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Bevezető 
Fegyvernek város egy nevelési intézményében négy telephelyen működik az óvoda. 

Alapelveink, nevelésfilozófiánk azonos, egységesen valljuk, hogy az óvodáinkban járó 

gyermekeket családias légkörű, esztétikus, érzelmi biztonságot nyújtó körülmények között 

lehet nevelni, ahol elsősorban játszik a gyermek. 

Biztosítjuk a szocializációhoz a testi-lelki szükségleteik kielégítését, az egészséges életmódot, 

az érzelmi-értelmi nevelést, az esélyegyenlőséget a szociálisan hátrányos gyermekeknek, az 

integrált nevelést a sajátos nevelésű gyermekek részére, a kiemelkedően jó képességű 

gyermekeknek a tehetséggondozást, az egyenlő hozzáférést. 

Hirdetjük, hogy minden gyermek az egyéni képességei alapján nevelhető, fejleszthető. A 

gyermekek fejlesztése a játékon és a tervezett, szervezett tevékenységeken keresztül, a helyi 

lehetőségek kihasználásával – közvetlen környezetük megismerésével történik, mely folyamat 

eredményeként megtanulnak a környezetükkel együttműködni, tevékenykedni, és önmagukat 

bizonyos fokig ellátni. 

A szülők igényeit, kéréseit és elvárásait figyelembe vesszük. Törekszünk a pozitív érzelmi 

viszony megőrzésére, a biztonság és –védettségérzet, valamint a szülők és óvodapedagógusok 

között kialakuló együttes nevelés harmóniájára.  

Pedagógiai Programunk magába foglalja a helyben kialakult nevelési gyakorlatot, megőrizve 

hagyományos értékeinket. 

Az Alapprogram alapján készült a helyi Pedagógiai Programunk, mely lehetőséget ad a 

szakmai önállóságra, pedagógiai nézeteink alkotó érvényesülésére, a családi háttér 

figyelembevételére. 

Fegyvernek négy óvodája „A mi óvodánk” pedagógiai programja alapján folytatja nevelő 

munkáját. 

„A mi óvodánk” pedagógiai program tükrözi az óvodánk sajátos arculatát. 

 

Programunk specifikumai 

A mindennapi nevelőmunka során játékba integrált korszerű, cselekvő felfedező, alkotó 

képességet, kreativitást erősítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel, 

melyek keretét az évszakok és az ünnepek határozzák meg. 

A gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra épít. Kiemelt szerepet kap az egészséges 

életmód, a mozgásfejlesztés, a zenei kultúra alapjainak lerakása, népi hagyományok, szokások 

ápolása, gyermektánc, környezetünk megismertetése, környezetkultúra, környezetvédelem, 
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jeles napok, drámapedagógia elemei. Programunkban kiemelt szerepet kap a gyermekek 

élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelése, 

környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. 

A programunk osztott, részben osztott és osztatlan csoportokban egyaránt alkalmazható. 

 

Az intézmény adatai 

Az óvoda neve:  Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 

Az óvoda székhelye /feladat ellátási helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.  

Az óvoda OM azonosítója: 035821   

Az óvoda tagóvodái: 

• Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.  

• Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája  

Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 144. 

• Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája  

Fegyvernek, Damjanich u. 107. 

• Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája 

Fegyvernek, Ady E. u. 53. 

Az óvoda fenntartója: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

A fenntartó címe:   5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Az óvoda által ellátott feladatok: 

• Óvodai nevelés 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

• Óvodai fejlesztőprogram működtetése 

• Óvodában szervezett étkeztetés. 

• Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése, oktatása 

Államháztartási szakágazati besorolása: 

Alapvető szakágazat: 851020 Óvodai nevelés   

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatat
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1. Helyzetelemzés 

1.1 Helyzetkép az intézményről 

Városunk több mint 6,3 km hosszú. A település déli részét a 4. Sz. főközlekedési út 

keresztezi.  

A város természeti adottsága a Holt-Tisza part, mely mellett hatalmas ifjúsági park és erdő 

helyezkedik el. 

Óvodásaink minden évszakban tapasztalatgyűjtő sétákat, kirándulásokat tesznek, megtekintik 

a községünk nevezetességeit (Csonka-torony, Templom, Tisza part..), mely nem csak az 

élménygazdagítás módja, hanem gyermekeink lakóhelyéhez fűződő pozitív érzelmeik 

alakulásának gyökere is.  

Óvodaegységeink más-más településrészen helyezkednek el, a körzet határokat a települési 

Önkormányzat határozza meg. 

Intézményünk 280 gyermek nevelését tudja biztonságosan ellátni. 

Óvodai csoportok száma: 11 

Bölcsődei csoport száma: 1 

Intézményünk teljes szakmai és gazdálkodási önállósággal rendelkezik. 

Óvodaépületeink megfelelő komforttal rendelkeznek, tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk 

a gyermekeket. 

Eredményeink: 

• Színes szakmai kínálatot tudunk nyújtani a tagóvodák helyi sajátosságokat tükröző 

nevelési gyakorlatának köszönhetően 

• Jó és eredményes az együttműködő kapcsolat a szülőkkel. 

• Nevelési gyakorlatunk alapja a nyugodt, egymásra figyelő, érzelmi biztonságot nyújtó, 

pozitív tulajdonságokat erősítő óvodai élet, ahol a gyermek elsősorban játszik.  A 

harmonikus fejlődéshez sokrétű tevékenységet biztosítunk. 

• Az alapfeladaton túl olyan szolgáltatásokat tudunk biztosítani, szakdiplomás 

óvodapedagógusainkkal, amelyek a nevelési feladatrendszerünkbe jól illeszkednek. 

Nevelőmunkánk színvonalát partnereink, a fenntartó elismeri, támogatja.
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1.2 Tagóvodáink 

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde honlapja: http://tiszaviragovi.ucoz.hu 

E-mail: ovoda@fegyvernek.hu 

 

Szapárfalui Óvoda  

45 férőhelyes, 2 csoportos óvoda 

Sajátos arculatunk: 

A Szapárfalui óvoda a forgalmas 4-es számú főútvonal mellett helyezkedik el. Szeretnénk 

óvodánkban lehetőséget teremteni a természeti környezet megfigyelésére, megismerésére. 

Nevelőmunkánk során kiemelten foglalkozunk a környezetvédelmi magatartásformák és 

attitűd megalapozásával. A csoportok programjait a zöld ünnepeink köré csoportosítjuk: 

Állatok Világnapja, Takarítási Világnap, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja. 

Hagyományt teremtettünk a gyermekek nyári táboroztatásával. Az egy hetes kirándulás során 

ellátogatunk egy-egy állatkertbe, vadasparkba, arborétumba, a Tisza-partra, a Tisza közeli 

nevezetes helyekre, ily módon is szeretnénk a gyerekeket a növény- és állatvilág szeretetére, 

óvására, tiszteletére nevelni. 

Másik fontos feladatunknak tartjuk az óvoda és a szülői ház kapcsolatának elmélyítését. 2012-

ben községi és szülői összefogás eredményeképpen alakítottuk ki óvodánk egyik helyiségében 

a só-szobánkat. Heti két alakalommal 30 percet töltünk itt a gyerekekkel. Ezzel szeretnénk 

megelőzni a légúti megbetegedések kialakulását.  

 

Újtelepi óvoda 

100 férőhelyes, 4 csoportos óvoda 

Sajátos arculatunk:  

Tagóvodánk kiemelt feladata a mozgásfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés. 

Adottságaink kedvezőek e nevelési területek elmélyítéséhez, a gyermekek mozgásigényének 

kielégítéséhez. 

A játékosságra, a tornaszerek változatos használatára és a gyermekek fokozott 

mozgásigényére építve középső és nagycsoportos gyermekeink hetente 1 alkalommal ovi 

tornán vesznek részt.  

Alkalmazzuk a tartásjavító gyakorlatokat, vitamintorna elemeit. A májusi programjaink – ovi-

olimpia, sportnap a mozgás és az egészséges életmód jegyében zajlik. 
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Központi Óvoda  

75 férőhelyes, 3 csoportos óvoda 

Sajátos arculatunk: 

Óvodánk a Holt-Tiszától, Fegyvernek természeti kincsétől néhány lépésre helyezkedik el. 

Óvodánkban az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és jeles napok jelentik az óvodai élet 

vezérfonalát, mindennapjainkat áthatja az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő 

hagyományok, szokások felelevenítése. A népi gyermektánc beépül csoportjaink életébe, 

színesebbé teszi ünnepeinket. Környezetünkben megjelennek a tradicionális népi eszközök. 

 

Annaházi Óvoda 

50 férőhelyes, 2 csoportos óvoda 

Sajátos arculatunk:  

Óvodánk a városnak egy csendes, kellemes részén található. A gyermekek beilleszkedését, 

megismerését, szocializációját segítik a drámapedagógia eszközei, mely az óvodánk arculatát 

határozzák meg. A zene, dráma, tánc meghatározó eleme mindennapi tevékenységeinknek és 

ünnepeinknek egyaránt. Külső és belső környezetünket úgy alakítottuk ki, hogy a 

gyermekeknek bármikor lehetősége legyen önkifejezésre. 
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2. Gyermek- és óvodaképünk 

Hitvallásunk 

A nevelőmunkánk során igyekszünk minél jobban megismerni a gyermekek személyiségét, 

elfogadni, érzelmi biztonságot teremteni számukra. Egyéniségüket tiszteletben tartva 

törekszünk arra, hogy az új ismeretek befogadására nyitottak és felkészültek legyenek. 

Törekszünk a minél tökéletesebb szocializáció elősegítésére, a halmozottan hátrányos 

gyermekek integrált nevelésére. 

 

2.1 Gyermekképünk 

„A Mi óvodánk” olyan gyermeki személyiséget kíván nevelni, aki derűs, boldog, nyitott, 

érdeklődő, kreatív, jól kommunikál, valamint társakat kereső, toleráns, a szűkebb és tágabb 

környezetében biztonságosan eligazodó, tudásvággyal rendelkező személyiség. Akik 

elfogadják és tisztelik a különbözőségeket, problémahelyzetben ötletgazdagok és kreatívak. 

Akik szeretnének többet tudni, felfedezni és megismerni, akik szeretik a természetet, 

kötődnek a településhez, környezetükben jól tájékozódnak, akik érzelmileg gazdagodnak, 

ugyanakkor megőrzik személyiségük autonómiáját. 

Ennek érdekében egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesítjük a 

gyermekeket, hátrányukat csökkentve. 

Az óvodai élet végére jussanak el egyéni képességeik optimális szintjére. 

 

2.2. Óvodaképünk 

Derűs, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör, esztétikus és tiszta környezet, a gondoskodó, 

szeretetteljes felnőtt-gyermek kapcsolat alapja. Olyan intézmény, ahol a gyermek jól érzi 

magát, mert környezetében sugárzik a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete, 

megbecsülése, és a gyermek iráni bizalom, valamint a fejlesztő hatású tevékenységek, melyek 

a gyermekek jellemző sajátosságaira épülnek.  

Az óvoda akkor tesz eleget funkciójának, ha a feladatok között a tényleges gyermeki igények 

szerint állít rangsort. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a családi kiegészítőjeként folytatja a családban kialakított, a társadalmi normáknak 

megfelelő szokásrendszer építését és fejlesztési programjával közvetetten segíti a gyermek 

harmadik életévétől a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső 

pszichikus feltételeinek kialakulását.  
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Az esélyteremtés, hátránykompenzálás lehetőségét biztosítva ismerkednek a gyermekek a 

társadalmi normákkal, alapvető szokásrendszerrel. 

 

2.2.1 Intézményünk alapvető célja 

A hozzánk kerülő gyermekek szociális testi, érzelmi és értelmi képességeinek 

kibontakoztatásának elősegítése, esetenként a hátrányok kiegyenlítése. 

A gyermekek önálló életvezetésének elősegítése.  

A sajátos nevelésű gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, valamint az eltérő fejlődési 

szintek figyelembevételével az integrált nevelés biztosítása. 

A célok megvalósításához szükséges a megújulni tudó, innovatív óvodapedagógusi háttér 

folyamatos felkészültsége – ahol az óvodapedagógus ismeri és tudja értékeit és tudja mik a 

hiányosságai. 

 

IPR-ből adódó célok: 

• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése 

• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése 

• Gyermekközpontú és családorientált szemlélet kialakítása 

• Együttműködések kialakítása azokkal a szolgáltatókkal, akik a szülőket támogatják, 

ezen keresztül a gyermekeknek is szolgáltatásokat biztosítunk 

• Szeretetteljes és egyformán magas színvonalú nevelés biztosítása, hogy a meglévő 

hátrányok csökkenjenek 

 

2.2.2 Alapelveink 
• Az egészséges óvodai környezet megteremtésével a gyermekenként változó testi-lelki 

szükségletek maximális kielégítése. 

• Az élmény gazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket 

az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, az egymás és a különbözőség 

elfogadása, a másik iránti tisztelet, bizalom és szeretet jellemez. 

• A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek 

biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális szintjére. 

• Az óvoda a családi nevelést segítő, kiegészítő feladatot lát el. 

• Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait, igényeit, 

elvárásait a nevelésben, és ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon 
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segítjük őket. Csak úgy tudjuk partneri módon egymást segíteni, ha ez az elv 

kölcsönösen működik 

 

2.2.3 Intézményünk alapvető feladata 
• Egészséges, biztonságos óvodai környezet megteremtése, amelyben alapvető feladat 

óvodás gyermekeink változó testi-lelki szükségleteinek maximális kielégítése 

• Az esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás 

jelenjen meg az óvodai élet minden területén, az esztétikai élmények nyújtása legyen 

formulája a kialakuló esztétikai értékítéletnek. 

• Olyan óvodai élet megteremtése, mely segíti erkölcsi és érzelmi tulajdonságainak 

(önzetlenség, együttérzés, segítőkészség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, 

önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését. 

• Olyan helyzetek felkínálása, amelyek az én-fejlődéshez és a szociális énkép 

kialakulásához a legideálisabbak. 

• A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, változatos cselekvő-felfedező 

tevékenységrendszer biztosítása, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének 

elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a hátrányok csökkentése az 

életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével 

(ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). 

• A fejlesztés színtere a játék legyen, amelyben a gyermek jól érzi magát, az ismereteket 

ezen belül sajátítja el. 

• A kiemelt nevelési feladatokba beépítjük a sajátos nevelést igénylő gyermekek 

integrált fejlesztésének feladatrendszerét, biztosítjuk az egyenlő esélyeket az 

iskolakezdéshez. A másság szembeni tolerancia és segítő szándék kialakítása. 

• Feladatainkban dominál az anyanyelvi nevelés fontossága, mint valamennyi 

tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv ismeretére, 

megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd- és 

kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a 

gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet 

fordítani. 

• A helyi pedagógiai program alapján a minőségelvű nevelőmunka biztosítása 

• A közös cél és feladatrendszer megvalósítása érdekében elengedhetetlen a hatékony 

belső értékelési rendszer működtetése, az új módszerek alkalmazása, és a szakmai 

innovációk menedzselése. 
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3. Az óvodai nevelésünk feladatai 

• Az egészséges életmód alakítása 

• Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés 

• Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

A sajátosságokat, feltételrendszert, kialakult hagyományokat figyelembe. 

 

3.1 Az egészséges életmód alakítása 

Célja: 

• A gyermek testi-lelki egészségének biztosítása, szomatikus, pszichikus és szociális 

harmónia kialakítása. 

• A gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása, figyelembe véve a 

családi szokásokat. 

Feladata: 

• Egészséges, biztonságos környezet biztosítása, a környezettudatos magatartás 

megalapozása. 

• A gyermek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése. 

• Egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

• Rendszeres tevékenység megszervezésével a testi-szellemi fejlődés biztosítása. 

• Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

Az IPR programban részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a 

rendszeres védőnői látogatások alkalmával megvalósul a betegségek, az egészség kisebb 

eltéréseinek megelőzése, korrekciója. Elsődleges feladata a prevenció, a megelőzés.  

 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• Az egészségmegőrző szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan tisztálkodnak, 

fogat mosnak, fésülködnek, használják a körömkefét. Ruhájuk ujját fel- és letűrik, ki- 

és begombolják. Önállóan használják a WC-t, vigyáznak a mosdó rendjére, 

tisztaságára. Tisztálkodási eszközeiket tisztántartják, helyére teszik. Zsebkendőt 

önállóan használnak. 

• Az önkiszolgálást teljes önállósággal végzik. Segítenek az ágyak elrakásában, a terem 

célszerű átrendezésében. Szükségleteiket felismerik, kielégítik. 



     

 14

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM: 035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

• Étkezés közben kulturáltan viselkednek. Igénylik az asztal esztétikus rendjét, önállóan 

döntik el, hogy miből mennyi ételt fogyasztanak. Önállóan öntenek vizet. 

Készségszinten használják a kanalat, villát és a kést. 

• Öltözködés: önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek. Ruháikat, 

ágyneműjüket hajtogatva, székre hajtva, megfelelő sorrendben teszik le. Ruházatukat 

ki- és begombolják, cipőjüket kifűzik, bekötik. 

• Ügyelnek saját maguk és környezetük rendjére, gondozottságára. 

• A rendszeres mozgás igényükké válik és beépül a szokásrendszerükbe. 

 

3.2 Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Célja: 

• Az énkép és a szociális énkép fejlesztése. A gyermek egyéni érdekeinek, 

tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása közösségen belül, a csoportnormái 

alapján. 

• Védettség, jó közérzet, érzelmi biztonságérzet megteremtése. 

• Derűs, kiegyensúlyozott környezettel, állandó értékrenddel a veszélyeztetett és a 

hátrányos helyzetű gyermekeknél hátránykompenzáció. 

Feladata: 

• Az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig családias környezet biztosítása 

• Közös élményeken alapuló tevékenységek megszervezése, melyben alkalom nyílik az 

óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti pozitív attitűdű, érzelmi töltésű kapcsolat kialakítására. Ezáltal a gyermekek 

erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, önzetlenség, figyelmesség), valamint 

akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlesztése, 

önkifejezése, reális én-kép, pozitív értékrend kialakítására. 

• Annak elfogadtatása, megértetése, hogy az emberek különböznek egymástól. 

• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos törődést igénylő gyermekek 

felzárkóztatása, valamint a kiemelt képességű gyermekek nevelése szükség esetén 

logopédus, fejlesztő pedagógus közreműködésével. Ezek a szakemberek folyamatos 

visszajelzésekkel élnek az óvodapedagógus felé. 

Az elfogadási idő alatt fontos a megértő, meghitt viszony kialakítása felnőtt és gyermek 

között. A család és az óvoda együttesen segít, hogy a gyermek megtalálja helyét az óvodában 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, 

szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 

• A közös tevékenységekben aktívan és érdeklődéssel vesznek részt. 

• Figyelemmel és türelmesen hallgatják a felnőttek és társaik közlését 

• Igényükké válik a helyes viselkedés és cselekvés szabályainak betartása. 

• Kérés nélkül is segítenek egymásnak és a kisebb gyermekeknek, önállóan keresik a 

segítségnyújtás megfelelő formáit. 

• Megértéssel, empátiával fogadják, ha társuknál feltűnő, szokatlan, tőlük eltérő 

megnyilvánulást tapasztalnak. 

• A kialakult szokások a gyermekek igényévé válnak, képesek tájékozódni a 

közösségben 

 

3.3 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

Célja: 

• A gyermekek ismeretének bővítése, képességeinek fejlesztése tevékenységeken 

keresztül, tapasztalatainak gazdagítása az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. 

• Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés. 

• A gyermekek már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált egyénre szabott 

fejlesztése. 

Feladata: 

• Szervezett rendszeres tevékenységek biztosítása, melyekben megvalósíthatjuk az 

érzékszervek fejlesztését, szoros kapcsolatban a gyermek gondolkodásának és 

alkotóképességének fejlesztésével. 

• Fontos feladatuknak tekintjük valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a 

kreativitás fejlődését elősegít, ösztönző környezet biztosítását. 

• A spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendezése, bővítése, különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, céltudatos észlelés 

(megfigyelések) szervezése. A tanulási folyamat tartalmi és módszertani 

változatosságával a gyermekek érdeklődésének felkeltése, figyelmük ébrentartása, 

logikus összefüggések felismerésével az emlékezetük fejlesztése. A kisgyermek 

csapongó fantáziáját az értelmi összefüggések előterébe helyezésével, kreatív 
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tevékenységekkel a pedagógiai munka folyamatában reproduktív és alkotó képzeletté 

formáljuk. Folyamatosan alakítjuk ki a helyes fogalomalkotást, melynek feltétele az 

analizáló, szintetizáló, absztraháló és általánosító képesség állandó fejlesztése. 

• Az anyanyelvi-kommunikációs nevelésünk szerves része a nevelés egész 

folyamatának, közvetítő elemként jelen van a nevelési feladataink megvalósításának 

minden mozzanatában. Az óvodapedagógus beszéde mindenkor szabályközvetítéssel 

nyújtson modellt a gyermekek számára. A beszédkészség és a metakommunikáció 

fejlődését az óvodapedagógus és a gyermek között kialakult bensőséges kapcsolat, a jó 

társas kapcsolatok és a különböző helyzetekben gyűjtött sokrétű tapasztalat segíti elő. 

Figyelemmel kísérjük a gyermek kialakulóban lévő egyéni beszédsajátosságait. A 

kifejező hanghordozás, a változatos szókincs, és az érzelmeket megjelenítő viselkedés 

az óvodapedagógus beszédpéldájával, változatos élményekkel fejleszthető (mese-vers, 

bábjáték, dramatizálás, játék szituációs játékok stb.) 

A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében fontos mihamarabb felismernünk a 

beszédhibákat: a hiányzó vagy rosszul képzett hangokat, a beszéd folyamatosságának hibáit, a 

hangszín rendellenességeit, az anyanyelv sajátosságaitól eltérő ritmust, hangsúlyozást. 

5 éves kortól szükség szerint logopédus fejleszti a beszédhibás gyermekeket. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• Egyre pontosabbá válnak valósághű észleléseik. 

• Környezetükben felfedeznek ok-okozati összefüggéseket. 

• Képessé válnak figyelem-összpontosításra. 

• Gazdagodik képzeletük. 

• Kialakul reproduktív emlékezetük. 

• Képesek problémamegoldó és kreatív gondolkodásra. 

• Összefüggően, folyamatosan, megfelelő beszédtempóban, örömmel beszélnek. 

• Beszéd közben megfelelően gesztikulálnak. 

• Beszélgetést kezdeményeznek felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt. 

• Aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket, alkalmazzák a 

névutókat, névmásokat, az igeidőket, igemódokat. 

• Nyugodtan és figyelmesen hallgatják az óvodapedagógust és társaikat. 
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4. Sajátos feladataink 

4.1 Az óvoda funkciója 

• Óvó-védő 

• Szociális-nevelő 

• Személyiségfejlesztő 

 

4.2 Esélyegyenlőségi feladatok 

Kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása. 

Az óvodánk a pedagógiai program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az egyenlő 

bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését 

segítő intézkedésekre. 

Óvodánkban tilos a jogellenes elkülönítés minden formája. 

Célja: Az egyenlő bánásmód követelményét különösen érvényesítjük: 

• Az óvodai nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor, a felvételi 

kérelmek elbírálásánál 

• Az óvodai szabályrendszer megállapítása és a követelménytámasztás során 

• A teljesítmények értékelésénél 

• Az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során 

• A különböző juttatásokhoz való hozzáférés során 

• Az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során 

Intézményünk éves munkatervében tervezi az esélyegyenlőségi terv megvalósítását segítő 

konkrét feladatokat, melyben jelöli a felelősöket és a határidőket. Év végi beszámolójában 

pedig értékeli azok megvalósulását, a szükséges korrekciókat megteszi. 

• Az ép gyermekek esetében a különbözőséggel szembeni tolerancia és a segítő szándék 

kialakítása. 

• A sérült (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett) 

gyermek esetében olyan modell nyújtása, mely a személyiségfejlesztést pozitívan 

befolyásolja.  

• A gyermekvédelmi feladatok koordinálásával a gyermekek hátrányos, szociális 

helyzetének pozitív irányú befolyásolása. 

Feladata: 

• A család támogatása. 



     

 18

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM: 035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

• A család funkciójának erősítése, kiegészítése. 

• Nevelési gyakorlatok pozitív befolyásolása. 

• Tapintatos partneri kapcsolat kialakítása. 

• Gyermeki jogok érvényesítése. 

• Együttműködő kapcsolattartás erősítése a családsegítő központtal, lehetőség szerint 

karitatív szervezetekkel, és a gyámüggyel, ha szükséges a nevelési tanácsadóval. 

• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek felzárkóztató foglalkozások 

tervezése, az indulási hátrányok csökkentése, differenciált képességfejlesztés. 

• A szülőknek személyes, egyéni tanácsadás – együttműködés. 

 

Veszélyeztető tényezők: 

• Tanulási, viselkedési zavarokkal küszködő gyermekek.  

• Érzelmi szféra minősége elfogadhatatlan a családban. 

• Erőszak, fenyegetettség érzését keltő légkör a családban, erkölcstelen, bűnöző 

életmód. 

• Súlyos anyagi helyzethez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi-lelki bántalmazás.  

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet kiváltó okok, tényezők: 

• Munkanélküliséggel, csökkenő jövedelemmel járó létbizonytalanság, mélyszegénység 

• Megromlott családi kapcsolat, az egyik szülő hiánya a nevelésben 

• Italozó életmód, elhanyagoló nevelés 

• Nevelési hiányosságok, esetenként a nevelés hiánya 

• Vele született vagy szerzett fogyatékosság 

• Szülők iskolázatlansága, életvezetési problémái 

 

A gyermekeknél jelentkező következmények: 

• Szocializációs problémák (beilleszkedési zavarok) 

• Kommunikációs zavarok (beszédhibák, dadogás) 

• Agresszivitás, pótcselekvések, képességbeli elmaradottság 

• Elhanyagoltság, fáradékonyság 
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Feltárás feladatai: 

• Veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák feljegyzése 

minden esetben esetjelző lapon történik  

• A problémák megbeszélése a gyermekvédelmi felelőssel 

• Tünetek okainak megkeresése 

• A hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek tájékoztatása, a lehetőségekkel történő 

megismertetése, nyilatkozattételre ösztönzés. 

Az óvodapedagógusok feladata: 

• Felzárkóztatás, fejlesztő program megszervezése 

• Induló hátrányok csökkentése, egészségvédő – mentálhigiéniás program szervezése 

(vitaminnapok, tartásjavító torna, úszás) 

• A gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása 

• Segítő szakemberek igénybevétele 

• Konkrét esetekben együttműködés a segítőkkel: jelzőrendszer működtetése 

• Minden 3. életévét betöltött hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek beóvodázása 

• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, megsegítése, felzárkóztatása – 

Óvodai Fejlesztő Program keretében 

 

4. 3 A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 

Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjogi 

képviselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

A nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelmi felelős 

személyéről, elérhetőségének helyéről, idejéről. 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

A gyermekek mulasztásának igazolási módja és az óvodai eljárásrend igazolatlan mulasztások 

esetében a jogszabályoknak megfelelően az óvoda Házirendjében van leszabályozva. 

A konkrét gyermekvédelmi feladatokat az SZMSZ és az éves Gyermekvédelmi munkaterv 

rögzíti. 
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A gyermekvédelmi munkát segítők: 

• Gyámügy  

• Családsegítő 

• Nevelési tanácsadó 

• Helyi önkormányzat 

• Logopédus 

• Fejlesztő pedagógus 

• Pszichológus 

• Katolikus Karitász 

 

4. 4 A gyermekbalesetek megelőzése: 

A nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerinti gyakorisággal (pl. kirándulás előtt) az 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük a gyermekekkel az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a tilos és elvárható magatartási 

formákat. Felhívjuk a figyelmüket a veszélyforrásokra. Az ismertetés tartalmát a 

csoportnaplóban dokumentáljuk. 

Az óvoda Házirendjében meghatároztuk a felnőttek számára azokat a védő, óvó előírásokat, 

amelyeket a gyermekek óvodában tartózkodása során szem előtt kell tartaniuk. 

Az óvoda SZMSZ–ben meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyeket a vezetőnek, az 

óvodapedagógusoknak illetve az alkalmazottaknak a gyermekbalesetek megelőzésében illetve 

baleset esetén el kell végezniük. 

 

4.5 Az integrált nevelés feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

Óvodánk az alapító okirat szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

(beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermekek) integrált nevelését. A fejlesztést gyógypedagógus végzi. 

Az integrált nevelés általános értelemben azt a célt tűzi ki, hogy minden gyermek – 

függetlenül attól, hogy valamely sérülés vagy egyéb ok következtében fejlődése akadályozott 

– megkülönböztetés és elkülönülés nélkül vegyen részt az intézményes nevelésben. 
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4.5.1 Általános céljaink, alapelveink: 

Sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzésinek megvalósítására 

törekszünk. A nevelés hatására a sérülés arányában ki kell alakulnia az alkalmazkodó 

készségnek, az akaraterőnek, önállóságra törekvésnek, együttműködésnek. 

Figyelünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl, 

fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg. A fejlesztés rövidtávú céljait 

minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai - orvosi - pszichológiai komplex 

vizsgálat diagnózisára, javaslataira építünk. Az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően 

más - más terület kap nagyobb hangsúlyt. A fejlesztés elemeit, felépítését a gyermekek 

fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján határozzuk meg. 

Mivel a fejlődés során a különböző funkciók fejlődését sok tényező befolyásolja, módosítja, 

keressük annak a lehetőségeit, hogy a fejlesztő foglalkozások mellett, a közösségben 

szervezett tevékenységekben és az óvodai csoportokban folyó szabad játékban, a különböző 

tevékenységi formákban a gyermekeknek minél több lehetőségük legyen a 

személyiségfejlődésre. 

Az óvodában folyó fejlesztő munka célja: 

• A speciális nevelési szükségletű, 3-7 éves korú gyermekek ellátásának biztosítása, 

fejlesztés és gondozás az óvodai nevelés keretei között, a harmonikus 

személyiségfejlődés elősegítése érdekében.  

• Az egyéni fejlődési különbségek és életkori sajátosságok miatt a fejlesztés egyéni és 

kiscsoportos (maximum 5 fő) formában történik, a gyermekek fejlődési ritmusához 

alkalmazkodó lépésekben, játékos formában.  

• A gyógypedagógiai nevelési – fejlesztési folyamat irányítója és szervezője a 

gyógypedagógus, aki más szakemberekkel és a szülőkkel is szorosan együttműködik. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

• Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, minden területre kiterjedően. 

• Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődési ütemét. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív 

nevelőmunka. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

• Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai, és ajánlásai szerint megfelelően 

felkészül a tervszerű nevelőmunkára. 



     

 22

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM: 035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

• Naprakészen vezeti a munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. 

• Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi 

nevelési program alapján végzi. 

Szakemberek együttműködése: 

• Gyermekeink sikeres fejlődése érdekében széleskörű együttműködésre van szükség. 

• Óvodánkban dolgozó minden szakembernek ismernie kell a gyermekeket, és együtt 

kell tevékenykednünk a fejlődés elősegítése érdekében. 

• Kapcsolatot kell tartanunk az iskolával. Az iskolába lépés feltételeinek ismeretén túl, 

nyomom kell követnünk gyermekeink fejlődését, és iskolai előmenetelét. 

• Kapcsolatban állunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, és annak szakembereivel. 

Habilitáció és rehabilitáció:  

Megelőzés és a fejlődési rendellenességek kezelése, fejlesztése. 

Óvodánk kiemelt feladatai közé tartozik. A fejlesztéssel a későbbi kudarcélményeket kívánjuk 

megelőzni. Ugyanakkor az elmaradt készségeket és képességeket is fejlesztjük. 

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde az eddigi igényeket figyelembe véve az alábbi 

érzékszervi fogyatékossági típusokat vonja be az integrált nevelésbe: 

1. Látássérült 

2. Hallássérült 

3. Beszédfogyatékos 

4. Értelmileg akadályozott 

5. Hiperaktív – aktivitás és figyelemzavar 

6. Tanulásban akadályozott 

 

4.5.2 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, 

feladatai az óvodai nevelés során 

A látássérült gyermek: 

Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai 

terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 

Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél is kiemelt szerepet kap a játék, ami tág 

lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz-érzékelés, 

mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Kiemelten fontos a testkultúra 

kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, majd folyamatos 

fejlesztése. 
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Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A 

környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri 

tájékozódás támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál - színek 

helyett - elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A számélmények kialakulását az 

akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is hatékonyabbá teszik, az óvodai 

foglalkozások során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák alkalmazása a Braille-

írás-, olvasás rendszer megtanulását készíti elő. 

Az alig látó gyermekek adottságaik szerint vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) 

életmódra készíthetők fel. 

A gyakorlatilag vaknak tekinthető alig látók (pl. fényérzékelők, színeket felismerők) nevelési 

programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza [2.2. a) pont], de nem hanyagolható 

el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem. 

Az alig látó gyermekek közül a látásukat praktikusan is használók számára olyan fejlesztő 

programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul. 

A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengén látó gyermekek nevelésének 

elveivel 

A gyengén látó gyermekek főleg látásuk útján tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz 

képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják azt használni. Nevelésük speciális optikai 

eszközök segítségével a vizuális megismerés útján történik, de jelentős szerep jut a 

nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor kompenzatív működésének is. 

Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, az ehhez 

szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvilágítás) biztosítása. 

 

A gyengén látó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 

A gyengén látó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 

jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. 

Területei: 

• Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben. 

• A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

• Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

• A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 

• A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt. 
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A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is nehezíti a 

fejlesztés lehetőségét, amely döntően a látássérültek pedagógiája és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredményességet a döntően 

egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja. Ez gyógypedagógiai óvodai ellátásban 

valósulhat meg. Abban az esetben, amikor az enyhébb látási sérülésekhez enyhébb 

fogyatékosságok csatlakoznak, akkor az integrált óvodai nevelés is lehet eredményes. 

 

A súlyosan hallássérült - siket - és enyhébben hallássérült - nagyothalló – gyermek: 

A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata - a korai pedagógiai és 

audiológiai gondozásra építve - a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, 

fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába 

lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a 

hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon 

befolyásoló egyéb tényezőktől (például mentális állapot, szociokulturális környezet stb.). 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 

Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a 

hallássérült gyermekeket. 

A fejlesztés feladatai: 

A súlyos fokban hallássérült - siket - gyermekek óvodás életkorban történő fejlesztési feladata 

a nyelvi kommunikáció rendszerében a hallás fejlesztése, a hangos beszéd aktív használatának 

építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció. 

Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek 

hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait. 

Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni. 

Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet 

fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. 

Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget, érthető 

kiejtésre nevelést. 

A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék legalább 300-400 

szó terjedelmében a hozzájuk intézett kérdéseket, közléseket, azok globális szóképi 

felismerését, mondatba foglalt formában is. 

Az enyhe fokban hallássérült - nagyothalló - óvodás korú gyermekek az emberi beszédhang, a 

környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve, 
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általában spontán (hallókészülék segítségével), esetenként azonban csak speciális segítséggel 

indul meg. 

A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció 

megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a 

szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség 

folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek különböző mértékben 

közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 

A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, 

szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek 

használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés 

rendszerébe. 

 

A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek:  

A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan sérült mozgáskorlátozott) gyermek 

óvodai nevelése során kiemelt feladat a speciális, egyénre szabott eszközök használatának 

kipróbálása, megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb 

megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatok megszereztetése, a 

megtanult mozgás alkalmaztatása. Az óvodában biztosítani kell - a gyermek állapotának 

megfelelően - az akadálymentes közlekedést, a megfelelő mozgás- és életteret (az ehhez 

szükséges eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra 

nevelés elvét. A mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított 

mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét 

átszövő feladat. 

A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon kívül 

még más - érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés - is nehezíti a fejlesztés lehetőségét. 

Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek: 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos óvodás 

korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a 

kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a 
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gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint 

gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek: 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése a korai fejlesztésre épül. A 

kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást 

figyelembe vevő képességfejlesztésük kellő időt, alkalmat biztosít: 

• az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére, 

• a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció 

fejlesztésére, 

• a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

• az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

• az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal 

kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. 

Az egymáshoz való közeledés, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztése a csoportos 

foglalkozásokon valósítható meg. 

 

A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek: 

A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy 

szenzomotoros problémája (megkésett beszédfejlődés, centrális dyslalia, súlyos 

orrhangzósság stb.), illetve a beszédhibához csatlakozó tanulási és/vagy magatartási zavara 

miatt eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek 

gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes szókincsben, a 

beszédmozgásokról szerzett emlékképek felhasználásának hiányában, a grammatikai 

fejletlenségben, az utánzóképesség gyengeségében nyilvánul meg. 

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó 

intenzív, komplex - az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét szem előtt tartó - nevelési 

környezetben valósulhat meg. 

Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve a 

vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális terápiák alkalmazása (diszlexia-

prevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) segít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

elérésében. 
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4.6. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek. 

Nevelésük, fejlesztésük: 

A tanulási zavar jellegzetes tünete, a figyelem zavarai, ami lehet nehezen rögzíthető figyelem 

éppúgy, mint letapadó. Előfordul, hogy a figyelem szelektáló funkciója nem működik 

megfelelően. Zavar keletkezhet az érzékelésben, ill. a motorikum területén, ami szintén 

tanulási nehézséghez vezet. A tanulási nehézségekből kialakulhatnak viselkedési 

rendellenességek, amelyek valójában stratégiák a kudarcok kezelésére (bohóckodó, nyafogó, 

szélsőséges érzelmi reakciót adó), de a gyermek testi tüneteket is produkálhat másodlagosan. 

A tanulási nehézséget általában több ok együttes hatása okozza. Hozzájárulhatnak társadalmi 

okok, káros szokások, (túl sok televízió nézés), de lehet genetikai háttere is. Az okok között 

szerepelhetnek lelki eredetűek is: traumák, önértékelési zavarok, szülő-gyerek kapcsolatban 

fennálló, ill. más családi problémák, pedagógussal való konfliktus. 

 

Ezen okok következtében: 

• az idegrendszeri struktúrák érése lelassul, 

• egyes részterületein lemarad, 

• az egyes területek közötti kapcsolat nem alakul ki, vagy labilis marad, 

• hibás kapcsolatok jönnek létre. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

Egyéni képességfejlesztés, rendszeres, tudatosan szervezett és tervezett kötetlen és kötelező 

tanulási helyzet létrehozása. 

A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség terén 

mutatkozó részképességbeli hiányosságok pótlása. 

A fejlesztési feladatok meghatározása és dokumentálása egyéni fejlesztési terv formájában 

történik, melyben a végrehajtásban közreműködő óvodapedagógus évente egy alkalommal 

rögzíti a fejlesztés eredményét. 
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4.7 Tehetséggondozás 

Célja: 

• Átlag feletti képességek felismerése és kibontakoztatása 

• Magas szintű kreativitás biztosítása 

• Feladatelkötelezettség tudatosítása 

Feladata: 

1.  Átlag feletti képességek fejlesztése az óvodás gyermeknél 

• Elvont gondolkodás, verbális és számgondolkodás alakítása 

• Jó memória és beszédkészség fejlesztése 

• Gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás segítése 

• Speciális képességek (zenei hallás, ábrázolóképesség, pszichomotoros koordináció, 

matematikai képességek stb.) fejlesztése 

• Alkalmazkodó képesség javítása 

2.  Kreativitás területén 

• Nyitottság, felfedezés élményének biztosítása új tapasztalatok nyújtásával 

• Rugalmas és eredeti gondolkodásra késztetés 

• Fogékonyság az újra, különös tevékenységekre, alkotásokra, gondolatokra 

• Kíváncsiságra épülő gondolkodás, cselekvés segítése 

3.  Feladatelkötelezettség 

• Kitartásra, állhatatosságra nevelés 

• Önbizalom, én-erő, hit saját képességében, hogy fontos dolgot tud létrehozni – 

mindezen tulajdonságok erősítése 

• Elmélyült érdeklődés, lelkesedés képességének fejlesztése 
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5. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

5.1 Személyi feltételek 

• Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje 

alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, 

óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 

• Az óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek 

személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész 

időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésünknek. 

• A pedagógiai munkához szükséges az óvodapedagógusok napi 2 óra átfedési ideje, 

különösen a mikro-csoportos és párhuzamos tevékenységek megszervezéséhez, a 

differenciált nevelő-fejlesztő tevékenységhez, valamint a séták, kirándulások, a 

környező világ megismeréséhez van szükség. 

• Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség, 

tapintat és az empátia. 

• Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt, egymás támogató munkája hozzájárul az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

• Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka és a pedagógiai asszisztens 

munkája is hozzátartozik. Célunk az óvodapedagógus és a nevelőmunkát közvetlenül 

segítő munkakör összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága érdekében és a 

dajkák, pedagógiai asszisztensek nevelőpartneri rangra emelése. 

• Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így 

megszerzett ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába. 

• A program megvalósításához szükséges továbbképzések témáját, és a 

továbbképzésekben résztvevő óvodapedagógusok névsorát, az éves továbbképzési terv 

tartalmazza. 

• A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak 

megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is. 
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Programunk sikeres végrehajtásához az alábbi személyi feltételek szükségesek: 

Beosztás Létszám 

Intézményvezető 1 

Intézményvezető helyettes 2 

Tagintézmény vezető Tagintézményenként 1 

Óvodapedagógus 

A teljes nyitva tartás ideje alatt a 
gyermekekkel minden csoportban 

óvodapedagógus foglalkozik, 
óvodapedagógusonként és csoportonként 

összesen napi két óra átfedési idővel. 

Dajka Óvodai csoportonként 1 

Pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 

Óvodatitkár 1 

Egyéb alkalmazott 3 

 

5.2 Tárgyi feltételek 

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges, jogszabályban 

rögzített tárgyi feltételekkel. Épületeink alkalmasak a biztonságos, jogszabály szerinti 

működésre. 

Folyamatosan fejlesztjük a technikai felszereltséget. Minden óvodában számítógép segíti a 

munkát, tagóvodánként található CD lejátszó, fényképezőgép, nyomtató, fénymásoló 

készülék. Internet hozzáférést kapott minden telephely. 

 

5.3 Az óvodai élet megszervezése 

A nevelés tervezése 

A tervezés tudatos és átgondolt folyamat, amelynek során figyelembe vesszük azt, hogy az 

egyes gyermekek fejlődési üteme más és más lehet, sőt a fejlődés dinamikája is egy-egy 

gyermek esetében a különböző területeken eltérhet. A tervezés előzménye a gyermek és a 

család előzetes megismerése, hiszen a tervezésnek abból kell kiindulnia, ami a gyermeket 

körülveszi, ami a gyermekre hat. 
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A gyermekcsoport fejlesztése, fejlődése folyamatos tervező munkát igényel. A tervezés éppen 

ezért csak az adott csoportra szólhat, amely nem egy merev, megmásíthatatlan adminisztráció, 

hanem maguk a gyermekek, az aktualitás, a fejlődés az, ami irányítja ezt a folyamatot. 

Hosszú távú tervezés – Tematikus terv: 

A hosszabb távra történő tervezés a célkitűzések, témakörök, feltételek közös élmények 

átgondolását jelenti. 

Az óvodában a tevékenységek alapritmusát az évszakváltás adja, amelyeket az ünnepek és 

hétköznapok tagolnak. Az éves tervezésnél ezt a szempontot figyelembe kell venni. 

Tervezéskor a fokozatosság, folyamatosság elvét kell követni. 

Az éves anyaggyűjtést az alábbi dokumentumok alapján állíthatják össze: 

• „A Mi óvodánk” helyi pedagógiai program 

• Az adott időszakra vonatkozó óvodai nevelési év munkaterve 

• A programhoz mellékelt ajánlás 

Rövid távú tervezés – negyedéves terv: 

A negyedéves tervet a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplóban kell rögzíteni. 

• Nevelési feladatok tervezése (Egészséges életmód, közösségi nevelés, játék, munka, 

anyanyelvi nevelés) és értékelése. Tartalmazza a csoportra vonatkozó szokás – 

szabályrendszereket.   

• Szervezési feladatok (séták, megfigyelések, eszközbővítés, programok) 

• Tevékenységi rendszer fejlesztési terve (tevékenységek szerint). 

Heti terv: 

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok a tematikus terv alapján egy hétre lebontva 

konkretizálják a tanulási tevékenységeket. A heti terv módosulhat az élethelyzet, az időjárás, a 

spontán helyzetek, a gyermekek fejlődési üteme, igénye, az élmények és az aktuális feladatok 

szerint. Nem napokhoz kötött tevékenységet jelent, hanem a környezeti téma köré 

csoportosítva, azt körbejárva, a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, 

növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével 

valósul meg.  

A napi felkészülés során konkretizálódnak az óvodapedagógus feladatai. Pontosan végig kell 

gondolni, hogy a gyermekek napi tevékenységrendszerébe hogyan épülnek be a 

kezdeményezések, a kezdeményezett játékok, játékos tevékenységek, a kötelező 

foglalkozások, mindig szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 
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A csoportnapló kötelező tartalma: 

• A gyermekek nevét és óvodai jele 

• A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a 

három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a 

sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik 

bölcsődések voltak 

• A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve 

• Napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek 

• A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban 

• Nevelési éven belüli időszakonként: a nevelési feladatok, a szervezési feladatok, a 

tervezett programok és azok időpontjai 

• A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában 

meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemei 

• Értékelések 

• A hivatalos csoportlátogatások, a látogatás célja, időpontja, a látogató neve és 

beosztása, a látogatás szempontrendszere és az eredmény 

• Feljegyzés a csoport életéről. 

 

Napirend és heti rend: 

Napirend 

06:30 – 12:00 

Játék, szabadon választott tevékenység, tisztálkodás, folyamatos 

tízórai, komplex (kötött, kötetlen) tevékenységek, foglalkozások, 

játék a szabadban, mozgásos játék és élményszerző séta. 

12:00 – 13:00 Tisztálkodás, ebéd, a hazajáró gyermekek hazabocsátása 

13:00 – 15:00 Csendes pihenő, mese vers, altató. 

15:00 – 15:30 Ébredés, tisztálkodás, uzsonna. 

15:00 – 17:00 Játék a csoportszobában, vagy a szabadban. 
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Heti rend 

 3-4 évesek 4-5 évesek 5-7 évesek 

Komplex nevelési 
területek 

Külső világ 1x  

Rajz, mintázás 1x  

Ének-zene 1x 

Mese-vers - minden 
nap 

Külső világ 2x  

Rajz, mintázás 1x 

Ének-zene 1x 

Mese-vers - minden 
nap 

Külső világ 2x  

Rajz, mintázás 2x 

Ének-zene 1x 

Mese-vers - minden 
nap 

Kötött foglalkozások 

Testnevelés 1x 

Mozgásos játékok – 
mindennapos 

testnevelés naponta 

Testnevelés 1x 

Mozgásos játékok – 
mindennapos 

testnevelés naponta 

Testnevelés 2x 

Mozgásos játékok – 
mindennapos 

testnevelés naponta 

 

A komplexen tervezett foglalkozásoknak nincs előre meghatározott időpontja, hiszen 

beleépülnek a nevelési folyamat egészébe. Megvalósításának időtartamát mindig az adott 

gyermekcsoport összetétele és figyelmének tartóssági szintje határozza meg. 

Napi- és heti rendünk állandó eleme a mozgásfejlesztés és a mese-vers. 

A heti rendben sehol sem szerepel külön az anyanyelvi nevelés, mert az olyan komplex és 

tervezett tevékenység, amely az óvodai nevelés teljes egészét áthatja. 

 

A helyi adottságoknak és igényeknek megfelelően szervezhető, térítésmentes, speciális 

foglalkozások: 

• Logopédiai fejlesztés - szükség szerint, a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei 

végzik 

• Ovi-torna - tagóvodánként igény szerint 

• Zene-ovi - tagóvodánként igény szerint évi 20 óra 

• Gyermektánc - szükség szerint 

• Egyéni fejlesztés – szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végzik 

 

A tanulási folyamat kezdete: 

3-4 évesek November 1-től május 31-ig 

4-5 évesek Október 1-től május 31-ig 

5-6-7 évesek Szeptember 15-től május 31-ig 
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5.4 Az óvodában folyó nevelőmunka ellenőrzési, mérési, minőségfejlesztési 

rendszere 

5.4.1 A gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése  

Programunk célja a harmonikus személyiségfejlesztés olyan szintű megvalósítása, amely 

biztosítja a sikeres iskolakezdést és az iskolai beilleszkedést. Célunk eléréséhez szükséges a 

fejlesztő folyamat ellenőrzése az óvodába lépéstől az iskolába lépésig. Ez magába foglalja 

egyrészt a gyermek és környezetének, fejlődési jellemzőinek, másrészt a nevelői hatékonyság 

tudatos nyomon-követését. 

Programunk fontos eleme, jogszabály szerint, az óvodás gyermekek fejlődésének 

folyamatosan nyomon követése. A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció, a 

Fejlődési lap a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely 

tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció - Fejlődési lap – tartalmazza: 

• a gyermek anamnézisét, 

• a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), 

valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel 

kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, 

• a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, 

• amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a 

fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, 

• a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

• a szülő aláírását, mellyel igazolja az évente két alkalommal történő tájékoztatást. 

Indokolt esetben kezdeményezzük, a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. Az óvoda a 

gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de 

legalább félévenként - rögzíti. Feljegyezzük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, 

megállapításokat, javaslatokat és félévente fejlesztési tervet készítünk. 

A Fejlődési lap szempontjai alapján tájékozódhatunk a család szociokulturális jellemzőiről, jó 

eszköze az anyával való kapcsolatfelvételnek is. Segítik az óvodapedagógust, hogy az óvoda 

mindennapi életében a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a gyermek 

jellegzetes viselkedésmódjára. Segítségével könnyen kiszűrhetők a részfunkció-zavaros, 

neurotikus tünetes gyermek, és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető. 

Fontos, hogy felfigyeljen a nevelő a gyermek kiváló adottságaira is.  
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A megfigyelések lehetőség szerint természetes helyzetben, alkalmazott megfigyeléseken 

alapuljanak, esetenként játékos, egyéni vizsgálaton.  

 

A gyermekek megfigyelése 

Óvodánk sikerkritériumát a „Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén” programelemek 

tartalmazzák. Ehhez viszonyítjuk a gyermekek fejlettségi állapotát. 

 

DIFER-mérés: 

Az IPR bevezetésével a 4-5-6 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mérése a 

tesztek rövidített változatával történik. A mérés eredményei alapján tervezzük a gyermek 

fejlesztését az Egyéni fejlesztési mappába kerülnek. A bemeneti értékekre épülő Egyéni 

fejlesztési terv alapján egyéni képességfejlesztést végzünk minden halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeknél. 

 

Fejlesztendő területek: Mozgás, testséma, tájékozódás, térbeli mozgás, figyelem, 

finommotoros koordináció, nyelvi kifejezőképesség, szociális érettség, értelmi fejlettség. 

 

Értékelés: 

A gyermek önállósodása és a szokásrendszer kialakítása, mélyítése szempontjából lényeges, 

hogy a gyermeki tevékenység ellenőrzését értékelés kövesse. Ez lehet közvetlen vagy 

közvetett. 

Közvetlen értékelés a nevelés gyakorlatában zajlik, az ellenőrzés kísérője. Az értékelés erősíti 

a gyermekek értékekhez való viszonyát, értékrendjének formálódását.  

Értékelés során a nevelő arra mutat rá, hogy a gyermeki tevékenységben az eredmény vagy 

kudarc mivel magyarázható.  

A nevelő a közvetlen értékeléssel értékelési mintát is felkínál a gyermeknek. 

Fontos nevelési szempont, hogy az értékelés folyamatos, reális legyen, és mindig 

tartalmazzon „pozitív” megerősítéseket.  

Közvetett értékelés: A pedagógiai hatékonyság szempontjából elengedhetetlen, hogy az 

óvodapedagógusok a gyermeki tevékenységet hosszabb táv áttekintésével is elemezzék, 

értékeljék, ebben az esetben az óvodapedagógus fejlesztési tervet készít, amely segíti a 

további tervező, fejlesztő munkát. Célszerű az ilyen jellegű értékeléseket a tervciklusokhoz 

igazítani. (Pl. negyedéves, éves, hároméves) 

A csoport értékelését a csoporttal foglalkozó nevelők a csoportnaplóban írásban rögzítik.  
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Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, vagy sni gyermekek értékelésénél 

fontos olyan szakemberekkel is konzultálni, akik kompetensek a gyermek értékelésére és egy 

másfajta megközelítésben segíthetik a gyermek aktuális állapotának megítélését.  

 

A feljegyzések időpontja: 

• 3-4 éves korban, novemberben az elfogadási időszakról, a gyermek fejlettségi 

állapotáról májusban történik értékelés. 

• 4-5-6 éves korúaknál novemberben és májusban a gyermek fejlettségi állapotáról 

történik értékelés. 

• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél a fejlesztési terv elkészítése havonta, 

a szülő tájékoztatása a gyermek fejlődéséről háromhavonta történik. A jelentősebb 

változást, fejlődést vagy visszafejlődést bármely időszakban bejegyezhetjük. 

 

5.4.2 A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése 

Az ellenőrzés és értékelés elengedhetetlen része a nevelőmunkának. Célja a reális helyzetkép 

rajzolása a folyamatban lévő munkánkról, információ gyűjtés a pedagógiai gyakorlat segítése 

és fejlesztése érdekében. 

 

Az ellenőrzés kiterjed:  

• Minden írásos dokumentumra: Hosszú távú tervezés – tematikus terv 

Rövid távú tervezés – negyedéves terv 

Heti terv 

• A pedagógiai munka feltételrendszerének megteremtésére 

• A gyakorlati munka minőségének feltárására, a helyi nevelés hatékonyságának 

elemzésére, a pedagógiai program értékelésére 

A Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti a vezető beosztásban dolgozók feladatait, 

munkamegosztását.  

Fontos, hogy az értékelés, a gyakorlati munka elemzése számadást, visszajelzést jelentsen, 

melyben megnyilvánul az eredményesség és hiányosság egyaránt. 

Az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása az elfogadott elvek 

számonkérése motiváló az értékelés folyamatában. 

Az óvoda éves munkatervében ütemezi az ellenőrzéseket. 
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Félévkor és év végén összegző értékelés készül. Kéthavonta munkaértekezleteken egy-egy 

részterület elemzésére kerül sor.(beszoktatás, önkiszolgáló munka folyamata, 

gyermekvédelem, stb.). 

Kéthavonta a vezetői értekezleten a hosszabb távú értékeléshez összegzik az adott időszak 

tapasztalatait. 

 

A pedagógus munkájának értékelési szempontjai: 

• A nevelőmunka színvonala, hivatástudat, felelősségérzet, önképzés és 

továbbképzéseken való részvétel 

• Pedagógiai módszertani felkészültsége  

• Kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó képessége a gyermekkel, szülőkkel, 

kollégákkal 

• Probléma-érzékenysége a nevelőmunkában (ötletesség, kreativitás, a nevelőmunka 

eredményességének javítása érdekében, pályázatokon való részvétel) 

• Adminisztrációs tevékenység 

• Részvételének aktivitása az óvoda kulturális, szabadidős és egyéb rendezvényein 

• Rendszeres tájékozódás az óvodapedagógusokra vonatkozó eredményekről, 

lehetőségekről 

• Szakmai önállóságra törekvés, szakmai nézetek megfogalmazása, indoklása 

A tagóvoda-vezetők nevelési év elején tervezik a nevelési év kiemelt feladatainak 

megfelelően az ellenőrzésüket. Az intézményvezető és helyettesek ellenőrzési tervét a 

Munkaterv melléklete tartalmazza. 

 

5.4.3 A helyi pedagógiai program értékelése 

A helyi program megírása az óvodavezető és a nevelőtestület közös munkájának az 

eredménye. Az óvodavezető feladata a program végrehajtásának átfogó ellenőrzése és 

értékelése. 

A munkaközösség szerepet vállal abban, hogy az óvodapedagógusok egymás tapasztalatait, 

megismerjék, segítsék egymás gyakorlati munkáját. 

• Folyamatosan értékelni kell a program feladatrendszerét. 

• A bevezetést követő első év végén értékeljük, elemezzük munkánkat. 

• Bevezetést követő 3 évenként a nevelési folyamatot a kimenet oldaláról is szükséges 

megvizsgálni: Milyen eredményeket hozott a program? A nevelőtestületet milyen 
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mértékben befolyásolta a program megvalósítása? Milyenek a szülők, fenntartó, iskola 

visszajelzései? 

• Teljes partneri kör elégedettségének, elégedetlenségének vizsgálata. Gyakorisága: 5 év 

Ebben az ellenőrző és értékelő munkában szakértő, illetve szaktanácsadó közreműködése is 

szükséges. 

 

5.4.4 Belső önértékelés 

A minőségi munkavégzést az élet minden területe megköveteli. Célunk a partnerközpontú 

működés megvalósítása és a cél érdekében az együttműködés elemi feltételeinek és 

szabályainak kidolgozása. 

Minőségfejlesztési feladatainkat a partnerek igényeiből és elvárásaiból kell kidolgoznunk. 

A belső önértékelés a nevelőmunkánk stabilitását, kiegyensúlyozottságát kívánjuk elérni, 

megvalósulásának sikeressége mindenekelőtt az intézményben dolgozókon múlik. 

 

Tájékozódás a partnereink igényeiről: 

Belső partnereink: Gyermekek 

Szülők 

Intézményünk dolgozói 

Fenntartó 

Külső partnereink: Iskola – az ott működő pedagógusok 

   Szakmai szervezetek 

Tájékozódás módja: Személyes és csoportos beszélgetésekkel, kérdőíves módszerekkel, 

elégedettség és elégedetlenségi vizsgálatokkal, diagramokkal, összehasonlító elemzésekkel, 

adatgyűjtéssel, adatfeldolgozás technikájával. 

 

5.5 Intézményünk kapcsolatrendszere 

5.5.1 Óvoda és Család 

Az óvoda és a család kapcsolatának elvei: 

• A gyermek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok 

egységes értelmezése és megvalósítása 

• A kölcsönös bizalom és segítségnyújtás kialakítása, együttműködés 

• Az óvoda és a család nevelési sajátosságainak kölcsönös megismerése 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

• A gyermek fejlesztésének céltudatos megvalósítása 

• A rendszeres kapcsolattartás megszervezése 

Kapcsolattartásunk tartalma: 

• Óvodakezdés előtt kezdeményezzük a kapcsolat felvételét (családlátogatás óvodába 

érkezés előtt) 

• Ahol szükségét érezzük a tájékoztatás, tanácsadás, segítő szolgáltatások 

lehetőségeinek a megismertetése 

• Egyéni eseteknek megfelelően rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (fejlődés, 

értékelés) 

• Az óvodai szociális szolgáltatások felkínálása (ingyenes étkezés lehetőségének 

biztosítása) 

• A szülők közötti kapcsolatok erősítése az óvodával (közös programok) 

 

Kapcsolattartásunk jellemző formái: 

• Beiratkozás az óvodába: A szülők általában magukkal hozzák gyermeküket, így az 

első személyes kapcsolat már kialakul. 

• Óvodakezdés előtti családlátogatás: A szülőkkel előzetesen egyeztetve az óvodába 

járás előtt felkeressük a családot, ismerkedünk a kisgyermekkel. 

• Családlátogatás: Az óvodába járás időszakában a gyermek fejlődésének megfelelően, 

alkalomszerűen, szülőkkel előzetesen egyeztetve. 

• Szülői értekezletek: Évente több alkalommal, melynek nevelési, pedagógiai témája 

van, valamint az eltelt időszak eredményeiről, közös feladatainkról beszélgetünk.  

• Egyéni beszélgetések: Rövid konzultációra bármikor lehetőség adódik, előzetes 

időpont egyeztetés után, bármikor lehetősége van a szülőnek gyermekéről hosszabb 

véleménycserére. 

• Nyílt napok: A teljes nyitva tartás ideje alatt betekintést kap az óvodai életbe a szülő. 

• Nyílt ünnep: Tagóvodánként a hagyományaiknak megfelelően: Mikulás, Karácsony, 

Anyák Napja, búcsúzás az óvodától 

• Közös rendezvények: Farsang, Majális, stb. 

• Közös kirándulások. 

• A szülők bekapcsolódása az ünnepi előkészületekbe: Szülők kérése alapján, ahol 

bekapcsolódhatnak játékkészítésbe, ünnepeink, hagyományaink ápolásába.  
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• Igény- és elégedettségvizsgálatokkal: A szülők igényeinek, elégedettségének, 

elégedetlenségének a felmérése. Intézkedési terv készítése a feladatok megoldásához. 

A tényleges kapcsolattartási forma kiválasztása, bővítés az óvodapedagógus kompetenciája.   

   

5.5.2 Óvoda és bölcsőde: 

Kapcsolattartásunk jellemző formái: 

• Kölcsönös látogatások: az óvodapedagógusok részéről az óvodába bekerülő bölcsődés 

gyerekek meglátogatása a bölcsődében. A bölcsődei gondozók látogatása a leendő 

óvodás gyerekekkel az óvodában, majd a bekerülő gyerekek meglátogatása az első 

óvodai évben. 

• Az óvoda nevelési programjának megismertetése a bölcsődei gondozókkal is. 

• Szakmai tanácskozások: a szakmai kapcsolat folyamatos ápolása. 

• Részvétel az óvodai és a bölcsődei rendezvényeken. 

 

5.5.3 Óvoda és az iskolák 

Kapcsolattartásunk jellemző formái: 

• Kölcsönös látogatások: Az első osztályosokat volt óvó nénijük október hónapban 

meglátogatja. A leendő első osztályos tanítók áprilisban ismerkednek az óvoda 

nagycsoportosaival.  

• Szülői értekezlet: Lehetőséget biztosítunk a leendő első osztályos tanítóknak szülői 

értekezleten való részvételre, ahol tájékoztatja a szülőket az iskolába lépés teendőiről.  

• Gyermekek látogatása az iskolába: Ismerkednek az iskolai környezettel, találkoznak a 

tanítóval. 

• Szakmai tanácskozások: A szakmai kapcsolat folyamatos ápolása, egymás nevelési 

értekezletein való részvétel.  

 

5.5.4 Óvoda és Fenntartó 

Kapcsolattartásunk jellemző formái: 

• Az óvodavezető szakmai és gazdálkodási beszámolója. 

• Rendszeres vezetői értekezletek, kölcsönös tájékoztatás, egyéni beszélgetés. 

• Rendezvényeinken, ünnepségeinken, értekezleteinken a Polgármester, az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke és tagjainak rendszeres részvétele.  
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• Gyámügyi előadóval (vagy családsegítővel) a kapcsolat a veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű gyermekek esetében. 

 

5.5.5 Óvoda és a közművelődési intézmények 

Kapcsolattartásunk jellemző formái: 

• Gyermekműsorokon való részvétel. 

• Könyvtárlátogatás – foglalkozások a könyvtárban. 

• Közös program szervezése – farsang, hangszeres bemutató. 

• Helytörténeti múzeum látogatása – anyaggyűjtés. 

• Kiállítások megtekintése. 

 

5.5.6 Óvoda és az egészségügyi szervek 

Kapcsolattartásunk jellemző formái: 

• Védőnői hálózat - vizsgálatok a gyermek fejlődésének nyomon követésére, 

regisztrálására minden korcsoportban, tanév elején. Egészségügyi (tisztasági) 

szűrővizsgálatok alkalomszerűen 

• Fogorvos - fogászati vizsgálat évente, minden korcsoportban 

5.5.7 Óvoda és a szakmai szervezetek 

Kapcsolatot tartunk a képző intézetekkel, a Nevelési Tanácsadóval, Speciális Képességet 

Vizsgáló Bizottsággal, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. Folyamatosan figyelemmel 

kísérjük a felkínált szakmai képzéseket, programokat. Szakmai tevékenységünk fejlesztése, 

megújulása érdekében a programunk kívánta szakmai fejlődés elősegítése megkívánja a 

folyamatos és fokozott kapcsolattartást. 

 

5.5.8 A migrációs populáció integrációja 

A nemzetközi vándorlások (migráció) hazánkra gyakorolt hatásait tekintve figyelembe 

vesszük, hogy az óvodai nevelésben olyan gyerekek is részt vehetnek, akiknek családjai 

Magyarországra települtek át, vagy szülei huzamosabb ideig vállalnak itt munkát.  

Óvodai nevelési programunkban olyan készségek fejlesztése is a cél, mint a kognitív, az 

eszköz jellegű (kommunikációs képességek fejlesztése) és a szociális készségek (kötődés, 

érdekérvényesítés, társadalmi szerepekre való felkészítés) fejlesztése.  

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében 

biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló 

integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 
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Feladatunk: A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, 

nevelése, fejlesztése a magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében: 

• A család a szocializáció első színtere. 

• Erősítjük családi nevelést. 

• A szülők gyermekük iránti felelősségérzetének kialakítására, megtartására törekszünk. 

• Személyes kapcsolat alakítunk ki a szülőkkel. 

• A családok szociális különbségeiből adódó hátrányok kompenzálására törekszünk. 

• A szülőket szakszerűen segítjük a gyermeknevelésben. 

• A gyermeknevelés szakmai támaszrendszerének kiépítésére törekszünk. 



    

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM: 035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

6.Programunk tevékenységformái 

6.1 A játék 

A játék a gyermekek kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a mozgást, az egész személyiséget és a 

kreativitást fejlesztő, élményt adó tevékenysége.  

A kettő kölcsönhatásban áll egymással. A játék komplex módon fejleszti a gyermekek 

mozgását, értelmi képességeit, a beszédfolyamatokat, szocializációt. 

Fejlődik társas viszonya, mert az együttes játék, szabályok, normák betartására készteti.  

Ugyanakkor mindez visszahat a játéktevékenység fejlődésére a játék formáinak és 

tartalmának gazdagodására. 

A játék csak akkor tölti be szerepét, ha a benne rejlő nevelési lehetőségeket tudatosan 

használjuk fel, ha azon sajátosságait fejlesztjük, melyek által kifejti hatását. 

Így: önkéntességet, önállóságot, kezdeményezőkészséget, mások mozgósításának képességét. 

Célja: 

• A természeti és társadalmi környezet hatásainak újraélésével az ismeretek mélyítése, 

pszichés zavart okozó tudatalatti tartalmak felszínre hozása, és feldolgozása. 

• Játék és mozgásigény kielégítése. 

• A játékkészség fejlesztése (a gyermek eljuttatása az elmélyült, kitartó, alkotó jellegű 

játékig). 

Feladata: 

• Óvodapedagógusi feladatunk az egyén és a csoport sokirányú és tudatos megfigyelése, 

a gyermeki játéktevékenységek feltételeinek megteremtésével a szabad, kötetlen 

játékélet biztosítása 

• A játék, mint az egyik legtermészetesebb gyermeki megnyilvánulás uralja a 

kisgyermekkori fejlődést. Törekedjünk arra, hogy a gyermekeknek (életkori 

sajátosságuknak, fejlettségüknek megfelelően) legyen lehetőségük minden játékfajta 

gyakorlására, a gyakorlójátéktól a szerepjátékon át (bábozás, dramatizálás, 

barkácsolás) a konstrukciós és szabályjátékig. 

• Kísérjük folyamatosan figyelemmel az egyes gyermekek és csoportok játékát, azok 

elmélyültségét, szervezettségét, hangulatát.  

• Vegyük észre a fejlődésben lemaradtak veleszületett, vagy környezeti ártalmak okozta 

problémáit 

• Segítsük a kiváló képességek kibontakozását.  
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• A játék nyújtotta kommunikációs helyzetekben, használjuk ki a gyermekek anyanyelvi 

nevelését. 

• Problémamegoldó és kreatív tevékenység legyen 

A játéktevékenység színtere a csoportszoba és udvar.  

A gyermeki öntevékenység, önfejlesztés és fejlődés érdekében elismerjük mind a spontán, s 

mind az óvodapedagógus által kezdeményezett és direkt módon irányított játékot (énekes-

mozgásos és egyéb szabályjátékok). Az óvodapedagógus minta, bevonható, segítő és 

kezdeményező egy személyben. 

A gyermeknek módjában áll nézelődni, válogatni, töprengeni, s végül a számára legvonzóbb 

játéktevékenységbe belefogni.  

A gyermekek az óvodába lépéstől a hazaindulásig minden szabadidejükben maguk 

dönthetnek arról, hol, mit, mivel fognak játszani, és hogy az általuk használt eszközt mikor és 

kinek kívánják továbbadni. 

A gyermekek elhozhatják otthonról kedvenc játékaikat, melyeket az óvodai játékokon való 

megegyezés szabályai szerint használhatnak. A játékon való osztozkodás a szabad egyezkedés 

tárgyát képezi. Konfliktushelyzetben az óvodapedagógus akkor avatkozik be, ha segítsége 

nélkül a helyzet nem oldódik meg. Döntését fokozott körültekintéssel hozza meg. 

Fontos feltétel a csoportszobában való szabad rendelkezés, annak kreatív használata. 

Minden gyermek szabadon választhat társat a játékhoz. A szabad társválasztás magában 

foglalja a „nem választást”, a félrehúzódás, egyedüllét lehetőségét is. Ehhez a gyermeknek 

éppúgy joga van, mint a hozzá közeledőt elutasítani, ha nem kíván vele együtt tevékenykedni.  

A csoportszoba berendezése a játéktémának megfelelően átrendezhető a legoptimálisabb 

játékhely érdekében.  

Így alakul ki a gyermekekben a szempontok figyelembevételének képessége, a dönteni tudás, 

a szituációhoz való alkalmazkodás. 

Szabályt olyan szempontból érdemes kialakítani a fent említett játékon való megegyezésen 

kívül, hogy az eszközöket ne rongálják, a nem kívánt játékokat pedig tegyék a helyére a 

„viszonylagos rend” érdekében. A játék elrakást rugalmasan kezeljük. A reggeli étkezés és a 

kötetlen foglalkozások lebonyolíthatók úgy, hogy csak a szükséges helyet szabadítjuk fel. 

A pedagógus mindig együttműködő, segítőkész partner. Tudatos jelenléte biztosítja az 

élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. 

A gyermekek játékához biztosítja a feltételeket, beavatkozása pedig olyan mértékű, amelyre 

az adott gyermeknek szüksége van: igény és szükség szerint együtt játszik, magatartása 

támogató, serkentő és ösztönző. 
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Segíti a bátortalan, elesett, szomorú gyermeket, a fékteleneket pedig megszelídíti. 

Biztosítjuk az összefüggő, hosszú játékidőt, kiemeltnek tartjuk a szabad játék túlsúlyának 

érvényesülését.  

Játékidőben kerül sor a komplex tevékenységi területekre. 

 

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a játéktevékenységben: 

A játékban kialakuló társas kapcsolatok fejlesztik a beszédet, a szerepvállalás, követés során 

gyakorolják a gyermekek az odaillő hanglejtést, mimikát.  

Gondolkodtató, cselekedtető játékban fejlődik a gyermek gondolkodása, kifejezőképessége. 

Olyan szituációkat teremtünk, melyben a gyermek megfigyel, felfedez, új ismereteket szerez, 

gondolkodik, mindenről beszélhet, és kérdéseire választ kap. A gyermek is megválaszolja a 

hozzá intézett kérdéseket, a gyermekek párbeszédeket folytatnak, alkalmazzák a kérdést, 

felszólítást, kijelentést. 

 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• A gyermekek értelmi, érzelmi, társas kapcsolatait a játék szervezi. 

• Játéktevékenység közben fejlődik kommunikációs képességük. 

• Fejlődik problémamegoldó gondolkodásuk, jellembeli és akarati tulajdonságuk.  

• Társas viselkedésükben megjelennek a tanult viselkedési szabályok.  

• A gyermekek képesek egyazon játéktémában együttesen részt venni, kialakul az 

együttjátszás, együttműködés képessége 

• Játékukban képesek a cselekvések összehangolására 

• Megértik, elfogadják társaik elgondolásait, tevékenységük logikáját 

• Alkalmazkodnak a játékszabályokhoz 

• Bonyolult építményeket képesek kreálni 

• Maguk kezdeményeznek játékot 
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6.2 Verselés, mesélés 

A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására.  

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s 

a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. 

Ez a folyamat a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

 

Célja: 

• A gyermekek életkorának megfelelő irodalmi élmények nyújtásával a mese, vers, 

később a könyv megszerettetése.  

• A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek megalapozása az érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésük és a pozitív világképük kialakulásának elősegítése.  

• A naponkénti találkozás az irodalommal – az irodalmi nyelv épüljön be a gyermekek 

passzív, illetve aktív szókincsébe, beszédébe.  

• Beszédhelyzetek teremtésével és a helyes mintaadással az anyanyelv ápolása, 

fejlesztése.  

• Viselkedési, konfliktuskezelés, konfliktus-megoldás, modellekkel való találkozás 

lehetőségének felkínálása a gyermekhez közel álló módon és formában. 

Feladata: 

• A feltételek megteremtése az irodalmi élmények maradéktalan befogadásához. 

• Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése, a feltételek megteremtése, fenntartása 

változatos, az életkori sajátosságoknak megfelelő irodalmi anyag nyújtásával. 

• A felhasznált irodalmi anyagok módszertani tudatossággal történő válogatása a népi, a 

klasszikus és a kortárs irodalmi művekből, óvodai programunk megvalósításához 

kapcsolódó kötelező/ajánlott szakirodalom jegyzék alapján Csak a művészi értékű 

irodalmi alkotás biztosítja a gyermek számára az esztétikai élményt. 

• A napirendben is kiemelt helye van a mesélésnek. Az igazi meséléshez csendre van 

szükség, amit kellő pedagógiai tapintattal teremtünk meg. Az óvodapedagógus 

feladata megfelelő hangulat és nyugodt körülmények megteremtése a mindennapi 

meséléshez.  

• Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - 
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beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel - az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. 

• Az irodalmi anyag előadása, átélése legyen örömforrás a gyermekeknek és az 

óvodapedagógusnak egyaránt.  

• Az igényesen válogatott, életkornak megfelelő meséskönyvek, bábok, gyermekméretű 

bábparaván mindenkor álljanak a gyermekek rendelkezésére. 

 

Az irodalmi nevelés egyéb lehetőségei a nap folyamán: 

A mesélésre jó alkalom adódik a délutáni pihenés előtt. Ekkor mondhatunk hosszabb, illetve 

folytatásos meséket, feleleveníthetjük az ismertebbeket is. Ezek mindig nyugtatók, ringatók, 

kedves történetek legyenek.  

 

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei bábozás és verselés, mesélés során: 

Bábozás során arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy gyakorolják, hogyan tudnak bánni a 

hangjukkal. A visszahúzódó gyermeket is motiválhatjuk bábbal, hogy „mögé” bújva 

megszólaljon. Ha a gyermek saját maga által kitalált szöveggel bábozik, fejlődik képzelete, 

kifejezőképessége, fantáziája. 

Dramatizálás, bábozás során gyakorolják a gyermekek a mondatszerkesztést, párbeszédes 

formát, fejlődik nyelvi emlékezetük. Szókincsük bővül az irodalmi alkotásokban megismert 

és jelentéstartalommal bíró szavakkal. Mese, vers, mondóka a nyelvtanilag helyes mondatok 

formálására, tiszta kiejtésre, kifejező előadásmódra ad lehetőséget. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• A gyermekek szívesen ismételgetnek verseket, rigmusokat. 

• Várják, igénylik a mesehallgatást. 

• Szívesen mesélnek, báboznak és dramatizálnak a kisebbek a maguk szórakoztatására 

is.  

• Tudnak meséket, történeteket kitalálni. 
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6.3 Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

Célja: 

• Örömteli és élmény-gazdag közös ének-zenei tevékenységek által a gyermekek zenei 

érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének formálása és esztétikai fogékonyságának 

alakítása.  

• A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozza zenei 

anyanyelvüket. 

• Légzés, beszédmozgás, mozgáskoordináció fejlesztése. 

• Tiszta, széphangzású éneklés. 

Feladata: 

• Az adott csoport életkorának és képességszintjének fejlettségének megfelelő igényes 

zenei anyag válogatása. 

• A gyerekek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és a zenei 

kreativitásuk alakítása énekes népi játékokkal és az igényesen válogatott kortárs 

művészeti alkotásokkal, melyek fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei 

képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának 

alakításában. 

• A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 

• A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

• A gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, nyelvi képességeinek fejlesztése 

mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei készségfejlesztő játékokkal.  

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: 

Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a 

napi mesélés vagy séták és kirándulások. Tehát ez a feladat sem korlátozható csupán a 

foglalkozások időtartamára. Az éneklés, a zenélés a gyermekek mindennapi tevékenységének 

részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával.  

Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására.  

(csoportszobában vagy kint az udvaron, séta). A komplex foglalkozások inkább 

összefoglalják, elmélyítik a gyermekek ismereteit, és alkalmat adnak a képességek 

fejlesztésére.  

Heti egy alkalommal tervezzük az ének-zene szervezett foglalkozást.  A megvalósítás módja 

már az óvodapedagógus kompetenciájába tartozó kérdés. 
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A zenehallgatást különböző tevékenységekhez is kapcsolhatjuk, mely anyagának 

kiválasztásánál fő hangsúlyt helyezünk a magyar népdal kincseire: tréfás népdalok, párosítók, 

virágénekek, de más népek dalaiból is választhatunk alkalomszerűen. 

A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek- és néptáncok és népi játékok, a hagyományok 

megismertetését, továbbélését segítik. 

 

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az ének, énekes játékok, zenehallgatás során: 

A zenei nevelés jó alkalmat kínál az ének, zene, szöveg, mozgás komplex esztétikai, érzelmi 

hatásának érvényesítésére. Mondókák, versek elősegítik a helyes ritmusban való beszéd 

kialakulását. Ritmusjátékok jól alkalmazhatók beszédhibák javítására. Bővül a szókincs 

fogalompárok gyakorlásakor is (lassú-gyors, halk-hangos, magas-mély). 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• Önállóan és örömmel énekelnek dalokat, mondókákat és játszanak dalos játékokat. 

• Gyermekeink mernek és tudnak tisztán énekelni. 

• Érzik az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusát.  

• Esztétikus, kifejező mozgásra törekednek.  

• Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. 

• A zenehallgatásra szánt műveket figyelmesen hallgatják. 
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6.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Célja: 

• A testséma, énkép megvalósítása, a gyermekek aktivitásából fakadó játékos 

tevékenységek által, a gyermeki élmények és tapasztalatok képi szabad önkifejezésére 

építve.  

• A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá, 

könnyedebbé tételé, az intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása 

• Esztétikai érzék, a szép iránti nyitottság, érzékenység fejlesztése. 

• Finommozgás fejlesztése, ezen belül a lateralitás (kezesség) fejlesztése, a dominancia 

erősítése.  

Feladata: 

• Az ábrázoló tevékenységek tárgyi, hangulati feltételeinek megteremtése, motiválás. A 

gyermekekben az alakítás öröméhez juttatva fel kell kelteni az igényt az alkotásra, az 

önkifejezésre, az esztétikai élmények befogadására. 

• A gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a 

rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és 

eljárásaival.  

• Az egyes gyermekek közti képességbeli különbségeket tekintetbe véve az alkotó, 

alakító tevékenységek tartalmának minőségének fejlesztése. 

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: 

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény 

kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az 

esztétikai élmények befogadására.  

A szükséges eszközök jól elkülönülő és elérhető helyen találhatók. Szervesen beépül a 

játékba, a gyermeki manipulálás a gyakorló játék egyik formája. Szervezett formában minden 

korcsoportban kezdeményezésként jelenik meg a vizuális nevelés. 

Célszerű a vizuális tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolása, hiszen a szabad, 

önálló tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel.  Szoktatás kérdése, 

mennyire képesek a gyermekek környezetüket ilyen széles skálájú tevékenységrendszer 

mellett is rendben tartani.   
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Az anyanyelvi nevelés lehetőségei rajzolás, mintázás, kézimunka során: 

Nyelvi ismeret szükséges már ahhoz is, hogy a gyermek megértse a feladatot, tudja, hogy 

milyen eszközök, anyagok állnak rendelkezésére. Tudatosítjuk a gyermekekben az anyagok, 

eszközök, munkafogások elnevezését, ezeket megtanulják, beépül szókincsükbe.  A lerajzolt 

mesetémák fejlesztik a képzeletet, emlékezetet, fokozzák az alkotási vágyat. Mintázás – 

barkácsolás során a térbeli arányok és irányok, viszonyok megnevezésére kerül sor. Fordított 

a folyamat, amikor azt kérjük a gyermektől, hogy meséljen az elkészült képről. Mindkét 

irányból a vizuális és a verbális kifejezés összhangját mélyítjük el. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• Az ábrázolási eszközöket készség szintjén kezelik. 

• Bátrak és ötletesek az építésben, téralakításban.  

• Élményeiket, elképzeléseiket, képzeteiket vizuálisan ki tudják fejezni, többnyire 

biztonsággal használják a képi kifejezés eszközeit.  

• Színhasználatban érvényesítik kedvenc színeiket. 

• Formaábrázolásuk változatos, emberábrázolásukban megjelennek a részformák és a 

testséma ismerete. 

• A közös munka értékelése során saját műveikkel és műalkotásokkal kapcsolatban 

szóbeli véleményt nyilvánítanak. 
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6.5 Mozgásfejlesztés 

Célja: 

• Fizikailag jól fejlett, testileg, lelkileg egészséges gyermekek nevelése.  

• Az óvodás korú gyermek testi képességeinek sokoldalú fejlesztése, a természetes 

mozgásigény kielégítése. 

• Társra figyelés, állóképesség, ügyesség, erőnlét, fejlesztése. 

Feladata: 

• A mozgáskedv felkeltése, megszerettetése, megőrzése és tudatos fejlesztése. 

• Koordináló képesség, egyensúlyérzék, téri tájékozódás, reagáló képesség fejlesztése. 

• Testséma kialakítása, téri fogalmak megértése, alkalmazása. 

• A nagy-és finommotoros mozgások fejlesztése. 

• Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. 

• A rendszeres, szabadban történő mozgással az egészséges életvitel kialakítása 

• Tartásjavító, az egészség megőrzését szolgáló ovitornák a mozgásszükséglet 

kielégítésének folyamatát képezzék 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszköze. 

A foglalkozásokat leginkább a szabadban, csoport- illetve tornaszobában valósítjuk meg. Az 

udvar felszerelései kiválóan alkalmasak lehetnek a testi képességek fejlesztésére.  

Hosszabb sétát, sőt túrát tehetünk a gyermekekkel a szabadban. Mindenkor nagy gondot 

fordítunk az alkalmazásra kerülő kézi- és tornaszerek, berendezési tárgyak épségére, 

tisztaságára, valamint arra, hogy könnyen elérhetők legyenek, megfelelő számban álljanak 

rendelkezésre.  A szervezési feladatok könnyítése és a gazdaságosabb helykihasználás 

érdekében felhasználjuk a csoportszoba berendezési tárgyait, játékeszközeit. Ötletességgel 

számtalan eszközkombinációt hozhatunk létre.  

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítjük az 

irányított mozgásos tevékenységekkel. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet 

egyéb tevékenységeibe is. 

Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására. 
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A mozgásfejlesztés szervezeti formái: 

• Testnevelés foglalkozás 

• Mozgásos játék, mindennapos testnevelés 

• Játékidőben történő szabad mozgásfejlesztés. 

 

Testnevelés foglalkozás: 

Mindhárom korcsoportban az óvodapedagógus által szervezett kötelező tevékenység. 

 

Mozgásos játékok, mindennapos testnevelés: 

Az időjárástól függően legtöbbször a szabadban, rossz idő esetén a csoportszobában 

végezzük.  

A mindennapi testnevelés feladatait döntő többségben testnevelési játékokkal oldjuk meg. 

Arra törekszünk, hogy igazi örömöt jelentsen a gyermekeknek, de egyben meg is mozgassa 

őket. A nap bármely szakában megszervezzük, amikor a gyermekek részéről szükségesnek 

látjuk. 

 

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a mozgásos tevékenységek közben: 

Közlések megértésére van szükség, hogy a gyermek el tudja végezni az egyes 

mozgásformákat, cselekvéssorokat. Megértésük azonnal lemérhető a gyermek mozgásából, 

reakciójából.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

• Kialakul a gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyészlelése, mozgásuk 

összerendeződik. 

• Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

• Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor. 

• Tudnak ütemtartással járni, labdát vezetni, gimnasztikai gyakorlatokat egyöntetűen, 

esztétikusan végezni. 

• Önfegyelmük, figyelmük megerősödik. 
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6.6 Külső világ tevékeny megismerése 

Célja: 

• Szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi 

viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. 

• A környezet minél átfogóbb megismertetésével az egyetemes kultúra értékeinek, a 

néphagyományoknak és a lakóhelyre jellemző helyi hagyományoknak az átadása, az 

emberi viszonyokkal való ismerkedés. 

• A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedezése, megtapasztalása játékos formában. 

• Alakuljanak ki matematikai fogalmaik, fejlődjenek értelmi képességeik, akarati 

tulajdonságaik. 

• Természetszeretővé, természetvédővé válás alapozása, a helyi adottságaink (Tisza, 

falusi környezet) megismertetése, a természet és a település iránti szeretetük alakítása 

Feladata:  

• A minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több szempontú 

felidézésére lehetőségek nyújtása. 

• Közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés során a gyermekek kommunikációs 

készségének fejlesztése. 

• Szerezzenek tapasztalatot alkalmi és folyamatos megfigyelés, gyűjtés, szimulációs 

játékok során. 

• Találkozzanak közvetlen módon is a természetvédelemmel, annak fontosságával. 

• A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az elemi ok- okozati 

összefüggések felismertetése, megtapasztalása. 

• A logikus gondolkodás megalapozása. 

 

Környezetvédelem – környezetalakítás: 

A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás 

gyermek szintjén is felvethető és beépíthető a foglalkozás rendszerébe. A természet - 

társadalom - ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő fogalmak 

rendszere, melynek lényege a gyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető, 

megéreztethető. 

Formái lehetnek: 

• Vegyék észre a szemetet, gyűjtsék a kijelölt helyre 
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• Igényeljék személyük, környezetük rendjét 

• Ültessenek fákat, virágokat 

• Igényeljék a szabad levegőn való tartózkodást 

• Takarékoskodás a vízzel 

 

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a külső világ tevékeny megismerése során: 

Az élmények, tapasztalatok felidézését, a közvetlen tapasztalatszerzést (észlelés, érzékelés, 

mozgás) követő megállapítások a gondolkodást, a beszédaktivitást serkentik. Beszéd és 

gondolkodás párhuzamos fejlesztését végezzük problémaszituációk teremtésével. 

Szókincsbővítés a természeti és társadalmi környezettel való ismerkedés során történik 

(mesterségek, időjárás, gyűjtőfogalmak). 

Matematikai természetű tapasztalatszerzés során gyakorolják a gyermekek a névutók 

használatát, megtanulják a téri irányok elnevezését.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

• A gyermekek tudják szüleik nevét, foglalkozását, pontos lakcímüket.  

• Ismerik az évszakok néhány jellegzetességét, ennek alapján különbséget tudnak tenni 

közöttük. Meglátják, felfedezik az évszakok szépségeit.  

• Ismerik az „élő - élettelen” fogalmát és a „növény” szó jelentését. 

• Ismerik a háziállatokat, madarakat, bogarakat, vadon élő állatokat. 

• Jártasak az alapvető közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a szárazföldi-, vízi-, 

légi közlekedési eszközöket 

• Tisztában vannak a személy-, teherszállító eszközökkel, a megkülönböztetett jelzés 

fogalmával. 

• Ismerik a környezetükben megtalálható intézményekhez, szolgáltató üzletekhez 

kapcsolódó jellegzetes foglalkozásokat. 

• Megtanulják értékelni, védeni és szépíteni környezetüket, a különféle környezeti 

elemeket (víz, levegő, élővilág). 

• Kialakul az összefüggő, önálló beszéd, az alapvető viselkedési formák és a kulturált 

élet szokásai. 

• 10-es számkörben biztonsággal ismerik a számfogalmakat, a tárgyak sorban elfoglalt 

helyét (tőszámnevek, sorszámnevek). 

• Tulajdonságok szerint halmazt alkotnak, bontanak. 

• El tudnak rendezni tárgyakat kiterjedésük szerint. 
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• Szétválogatnak, felismernek, másolással felépítenek sík- és térformákat. 

• Megkülönböztetik az irányokat (jobb, bal), a névutókat (előtt, mögött, alatt, fölött, 

között, mellett) térben és síkban.  
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6.7 Munka jellegű tevékenységek 

Célja: 

• Olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyekkel a gyermekek képesek saját 

szükségleteik kielégítésére és a közösségben adódó együttműködést kívánó feladatok. 

• Tudjanak megoldani egyszerűbb szervezési feladatokat, a környezet igényeinek 

megfelelő alakításához. 

• Tudják a munkaeszközöket megfelelően használni. 

• Érezzenek rá a munka értékteremtő és értékmegőrző szerepére. 

Feladata: 

• A munka játékossággal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot 

mutató, megegyező sajátosságaira támaszkodva meg kell teremteni az önálló 

munkavégzés lehetőségét. 

• Közös tevékenység, munka folyamán a társas kapcsolatok, a csoport erkölcsi 

szabályainak, normáinak alakítása. 

• Az óvodapedagógus példaadásával és helyzetteremtésével a gyermeki munka 

megszerettetésén keresztül olyan készségek és tulajdonságok kialakítása, melyek 

pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését. 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását. 

A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játék 

és munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatása kiemelkedő jelentőséggel bír a 

pedagógiai munkánkban. 

A gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését 

tudatosan igyekezünk felhasználni nevelési céljaink megvalósítása érdekében. A gyermek 

éppúgy élvezi a munkatevékenységeket, mint a játékot, ha tiltásokkal vagy túl nehéz 

feladatokkal nem szegjük kedvét.  

 

Munka jellegű tevékenységeink: 

• Önkiszolgálás: A gyermek saját személyével kapcsolatos feladatok és azok sorrendje 

(testápolás, étkezés, öltözködés területén). 

• Naposi munka: Közösségi munka, amely fejlettségtől függő, fokozatosan bővített 

tevékenység. 

• Alkalomszerű munka 

 



    

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM: 035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

 

A munkafajták 
helyszínei 

A munkafajták lehetőségei 

Épületen belül Terítés, játékok helyrerakása a csoportszobában, csoportszoba díszítése, 

sepregetés, teremrendezés: szükség esetén székek, asztalok, szőnyegek 

átrendezésében való segítségnyújtás. 

Ágynemű összehajtogatása délutáni pihenő után. 

Rendrakás a mosdóban, törölközők, poharak helyre tétele. 

Rendrakás az öltözőben, cipők helyre tétele, ruhák fogasra akasztása. 

Épületen kívül Virágöntözés, ültetés, sepregetés, száraz falevelek összehordása, 

szabadtéri játékeszközök helyére hordása, lenyírt fű összeszedésében 

való segítés.  

 

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei munkavégzés közben: 

Beszédkapcsolatok alakulnak az együttműködés alapjaként. Az információkat megértik a 

gyermekek. Szókincsük bővül (eszközök, szerszámok, edények, műveletek elnevezésének 

tanulása, gyakorlása). 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• Kezdeményezőkészségük erősödik, a szükséges munkát felszólítás nélkül megkezdik. 

• A rájuk bízott feladatot, munkát önállóan, szívesen végzik. 

• Formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges attitűdök, 

képességek, készségek. 

• A munka elvégzésére való törekvés által kitartásuk, felelősségérzetük fejlődik, 

kialakul önértékelésük és közösségi értékelésük. 

• A közösen végzett munka hozzájárul a társas kapcsolatok alakulásához, a közösségért 

végzett tevékenység örömének átéléséhez. 

• Megalapozódik a munka iránti tisztelet, eredményének megbecsülése, fontosságának, 

hasznosságának értelme.  

• Az önkiszolgálás tevékenységeit teljes önállósággal, természetes teendőként végzik 

• Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére 
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6.8 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Célja: 

• Az óvodás gyermek kompetenciáinak, a környezetéből és az óvodai élet során 

megszerzett ismereteinek, tudásának bővítése, rendezése, az attitűdök erősítése és a 

képességek fejlesztése. 

• Minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest játékos, sokoldalú tapasztalatot és 

ismeretet szerezzen spontán és szervezett tevékenységek során, jusson el saját teljesítő 

képességének optimális szintjéig. 

• A verbális, motoros és szociális tanulási mintákkal viszonyulási lehetőségek 

felkínálása. A tanulási technikák és rendező elvek elsajátítása. 

• Intellektuális érzelmek keltése. 

 

Feladata: 

Olyan tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat szervezése, amely áthatja az óvodai 

nevelés egészét, mely nem csupán ismeretszerzés, hanem a gyermek cselekvő aktivitására, 

érdeklődésére, kíváncsiságára, kompetenciájára épülő tapasztalás, szervezett tevékenység. 

A játék ad keretet a tapasztalatai, ismereti és élményanyagnak, amelyet a kisgyermek a saját 

környezetéből az általa ismert világból kiemel, vagy másoktól átvesz, feldolgoz, újraalkot 

(fejlődnek képességei, készségei, érzelmi, akarati tulajdonságai). Játék közben problémák elé 

kerül, feladatokat kap és old meg. 

Legfőbb célkitűzésünk, hogy egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségben és 

használhatóságában mégis több ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybe 

vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek 

fejlődésének szempontjából. 

Az óvodapedagógus és a gyermek kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége a tanulás 

alapja, amelyet a tervezett feladatok alapján a gyermekek részvételével, egyéni 

fejlettségükhöz igazodva kell irányítani. 

Az új tapasztalatok, ismeretek szorosan egymáshoz kapcsolódnak és tartalmuk fokozatosan 

bővül. 

Természetes körülmények között ismerkednek meg a jelenségekkel, tárgyakkal, a folyamatos 

megfigyelések biztosításával segítjük hozzá a gyermeket a rácsodálkozás öröméhez. 

Nevelésünkben a kötetlen és a kötött formában egyaránt érvényesül a nevelői céltudatosság, 

tervszerűség, a pedagógiai önállóság. 
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Miután a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során 

is ebből indulunk ki. Ez az oka annak, hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül jut 

el a gyermekhez az, ami számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, 

tapasztalatot jelent. 

A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatban valósuljon meg a cselekvéses tanulás, a 

rendszeresség, fokozatosság és folyamatosság.  

A tapasztalatok, ismeretek nyújtása, gyarapítása mindig a gyermek egyéni fejlettségéhez 

igazodjon, melyet egyéni vagy mikro csoportos formában – elsősorban kötetlen szervezéssel – 

oldunk meg. 

A tanulás lehetséges formái programunkban játékba ágyazott komplex tevékenységekben 

valósulnak meg, oly módon, hogy a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát 

fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozásokat tervezünk és 

szervezünk. 

 

Módjai 

• Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása) 

• A spontán játékos tapasztalatszerzés 

• A játékos, cselekvéses tanulás 

• A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

• Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

• A gyakorlati problémamegoldás 

Az óvodapedagógusok a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel 

segítik a gyermekek személyiségének teljes kibontakozását! 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• Elfogadják a feladatokat, és azt igyekeznek pontosan elvégezni. 

• Képesek figyelemösszpontosításra, problémamegoldó, kreatív gondolkodásra, saját 

tevékenységük ellenőrzésére, egymás munkájának értékelésére. 

• Képessé válnak mozgásuk, beszédük önirányítására. 

• Olyan jártasságok, készségek, képességek alakulnak ki, melynek segítségével az 

érzelmileg motivált cselekvés gondolkodási szintjéről eljutnak a fogalmi 

gondolkodásig. 
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• A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri (az iskolai 

munkához,) az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

 

7. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. 

• A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan 

fejlett, teherbíró. mozgása is összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes, 

mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan képes irányítani. 

• A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan 

fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik, és alkalmassá teszi az iskolai 

tanulmányok megkezdésére. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a 

vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli 

mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) 

• A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett 

lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre 

• A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség 

szerinti iskolakezdésre. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek a kedvező iskolai 

légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan 

kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, 

amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermeknél: 

• Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 
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• A cselekvő-, szemléletes- és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás 

is kialakulóban van. 

• Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, 

minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán 

ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással összefüggő nagy egyéni eltérések 

lehetségesek). Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

• Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását. Felismeri a napszakokat, ismeri, és gyakorlatban alkalmazza a 

gyalogos közlekedés alapvető szabályait.  

• Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok 

gondozását, védelmét, felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a 

viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek.  

• Elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

• Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését. 

• Feladattudata kialakulóban van, ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb, szükség szerint kreatív elvégzésében nyilvánul meg. 

Kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja 

ezt a tevékenységet. 

• Az eltérő fejlődési ütemű és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében, akik nem 

érik el ezt a fejlettségi szintet, szakemberek segítségét vesszük igénybe. 
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8. Intézményünk hagyományrendszere 

A gyermek személyével kapcsolatos ünnepek, melyek hagyománnyá váltak: 

• Név- és születésnap 

• Hosszabb ideig beteg gyermek meglátogatása 

 

Gyermekcsoportok ünnepei: 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Farsang 

• Gyermeknap 

• Évzáró 

• Anyák Napja 

• Idősek köszöntése (Karácsony, Anyák Napja) 

 

Kirándulások: 

• Természetmegismerő kirándulás 

• Szórakoztató jellegű kirándulás 

 

Iskola: 

• Nagycsoportosaink iskolalátogatása 

• Az elsős gyermekek visszalátogatása az óvodai rendezvényekre 

 

Óvodáink hagyományrendszerének tartalma: 

 Lehetőséget adunk arra, hogy a modern világgal ötvöződve tovább éljen a népi kultúra, s a 

mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, örömet és a követendőt. 

Beépítjük a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek a tagintézmények 

számára megőrzésre érdemesek. 

 

Óvodai egységünkben ünnepelhető jeles napok: 

• Szüret: október 1-től 

• Advent: november 30-a utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig 

• Mikulás: december 6. 
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• Karácsony: december 25-26. 

• Farsang: Vízkereszttől hamvazószerdáig 

• Húsvét: az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap 

• Anyák napja: május első vasárnapja 

• Búcsúzás az óvodától 

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát 

kielégítve folyamatosan biztosítunk változatos tevékenységet. A hagyományápolás közben 

történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a 

várakozás időszakát. Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított 

forma, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét kell, hogy legyen.  

Ünnepi alkalmakról különböző keretek között emlékezünk meg az óvodáinkban. A 

megemlékezés történhet foglalkozáson alkalmi anyag feldolgozásával, házi és nyilvános 

ünnepélyen. 

Feladatunk, hogy a gyermek maguk is örömmel vegyenek részt ezeken az alkalmakon. 
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9. Mellékletek: 

9.1. Felhasznált jogszabályok 

Óvodai nevelés országos alapprogramja 

A Kormány 363/2012. (XII. 17.) 

Korm. Rendelete az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjáról 

 

A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 

 

A nemzeti köznevelésről 2011. CXC. tv. 

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 
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9.2. A program megvalósítását szolgáló kötelező szakirodalom jegyzéke 

Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény  

Zilahi Józsefné: Mese, vers az óvodában  Eötvös József Kk. 2001 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában Zeneműkiadó 1982 

Forrai Katalin: Ének az óvodában Editio Musica 1993 

DIFER Programcsomag – Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló Rendszer 4-8 évesek számára  

Mozaik Kiadó 2004. 

 

 

9.3. A program megvalósítását szolgáló ajánlott szakirodalom jegyzéke 

Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok Tankönyvkiadó 1982 

Dr. Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában Okker 2003 

Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk Okker2001 

Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában Barbori BT. 2008 

Gabnai Katalin: Drámajátékok Helikon 2005 

N. Kollár Katalin - Szabó Éva: Pszichológia 

Pedagógusoknak 
Osiris Kiadó 2004 

Michael Cole - Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan Osiris 2006 

Atkinson - Hilgard: Pszichológia Osiris 2006 

Dr. Balázsné Szűcs Judit: A gyermekközpontú 

vizuális nevelés 
SZORT Bt. 2005 

Montágh Imre: Tiszta beszéd Holnap Kiadó Kft. 2006 

Tóth Erika Katalin: Szó-beszéd  

Beszédjavító mondókák 
Móra könyvkiadó 2011 

Perlai Rezsőné: Matematikai játékok óvodáskorban Okker 1999 
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Zsámboki Károlyné - Horváthné Szigligeti Adél: 

Matematika kézzel, fejjel, szívvel 

Okker 2008 

 

Farmosi István: Mozgásfejlődés Dialóg Campus 2002 

Pappné Gazdag Zsuzsanna: Újabb utánzó 

gyakorlatok - Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, 

valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok 

Flaccus Kiadó 2005 

Pappné Gazdag Zsuzsanna: A babzsák Flaccus Kiadó 2008 

Pappné Gazdag Zsuzsanna: A karika Flaccus Kiadó 2007 

Gergely Ildikó: Mit? Miért? Hogyan? - 

Sokmozgásos testnevelési játékok - Módszertani 

füzet óvodapedagógusoknak 

Redact 2000 Bt:  2001 

Gergely Ildikó: Mit? Miért? Hogyan? - 

Kondicionális képességek fejlesztése és mérése - 

Módszertani füzet óvodapedagógusoknak 

Redact 2000 Bt: 2004 

Székely Lajos: Az óvodai egészségnevelés elmélete 

és gyakorlata 

Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti 

Hálózata, Budapest 2003 

Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Itt van az ősz, elmúlt 

a nyár, kelepel a gólyamadár  

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára) 

Flaccus 2010 

Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Esik a hó, fúj a szél, 

varjú károg, itt a tél 

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára 

Flaccus 2011 

Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, 

kis méhecske döngicsél 

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára 

Flaccus 2010 
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Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Mosolyog a 

napsugár, madár dalol, itt a nyár  

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára 

Flaccus 2011 

Bihariné Dr. Krekó Ilona, Kanczler Gyuláné dr., 

Labanc Györgyi: Környezetkultúra az óvodában 

Magyar Szakképzési Társaság, 

Budapest 2005 

Természetismeret az óvodapedagógus szak 

hallgatóinak 

ELTE Tanító. és Óvóképző Főiskolai 

Kar jegyzete Budapest 2006 

Porkolábné Dr. Balogh Katalin, Dr. Balázsné Szűcs 

Judit, Szatzné Gregorits Anna: Komplex prevenciós 

óvodai program – Kudarc nélkül az iskolában 

Trefort Kiadó Bp. 2004. 

 

Dr. Szivák Judit: Minőség az óvodában OKKER Kiadó 2001 

Dr. Dorothy Eion: Kreatív gyermek Alexandra 2002 

Az óvodai nevelés programja Országos Pedagógiai Intézet 1989. 

Pereszlényi Éva – Porkolábné dr.Balogh Katalin: 

Játék – Mozgás - Kommunikáció 
Budapest Alcius Bt. 1996. 

Néphagyományőrző óvodai program Gödöllő, 1998. 

Zilahi Józsefné: Nevelés az óvodában verssel, 

mesével 

Magyar Pedagógiai Társaság 

Kisgyermek-nevelési Szakosztály 

1989. 
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9.4. A pedagógiai program megvalósításához szükséges a nevelőmunkát 

segítő játékok és egyéb eszközök felsorolása 

 Nevelési terület Eszközfajták 

1. Különféle játékformák  (mozgásos játékok, 

gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, szabályjátékok, 

dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 

csoportszobai és udvari eszközei  

 

• Óvodai babaszobai bútor 

• Óvodai babakonyhai bútor 

• Bababölcső vagy babakocsi 

• Puha babák ruhatárral 

• Babatextília 

• Babaedények (készlet) 

• Fagyümölcsök, zöldségek 

• Seprű, lapát, felmosó 

• Vasalóállvány, vasaló 

• Orvosi táska 

• Fodrászeszközök 

• Műanyag, filcanyagból készült 

zöldségek, gyümölcsök  

• Műanyag állatkészlet 

• Autók, buszok, repülők, hajók 

• Építőkocka, fa 

• Építő készlet 

• Lego készlet 

• Ugrálólabda 

2. Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő csoportszobai és 

udvari eszközök 

• Óvodai többfunkciós mászóka 

(Greifswald-tornaszer) 

• Labdák (kicsi, nagy) 

• Tornakarikák 

• Tornakendők 

• Tároló kosarak 

• Rollerdeszka 

• Rugós deszka 

• Kavicslépegető, lépőkő, 



     

 70

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM: 035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

"hegycsúcsok" 

• Egyensúlyozó korong 

• Körkötél 

• Bója 

• Ugráló labda készlet 

• Ugrókötél 

• Nagy, vastag tornakötél - húzókötél 

• Wesco alagút 

• Bordásfal 

• Mozgáskotta eszköztár 

• Ejtőernyő 

• Tornaszőnyeg 

• Tornazsámoly 

• Tornapad 

• Egyensúlyozó forgó tölcsér – 

műanyag 

• Bóják 

• Mozgásfejlesztő készlet 

• Roller, kerékpár (két- és 

háromkerekű 

• Hinta 

• Mászóka, mászó-vár 

• Mérleghinta 

• Csúszda 

3. Ének, zene, énekes játékok eszközei 

Hangszer pedagógusoknak • furulya 

• metallofon 

• gitár, citera, hegedű 

Hangszer gyermekeknek • Gyermekhangszer készlet, benne: 

- Dob 

- Ujjcintányér 
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- Cintányér 

- Triangulum 

- Kasztanyetta 

- Csengők 

- Harangok 

- Ritmusbot 

• Furulya 

• Xilofon 

• Hangvilla, hangsíp 

• Egyéb ritmushangszerek 

4. Az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek fejlesztésének 

eszközei 

• Kesztyűbáb készlet  

• Ujjbáb készlet  

• Vetítővászon 

• Diavetítő, projektor 

• Bábparaván 

• Tábla 

• Textil fejdíszek 

• Okoskocka módszertani eszköz 

• Mesekönyvek 

• Hangkazetta 

• Videokazetta 

• CD, DVD 

• Fejlesztőjáték 

• Diafilmek 

5. Értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) 

és a kreativitást fejlesztő anyagok, 

eszközök 

• Társasjátékok (Ravensburger, 

Toys, Brainbox, Piatnik) 

• Kirakó játékok / puzzle 

• Memória játékok 

• Sakk 

• Kártyajátékok 

• Dominó 

• Matematika 1-2-3 
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• Logico,  

• Minimat 

• Activity 

• Homokozó-készlet  

• Konstrukciós játékok 

• Mesekártya 

• Mágneses betű- és számkészlet 

• Gyöngyfűző készlet 

• Papírtégla készlet 

• Okoskocka módszertani eszköz 

6. Ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök • Ecsetek, marokecsetek 

• Vízfestékek 

• Flakonos festékek (tempera) 

• Ollók 

• Gyurma, agyag 

• Színes papírok 

• Fehér papír 

• Szines ceruza 

• Filc tollak 

• Zsírkréta 

• Waldorf ceruzák 

• Festéktálak 

• Fonalak 

• Kreatív kellékek (zsenília, krepp 

papír, gyapjú, hullámpapír, 

origami papír, stb.) 

• Termések, egyéb anyagok 

• Szövőkeretek 

• Körmöcskék 

• Kézimunka készlet 

• Ceruzahegyező 

• Ragasztó 
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• Ragasztó stiftek 

• Ragasztó pisztoly 

• Ablakfesték 

• Arcfesték 

• Aszfaltkréta 

7. A természeti-, emberi-, tárgyi környezet 

megismerését elősegítő eszközök, anyagok 

• Mikroszkóp 

• Kisméretű tükör  

• Nagytükör 

• Fejlesztő játékok: képes lottó, 

kártyák 

• Szemléltetőképek, demonstrációs 

plakátok 

• Földgömb 

• Nagyító 

• Parafa táblák 

8. Munka jellegű tevékenységek eszközei • Gyermekméretű szerszámok - 

kapa, gereblye, seprű, lapát 

• Kötények 

9. SNI gyermekek fejlesztését szolgáló 

eszközök 

• Gyermekszék (ergonomikus) - 

Mozgássérült, látás- és 

középsúlyos értelmi fogyatékos esetén: 

állítható magasságú, lábtartóval és 

ülőkével 

• Asztalok: állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes 

• Beszédfogyatékosok:  

- Tükör 120 X 180 cm 

- Logopédiai alapkészlet 

• Hallási fogyatékosok 

- Dallamíró 

- A különböző nyelvi kommunikációs 
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szinteknek megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas elektronikus 

információhordozó 

- Nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 

megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas 

eszköz 

Megjegyzés: Abban az esetben, ha az 

óvoda a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését a többi 

gyermekkel azonos óvodai csoportban 

látja el, és a gyermekek száma nem éri el 

a tizenötöt, az utóbbi két eszköz 

használata megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés 

keretében 

- Szurdologopédiai eszköz 

• Látási fogyatékosok: 

- Nagyító 

- Távcső 

- Fejlesztőjátékok: az alaklátás, 

formaészlelés, finommozgás, szem-kéz 

koordináció, vizuális megfigyelőképesség, 

kommunikáció, gondolkodás, téri 

tájékozódás fejlesztésére 
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9.5.Intézményi egyedi elvárások: Az intézmény önértékelésének területei 
 

9.5.1.Pedagógiai folyamatok   

A piros betűvel jelölt elvárások évente értékelendők. 

Tervezés 

Önértékelési szempontok: Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

Az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumai az intézmény működését 
befolyásoló mérési (az Eredmények 
értékelési területnél felsorolt adatok), 
demográfiai, munkaerő-piaci és más külső 
mutatók (például szociokulturális 
felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, 
feldolgozása és értelmezése alapján készül. 
Ezek segítik az intézmény jelenlegi és 
jövőbeni helyzetének megítélését.  

A tervek elkészítése a nevelőtestület 
bevonásával történik, az intézmény 
munkatársainak felkészítése a feladatra 
időben megtörténik.  
Biztosított a fenntartóval való jogszabály 
szerinti együttműködés.  
Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések 
eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv 
felülvizsgálatából, valamint a további 
ellenőrzésekből, intézkedési tervekből 
származó információk feldolgozása, 
értékelése, a tapasztalatok beépítése az 
önértékelést követő ötéves intézkedési 
tervbe.  
Az éves munkaterv összhangban van a 
stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel.  

Az intézmény vezetése (óvodavezető, 
óvodavezető helyettes) irányításával 
történik az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak az alapító okirattal és a 
működési engedéllyel történő koherens 
kialakítása.  

A PP kialakításakor, felülvizsgálatakor 
figyelembe vesszük az intézmény tágabb és 
szűkebb környezetét, elhelyezkedését és a 
gyermekek szociokulturális környezetét. 

A dokumentumok megalkotásakor és 
felülvizsgálatakor a nevelőtestület 
jogszabályok által biztosított jogköreit 
biztosítjuk. 

A fenntartó és az intézmény a jogszabályok 
által meghatározott kapcsolattartási 
formákon túl napi szinten együttműködik. 

Az ellenőrzések eredményeire épülő 
fejlesztési terveket készítünk. 

Az éves munkaterv összhangban van az 
alapdokumentumokkal. 

A város szociokulturális hátteréről 
tájékozódva és demográfiai mutatók 
figyelembevételével készülnek a stratégiai 
és operatív terveink. 
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Önértékelési szempontok: Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai 
köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok 
viszonya?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

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

Az intézmény alapdokumentumainak 
felülvizsgálata a jogszabályoknak 
megfelelően megtörténik, figyelembe véve 
az oktatáspolitikai célkitűzéseket. 

Megvalósítás 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a tervek megvalósítása?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

 A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre 
bontott, amelyben megjelennek a stratégiai 
célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, 
a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és 
az ötéves intézkedési terv stb. aktuális 
céljai, feladatai.)  

- Az intézmény éves terveinek (éves 
munkaterv, éves intézkedési tervek, 
munkaközösségi tervek, a pedagógiai 
munka, tervezési dokumentumai, stb.) 
gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a 
munkaközösségek bevonásával történik.  

- Az intézmény nevelési-oktatási céljai 
határozzák meg a módszerek, eljárások 
kiválasztását, alkalmazását.  

- Az intézményi pedagógiai folyamatok 
(például nevelési évre, gyermekcsoportra 
tervezett egymásra épülő tevékenységek) a 
személyiség- és közösségfejlesztést, az 
elvárt nevelési, tanulási eredmények 

Az intézmény alapdokumentumaira épülő 
éves munkatervet készítünk, amelynek 
tervezésekor a nevelőtestület jogszabályban 
rögzített jogköreit biztosítjuk. 

A pedagógiai folyamatok tervezésekor 
figyelembe vesszük a partneri elvárásokat. 

Az intézmény éves munkatervét az 
intézményvezető készíti el, ehhez 
kapcsolódnak a szakmai munkaközösségi 
tervek. 
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elérését, a szülők, és munkatársak 
elégedettségét és a fenntartói elvárások 
teljesülését szolgálják.  

Önértékelési szempontok: Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a 
beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az éves tervek és beszámolók egymásra 
épülnek.  

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

-A beszámolók szempontjai illeszkednek az 
intézményi önértékelési rendszerhez.  

 

Az intézmény a nevelési év végén szakmai 
beszámolót készít, ahol értékelésre 
kerülnek az adott nevelési évben tervezett 
feladatok teljesülése, figyelembe véve az 
intézmény önértékelési rendszerét. A 
munkatervek készítésekor figyelembe 
vesszük az előző nevelési év 
beszámolójában rögzített eredményeket, 
fejlesztendő területeket, valamint kitűzzük 
a következő nevelési év feladatait. 

Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges 
megvalósulásának a viszonya?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A stratégiai és operatív dokumentumokban 
megfogalmazott célok, feladatok – a 
csoport, valamint a sajátos nevelési igényű 
gyermekek adottságait figyelembe véve – 
megjelennek a pedagógus tervező 
munkájában és annak ütemezésében.  

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

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

A tervezés során figyelembe vesszük a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel 
való egyéni, differenciált bánásmód 
érvényesülését, amiről az 
óvodapedagógusok egyéni fejlesztési tervet 
készítenek. A tervezésünk módosulhat, 
mert minden esetben a gyermekek aktuális 
fejlődése irányítja magát a tervezés 
folyamatát, így a tervezéseink nem 
merevek, megmásíthatatlan 
adminisztrációk. A teljes pedagógiai 
folyamat a csoportnaplóban követhető. 
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Ellenőrzés 

Önértékelési szempontok: Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézményi stratégiai 
alapdokumentumok alapján az 
intézményben belső ellenőrzést végeznek.  

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

-Az intézmény azonosítja az egyes feladatok 
eredményességének és hatékonyságának 
méréséhez, értékeléséhez szükséges 
mutatókat.  

-A tanulási eredményeket az intézmény 
folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 
korrekciót hajt végre.  

-Az ellenőrzések eredményeit felhasználják 
az intézményi önértékelésben.  

-Az önértékelésben érintett pedagógus az 
ellenőrzések megállapításainak (erősségek, 
fejleszthető területek) megfelelően 
önfejlesztési tervet készít, a szükséges 
feladatokat ütemezi és végrehajtja.  

Az intézmény rendelkezik belső 
önértékelési rendszerrel. Az ellenőrzési 
tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen 
céllal, milyen gyakorisággal, milyen 
eszközökkel ellenőriz.  

 Az intézmény azonosítja az egyes 
feladatok eredményességének és 
hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez 
szükséges mutatókat.  

 A nevelési eredményeket az intézmény 
folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 
korrekciót hajt végre.  

Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk 
az intézményi önértékelésben.  

 Az önértékelésben érintett pedagógus az 
ellenőrzések megállapításainak (erősségek, 
fejleszthető területek) megfelelően 
önfejlesztési tervet készítünk, a szükséges 
feladatokat ütemezzük és végrehajtjuk. 

Értékelés 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik az intézményben az értékelés?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az értékelés tények és adatok alapján 
tervezetten és objektíven történik.  

- Az intézményi önértékelés elvégzésére az 
intézmény munkacsoportot szervez.  

Az értékelés, tények és adatok alapján 
tervezetten és objektíven történik.  

 Az intézményi önértékelés elvégzésére, az 
intézményben 9 főből álló munkacsoportot 
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-Az önértékelés során tények és adatok 
alapján azonosítják a nevelési-oktatási 
tevékenységgel és a szervezet működésével 
összefüggő erősségeket, fejleszthető 
területeket.  

-Az önértékelési folyamatban felhasználják 
a munkatársak, szülők, és a külső partnerek 
(fenntartó és más partnerek) 
elégedettségméréseinek eredményeit.  

-Az intézmény az ellenőrzések során 
született eredményeket elemzi és értékeli 
(ld. Eredmények).  

szerveztünk.  

 Az önértékelés során tények és adatok 
alapján azonosítjuk a nevelési 
tevékenységgel és a szervezet működésével 
összefüggő erősségeket, fejleszthető 
területeket.  

Az önértékelési folyamatban felhasználjuk 
a munkatársak, szülők, és a külső 
partnerek (fenntartó és más partnerek) 
elégedettségméréseinek eredményeit.  

 Az intézmény az ellenőrzések során 
született eredményeket elemzi és értékeli 
(ld. Eredmények).  

Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki 
értékelés működése a gyakorlatban?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási 
munka alapjaként a gyermekek 
adottságainak, képességeinek 
megismerésére vonatkozó mérési rendszer 
működik.  

-A gyermekek értékelése az intézmény 
szabályzó dokumentumaiban 
megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek 
és követelmények (értékelési rendszer) 
alapján folyik.  

-Az intézményben a gyermeki 
teljesítményeket folyamatosan követik, a 
gyermeki teljesítményeket dokumentálják, 
elemzik, és az egyes évek értékelési 
eredményeit összekapcsolják, szükség 
esetén fejlesztési tervet készítenek.  

- A pedagógiai programnak és az egyéni 
fejlesztési terveknek megfelelően történik 
az egyénre szabott értékelés, amely az 
értékelő naplóban (feljegyzésekben) 

Az intézményben folyó nevelőmunka 
alapjaként a gyermekek adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó 
mérési rendszer működik.(gyermeki 
fejlődés nyomon követő dokumentáció 
formájában, DIFER a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekekről, valamint 
egyéni Fejlődési lapot vezetünk minden 
gyermekről. 

 A gyermekek értékelése az intézmény 
szabályzó dokumentumaiban 
megfogalmazott/ elfogadott, közös 
alapelvek és követelmények (értékelési 
rendszer) alapján folyik. Gyermeki 
tevékenység megfigyelése által. 

 Az intézményben a gyermeki 
teljesítményeket folyamatosan követjük, a 
gyermeki teljesítményeket dokumentáljuk, 
elemezzük, és az egyes évek értékelési 
eredményeit összekapcsoljuk, szükség 
esetén szakemberek bevonásával egyéni 
fejlesztési tervet készítünk (kiemelt 
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nyomon követhető.  

-A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolnak 
szüleinek/gondviselőjének. 

figyelmet igénylő gyermekek) 

A pedagógiai programnak és az egyéni 
fejlesztési terveknek megfelelően történik 
az egyénre szabott értékelés, amely a 
gyermeki fejlődés nyomon követő 
dokumentációban nyomon követhető. 
gyermek portfólió 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolunk szüleinek/ 
gondviselőjének (évente kétszer). A szülők 
aláírásukkal igazolják a tájékoztatás 
tényét. 

Korrekció  

Önértékelési szempontok: Mi történik az ellenőrzés eredményeivel?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak elkészítése, módosítása 
során megtörténik az ellenőrzések során 
feltárt információk felhasználása.  

A stratégiai dokumentumok 
felülvizsgálatakor a korábbi eredményeket 
feltárt fejlesztendő területeket figyelembe 
vesszük. 

 

Önértékelési szempontok: Mi történik a mérési, értékelési eredményekkel? 
(Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógus-értékelés, gyermeki fejlődés-
mérés, egyéb mérések.)  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Évente megtörténik az önértékelés keretében 
a helyben szokásos formában rögzített mérési 
eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 
fejlesztések meghatározása. Ezt követően az 
intézmény a mérési-értékelési eredmények 
függvényében szükség esetén korrekciót 
végez.  

-Az intézmény a nevelési és tanulási 
eredményességről szóló információk alapján 

Az intézmény a belső önértékelési 
rendszer működtetése során feltárt 
fejlesztendő területekre fejlesztési tervet 
készít és hozzárendeli a szükséges 
erőforrásokat. 
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felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, 
különös tekintettel a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek ellátására.  

-A problémák megoldására alkalmas 
módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő 
belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső 
erőforrások (például pályázati lehetőségek) és 
szakmai támogatások feltérképezése és 
bevonása természetes gyakorlata az 
intézménynek.  

 

9.5.2.Személyiség- és közösségfejlesztés 
 
Személyiségfejlesztés 

Önértékelési szempontok: Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített 
személyiségfejlesztési feladatok?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

-Támogató szervezeti és tanulási kultúra 
jellemzi az óvodát.  

Az intézményi önértékelés és az éves 
beszámolóban nyomon követhetők az elért 
eredmények, az óvoda, tanulást támogató 
környezetet teremt az idejáró 
óvodásgyermekek számára.  

Az egyéni fejlesztések eredményei a 
csoportnaplóban, illetve egyéni fejlődési 
lapokon követhetők. A tanulási 
folyamatokat az egyéni sajátosságoknak 
megfelelően állítjuk össze (felzárkóztatás, 
tehetséggondozás). 

Önértékelési szempontok: Hogyan ismerik meg az egyes gyermekek személyes és 
szociális készségeit, képességeit?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A vizsgálatra alkalmas módszereket, 
eszközöket, technikákat használnak az 

A gyermekek készségeinek, képességeinek 
feltárására a gyermeki megismerés 
korszerű módszereit alkalmazzuk (pl. 
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intézményben erre a célra.  drámapedagógia). 

A természetes helyzetben alkalmazott 
egyéni megfigyelés és játékos egyéni 
vizsgálat módszerét részesítjük előnyben. 

Önértékelési szempontok: Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális 
képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A figyelem középpontjában a gyermekek 
kulcskompetenciáinak fejlesztése áll.  

-A pedagógusok módszertani kultúrája 
kiterjed a személyes és szociális képességek 
fejlesztésére.  

-A pedagógusok megosztják egymással 
módszertani tudásukat.  

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

-A fejlesztés megvalósulása nyomon 
követhető az intézmény dokumentumaiban,  

a mindennapi gyakorlatban (óvodai és 
óvodán kívüli tevékenységek).  

A gyermekek fejlesztésében a legfontosabb 
helyen az iskolai sikerességhez 
nélkülözhetetlen alapkészségek fejlesztése 
áll.  

A nevelőtestület tagjai belső 
tudásmegosztás értekezleteken, belső 
hospitálásokon, továbbképzéseken, 
szerzett, korszerű pedagógiai módszereit 
megosztják egymással. 

A feltárt eredmények összegzését és 
tapasztalatit a következő időszak 
tervezésekor a nevelőtestület tagjai 
figyelembe veszik, a fejlesztés eredményét 
folyamatosan nyomon követik.  

 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak 
enyhítése?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 
megfelelő információkkal, és felhasználják 
azokat a nevelő, fejlesztő és oktató 
munkájukban.  

-Az intézmény vezetése és érintett 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
fejlesztéséhez felhasználjuk a 
drámapedagógiai módszereket. 

Alapozunk a családi nevelésre az 
óvodáskort megelőző testi - lelki fejlődés 
megismerésére – anamnézist veszünk fel 
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pedagógusa információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális helyzetéről.  

Az intézmény támogató rendszert működtet:  

-Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást 
szervez.  

- Integrációs oktatási módszereket fejleszt, és 
ezt be is vezeti.  

- Nevelési, képzési, oktatási programokat, 
modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is 
ezeket.  

- Célzott programokat tár fel.  

- Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai 
támogató hálózattal.  

óvodába lépéskor. 

Együttműködünk speciális felkészültséggel 
rendelkező szakemberekkel. 

A Komplex Prevenciós program játékait 
alkalmazzuk a felzárkóztatás során. 

Önértékelési szempontok: Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a 
tanulást? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az önálló tanulás támogatása érdekében az 
intézmény pedagógiai programjával 
összhangban történik a nevelési-oktatási 
módszerek, eljárások kiválasztása vagy 
kidolgozása és azok bevezetésének 
megtervezése.  

 

 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel 
küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek 
megkülönböztetett figyelmet kapnak.  

 

Az intézmény pedagógusai  

programjával összhangban alkalmaznak 
korszerű nevelési-oktatási módszereket, 
eljárásokat, technikákat.  

Az intézményben a tanulás támogatásakor 
a legkorszerűbb módszertani eljárásokat 
alkalmazzuk. kooperatív technikák, 
drámapedagógia. Az önálló tanulás 
támogatása érdekében feladatunk a 
Pedagógiai Program és a nevelési gyakorlat 
összhangjának megteremtése. 

 

A gyógypedagógus egyéni fejlesztési tervén 
túl az óvodapedagógus is egyéni fejlesztési 
tervet ír. 

 

Korszerű nevelési módszereket 
alkalmazunk, mint pl.: Okos-kocka, 
Mozgáskotta. 
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Önértékelési szempontok: Hogyan történik az egyes gyermeki teljesítmények értékelése? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézményben a gyermekek 
teljesítményének értékelése a törvényi 
előírások, a pedagógiai programban 
megfogalmazottak alapján egyedi és 
fejlesztésközpontú.  

- Az intézmény vezetése – a pedagógiai 
programban meghatározottak szerint – 
számon kéri a gyermeki fejlődési ütemét, 
teljesítmények pontos ismeretét, 
feldolgozását és nyomon követését is.  

- A fejlesztésben érintett gyermekek esetében 
az értékelést a szakvélemény előírásainak 
megfelelően végzik.  

Az intézményben a gyermekek 
teljesítményének értékelése a törvényi 
előírások, a pedagógiai programban 
megfogalmazottak alapján egyedi és 
fejlesztésközpontú. A gyermekek 
teljesítményének értékelése a Fejlődési 
lapban, a HHH–nak a DIFER-ben történik. 

 Az intézmény vezetősége – a pedagógiai 
programban meghatározottak szerint – 
számon kéri a gyermeki fejlődési ütemét, 
teljesítmények pontos ismeretét, 
feldolgozását és nyomon követését is. Az 
ellenőrzések a vezető munkatervében, 
ellenőrzési tervében rögzített. 

A fejlesztésben érintett gyermekek 
esetében az értékelést a szakvélemény 
előírásainak megfelelően végzik.  

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos 
életmódra nevelése? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az egészséges és környezettudatos életmódra 
nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 
programban előírtak szerint a munkatervben 
szerepel, a beszámolókból követhető.  
 
A téma megjelenik a tervezésben és a 
tevékenységekben, nyomon követhető a 
gyermeki dokumentumokban.  

Az óvodán kívüli tevékenységek 
(megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek 
a gyakorlatban tevékenységhez kötötten 
alkalmazzák a téma elemeit.  

Az egészséges és környezettudatos 
életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a 
pedagógiai programban előírtak szerint a 
munkatervben szerepel, a beszámolókból 
követhető.  
A téma megjelenik a tervezésben és a 
tevékenységekben, nyomon követhető a 
gyermeki dokumentumokban.  

 Az óvodán kívüli tevékenységek 
(megfigyelések, stb.) alkalmával a 
gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez 
kötötten alkalmazzák a téma elemeit.  
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Közösségfejlesztés 

Önértékelési szempontok: Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A stratégiai programokban és az operatív 
tervekben szereplő közösségfejlesztési 
feladatokat megvalósítja az intézmény.  

- A beszámolókból követhetők az alapelvek 
és a feladatok megvalósításának eredményei, 
különös tekintettel az intézményi 
hagyományok ápolására, a támogató 
szervezeti kultúrára.  

- A gyermekek közötti, valamint a gyermekek 
és pedagógusok közötti, gyermekek 
pedagógiai munkát segítők közötti 
kapcsolatok jók.  

- Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, 
pedagógiai munkát segítők, valamint a 
gyermekek közötti folyamatos 
információcseréről és együttműködésről.  

 

A stratégiai programokban és az operatív 
tervekben szereplő közösségfejlesztési 
feladatokat megvalósítjuk az 
intézményben. Közös élményeken alapuló 
tevékenységek megszervezése pl. 
hagyományápolás, kirándulás, ünnepek. 
A beszámolókból követhetők az alapelvek 
és a feladatok megvalósításának 
eredményei, különös tekintettel az 
intézményi hagyományok ápolására, a 
támogató szervezeti kultúrára.  
A gyermekek közötti, valamint a 
gyermekek és pedagógusok közötti, 
gyermekek pedagógiai munkát segítők 
közötti kapcsolatokban a pedagógiai 
programban szereplő alapelveket 
érvényesítjük, a gyermekek és az óvodai 
alkalmazottak közötti kapcsolat, 
elfogadáson alapuló, pozitív érzelmi 
töltésű. 
Az intézményben tervszerű keretek között 
a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, 
valamint a gyermekek közötti folyamatos 
információcseréről és együttműködésről 
gondoskodunk. 

Önértékelési szempontok: Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen 
keretek között valósulnak meg? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény közösségi programokat 
szervez.  

- A szülők a megfelelő kereteken belül részt 
vesznek a közösségfejlesztésben.  

- Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az 
intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és 

Az intézményben közösségi programokat 
szervezünk az éves munkatervben 
rögzítettek szerint. 

- A szülők a megfelelő kereteken belül részt 
vesznek a közösségfejlesztésben.  

- Bevonjuk a szülőket és az intézmény 
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tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések 
meghozatalába.  

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

dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási 
kultúrát fejlesztő intézkedések 
meghozatalába.  

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

 

9.5.3. Eredmények 

Önértékelési szempontok: Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az 
intézményben? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

- Az intézmény partnereinek bevonásával 
történik meg az intézményi működés 
szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők 
azonosítása.  

Nyilvántartják és elemzik az intézményi 
eredményeket:  

-helyben szokásos megfigyelésen, vagy más 
alapon megszervezett mérések eredményei  

-esetleges sport, más versenyeredmények: 
országos szint, megyei szint, települési szint  

- elismerések  

- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, 
elégedettségmérés eredményei (szülő, 
óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)  

- neveltségi mutatók  

Az intézmény pedagógiai programjának 
egyik prioritása a nevelés eredményessége. 
A tanulás támogatása.  Fejlődési lapot 
vezetünk a gyermekekről és 3 havonta 
rögzítjük. Minden partnereink 
elégedettségét kérdőíves módszerrel 
vizsgáljuk. 

- Az intézmény partnereinek bevonásával 
történik meg az intézményi működés 
szempontjából kulcsfontosságú 
sikertényezők azonosítása.  

Nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi 
eredményeket: Kérdőíves módszerrel. 

-helyben szokásos megfigyelésen, DIFER 
mérésen keresztül  

- 6 éves kor után óvodában maradó 
gyermekek mutatóit elemezzük és a mérési, 
megfigyelési eredmények figyelembe 
vételével történik meg a gyermekek 
fejlesztése, ami a Fejlődés lapon nyomon 
követhető. 
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Önértékelési szempontok: Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

- Az intézmény nevelési és tanítási 
célrendszeréhez kapcsolódó kiemelt 
eredményesség. 

- Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti 
közösség nagy többsége hozzájárul. 

- Az intézmény rendelkezik valamilyen külső 
elismeréssel. 

Az intézmény kiemelt nevelési célja a 
mozgásfejlesztés, amelyben elért 
eredményeket folyamatosan elemezzük. 

 

A fenntartó elégedettségmérése: 
visszajelzés az iskolából. 

Önértékelési szempontok: Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

- Az eredmények elemzése és a szükséges 
szakmai tanulságok levonása és 
visszacsatolása nevelőtestületi feladat.  

- A belső és külső mérési eredmények 
elemzését felhasználva határozza meg az 
intézmény erősségeit és fejleszthető területeit.  

- A fejleszthető területekre fejlesztési, 
intézkedési terveket fogalmaz meg.  

Az intézmény vezetősége a beszámolóban 
nyilvánossá teszi a nevelési eredményeket, 
a belső önértékelés során meghatározza a 
fejlesztendő területeket és az elért 
eredményeket nyilvánosságra hozza. Az 
eredményeket kiemelt feladatként kezeli a 
nevelési testület. Elemzését felhasználva 
határozza meg a fejlesztendő területeket. 
melyeket nevelési tervekben fogalmazzuk 
meg.  

Évente értékelést kapunk az iskolától. 

Részt veszünk egymás nyílt napjain, szülői 
értekezleten. 
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Önértékelési szempontok: Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, 
tanulási útját? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A gyermekek követésnek kialakult rendje, 
eljárása van.  

- Az intézmény törekszik a kölcsönös 
kapcsolattartás kiépítésére és az 
információcsere fenntartására.  

- A gyermekek további eredményeit 
felhasználja a pedagógiai munka 
fejlesztésére.  

A gyermekek követésének érdekében 
partneri együttműködésre törekszünk 
azokkal az iskolákkal ahová a gyermek 
beiratkoztak.  

 

9.5.4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Önértékelési szempontok: Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az 
intézményben, melyek a fő tevékenységeik? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

- Az intézményben a különböző szakmai 
pedagóguscsoportok együttműködése 
jellemző (munkaközösségek, egy szervezési 
egységben nevelő pedagógusok közössége, 
fejlesztő csoportok).  

- A pedagógusok szakmai csoportjai maguk 
alakítják ki működési körüket, önálló 
munkaterv szerint dolgoznak. A 
munkatervüket az intézményi célok 
figyelembe vételével határozzák meg.  

- A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és 
jogköre tisztázott.  

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

- Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi 
az intézményen belüli együttműködéseket, 
és az intézmény céljainak elérése 
érdekében támaszkodik a munkájukra.  

Intézményünkben két szakmai 
munkaközösség működik, amely 2-2 
tagóvodát ölel fel. 

 

A szakmai munkaközösségek terve az éves 
munkaterv mellékletében jelenik meg. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetőinek 
munkaköri leírását, jogkörét az SZMSZ 
rögzíti. 
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az intézményen belüli együttműködéseket, és 
az intézmény céljainak elérése érdekében 
támaszkodik a munkájukra.  

- A munkaközösségek bevonásával történik a 
pedagógiai folyamatok megvalósításának 
ellenőrzése, értékelése.  

A gyermekeknek minden évben közös 
délelőttöt szervezünk (mese-délelőtt, 
oviolimpia, színházi előadás). 

A szakmai munkaközösség tagjai 
véleményezhetik a feladatok 
megvalósulását, munkájuk során javaslatot 
tehetnek a nevelői munka 
megváltoztatására. 

Szükség szerint javaslatot tehetnek a Helyi 
Nevelési Program módosítására. 
Hiányosságok esetén intézkedést 
kezdeményeznek az intézményvezető felé. 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

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

- A belső tudásmegosztás működtetésében a 
munkaközösségek komoly feladatot 
vállalnak.  

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

Intézményünkben, pedagógusaink, 
rendszeresen részt vesznek, szervezett 
továbbképzéseken, ahol a jó gyakorlatokat, 
ismereteket, tapasztalataikat, belső 
hospitálások alkalmával adják át 
egymásnak. 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Kétirányú információáramlást támogató 
kommunikációs rendszert (eljárásrendet) 
alakítottak ki.  

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

Kétirányú információáramlást támogató 
kommunikációs rendszert (eljárásrendet) 
működtetünk (Nevelőtestületi értekezlet, 
munkaértekezlet). 

 Az intézményben rendszeres, szervezett és 
hatékony az információáramlás és a 
kommunikáció, digitális és papír alapú 
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- Az intézmény él az információátadás 
szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.  

- Az intézmény munkatársai számára 
biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való 
hozzáférés.  

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

- A munka értékelésével és elismerésével 
kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.  

eszközök segítségével egyaránt. 

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

Az intézmény munkatársai számára 
biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való 
hozzáférés.  

 Az értekezletek összehívása célszerűségi 
alapon történik, résztvevői a témában 
érdekeltek. Témája és időpontja az éves 
munkatervben megtalálható. 

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

 

9.5.5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Önértékelési szempontok: Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban a vezetés irányításával 
megtörténik a külső partnerek azonosítása, 
köztük a kulcsfontosságú partnerek 
kijelölése.  

- A külső partnerek köre ismert az intézmény 
munkavállalói számára.  

Az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban a vezetés irányításával 
megtörténik a külső partnerek azonosítása, 
köztük a kulcsfontosságú partnerek 
kijelölése.  

A külső partnerek köre ismert az 
intézmény munkavállalói számára. (Iskola, 
Szülő Szervezetek képviselői, Szakmai 
Szervezetek, Fenntartó) 
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Önértékelési szempontok: Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény az azonosított partnerekkel 
kapcsolatos tevékenységekről 
tartalomleírással is rendelkezik.  

- Az intézmény terveinek elkészítése során 
egyeztet az érintett külső partnerekkel.  

- Rendszeresen megtörténik a kiemelt 
kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 
elégedettségének megismerése.  

- Az intézkedési tervek kialakításába és 
megvalósításába az intézmény bevonja külső 
partnereit.  

- Rendszeres, kidolgozott és követhető az 
intézmény panaszkezelése.  

Az intézmény az azonosított partnerekkel 
kapcsolatos tevékenységekről 
tartalomleírással is rendelkezik.  

Rendszeres, kidolgozott és követhető az 
intézmény panaszkezelése.(panaszkezelési 
szabályzat szerint) 

Tájékozódás módja: Személyes és 
csoportos beszélgetésekkel, kérdőíves 
módszerekkel, elégedettség és 
elégedetlenségi vizsgálatokkal, 
diagramokkal, összehasonlítható 
elemzésekkel, adatgyűjtéssel, 
adatfeldolgozás technikájával. 

Önértékelési szempontok: Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény 
eredményeiről? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

- Az intézmény a helyben szokásos módon 
tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy 
papíralapú).  

- A partnerek tájékoztatását és véleményezési 
lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

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

Az intézmény a helyben szokásos módon 
tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy 
papíralapú). Külső partnereit az intézmény 
folyamatosan tájékoztatja az 
eredményekről. 

A partnerek tájékoztatását és 
véleményezési lehetőségeinek biztosítását 
folyamatosan felülvizsgálják, 
visszacsatolják és fejlesztik. (Iskolai után 
követés) 
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Önértékelési szempontok: Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, 
járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

- A pedagógusok és a gyermekek részt 
vesznek a különböző helyi/regionális 
rendezvényeken.  

- Az intézmény kiemelkedő szakmai és 
közéleti tevékenységét elismerik különböző 
helyi díjakkal, illetve a díjakra történő 
jelölésekkel.  

A pedagógusok és a gyermekek részt 
vesznek a különböző helyi/regionális 
rendezvényeken, melyeknek a 
dokumentációi, megtalálhatóak a 
csoportnaplóban, internetes portálokon. 

 

 

9.5.6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek  

Önértékelési szempontok: Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési 
struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény rendszeresen felméri a 
pedagógiai program megvalósításához 
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a 
hiányokat a fenntartó felé.  

- Az intézmény rendelkezik a belső 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 
intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi 
az intézmény képzési struktúráját, a 
nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait.  

Az intézmény vezetősége rendszeresen 
felméri a pedagógiai program 
megvalósításához szükséges infrastruktúra 
meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
(Eszközjegyzéket folyamatosan 
aktualizálja) 

 

Önértékelési szempontok: A környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a 
környezettudatosság, környezetvédelem szempontjai? (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.)  



        

93 

 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM:  035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A pedagógiai program környezeti nevelésről 
szóló fejezetében rögzített elvek és 
szempontok szerint tervezi és valósítja meg a 
megfelelő tárgyi környezet kialakítását.  

- A környezetvédelmi szempontok 
megvalósulását folyamatosan ellenőrzi.  

A pedagógiai program környezeti 
nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek 
és szempontok szerint tervezzük és 
valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezet 
kialakítását.  

A környezetvédelmi szempontok 
megvalósulását folyamatosan ellenőrizzük.  

Önértékelési szempontok: Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges 
bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény rendelkezik rendszeres 
igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.  

- Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek 
megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi 
eszközök.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
fejlesztéséhez megfelelő eszközrendszert 
biztosítunk, egyéni fejlesztését a 
differenciálás módszerével valósítjuk meg a 
mindennapi nevelésünkben, tanulási 
folyamatainkban. Megtalálhatóak a 
csoportnaplóban: egyéni fejlesztési 
tervben, tematikus tervben, reflexióban. 

Önértékelési szempontok: Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen 
alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az 
eszközök kihasználtsága, tanórán való 
alkalmazásuk nyomon követhető.  

Az intézmény az IKT eszközeit 
rendszeresen alkalmazza a nevelő 
munkájában, az eszközök kihasználtsága, a 
foglalkozásokon való alkalmazásuk 
nyomon követhető.  
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Személyi feltételek 

Önértékelési szempontok: Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési 
struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény rendszeresen felméri a 
szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 
nevelő-oktató munka humánerőforrás 
szükségletéről.  

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

- A pedagógiai munka megszervezésében, a 
feladatok elosztásában a szakértelem és az 
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.  

- A pedagógusok végzettsége, képzettsége 
megfelel a nevelő, oktató munka 
feltételeinek, az intézmény deklarált 
céljainak.  

- A vezetők felkészültek a pedagógiai munka 
irányításának, ellenőrzésének feladataira.  

Az intézmény vezetősége rendszeresen 
felméri a szükségleteket, reális képpel 
rendelkezik a nevelő- munka 
humánerőforrás szükségletéről.  

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

A pedagógiai munka megszervezésében, a 
feladatok elosztásában a szakértelem és az 
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap, 
ezt tükrözi az éves munkaterv és beszámoló 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége 
megfelel a nevelő munka feltételeinek, az 
intézmény deklarált céljainak.  

 A vezetők felkészültek a pedagógiai 
munka irányításának, ellenőrzésének 
feladataira. (az intézményvezető 
közoktatás vezető szakvizsgával 
rendelkezik) 

Szervezeti feltételek 

Önértékelési szempontok: Melyek a pedagógus-továbbképzés preferált irányai?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény rendelkezik továbbképzési 
programmal, melynek elkészítése a 
munkatársak bevonásával, az intézményi 
szükségletek és az egyéni életpálya 
figyelembe vételével történt.  

- Az intézmény követi a továbbképzési 

Az intézményünk rendelkezik 
továbbképzési programmal, melynek 
elkészítése a munkatársak bevonásával, az 
intézményi szükségletek és az egyéni 
életpálya figyelembe vételével történt.  

 Az intézmény követi a továbbképzési 
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programban, beiskolázási tervben leírtakat.  programban, beiskolázási tervben 
leírtakat.   

Önértékelési szempontok: Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen 
szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

- Az intézmény szervezeti és tanulási 
kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és 
betartott normák, szabályok jellemzik.  

- Az intézményi tervek elkészítése az 
intézmény munkatársainak és partnereinek 
bevonásával történik.  

- Az intézmény alkalmazotti közösségének 
munkájára, együttműködésére a magas szintű 
belső igényesség, hatékonyság jellemző.  

- Az intézmény munkatársai gyűjtik és 
megosztják a jó tanulásszervezési és 
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen 
belül és kívül.  

- Az intézmények munkatársai a 
továbbképzések tapasztalatait megosztják 
egymással, belső továbbképzési konzultációs 
programokat szerveznek.  

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

 Az intézmény szervezeti kultúráját a 
közösen meghozott, elfogadott és betartott 
normák, szabályok jellemzik.  

 Az intézményi tervek elkészítése az 
intézmény munkatársainak és partnereinek 
bevonásával történik.  

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

Az intézmény munkatársai gyűjtik és 
megosztják a jó pedagógiai gyakorlatokat 
az intézményen belül és kívül.  

 Az intézmények munkatársai a 
továbbképzések tapasztalatait megosztják 
egymással, belső továbbképzési 
konzultációs programokat szerveznek.  

Önértékelési szempontok: Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő 
munkája?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény számára fontosak a 
hagyományai, azok megjelennek az 
intézmény alapdokumentumaiban, tetten 
érhetők a szervezet működésében, és a 

Az intézmény dolgozói ápolják az eddig 
kialakított hagyományokat, de nyitottak az 
új hagyományok megteremtésére, amelyek 
az éves munkatervben, csoportnaplóban 



        

96 

 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM:  035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

nevelő-oktató munka részét képezik.  

- Az intézményben dolgozók és külső 
partnereik ismerik és ápolják az intézmény 
múltját, hagyományait, nyitottak új 
hagyományok teremtésére.  

(szervezési feladatok, ünnepek és 
hagyományok, tanulási folyamatok) 
nyomon követhetők. 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, 
felelősség- és hatáskörmegosztás?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A munkatársak felelősségének és 
hatáskörének meghatározása egyértelmű, az 
eredményekről rendszeresen beszámolnak.  

- A feladatmegosztás a szakértelem és az 
egyenletes terhelés alapján történik.  

- A felelősség és hatáskörök megfelelnek az 
intézmény helyi szabályozásában (SzMSz) 
rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat 
megvalósulását.  

A munkatársak felelősségének és 
hatáskörének meghatározása egyértelmű, 
az eredményekről rendszeresen 
beszámolnak. (Éves beszámoló) 

A feladatmegosztás a szakértelem és az 
egyenletes terhelés alapján történik.  

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az 
intézmény helyi szabályozásában (SzMSz) 
rögzítetteknek, és támogatják az adott 
feladat megvalósulását. 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-
előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

- Folyamatosan megtörténik az egyének és 
csoportok döntés előkészítésbe történő 
bevonása - képességük, szakértelmük és a 
jogszabályi előírások alapján.  

- Ennek rendje kialakított és dokumentált.  

A döntés előkészítés a jogszabályoknak 
megfelelően történik. 
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Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

- Az intézmény pozitívan viszonyul a 
felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok 
beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba.  

- Az intézmény lehetőségeket teremt az 
innovációt és a kreatív gondolkodást 
ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.  

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

Az intézmény munkatársai képességük, 
szakértelmük, érdeklődésük szerint 
javaslatokkal segítik a fejlesztést. Havonta 
vezetői értekezleten, munkatársi 
értekezleten, szakmai munkaközösségi 
megbeszélésen vitatjuk meg az innovációs 
lehetőségeket. 

 Az intézmény pozitívan viszonyul a 
felmerült ötletekhez, megvizsgálják azok 
beilleszthetőségét a fejlesztési 
folyamatokba.  

Az intézmény lehetőségeket teremt az 
innovációt és a kreatív gondolkodást 
ösztönző új módszerekre. Szakmai 
munkaközösségünk szervez hospitálásokat, 
azt követően elemzéseket, megbeszéléseket 
végez, szervezi az óvodák sajátosságainak 
megfelelő programokat. 

A legjobb gyakorlatok eredményeinek 
bemutatására, követésére, alkalmazására 
nyitott a nevelőtestület és az intézmény 
vezetősége. Megismertünk, majd 
bevezettünk új módszereket, fejlesztő 
játékokat: Vitamintorna, Oviolimpia, 
Mozgáskotta, Okos- kocka 
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9.5.7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

Önértékelési szempontok: Hogyan jelennek meg az Óvodai nevelés országos 
alapprogram céljai a pedagógiai programban? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény pedagógiai programja 
összhangban áll az Óvodai nevelés országos 
alapprogrammal.  

- A pedagógiai program a jogszabályi és 
tartalmi elvárásokkal összhangban 
fogalmazza meg az intézmény sajátos 
nevelési-oktatási feladatait, céljait.  

Az intézmény pedagógiai programja 
összhangban áll az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjával, mely lehetőséget ad a 
szakmai önállóságra, pedagógiai nézeteink 
alkotó érvényesülésre, a családi kultúra 
figyelembe vételével. 

A pedagógiai program a hatályos 
jogszabályoknak megfelel, azoknak 
megfelelően módosítjuk. 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt 
stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a 
pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását.  

- Minden nevelési év tervezésekor 
megtörténik az intézmény tevékenységeinek 
terveinek ütemezése, ami az éves 
munkatervben és más fejlesztési, intézkedési 
tervekben rögzítésre is kerül.  

- A tervek nyilvánossága biztosított.  

- A tervekben (éves munkaterv, 
továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) 
jól követhetők a pedagógiai program kiemelt 
céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, 
felelősök, a megvalósulást jelző 
eredménymutatók.  

Az intézményünk folyamatosan nyomon 
követi a pedagógiai programjában 
foglaltak megvalósulását.  

Minden nevelési év tervezésekor 
megtörténik az intézmény 
tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami 
az éves munkatervben és más fejlesztési, 
intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 
Ez alapján készítik el a tagóvoda-vezetők a 
tagóvodájuk feladat-ellátási tervüket, 
melyből az óvodapedagógusok az éves 
feladataikat végzik. 

- A tervek nyilvánossága biztosított.  

- A tervekben (éves munkaterv, 
továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) 
jól követhetők a pedagógiai program 
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- A humán erőforrás képzési és fejlesztési 
tervek elkészítése az eredmények 
ismeretében, azokra épülve, annak érdekében 
történik, hogy a munkatársak szakmai tudása 
megfeleljen az intézmény jelenlegi és 
jövőbeli igényeinek, elvárásainak.  

- Az nevelést, tanítást segítő eszközök és a 
nevelés tanítási módszerek kiválasztása és 
alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai 
prioritásokkal összhangban történik.  

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

- A humán erőforrás képzési és fejlesztési 
tervek elkészítése az eredmények 
ismeretében, azokra épülve, annak 
érdekében történik, hogy a munkatársak 
szakmai tudása megfeleljen az intézmény 
jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 
elvárásainak. A továbbképzési tervnek 
megfelelően ki-ki az érdeklődési körének és 
az intézmény érdekeinek szellemében tett 
eleget ezen irányú kötelezettségeinek. 

 A nevelést segítő eszközök és a nevelési 
módszerek kiválasztása és alkalmazása 
rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 
összhangban történik.  

 

 

Készítette: Belső önértékelési csoport 
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9.6.Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus 
 

9.6.1.Pedagógiai módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket 
alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenységekben? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A módszereket az aktuális tevékenységi 
forma sajátosságainak, céljainak és a 
gyermekek fejlettségének megfelelően 
alkalmazza.  

Különböző problémahelyzet biztosításával 
elősegíti a problémamegoldó, önálló 
gondolkodás fejlődését. 

Használja a modern 
információfeldolgozási eszközöket, példát 
mutat az infokommunikációs eszközök 
óvodában indokolt alkalmazására. 

Az alkalmazott pedagógiai módszerek a 
kompetenciafejlesztést támogatják. 

A módszereket az aktuális tevékenységi forma 
sajátosságainak, céljainak és a gyermekek 
fejlettségének megfelelően alkalmazza. 

Különböző problémahelyzet biztosításával 
elősegíti a problémamegoldó, önálló 
gondolkodás fejlődését. 

Használja a modern információfeldolgozási 
eszközöket, példát mutat az 
infokommunikációs eszközök óvodában 
indokolt alkalmazására. A szemléltetés és a 
gyermek kíváncsiságának kielégítése céljából 
alkalomszerűen használja az IKT eszközöket. 

Az alkalmazott pedagógiai módszerek a 
kompetenciafejlesztést támogatja. 

 Önértékelési szempontok: Ismeri és alkalmazza-e a gyermekközösségnek, különleges 
bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Felméri a gyermekek értelmi, érzelmi, 
szociális és erkölcsi állapotát.  

Hatékony gyermek-megismerési 
technikákat alkalmaz.  

A differenciálás megfelelő módja, formája 
jellemző.  

Az elméleti ismeretek mellett a tanultak 
gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi.  

Alkalmazza a gyermekcsoportoknak, 

Felméri a gyermekek értelmi, érzelmi, 
szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony 
gyermek-megismerési technikákat alkalmaz. 
Óvodába kerüléskor anamnézist készítünk a 
gyermekekről. 

Csoportjában figyelembe veszi a gyermekek 
eltérő fejlettségi szintjét, életkori 
sajátosságaikat a tevékenységek tervezésénél. 

Az SNI gyerekeknek fejlesztési tervet készít. 
A HHH gyerekek DIFER mérése középső 
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különleges bánásmódot igénylőknek 
megfelelő, változatos módszereket.  

A pedagógus az életkori sajátosságok 
figyelembe vételével választja meg az órán 
alkalmazott módszereket.  

csoportban bemenet-kimenet, nagycsoportban 
kimenet. 

A differenciálás megfelelő módja, formája 
jellemző.  

Az elméleti ismeretek mellett a tanultak 
gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi.  

Alkalmazza a gyermekcsoportoknak, kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekeknek megfelelő, 
változatos módszereket.  

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével 
választja meg az foglalkozásokon alkalmazott 
módszereket. 

A játék ad keretet a tapasztalati, ismereti és 
élményanyagnak, amelyet a gyermekek saját 
környezetéből az általa ismert világból 
kiemel, vagy másoktól átvesz, feldolgoz, újra 
alkot (fejlődnek képességei, készségei, érzelmi, 
akarati tulajdonságai). Játék közben 
problémák elé kerülnek, feladatot kapnak és 
oldanak meg. 

Önértékelési szempontok: Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? 
Hogyan használja fel a megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai 
gyakorlatában? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Felhasználja a mérési és értékelési 
eredményeket saját pedagógiai 
gyakorlatában.  

Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás 
eredményességét segítetik.  

Felhasználja a mérési és értékelési 
eredményeket saját pedagógiai 
gyakorlatában. (DIFER) 

Alkalmazott módszerei a nevelés 
eredményességét segítik.  

A pedagógiai hatékonyság szempontjából 
elengedhetetlen, hogy a gyermeki 
tevékenységet hosszabb táv áttekintésével is 
elemezze, értékelje. Ez segíti a további 
tervező, fejlesztő munkáját.  
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Önértékelési szempontok: Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott 
módszerek a gyermekközösséghez, illetve a képességfejlesztési területekhez? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A rendelkezésre álló tanulási, 
képességfejlesztési segédanyagokat, 
eszközöket, digitális anyagokat és 
eszközöket is ismeri, kritikusan, céljainak 
megfelelően használja.  

Fogalomhasználata pontos, a 3-7 éves 
korosztály fejlettségéhez igazodó, 
példaértékű.  

Pedagógiai munkája során képes építeni a 
tanulók más forrásokból szerzett tudására.  

A rendelkezésre álló tanulási, 
képességfejlesztési segédanyagokat, 
eszközöket, digitális anyagokat és eszközöket 
is ismeri, kritikusan, céljainak megfelelően 
használja. 

Fogalomhasználata pontos, a 3-7 éves 
korosztály fejlettségéhez igazodó, 
példaértékű.  

Pedagógiai munkája során képes építeni a 
gyermekek más forrásokból szerzett 
ismereteire, információira. 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 
céloknak megfelelően használja a 
rendelkezésre álló fejlesztő játékokat is.  

 

9.6.2.Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 
önreflexiók 

 

Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési 
dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, 
realitás? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Pedagógiai munkáját az intézmény 
programjának megfelelően hosszabb-
rövidebb időszakokra tagolva (pl.: éves 
ütemterv), tanulási-tanítási egységekre (pl.: 
tematikus terv, projektterv) és 
tevékenységekre (pl. játék - és 
munkatevékenység) bontva tervezi meg.  

Pedagógiai munkáját az intézmény 
programjának megfelelően tagolja. A 
tanulási folyamatot tematikus tervben, a 
tevékenységeket részekre bontva tervezi 
(játék, munka, tanulás). A tanulási 
folyamatok megvalósulásáról, eredményeiről 
feljegyzést készítünk. 
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Komplex módon veszi figyelembe a 
pedagógiai folyamat minden lényeges 
elemét: a tartalmat, a gyermekek előzetes 
tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, 
a nevelési környezet lehetőségeit, korlátait 
stb.  

Tudatosan tervezi a tevékenység céljainak 
megfelelő módszereket, eszközöket, 
szervezési módokat.  

Többféle módszertani megoldásban 
gondolkodik. Az adott helyzetnek 
megfelelően rugalmasan alkalmazza 
módszereit.  

Komplex módon veszi figyelembe a 
pedagógiai folyamat minden lényeges 
elemét: a tartalmat, a gyermekek előzetes 
ismeretét, motiváltságát, életkori 
sajátosságait, a nevelési környezet 
lehetőségeit, korlátait stb.  

Tudatosan tervezi a tevékenység céljainak 
megfelelő módszereket, eszközöket, 
szervezési módokat, melynek során 
számításba veszi azt, hogy az egyes 
gyermekek fejlődési üteme más és más lehet, 
sőt a fejlődési dinamikája egy-egy gyermek 
esetében a különböző területeken eltérhet. 

Többféle módszertani megoldásban 
gondolkodik. Az adott helyzetnek 
megfelelően rugalmasan alkalmazza 
módszereit. 

Önértékelési szempontok: Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és megvalósítás? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A gyermeki tevékenységet, a 
foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, 
logikusan építi fel.  

A gyermeki tevékenykedtetést, a 
cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 
tartja szem előtt.  

Tudatosan törekszik a gyermekek 
motiválására, aktivizálására.  

Pedagógiai terveit a megvalósítás 
eredményességének függvényében 
felülvizsgálja.  

A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat 
a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.  

A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe 
ágyazott tanulási folyamatot tartja szem 
előtt. A tanulási folyamatban valósul meg a 
cselekvéses tanulás, a rendszeresség, a 
fokozatosság és a folyamatosság. 

Tudatosan törekszik a gyermekek 
motiválására, aktivizálására.  

Pedagógiai terveit a megvalósítás 
eredményességének függvényében 
felülvizsgálja, a reflexióban rögzíti a 
terveink megvalósulásának eredményeit. 
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Önértékelési szempontok: A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés 
országos alapprogram nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, 
fejlesztendő kompetenciákat? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Pedagógiai céljai összhangban állnak az 
Óvodai nevelés országos alapprogramjával 
és az óvoda pedagógiai programjának 
célrendszerével.  

Pedagógiai céljaink összhangban állnak az 
Óvodai nevelés országos alapprogramjával 
és a Mi óvodánk helyi pedagógiai program 
célrendszerével. 

 

Önértékelési szempontok: Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes 
neveltségi szintjére, tudására és a gyermekcsoport jellemzőire? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az óvodában alkalmazható digitális 
eszközöket (CD-lejátszó, projektor, 
fényképezőgép, számítógép) célszerűen 
használja.  

Használja a szociális tanulásban rejlő 
lehetőségeket. Lehetővé teszi a helyes 
viselkedési normák, a mintaként szolgáló 
cselekvések, a kommunikáció, 
együttműködés megismerését.  

Alkalmazza a differenciálás elvét. 

Az óvodában alkalmazható digitális 
eszközöket (CD-lejátszó, fényképezőgép, 
számítógép) célszerűen használja. 

Használja a szociális tanulásban rejlő 
lehetőségeket. Lehetővé teszi a helyes 
viselkedési normák, a mintaként szolgáló 
cselekvések, a kommunikáció, 
együttműködés megismerését, a gyermekek 
életkorának megfelelő helyes életritmus 
kialakítását, figyelembe véve a családi 
szokásokat. 

 Alkalmazza a differenciálás elvét. 
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9.6.3.A tanulás támogatása 

Önértékelési szempontok: Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek mennyire 
megfelelően választja meg és alkalmazza a nevelési tanulásszervezési eljárásokat? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Figyelembe veszi a gyermekek aktuális 
fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a 
tevékenységek tempóját, időtartamát, 
módszereit. Szükség esetén rugalmasan 
változtat előzetes tervein.  

Figyelembe veszi a gyermekek aktuális 
fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a 
tevékenységek tempóját, időtartamát, 
módszereit. Szükség esetén rugalmasan 
változtat előzetes tervein.  

Önértékelési szempontok: Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a 
gyermekek érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, 
érdeklődését? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Épít a gyermekek szükségleteire, 
kíváncsiságára, igyekszik fenntartani 
érdeklődésüket.  

Épít a gyermekek szükségleteire, 
kíváncsiságára, igyekszik fenntartani 
érdeklődésüket. A gyermekek 
tapasztalataira építve, cselekvő aktivitásuk 
fenntartásával, változatos tevékenységeket 
biztosít. 

Önértékelési szempontok: Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-
megoldási és együttműködési képességét? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Felismeri a gyermekek tanulási, magatartási 
problémáit, szükség esetén megfelelő 
szakmai segítséget kínál számukra.  

Kihasználja a tevékenységekben rejlő 
lehetőségeket a megismerő funkciók és 
önálló felfedezés gyakorlására.  

Felismeri a gyermekek tanulási, magatartási 
problémáit, szükség esetén megfelelő 
szakmai segítséget kínál a számukra.  
Kihasználja a tevékenységekben rejlő 
lehetőségeket a megismerő funkciók és 
önálló felfedezés gyakorlására. 
Az óvoda mindennapi életében (legfőképp a 
játékban) szabad és szervezett 
tevékenységek alkalmával figyeli a 
gyermekek jellegzetes viselkedését, 
magatartását.. 
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Önértékelési szempontok: Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, tanulási környezetet 
hoz létre az ismeretszerzési, tanulási folyamathoz? 

Önértékelési szempontok: Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információ-
kommunikációs technikákra épülő eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan sikerül 
a helyes arányt kialakítania a hagyományos és az információ-kommunikációs 
technológiák között? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A gyermekekben igyekszik felkelteni és 
fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, 
megismerés igényét, a próbálkozás örömét. 
Ennek érdekében indokolt esetben használja 
az IKT eszközöket is.  

Az önálló tapasztalatszerzéshez - a játékhoz 
és egyéb tevékenységekhez - az életkornak 
és a gyermekek egyéni képességeinek 
megfelelő eszközöket biztosít.  

A gyermekekben igyekszik felkelteni és 
fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, 
megismerés igényét, a próbálkozás örömét. 
Ennek érdekében indokolt esetben használja 
az IKT eszközöket is.  

Az önálló tapasztalatszerzéshez - a játékhoz 
és egyéb tevékenységekhez - az életkornak és 
a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő 
eszközöket biztosít. 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal 
teli légkört alakít ki, ahol minden gyermek 
hibázhat, mindenkinek lehetősége van a 
javításra, próbálkozásra.  

Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt 
légkört és környezetet teremt, például a 
csoportszoba elrendezésével. A 
párhuzamosan végezhető tevékenységekhez 
biztosítja a megfelelő eszközöket és a 
szabad választás lehetőségét.  

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal 
teli légkört alakít ki, ahol minden gyermek 
hibázhat, mindenkinek lehetősége van a 
javításra, próbálkozásra, több lehetőséget ad 
az önkifejező törekvések 
kibontakoztatására. 

Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt 
légkört és környezetet teremt, például a 
csoportszoba elrendezésével játék témáinak 
megfelelően átrendezhető, kreatívan 
használható. A párhuzamosan végezhető 
tevékenységekhez biztosítja, a megfelelő 
eszközöket és a szabad választás lehetőségét. 

Összefüggő, hosszú játékidő biztosításával 
komplex, játékba integrált tanulással 
fejleszti a gyermekeket. 
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9.6.4.A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

Önértékelési szempontok: Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és 
erkölcsi állapotát? Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A gyermekeket személyiségének 
sajátosságait megfelelő módszerekkel, 
sokoldalúan, elsősorban a játékukon 
keresztül tárja fel.  

A gyermekeket személyiségének 
sajátosságait megfelelő módszerekkel, 
sokoldalúan, elsősorban a játékukon 
keresztül tárja fel. Az egyén és a csoport 
sokirányú és tudatos megfigyeléséhez a 
feltételeket megteremti, a szabad, kötetlen 
játékot biztosít. 

Önértékelési szempontok: Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a 
személyiségfejlesztés a tervezésben és a pedagógiai munkájában (egyéni képességek, 
adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Munkájában a tanulási folyamatot a nevelés 
szerves részeként kezeli.  

A gyermekek személyiségét nem statikusan, 
hanem önmagukhoz viszonyított fejlődésében 
szemléli. A gyermekek teljes 
személyiségének fejlesztésére, autonómiájuk 
kibontakoztatására törekszik  

Felismeri a gyermek személyiségfejlődési 
nehézségeit, és képes számukra segítséget 
nyújtani - esetlegesen a megfelelő 
szakembertől segítséget kérni.  

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli 
saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

Munkájában a tanulási folyamatot a 
nevelés szerves részeként kezeli. 

A gyermekek személyiségét nem 
statikusan, hanem önmagukhoz 
viszonyított fejlődésében szemléli. A 
gyermekek teljes személyiségének 
fejlesztésére, autonómiájuk 
kibontakoztatására törekszik. 

Felismeri a gyermek személyiségfejlődési 
nehézségeit, és képes számukra segítséget 
nyújtani - esetlegesen a megfelelő 
szakembertől segítséget kérni. (Pedagógiai 
Szakszolgálat 5-6 évesek részképesség és 
logopédiai szűrése)  
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megvalósulását.  Reálisan és szakszerűen elemezi és értékeli 
saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 
megvalósulását, ami fejlesztési tervekben, a 
reflexióban nyomon követhető. 

Önértékelési szempontok: Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív 
oktatás gyakorlatát? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Csoportos tevékenységek esetén is figyel az 
egyéni szükségletekre, és a gyermekek egyéni 
igényeinek megfelelő módszerek, eljárások 
alkalmazására.  

A gyermekek hibáit, tévedéseit mint a 
tanulási, fejlődési folyamat részét kezeli, az 
egyéni megértést elősegítő módon reagál 
rájuk.  

Csoportos tevékenységek esetén is figyeli az 
egyéni szükségletekre, és a gyermekek 
egyéni igényeinek megfelelő módszerek, 
eljárások alkalmazására.  

A gyermekek hibáit, tévedéseit mint a 
tanulási, fejlődési folyamat részét kezeli, az 
egyéni megértést elősegítő módon reagál 
rájuk. Nem a gyermekek hibáját, tévedését 
emeli ki, hanem a pozitívumokat használja 
a korrekcióhoz. 

Önértékelési szempontok: Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekekkel, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges, illetve a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Különleges bánásmódot igénylő gyermek 
vagy gyermekcsoport számára hosszabb távú 
fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket 
hatékonyan meg is valósítja.  

Az általános pedagógiai célrendszer 
figyelembevételével határozza meg az egyéni 
szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek vagy 
gyermekcsoport számára hosszabb távú 
fejlesztési tervet dolgoz ki (pl 
tehetséggondozó program terve), és ezeket 
hatékonyan meg is valósítja. 

Az általános pedagógiai célrendszer 
figyelembevételével határozza meg az 
egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 
célokat. Csoportnaplóban fejlesztési tervet 
készít az SNI gyermekhez, a HHH 
gyermekeknek pedig DIFER mérést végez. 
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9.6.5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység 

 

Önértékelési szempontok: Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső 
struktúrájának feltárására?  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés 
változatos módszereit, a játék és más élmény 
gazdag tevékenység, program során.  

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés 
változatos módszereit, a játék és más 
élmény gazdag tevékenység, program 
során. Beépíti a gyermekek nevelésébe 
mindazon értékeket, amelyet a 
tagintézmények számára megőrzésre 
érdemesek. 

Önértékelési szempontok: Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási 
környezet kialakítására, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik 
magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a 
különböző társadalmi rétegekből jött társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a 
hátrányos helyzetű gyermekeket is? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az egész nap folyamán harmóniát, érzelmi 
biztonságot, elfogadó légkört teremt.  

A gyermekeket egymás elfogadására, az 
egyéni sajátosságok tiszteletben tartására 
neveli.  

Munkájában figyelembe veszi a gyermekek 
és a gyermekközösségek eltérő kulturális, 
illetve társadalmi hátteréből adódó 
sajátosságait.  

A napi tevékenységekben, játékban időt, 
lehetőséget biztosít a beszélgetésekre, 
kezdeményezően példát mutat az interaktív 
kommunikációra. Az egymásra figyelést, a 
másik fél mondanivalójának meghallgatását 

Vallja, hogy az óvodáinkba járó 
gyermekeket családias légkörű. esztétikus, 
érzelmi biztonságot nyújtó körülmények 
között lehet nevelni. 

Az egész nap folyamán harmóniát, érzelmi 
biztonságot, elfogadó légkört teremt. 

A gyermekeket egymás elfogadására, az 
egyéni sajátosságok tiszteletben tartására 
neveli. 

Figyelembe veszi a gyermekek és a 
gyermekközösségek eltérő kulturális, 
illetve társadalmi hátteréből adódó 
sajátosságait.  



        

110 

 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM:  035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

gyakoroltatja a gyermekekkel.  

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 
Együttműködés, altruizmus, nyitottság, 
társadalmi érzékenység, más kultúrák 
elfogadása jellemzi.  

A napi tevékenységekben, játékban időt, 
lehetőséget biztosít a beszélgetésekre, 
kezdeményezően példát mutat az interaktív 
kommunikációra. Az egymásra figyelést, a 
másik fél mondanivalójának 
meghallgatását gyakoroltatja a 
gyermekekkel.  

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 
Nevelőmunkáját az együttműködés, 
önzetlenség, nyitottság, társadalmi 
érzékenység, más kultúrák elfogadása 
jellemzi. 

Önértékelési szempontok: Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai 
munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül 
szervezett tevékenységeiben)? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az együttműködést, közösségi kapcsolatokat 
és érzelmeket erősítő helyzeteket teremt, 
módszereket alkalmaz az óvodai és óvodán 
kívüli tevékenységek során.  

Az együttműködés, kommunikáció 
elősegítésére követendő mintát mutat a 
gyermekek és szülők számára a digitális 
eszközök funkcionális használata terén.  

Az együttműködést, közösségi 
kapcsolatokat és érzelmeket erősítő 
helyzeteket teremt, módszereket alkalmaz 
az óvodai és óvodán kívüli tevékenységek 
során.  

Beépíti a gyermekek nevelésébe mindazon 
értékeket, amelyek a tagintézmények 
számára megőrzésre érdemesek. 

Az együttműködés, kommunikáció 
elősegítésére követendő mintát mutat a 
gyermekek és szülők számára a digitális 
eszközök funkcionális használata terén. 

Önértékelési szempontok: Melyek azok a probléma megoldási és konfliktuskezelési 
stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaz? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Csoportjában tudatosan alkalmazza a 
konfliktus megelőzés módszereit, például a 

Mindenkire érvényes szabályokat és 
hasonló értékrendet alakít ki. 
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közös szabályalakítást, az értékelési 
szempontok tudatosítását, a pozitív példák 
megerősítését, a következetességet.  

A csoportjában felmerülő konfliktusokat, 
azok okait felismeri, helyesen értelmezi és 
hatékonyan kezeli. Konfliktushelyzetben a 
gyermekeket a konfliktusok 
kompromisszumos megoldására ösztönzi.  

Csoportjában tudatosan alkalmazzák a 
konfliktus megelőzés módszereit, például a 
közös szabályalakítást, az értékelési 
szempontok tudatosítását, a pozitív példák 
megerősítését, a következetességet.  

A csoportjában felmerülő konfliktusokat, 
azok okait felismeri, helyesen értelmezi és 
hatékonyan kezelni. Konfliktushelyzetben 
a gyermekeket a konfliktusok 
kompromisszumos megoldására ösztönözi. 

 

9.6.6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése 

 

Önértékelési szempontok: Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, 
melyből a gyermekek életkori sajátosságainak 
figyelembevételével tudatosan választja ki a 
leginkább megfelelőt.  

Visszajelzései, értékelései világosak, 
egyértelműek, a konkrét cselekvésre, 
teljesítményre vonatkoznak.  

Gazdag értékelési eszköztárral 
rendelkezik, melyből a gyermekek 
életkori sajátosságainak 
figyelembevételével tudatosan választja ki 
a leginkább megfelelőt. Vezeti a 
gyermekek fejlődési lapját, 
csoportnaplóban a nevelési feladatok 
értékelését, a szociometriai mérést, a 
HHH-s gyermekek estében a DIFER 
mérést. 

Visszajelzései, értékelései világosak, 
egyértelműek, a konkrét cselekvésre, 
teljesítményre vonatkoznak. 



    

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.                                         Tel: 56/481 015 
OM: 035821                                                             Email: ovoda@fegyvernek.hu 

Önértékelési szempontok: Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az egyéni képességekhez viszonyítva értékeli 
a teljesítményeket, törekszik a folyamatos, 
pozitív visszajelzésekre.  

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a gyermekek 
fejlődését segíti.  

Képes önállóan, a gyermekek tevékenységének 
megfigyeléséből, produktumaik értékeléséből 
kapott adatokat reálisan elemezni-értékelni, és 
belőlük kiindulva a fejlesztésre vonatkozó 
tervét elkészíteni, módosítani.  

Az egyéni képességekhez viszonyítva 
értékeli a teljesítményeket, törekszik a 
folyamatos, pozitív visszajelzésekre.  

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a 
gyermekek fejlődését segíti. 

Képes önállóan, a gyermekek 
tevékenységének megfigyeléséből, 
produktumaik értékeléséből kapott 
adatokat reálisan elemezni-értékelni, és 
belőlük kiindulva a fejlesztésre vonatkozó 
tervét elkészíteni, módosítani. 

Önértékelési szempontok: Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései 
támogatják-e a gyermekek önértékelésének fejlődését? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és 
módszerek alkalmazására törekszik, amelyek 
alkalmasak az önellenőrzésre, önértékelésre.  

Pedagógiai munkájában olyan 
munkaformák és módszerek 
alkalmazására törekszik, amelyek 
alkalmasak az önellenőrzésre, 
önértékelésre. A tanulási folyamatok 
megvalósulásáról, eredményeiről 
feljegyzést készít. 

 

9.6.7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

Önértékelési szempontok: Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (a 
gyermekek életkorának megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Munkája során érthetően és a pedagógiai 
céljainak megfelelően kommunikál.  

Munkája során törekszik arra, hogy a  
beszéde mindenkor érthető, pedagógiai 
céljainak megfelelő legyen, nyújtson 
modellt a gyermekek számára. Kifejező 
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hanghordozása, változatos a szókincse, és 
az érzelmeket megjelenítő a viselkedése.  

 Önértékelési szempontok: Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Kommunikációját minden partnerrel a 
kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.  

A gyerekek szabad játékához és különböző 
tevékenységeihez nyugodt kommunikációs 
teret, ehhez kedvező feltételeket alakít ki.  

Tudatosan ösztönzi a gyermekek egyéni és 
egymás közötti kommunikációját.  

Célja a partnerközpontú működés 
megvalósítása, mely a konstruktív 
kommunikáció érdekében minden 
partnerrel folyamatos. 

Kommunikációját minden partnerrel a 
kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.  

A gyerekek szabad játékához és 
különböző tevékenységeihez nyugodt 
kommunikációs teret, ehhez kedvező 
feltételeket alakít ki, melyben a gyermek 
megfigyel, felfedez, új ismereteket szerez, 
gondolkodik, mindenről beszélhet, 
kérdéseire választ kap. Tudatosan 
ösztönözi a gyermekek egyéni és egymás 
közötti kommunikációját.  

Önértékelési szempontok: Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a 
pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? 

Elvárások. Intézményi sajátos elvárás 

A kapcsolattartás formái és az együttműködés 
során használja az infokommunikációs 
eszközöket és a különböző online csatornákat.  

A gyermekek érdekében önállóan, tudatosan és 
kezdeményezően együttműködik a 
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 
partnerekkel, szervezetekkel.  

A szakmai munkaközösség munkájában 
kezdeményezően és aktívan részt vállal. 
Együttműködik pedagógustársaival különböző 
pedagógiai eljárások és programok (pl. 
témanap, ünnepség, kirándulás) 

A kapcsolattartás formái és az 
együttműködés során használja az 
infokommunikációs eszközöket és a 
különböző online csatornákat. 
Kapcsolattartás formái: 
munkaértekezletek, vezetői értekezlet, 
nevelőtestületi értekezlet, szakmai 
munkaközösség megbeszélés, szülői 
értekezlet, nyílt óvodai rendezvények, 
közös rendezvények. 

A gyermekek érdekében önállóan, 
tudatosan és kezdeményezően 
együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, 
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megvalósításában.  a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.  

A szakmai munkaközösség munkájában 
kezdeményezően és aktívan részt vállal. 
Együttműködik pedagógustársaival 
különböző pedagógiai eljárások és 
programok (pl. rendezvény, ünnepség, 
kirándulás) megvalósításában. 

 

Önértékelési szempontok: Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív 
szemlélet? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e 
önfejlesztésre? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A megbeszéléseken, a vitákban, az 
értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai 
álláspontját, a vitákban képes másokat 
meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.  

Óvodai tevékenységei során felmerülő/kapott 
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet 
működési rendszerének megfelelő módon 
kezeli, intézi.  

Nyitott a szülő, a gyermek, az 
intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 
visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai 
fejlődése érdekében.  

Szakmai munkájában önállóságra 
törekszik, szakmai nézetei mellett kiáll, 
azokat megindokolja. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az 
értekezleteken rendszeresen kifejti 
szakmai álláspontját, a vitákban képes 
másokat meggyőzni, és maga is 
meggyőzhető. 

Óvodai tevékenységei során 
felmerülő/kapott feladatait, problémáit 
önállóan, a szervezet működési 
rendszerének megfelelő módon kezeli, 
intézi. 

Nyitott a szülő, a gyermek, az 
intézményvezető, intézmény-vezető 
helyettes, a kollégák, visszajelzéseire, 
felhasználja őket szakmai fejlődése 
érdekében. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
estében szakemberek segítségét veszi 
igénybe. 
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9.6.8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Önértékelési szempontok: Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos 
értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan 
elemzi és fejleszti.  

Tudatosan fejleszti pedagógiai 
kommunikációját.  

Tisztában van szakmai felkészültségével, 
személyiségének sajátosságaival, és képes 
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.  

Saját pedagógiai, nevelési gyakorlatát 
folyamatosan elemzi és fejleszti. 

Tudatosan fejleszti pedagógiai 
kommunikációjukat. 

Tisztában van szakmai felkészültségével, 
személyiségének sajátosságaival, és képes 
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

Önértékelési szempontok: Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a 
szakmában történteket? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Rendszeresen tájékozódik a pedagógia 
tudományára és az óvodapedagógiára 
vonatkozó legújabb eredményekről, 
kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.  

Rendszeresen tájékozódik az óvodai nevelést, 
képességfejlesztést támogató digitális 
technológiai eszközökről, és lehetőség szerint 
alkalmazza is azokat.  

Aktív résztvevője az online megvalósuló 
szakmai együttműködéseknek.  

 Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az 
intézményen kívül is.  

A nevelőmunka eredményességének 
javítása érdekében rendszeresen 
tájékozódik a pedagógia tudományára és 
az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb 
eredményekről, kihasználja a 
továbbképzési lehetőségeket.  

Rendszeresen tájékozódik az óvodai 
nevelést, képességfejlesztést támogató 
digitális technológiai eszközökről, és 
lehetőség szerint alkalmazza is azokat. 
Kapcsolatot tart s képző intézetekkel, a 
Megyei Pedagógiai Intézettel, Nevelési 
Tanácsadóval, Speciális Képességet 
Vizsgáló Bizottsággal, Pedagógiai 
Szakszolgálattal. 
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Önértékelési szempontok: Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, 
felelősségvállalása a munkájában? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Munkájában alkalmaz új módszereket, 
tudományos eredményeket.  

Részt vesz intézményi innovációban, 
pályázatokban, kutatásban.  

Munkájában korszerű módszereket 
alkalmaz. 

Részt vesz az intézményi innovációban. 

 

 

 

Készítette: Belső önértékelési csoport 
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9.7.Intézményi egyedi elvárások: vezetői munka önértékelési szempontjai 
 

9.7.1.A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Önértékelési szempontok: Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a gyermeki fejlődés 
eredmények javulását eredményezze? 

 Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését 
a tanulási-tanítási folyamatba? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézményi működést befolyásoló 
azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési 

Az intézményi működést befolyásoló 
azonosított, összegyűjtött, értelmezett 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Részt vesz az intézmény pedagógiai 
programjában megjelenő nevelési-oktatási 
alapelvek, célok és feladatok 
meghatározásában.  

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi 
éves nevelési tanulási ütemtervet a keretéves 
nevelési tanulási ütemtervre alapozva az 
intézmény sajátosságaihoz igazítja.  

A tanulást, tanítást egységes, tervezett 
pedagógiai folyamatként kezeli.  

Együttműködik munkatársaival, és példát 
mutat annak érdekében, hogy az intézmény 
elérje a tanulási eredményekre vonatkozó 
deklarált céljait.  

Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása 
során elsősorban a gyermeki fejlődés 
eredmények javítására helyezi a hangsúlyt.  

A gyermeki kulcskompetenciák fejlesztésére 
összpontosító nevelő–fejlesztő munkát vár el.  

Részt vesz az intézmény pedagógiai 
programjában megjelenő nevelési 
alapelvek, célok és feladatok 
meghatározásában.  

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi 
éves nevelési ütemtervet az intézmény 
sajátosságaihoz igazítja.  

A nevelést és benne a tanulás támogatását 
egységes, tervezett pedagógiai 
folyamatként kezeli.  

Együttműködik munkatársaival, és példát 
mutat annak érdekében, hogy az intézmény 
elérje a nevelési eredményekre vonatkozó 
deklarált céljait.  

Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása 
során elsősorban a gyermekek egyéni, 
differenciált fejlesztésre javítására helyezi 
a hangsúlyt.  

A gyermeki kulcskompetenciák 
fejlesztésére összpontosító nevelő–fejlesztő 
munkát vár el.  

. 
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adatokat, eredményeket felhasználja a 
stratégiai dokumentumok elkészítésében, az 
intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének 
megítélésében, különösen a tanulás és tanítás 
szervezésében és irányításában.  

A kollégákkal megosztja a tanulási 
eredményességről szóló információkat, a 
központi mérési eredményeket elemzi, és 
levonja a szükséges szakmai tanulságokat.  

Beszámolót kér a gyermeki teljesítmények 
folyamatos helyi szinten alkalmazott 
megfigyelésén vagy mérésén alapuló egyéni 
teljesítmények összehasonlításáról, 
változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat 
felhasználják a gyermekek fejlesztése 
érdekében.  

mérési adatokat, eredményeket 
felhasználja a stratégiai dokumentumok 
elkészítésében, az intézmény jelenlegi és 
jövőbeli helyzetének megítélésében, 
különösen a tanulás támogatásának 
szervezésében és irányításában.  

A kollégákkal megosztja a nevelési 
eredményességről szóló információkat, 
levonja a szükséges szakmai tanulságokat.  

Ellenőrzi a gyermeki fejlődés nyomon 
követésének és a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek egyéni fejlesztésének 
dokumentációit. (Fejlődési lapok, Difer 
mérés, Egyéni fejlesztési tervek) 

 

 Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, 
reflektivitást az intézmény napi gyakorlatában? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Irányításával az intézményben kialakítják a 
gyermekek értékelésének közös alapelveit és 
követelményeit, melyekben hangsúlyosan 
megjelenik a fejlesztő jelleg.  

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

A fejlesztő célú értékelés megjelenik a vezető 
saját értékelési gyakorlatában is.  

Irányításával az intézményben kialakítják 
a gyermekek értékelésének közös alapelveit 
és követelményeit, melyekben 
hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.  

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

A fejlesztő célú értékelés megjelenik a 
vezető saját értékelési gyakorlatában is.  
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Önértékelési szempontok: Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi éves nevelési, 
tanulási ütemterv, a tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki 
igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Irányítja a nevelési/az éves 
tanulási/tevékenység-/projekt-/tematikus terv 
és az éves tervezés egyéb dokumentumainak 
a kidolgozását és összehangolását annak 
érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi 
pedagógiai program követelményeinek 
teljesítését valamennyi gyermek számára.  

Működteti a tanulási-tanítási, módszerek 
beválásának vizsgálatát. Nyilvánossá teszi az 
eredményes, hatékony nevelési-oktatási 
módszereket és eljárásokat, kollégáit biztatja 
azok tanulási-tanítási folyamatba való 
bevezetésére.  

Irányítja a nevelési tevékenység, 
tematikus terv, csoportnapló, fejlődési 
lap, nevelési terv, és egyéb 
dokumentumok kidolgozását és 
összehangolását annak érdekében, hogy 
azok lehetővé tegyék a helyi pedagógiai 
program követelményeinek teljesítését 
valamennyi gyermek számára.  

Működteti a nevelési (tanulást támogató) 
módszerek beválásának vizsgálatát. 
Nyilvánossá teszi az eredményes, 
hatékony nevelési módszereket és 
eljárásokat, kollégáit biztatja azok 
nevelési folyamatba való bevezetésére.  

 

 Önértékelési szempontok: Hogyan működik a differenciálás és az adaptív oktatás az 
intézményben és saját tanítási gyakorlatában? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási 
utak kialakítását célzó nevelés, 
tanulástámogató eljárásokat, a hatékony 
gyermeki egyéni fejlesztést.  

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek speciális támogatást 
kapjanak.  

Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből 
távolmaradás kockázatának kitett 
gyermekeket, és aktív irányítói magatartást 
tanúsít a távolmaradás megelőzése 
érdekében. 

Irányítja a differenciáló nevelést, 
tanulástámogató eljárásokat, a hatékony 
gyermeki egyéni fejlesztést. (csoportban 
történő fejlesztés, külön programok) 

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek speciális 
támogatást kapjanak. 
(gyógypedagógusok, speciális 
szakemberek foglalkoztatása)  

Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből 
távolmaradás kockázatának kitett 
gyermekeket, és aktív irányítói 
magatartást tanúsít a távolmaradás 
megelőzése érdekében. Törvénynek 
megfelelően jelez a hatóságoknak. 
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9.7.2.A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

 Önértékelési szempontok: Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

Szervezi és irányítja az intézmény 
jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és 
nevelési elveinek megismerését és tanulási-
tanítási folyamatokba épülését.  

Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai 
program alapelvei, célrendszere a vezetői 
pályázatában megfogalmazott jövőképpel 
fejlesztő összhangban vannak.  

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

Szervezi és irányítja az intézmény 
jövőképének, értékrendjének, pedagógiai 
és nevelési elveinek megismerését és 
nevelési folyamatokba épülését. Az 
óvodák profiljának megfelelő 
tevékenységeket vár el a helyi 
programnak megfelelően. 

Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai 
program alapelvei, célrendszere a vezetői 
koncepcióval megfogalmazott jövőképpel 
összhangban vannak. 

 Önértékelési szempontok: Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, 
változásokra? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

A változtatást, annak szükségességét és 
folyamatát, valamint a kockázatokat és azok 
elkerülési módját megosztja kollégáival, a 
felmerülő kérdésekre választ ad.  

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan 
megtervezni, értékelni és végrehajtani.  

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

A változtatást, annak szükségességét és 
folyamatát, valamint a kockázatokat és 
azok elkerülési módját megosztja 
kollégáival, a felmerülő kérdésekre 
választ ad. Minden team munkában részt 
vesz. 

Képes a változtatás folyamatát 
hatékonyan megtervezni, értékelni és 
végrehajtani.  
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 Önértékelési szempontok: Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és 
operatív szempontból fejlesztésre szorulnak? 

 Önértékelési szempontok: Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak 
elérése érdekében? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

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

A feladatok tervezése során a nevelőtestület 
bevonásával a célok elérését értékeli, és a 
szükséges lépéseket meghatározza, célokat 
vagy feladatokat módosít.  

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

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

A feladatok tervezése során a 
nevelőtestület bevonásával a célok elérését 
értékeli, és a szükséges lépéseket 
meghatározza, célokat vagy feladatokat 
módosít.  

 Önértékelési szempontok: Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott 
szervezetet? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Folyamatosan informálja kollégáit és az 
intézmény partnereit a megjelenő 
változásokról, lehetőséget biztosít számukra 
az önálló információszerzésre (konferenciák, 
előadások, egyéb források).  

 A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a 

Folyamatosan informálja kollégáit és az 
intézmény partnereit a megjelenő 
változásokról, lehetőséget biztosít 
számukra az önálló információszerzésre 
(konferenciák, előadások, egyéb 
források).  

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Folyamatosan nyomon követi a célok 
megvalósulását.  

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

Folyamatosan nyomon követi a célok 
megvalósulását.  

Rendszeresen meghatározza az intézmény 
erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 
területeket), ehhez felhasználja a belső és 
a külső intézményértékelés eredményét.  
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tanulás-tanítás eredményesebbé tételére 
irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, 
fejlesztéseket 

 A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a 
nevelés eredményesebbé tételére irányuló 
kezdeményezéseket, innovációkat, 
fejlesztéseket 

 

9.7.3.Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Önértékelési szempontok: Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának 
fejlesztendő területeit, milyen az önreflexiója? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és 
eszközeit, felhasználja az eredményeit.  

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a 
kollégák véleményére.  

Tudatos saját vezetési stílusának 
érvényesítésében, ismeri erősségeit és 
korlátait.  Önértékelése reális, erősségeivel 
jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat 
részeként értékeli.  

Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és 
eszközeit, felhasználja az eredményeit.  

Vezetői munkájával kapcsolatban számít 
a kollégák véleményére.  

Tudatos saját vezetési stílusának 
érvényesítésében, ismeri erősségeit és 
korlátait.  Önértékelése reális, 
erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a 
tanulási folyamat részeként értékeli.  

Önértékelési szempontok: Hogyan fejleszti saját vezetői tevékenységét, hatékonyságát? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi 
egy-egy tevékenységét, döntését, 
intézkedését, módszerét, azok eredményeit, 
következményeit, szükség esetén változtat.  

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső 
értékelések, saját és mások tapasztalatai 
alapján folyamatosan fejleszti.  

Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi 
egy-egy tevékenységét, döntését, 
intézkedését, módszerét, azok 
eredményeit, következményeit, szükség 
esetén változtat.  

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a 
külső értékelések, saját és mások 
tapasztalatai alapján folyamatosan 
fejleszti. 
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Önértékelési szempontok: Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és 
fejlesztése iránt? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az óvodapedagógus szakma és az 
óvodavezetés területein keresi az új szakmai 
információkat, és elsajátítja azokat.  

Folyamatosan fejleszti vezetői 
felkészültségét, vezetői képességeit.  Hiteles 
és etikus magatartást tanúsít. 
(Kommunikációja, magatartása a pedagógus 
etika normáinak megfelel.)  

Az óvodapedagógus szakma és az 
óvodavezetés területein keresi az új 
szakmai információkat, és elsajátítja 
azokat.  

Folyamatosan fejleszti vezetői 
felkészültségét, vezetői képességeit.  
Hiteles és etikus magatartást tanúsít. 
(Kommunikációja, magatartása a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő.)  

 Önértékelési szempontok: Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában 
leírt célok, feladatok? Mi indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

A vezetői programjában leírtakat 
folyamatosan figyelembe veszi a célok 
kitűzésében, a tervezésben, a 
végrehajtásban.  

Ha a körülmények változása indokolja a 
vezetői pályázat tartalmának 
felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a 
nevelőtestület és valamennyi érintett 
számára.  

A vezetői programjában leírtakat 
folyamatosan figyelembe veszi a célok 
kitűzésében, a tervezésben, a 
végrehajtásban.  

Ha a körülmények változása indokolja a 
vezetői koncepció tartalmának 
felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a 
nevelőtestület és valamennyi érintett 
számára.  

 

 

9.7.4.Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

  

Önértékelési szempontok: Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, 
kollégáival? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

A munkatársak felelősségét, jogkörét és 
hatáskörét egyértelműen meghatározza, 
felhatalmazást ad.  
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A vezetési feladatok egy részét delegálja 
vezetőtársai munkakörébe, majd a 
továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri 
jogokat ő maga is betartja, betartatja.  

A vezetési feladatok egy részét delegálja 
vezető helyettes munkakörébe, majd a 
továbbiakban a leadott döntési- és 
hatásköri jogokat ő maga is betartja, 
betartatja.  

 Önértékelési szempontok: Hogyan vesz részt személyesen a humán erőforrás 
ellenőrzésében és értékelésében? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső 
intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 
kialakításában (az országos önértékelési 
rendszer intézményi adaptálásában) és 
működtetésében;  

Részt vállal az óvodapedagógusok 
tevékenységének látogatásában, 
megbeszélésében.  

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

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső 
intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 
kialakításában (az országos önértékelési 
rendszer intézményi adaptálásában) és 
működtetésében;  

Részt vállal az óvodapedagógusok 
tevékenységének látogatásában, 
megbeszélésében.  

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

 Önértékelési szempontok: Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető 
a munkatársakat? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Támogatja munkatársait terveik és feladataik 
teljesítésében.  

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk 
fejlesztésére.  

Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak 
személyes szakmai céljaik megvalósítására, a 
feladatok delegálásánál az egyének 
erősségeire épít.  

Támogatja munkatársait terveik és 
feladataik teljesítésében.  

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk 
fejlesztésére.  

Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak 
személyes szakmai céljaik 
megvalósítására, a feladatok 
delegálásánál az egyének erősségeire épít.  
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Önértékelési szempontok: Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony 
csapatmunkát a kollégák között? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Aktívan működteti a munkaközösségeket, az 
egyéb csoportokat (projektcsoport például 
intézményi önértékelésre), szakjának és 
vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt 
vesz a team munkában.  

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az 
intézményen belüli együttműködéseket.  

A megosztott vezetés céljából vezetői 
tanácsadó csoportot működtet (törzskar, 
tágabb körű vezetés – például 
munkaközösség-vezetők, egyéb 
középvezetők, szülői képviselők stb. 
bevonásával).  

Aktívan működteti az intézményi 
önértékelési csoport munkáját. 

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az 
intézményen belüli együttműködéseket.  

A megosztott vezetés céljából vezetői 
tanácsadó csoportot működtet 
(óvodavezető helyettes, szülői képviselők 
stb. bevonásával).  

 

Önértékelési szempontok: Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a 
nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Rendszeresen felméri, milyen szakmai, 
módszertani tudásra van szüksége az 
intézménynek.  
A továbbképzési programot, beiskolázási 
tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen 
az intézmény szakmai céljainak, valamint a 
munkatársak szakmai karriertervének.  
Szorgalmazza a belső tudásmegosztás 
különböző formáit.  

Rendszeresen felméri, milyen szakmai, 
módszertani tudásra van szüksége az 
intézménynek.  
A továbbképzési programot, beiskolázási 
tervet úgy állítja össze, hogy az 
megfeleljen az intézmény szakmai 
céljainak, valamint a munkatársak 
szakmai karriertervének.  
Szorgalmazza a belső tudásmegosztás 
különböző formáit.  

Önértékelési szempontok:  Hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló 
humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges változásokat (bővítés, leépítés, 
átszervezés)? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Rendelkezik humánerőforrás kezelési 
ismeretekkel, aminek alapján emberi 
erőforrás stratégiát alakít ki.  
Változások alkalmával (bővítés, leépítés, 
átszervezés) személyesen vesz részt az 
intézményi folyamatok, változások 
alakításában, irányításában.  

Rendelkezik humánerőforrás kezelési 
ismeretekkel, aminek alapján emberi 
erőforrás stratégiát alakít ki.  
Változások alkalmával (bővítés, leépítés, 
átszervezés) személyesen vesz részt az 
intézményi folyamatok, változások 
alakításában, irányításában.  
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Önértékelési szempontok: Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali 
folyamatba a pedagógusokat? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézményi folyamatok megvalósítása 
során megjelenő döntésekbe, döntések 
előkészítésébe bevonja az intézmény 
munkatársait és partnereit.  

A döntésekhez szükséges információkat 
megosztja az érintettekkel.  

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és 
érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old 
meg problémákat és konfliktusokat.  

Az intézményi folyamatok megvalósítása 
során megjelenő döntésekbe, döntések 
előkészítésébe bevonja az intézmény 
munkatársait és partnereit.  

A döntésekhez szükséges információkat 
megosztja az érintettekkel.  

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és 
érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, 
old meg problémákat és konfliktusokat.  

Önértékelési szempontok: Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és 
támogató kultúra megteremtése érdekében? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a 
konfliktushelyzeteket.  

Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az 
intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a 
tanulási folyamatot támogató rend jellemzi 
(például mindenki által ismert és betartott 
szabályok betartatása).  

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

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

Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a 
konfliktushelyzeteket.  

Olyan környezetet alakít ki, ahol az 
intézmény szervezeti kultúráját a 
mindenki által ismert és betartott 
szabályok betartatása határozza meg. 

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a 
kreatív gondolkodást, az újszerű 
ötleteket.  
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9.7.5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az 
intézmény működését befolyásoló jogi 
szabályozók változásait.  

Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a 
munkájukhoz szükséges jogszabály-
változásokról folyamatosan tájékoztatja.  

Folyamatosan figyelemmel kíséri az 
intézmény működését befolyásoló jogi 
szabályozók változásait.  

Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a 
munkájukhoz szükséges jogszabály-
változásokról folyamatosan tájékoztatja.  

 Önértékelési szempontok: Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási 
kötelezettségének? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az érintettek tájékoztatására többféle 
kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 
nyomtatott, elektronikus, közösségi média 
stb.) működtet.  

A megbeszélések, értekezletek vezetése 
hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.  

Az érintettek tájékoztatására többféle 
kommunikációs eszközt, csatornát 
(verbális, nyomtatott, elektronikus, 
közösségi média stb.) működtet.  

A megbeszélések, értekezletek vezetése 
hatékony, szakszerű kommunikáción 
alapul.  

 Önértékelési szempontok: Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, 
kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, fizikai környezet)? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

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

Hatáskörének megfelelően megtörténik az 
intézmény mint létesítmény, és a használt 
eszközök biztonságos működtetésének 
megszervezése (például udvar, kert, 
játszókert, sportlétesítmények eszközei, 
fejlesztő eszközök).  

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

Hatáskörének megfelelően megtörténik az 
intézmény mint létesítmény, és a használt 
eszközök biztonságos működtetésének 
megszervezése (például udvar, kert, 
játszókert, sportlétesítmények eszközei, 
fejlesztő eszközök). 
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 Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés 
nyilvánosságát, az intézmény pozitív arculatának kialakítását? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Az intézményi dokumentumokat a 
jogszabályoknak megfelelően hozza 
nyilvánosságra.  

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

Az intézményi dokumentumokat a 
jogszabályoknak megfelelően hozza 
nyilvánosságra.  

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

 Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések 
átláthatóságát? 

Elvárások. Intézményi sajátos elvárás 

Szabályozással biztosítja a folyamatok 
nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.  
Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt.  

Szabályozással biztosítja a folyamatok 
nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.  
Elvárja a szabályos, korrekt 
dokumentációt. 

 Önértékelési szempontok: Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert 
alakított ki az intézményvezető? 

Elvárások Intézményi sajátos elvárás 

Személyesen közreműködik az intézmény 
partneri körének azonosításában, valamint a 
partnerek igényeinek és elégedettségének 
megismerésében.  

Személyesen részt vesz a partnerek 
képviselőivel és a partnereket képviselő 
szervezetekkel (például SZMK, óvodaszék) 
történő kapcsolattartásban.  

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

Közreműködik az intézmény partneri 
körének azonosításában, valamint a 
partnerek igényeinek és elégedettségének 
megismerésében.  

Részt vesz a partnerek képviselőivel és a 
partnereket képviselő szervezetekkel 
történő kapcsolattartásban.  

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

Készítette: Belső önértékelési csoport
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10. Érvényességi rendelkezések 

 

A pedagógiai program érvényességi ideje: A nevelőtestület 2016. augusztus 22-én kelt 

határozata alapján 

 

HATÁROZATLAN ID ŐRE SZÓL 

 

 

A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai: 

 

1. Az óvodába járó gyermekek szociokulturális környezete nagymértékben megváltozik. 

2. A program beválásának eredményvizsgálatai szükségessé teszik a program módosítását. 

3. A mindenkori törvényi előírások megváltozása. 

 

Előírás a programmódosítás kezdeményezésére: 

• A nevelőtestület 50 %+1 fő írásbeli előterjesztést tesz az óvoda vezetőségének 

• A nevelőtestület határozatba foglalja a programban végrehajtott módosításokat. 
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11. Legitimációs záradék 

 

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2016. 

augusztus 22-én  kelt nevelőtestületi határozata alapján, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 

Bölcsőde „A mi óvodánk” Helyi Pedagógiai Programját elfogadta. 

Kelt: Fegyvernek, 2016. 08. 22. 

PH 

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programját az intézmény vezetője 

jóváhagyta. 

Kelt: Fegyvernek, 2016. 08. 22 

         ……………………………. 
            Intézményvezető aláírása 

PH 

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programjával a fenntartó, 

Fegyvernek Város Önkormányzata egyetért. 

Kelt: Fegyvernek, 2016.. ………………… 

         ……………………………. 
                  Fenntartó aláírása 

PH 

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában a.......................iktatási számú 

jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programját.  
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Intézményvezetői nyilatkozat 

 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88. 

 

 
 

Pedagógiai programja 

 

A nyilatkozatot készítette: 

Balogh Mihályné 
intézményvezető 
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1. A pedagógiai program koherencia vizsgálata 

Vizsgált dokumentum Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai 
Programja 

Kelte: 2016. 08. 31. 

Hatálybalépésének ideje: 2016. 09. 01. 

 

Az óvoda neve, címe Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 

Székhely, feladat ellátási hely 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.   
Óvodai csoportok száma: 11 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 280 fő 

OM azonosító: 035821                                                             

Intézményvezető  neve: Balogh Mihályné 

 

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programját (PP) az alábbi 

szempontok figyelembe vételével a nevelőtestület 2016. 08. 22. napján kelt határozatával 

elfogadta, melynek alapján jóváhagytam és a fenntartónak egyetértésre ezúton benyújtom. 

FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK 

 AZONOSÍTÓ NÉV 

1. 2011. CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

2. 
20/2012. (VIII.31.) 
EMMI r. 

a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 

3. 
137/1996. (VIII. 28.) 
Kor. r 

Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról 

4. 
2/2005. (III. 1.) Kor. r. 

 

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról szóló OM rendelet 

5. 
32/2012. (X. 8.) 
EMMI r. 

EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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1. Nktv. 3. §  (5) –nak megfelelően a PP tartalmazza, hogy az óvodai nevelés nyelve a 

magyar. 

2. Nktv. 5. § (1) a)-nak megfelelően a PP tartalmazza, hogy az óvodai nevelés szakasza 

a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a 

gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 

3. Óvodai Alapprogramnak megfelelőn a vizsgált PP tartalmazza, hogy  

a)  az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az 

emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok 

tiszteletben tartásának megerősítésére irányul; az egyenlő hozzáférés 

biztosításával; 

b)  a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg; 

c)  a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda 

kiegészítő szerepet játszik. 

 

4. Nktv. 62. § (1)-nak megfelelően a vizsgált PP 62. § (1) tartalmazza, hogy a 

pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, óvodában a gyermekek 

Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. 

Ezzel összefüggésben a PP tartalmazza, hogy a pedagógus kötelessége különösen, 

hogy: 

a)  nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg 

minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, 

szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást 

segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű 

gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, 

d)  előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 
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e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges 

életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket,  

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen 

meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és 

balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek 

feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - 

bevonásával, 

i)  az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel 

közvetítse, 

m)  a pedagógiai programban előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, 

r)  a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más 

intézményekkel. 

 

5. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 6.§ (1)-nek megfelelően megállapítható, hogy a vizsgált 

PP az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült. 

6. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 6.§ (2)-nek megfelelően az óvoda pedagógiai 

programja tartalmazza 

a)  az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

b)  azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a 

gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének 

segítését, 

c)  a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

d)  a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

e)  a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

g)  az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

h)  a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

i)  a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

8. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 12.§-nak megfelelően az óvoda pedagógiai programja 

tartalmazza, hogy az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
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óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a 

teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus 

foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési 

idővel. 

9. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 63.§-nak megfelelően az óvoda pedagógiai programja 

tartalmazza, hogy az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon 

követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatja. 

� A vizsgált PP program koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. 

� Tartalmazza a napirend ajánlást. 

� Tartalmazza a hetirend ajánlást. 

� A PP megfelelően tükrözi, hogy kiemelt tevékenység a mással nem helyettesíthető 

játék. 

� Tartalmazza, hogy a mese a vers és a mondókázás mindennapos tevékenység. 

� Tartalmazza, hogy mindennapos tevékenység az ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc. 

� Tartalmazza, hogy a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka az egész nap folyamán 

biztosított tevékenység. 

� Tartalmazza, hogy a mozgás spontán vagy szervezett formában mindennapos 

tevékenység. 

� Tartalmazza, hogy a külső világ tevékeny megismertetése az óvodapedagógusok 

feladata spontán és szervezett formában. 

� Tartalmazza a tanulás lehetséges formáit. 

� Tartalmazza a fejlődés várható jellemzőit. 

� Tartalmazza az óvodai ünnepeket. 

� Tartalmazza az óvoda külső kapcsolatrendszerét  

� Tartalmazza az óvodapedagógus és a valamennyi alkalmazott együttműködését  

� Tartalmazza a családokkal való korszerű kapcsolattartási formákat  

� Tartalmazza a migráns gyermekek integrációját. 

� A PP-ban megjelölt személyi feltételek megfelelően biztosítják a program szakszerű 

megvalósítását. 
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� Az PP tartalmazza, a program az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, 

hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben 

is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. 

� Az PP tartalmazza, hogy az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, 

biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és 

szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad 

helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

� Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az 

óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-

személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a 

kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

� Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az 

életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével 

(ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). 

� A PP tartalmazza, hogy az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és 

lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:  

� az egészséges életmód alakítása 

� az érzelmi, az erkölcsi és a közösség(i) nevelés 

� az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

� A PP tartalmazza, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség 

szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban 

meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

� A PP tartalmazza, hogy az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  

� A PP tartalmazza, hogy a gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló 

fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a 

megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, 

valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő 

időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével 

valósulnak meg. 
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� A PP tartalmazza, hogy az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program 

alapján valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek 

keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és 

közreműködésével. 

� A PP tartalmazza, hogy az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek 

képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a 

tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

�  A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának 

erősítése. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában:  

� az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és 

viselkedéstanulás, szokások alakítása, 

� a spontán játékos tapasztalatszerzés 

� a játékos, cselekvéses tanulás; 

� a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

� az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, 

felfedezés; 

� a gyakorlati problémamegoldás. 

� A PP tartalmazza, hogy az gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek 

abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik 

� A PP tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus 

fejlesztésének elveit és feladatait tartalmazza az alapító okiratnak megfelelően. 
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2. Összefoglaló 

 

� A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja megfelel a 

hatályos jogszabályoknak, a korábban hatályos PP-hoz képest többlet költséget 

nem jelent a fenntartónak.  

 

 

 

 

Fegyvernek, 2016. 09.01. 

      

      

   Balogh Mihályné 

   Intézményvezető 

 




