményvezető, Szülői Szervezet 
          9. Dokumentumok: 
     Kapcsolódó dokumentumok 

∗ SZMSZ 
∗ MIP 
∗ Program 
Elkészülő dokumentumok 
∗ jegyzőkönyvek 
∗ tájékoztató anyagok a szolgáltatótól 
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Sorszám: 3.1.2. A nevelési program beválás vizsgálatának 
szabályozása 

 
1. A szabályozás célja: A program eredményes területeinek megerősítése, az 

elvégzett vizsgálatok eredményeiből következő módosítások folyamatának 
szabályozása 

2. A szabályozás hatálya: alkalmazotti közösség, intézményvezető 
3. A szabályzat hatályba lépése: 2004.  
4. A szabályzat felülvizsgálata: 4 évente 
5. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: intézményvezető, támogató 

szervezet tagjai, óvodapedagógusok 
6. Határidő: évente június 30-ig 
7. Eljárási rend: 

∗ A fenntartó elvárásainak megismerése 
∗ A nevelési program felülvizsgálatának meghatározása 
∗ A program beválás vizsgálatának tartalmi, időbeni kritériumainak 

meghatározása 
∗ Az eredmények feldolgozása, intézkedési terv készítése 

    8.  A program beválás vizsgálatának folyamata 
∗ A gyermek óvodába kerülésétől fejlődésmérő lapok egyénenkénti vezetése 
∗ A nevelési program szerinti tervezés a nevelőmunkában 
∗ A tervezés megvalósítása a mindennapi gyakorlatban, a sikerkritériumokat alapul 

véve az egyéni fejlesztés folyamatában 
∗ A mérőlapok alapján a kimenő nagycsoportosoknál vizsgáljuk a programbeválást; a 

sikerkritériumok teljesülésének %-os kimutatását végezzük el. 
∗ A kimenő nagycsoportosok szüleinél az ÖMIP által kiemelt területeken végzünk 

partneri elégedettségmérést, az eredmény %-os kimutatását végezzük el. 
∗ A mérési eredmények alapján összevetjük a gyakorlati teljesülést 
∗ Az eredményekre építve intézkedési tervet készítünk a szükséges módosítások 

elvégzésére 
∗ Tapasztalatok alapján tervezzük a nevelési év munkatervében a feladatokat; 

készítünk beszámolót. A program felülvizsgálatakor állapítjuk meg, hogy az elért 
eredmények alapján a nevelési program célkitűzéseinek és feladatainak 
módosítása szükséges-e. 

 
       9.  Dokumentumok 
   Kapcsolódó dokumentumok 

∗ Nevelési program 
∗ Vezetői pályázat 

   Elkészülő dokumentumok 
∗ fejlettségmérő lapok 
∗ feljegyzések, jegyzőkönyvek 
∗ kérdőívek 
∗ kimutatások (%-ban) 
∗ intézkedési terv 
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Sorszám: 3.2.1. Módszertani eszköztár használatának eljárási 

rendje 
 

1. A szabályozás célja: A magas színvonalú nevelőmunka biztosítása érdekében a 
jól bevált módszerek, eszközök megtartásának és újak megszerzési módjának 
szabályozása 

2. A szabályozás hatálya: intézményvezető, nevelőtestület 
3. A szabályzat hatályba lépése: 2004.. 
4. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente 
5. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: óvodavezető-helyettes 
6. Határidő: folyamatos 
7. Eljárási rend 

∗ Az alapdokumentumokban lefektetett alapelvek szerinti nevelés 
érdekében a szükséges módszertani segédanyagok biztosítása 

∗ Új elméleti és tárgyi segédletek megismerési és felhasználási 
lehetőségeinek biztosítása (információlánc) 

∗ A módszertani kultúra fejlesztésével a nevelőmunka színvonalának 
megtartása, ill. a megújulás lehetőségének megadása, ösztönzése 

∗ A módszertani szabadság megóvása 
A tevékenység folyamata: 

∗ A módszertani eszköztár és kultúra kialakulása és bővülése érdekében 
minden óvodapedagógusnak kötelező az általános és az egyes területekhez 
kapcsolódó szakmai útmutatók megismerése 

∗ Az útmutatók rendszeres használata a nevelőmunka során ajánlott, gyenge 
eredmény vagy sikertelenség esetén kötelező 

∗ Az újonnan belépő munkatársakat a vezető-helyettes tájékoztatja az 
elméleti és tárgyi eszközök használatának lehetőségeiről és rendjéről. 

∗ Az óvodavezetés folyamatosan figyelemmel kíséri az eszköztár 
használatát 

∗ Felmerülő nehézségek esetén a nevelőtestület a vezetéssel közösen 
kiegészíti a módszertani mutatókat, ezáltal biztosítja a folyamatos 
fejlődést 

∗ A közösen használt útmutatókon kívül az egyes csoportok 
eszközgyűjteményeinek fejlesztése és „közkinccsé” tétele folyamatos 
elvárás 

∗ A továbbképzéseken, önképzésben szerzett szakmai anyagok, 
tapasztalatok továbbadása szintén a folyamatos fejlesztés biztosítéka, 
ezáltal elvárás is. 

 
Szempontok, elvek a kiválasztáshoz: 

∗ Hozzáférhetőség mindenki részére 
∗ Szakmai szempontból ellenőrzött, kipróbált „anyag” legyen 
∗ A nevelési program megvalósulását segítse 
∗ Biztosítsa a választás lehetőségét sokrétűségével 
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      8.  Dokumentumok 
 Kapcsolódó dokumentumok 

∗ Éves munkaterv 
∗ Könyvtári készletnapló, intézményi kötelező eszközjegyzés és beszerzés 

ütemezése, szakleltár 
∗ Nevelési program 

Elkészülő dokumentumok 
• Emlékeztető, jegyzőkönyv 

 
Sorszám: 3.3.1. Éves pedagógiai tervezés eljárási rendje 
 

1. A szabályozás célja: A gyermekcsoportok és a gyermekek fejlődését, 
fejlesztését meghatározó tervezési tevékenység tartalmának, ütemezésének, 
felülvizsgálatának szabályozása 

2. A szabályozás hatálya: nevelőtestület, intézményvezető 
3. A szabályzat hatályba lépése: 2004. szeptember 1. 
4. A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente  
5. A szabályzatban foglaltak betartásáért felelős: nevelőtestület, 

intézményvezető 
6. Határidő: évente, ill. fél évente 
7. Eljárási rend: 

1. A nevelési terv 
∗ A nevelési program feladatrendszere és komplex foglalkozási rendszere 

alapján az éves feladatok számbavétele 
∗ Minden területen a csoport fejlettségi szintje ill. az egyes gyermekek 

fejlettségi szintje szerinti konkrét feladat meghatározás, 
képességfejlesztési feladatok kijelölése az első félévre 

∗ A nevelési terv megírása a csoportnaplóban 
∗ Határidőre történő leadása az intézményvezetőnek, értékelése-

megbeszélése 
∗ A félév elteltével a teljesülés vizsgálata (féléves értékelés) és az 

eredményekre építve a második félév nevelési tervének elkészítése 
∗ Határidőre történő leadása az intézményvezetőnek értékelésre 
∗ A nevelési év végén a teljes év értékelésének elkészítése. A harmadik, 

negyedik évben a program beválásának vizsgálatában az értékelések 
felhasználása. 

Szempontok 
 - A nevelési programmal koherens legyen 
 - Megvalósíthatóság, következetesség, tudatosság jellemezze 
 - A csoport és az egyes gyermekek egyéni fejlődési ütemét tartsa szem előtt 
 - Konkrét célokat, feladatokat tartalmazzon 
 - Rugalmas legyen 
 - A formai és tartalmi követelményeknek megfeleljen 
 Felelős: óvodapedagógusok  
 Ellenőrzi: óvodavezető és óvodavezető-helyettes 
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 2. Éves foglalkozási anyag: 
• Anyaggyűjtés, témák szerinti rendszerezés 
• Területenkénti leírása 
• Bemutatása az intézményvezetőnek – a nevelési tervvel egyidőben – 

ellenőrzésre 
• A csoportnaplóban heti lebontásban szerepel, év közben is bővíthető 
• Év végéig a kijelölt témák feldolgozásra kerülnek. 

Szempontok a kiválasztáshoz: 
- A gyermekek meglévő ismeretére épüljön 
- Sokszínűség, „érdekesség” jellemezze 
- A kiemelkedő képességű gyermekek számára is tartalmazzon kielégítő 
információs lehetőséget. 
- Az egyes témák mindenoldalú megközelítését segítse az anyag. 
- Biztosítsa a komplexitás lehetőségét. 
Felelős: óvodapedagógus 
Ellenőrzi: óvodavezető és óvodavezető-helyettes 

     8.  Dokumentumok 
 Kapcsolódó dokumentumok, anyagok: 

• Nevelési program, éves munkaterv,  
• Intézményi könyvtár anyaga 
• Folyóiratok, mentori anyagok 
• Előző évi csoportnapló, -éves foglalkozási anyaggyűjtemény 

Elkészülő dokumentumok 
• Nevelési tervek és értékelésük (csoportnapló) 
• Foglalkozási anyaggyűjtemény 
• Feljegyzések, jegyzőkönyvek 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
 
 
I. Készítette:                                          

                     ph.                             intézményvezető 
Budapest, 2008. április 7. 

 

II. Az óvodai minőségirányítási programban foglaltakkal kapcsolatosan magasabb 
jogszabályban biztosított véleményezési jogával élve a dokumentumról véleményt 
alkotott: 

    Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség 
 

Budapest, 2008. május 8.    
       Szülői Szervezet elnöke 
 
III. A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a 
dokumentumok nyilvánosságának biztosítása) az egyetértési jogát korlátozás nélkül 
gyakorolta és megadta: 

    Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség 
 

Budapest, 2008. május 8.    
       Szülői Szervezet elnöke 
       
IV. Az óvoda alkalmazotti közössége át nem ruházható jogkörében a 
minőségirányítási programot 2008. május 8.-án tartott határozatképes rendkívüli 
ülésén 100 %-os igenlő szavazattal 5/2008. (05.08.) határozatszámon elfogadta. 
Az elfogadás tényét az óvoda alkalmazotti közössége tagjai a csatolt 
jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 
       Budapest, 2008. május 8. 
                                                                      ph.                             intézményvezető 
                                                                                                                                        
V. A fenntartóhoz való benyújtás időpontja: 2008. május 8. 
 
Az óvoda minőségirányítási programját a fenntartó képviseletében Főváros XIX. 
kerület   Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben 
a  KOSIEB ……………….  számú határozatával. 
       
Budapest, 2008. …………………………… 
                                      ph.                  fenntartó képviseletében 

 

 

 


