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I.

AZ ELTE GYFK GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ
INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004

1. MINŐSÉG A KÖZOKTATÁSBAN, TÖRVÉNYI HÁTTÉR
A minőség kérdése régóta foglalkoztatja az embereket. Hétköznapi életünkben a vásárolt
termék, az igénybevett szolgáltatások esetén elvárjuk, természetesnek vesszük a
minőséget.
A minőségbiztosítás szó az ipari termelésben vált ismertté. Napjainkban a
minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés a közoktatás megvalósítandó feladata (Kt. 40. §
(10) – (12) és a 85 § (7) bekezdése).
A közoktatásban dolgozó pedagógusokra hagyományosan jellemző a minőségre
törekvés, ami köznapi értelemben leginkább az eredményes, jó színvonalú munkát
jelentette számukra. A minőség mai értelmezése a nevelés – oktatás érdekeltjeink, az
intézmény használóknak az igényeit veszi alapul. Ez azt jelenti, hogy másként, azaz a
partnereknek, az intézmény által kínált szolgáltatások érintettjeinek elvárásait és
elégedettségét figyelembe véve kell dolgozni.
Mi hívta létre a minőségbiztosítás szükségességét a közoktatásban?
Az 1993-as oktatási törvény adta lehetőségek nyomán közoktatásunk színesebbé vált,
növekedni kezdett az intézményeket használók igényeit figyelembe vevő szemlélet:
— megszűnt az állam intézményalapítási és fenntartói monopóliuma
— növekedett az intézmények szakmai autonómiája
— megszűnt a külső szakmai ellenőrzési és értékelési rendszer (szak – és tanfelügyelet)
— megjelentek a piaci mechanizmusok a közoktatásban
A felsoroltak eredményeképpen a közelmúlt legjelentősebb szemléletváltása, hogy a
közoktatás közszolgáltatás; megnőtt a szülők, a fenntartó, a befogadó intézmények
szerepe, amelynek igényei befolyásolják az intézmény működéséről kialakított koncepciót.
A partnerek jogos elvárása, hogy lássák az intézményben folyó munka minőségét,
színvonalát, az intézményeknek be kell számolni a működésünkről és a működést
biztosító források felhasználásáról.
Ennek alapján a közoktatási intézményeknek olyan rendszert kell kidolgozni, amely:
— a gyermek számára biztosítja színvonalas nevelést, oktatást, fejlesztést
— az intézmények törekednek a fogyasztók, partnerek igényeinek és véleményének
megismerésére, az elvárásaik teljesítésére
— az intézményben folyó szakmai munka és a szervezeti működés tudatosan,
rendszeresen értékelhetővé váljon
— a pedagógusok visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről
— támogatást kapnak az intézmény működésének javításához, fejlesztéséhez
— a fenntartó és az érintettek tájékozódhatnak az intézmény munkájáról
A minőségbiztosítás a közoktatásban nem jelenthet mást, mint egy olyan rendszer
létrehozását, fenntartását és működtetését, amelyik alkalmas a közoktatással szemben
támasztott igények, elvárások teljesítésére. A minőségbiztosításnak legtágabb értelemben
garantálnia kell, hogy a közoktatással összefüggő döntések meghozatalakor,
végrehajtásakor, a végrehajtás ellenőrzésekor érvényesüljenek a jogszabályok, a szakmai
elvárások és szokások. A minőségbiztosítás az irányítás része, szervesen kapcsolódik az
irányítás és a feladat (feladatellátás) szintjeihez és eszközeihez.
4 § (1) a közoktatási intézményekben folyó minőség fejlesztés célja, hogy a közoktatási
intézmények a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak.
A 40 § (11) pontja határozza meg az intézmény
— működésének hosszútávra szóló elveit és megvalósítását szolgáló elképzeléseket
— az intézmény működésének folyamatát, a vezetési tervezési ellenőrzési, mérési,
értékelési feladatok végrehajtását.

5

A 40 § (10) pontja határozza meg, hogy a közoktatási intézmény feladata hatékony,
törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából
meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében
minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési
rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni.
A 40 § (11) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a házirendet és az
Intézményi Minőségirányítási Programot nyilvánosságra kell hozni. Az intézményi
minőségirányítási programra vonatkozó további paragrafusok a közoktatási törvényből
— 54 § (1) bekezdés
— 102 § (2) bekezdés + a (11) bekezdése
— 103 § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés
— 129 § (6) bekezdés

2. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI CÉLJA, KÜLDETÉS NYILATKOZATA
Az intézményben folyó nevelőmunka célja, hogy a fogyatékosságból eredő hátrányok
csökkentésével teljes értékű embert neveljünk, így biztosítva a gondjainkra bízott
gyermekek számára az esélyegyenlőséget, a társadalmi integrációt.
Célunk megvalósítása érdekében:
— Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segítjük az egyre pontosabb észlelést,
a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezet, a verbális és nonverbális
kommunikáció kialakulását.
— Az érzelmi biztonság megteremtésével támogatjuk az interperszonális kapcsolatok
kialakulását, az énkép, önismeret fejlődését, új attitűdök, normák kialakulását.
— A tanulási képességeket meghatározó ismeretek nyújtásánál a mozgásos
tapasztalatszerzésre alapozunk.
— Támogatjuk a szülői kezdeményezéseket, a szülőkkel együttműködve szolgáljuk a
gyermek fejődését. Feladatunk a gyermekvédelmi munka erősítése, együttműködés
kialakítása a gyermekvédelmi hálózattal.
— Felkészítjük az arra alkalmas gyermekeket a többségi intézményes nevelésre
(integrációra), részt veszünk a befogadó pedagógusok képzésében.
— Céljaink megvalósítása érdekében felkutatunk olyan erőforrásokat (szponzorokat)
melynek segítségével javíthatjuk a tárgyi feltételeket.
— Együttműködést alakítunk ki a fogyatékos gyermekek ellátását támogató
alapítványokkal, egyesületekkel, szakszolgálatokkal.
— A gyermekek szakszerű, eredményes fejlesztése érdekében fontosnak tartjuk a
szakma legújabb eredményeinek megismerését, a szakmai ismeretek állandó
gyarapítását.

Küldetés nyilatkozatunk:
„Tudással és szeretettel a minőségi életért.”

Vezetői szándéknyilatkozat:
A vezető legfőbb feladata az, hogy a lehető legjobb tudása szerint irányítsa a
rábízott intézményt, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy eleget
tegyen az elvárásoknak.
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3. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPELVEINK
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer működtetése a TQM, azaz teljes körű rendszer
szemlélete és a Comenius I. intézményi modell alapján történik.
Célja, hogy a hatékony működés érdekében jól használja fel a rendelkezésre álló emberi
és anyagi erőforrásokat, így támogatva a folyamatos fejlődést, az intézményvezetőnek és
valamennyi munkatársának elkötelezett részvételével.
Ennek alapján legfőbb minőségügyi célunk, a közvetlen és közvetett partnereink
elégedettségének folyamatos biztosítása az igényeik figyelembevételével, a minőségi
kultúra fejlesztése, összhangban az intézmény küldetésével.
Az intézményi küldetésnyilatkozat támogatja a Pedagógiai Program megvalósítását,
kiteljesedését, jelmondata:
„Tudással és szeretettel a minőségi életért.” azaz a fogyatékos gyermekek és családok
szolgálata az esélyegyenlőség elősegítése érdekében.
Ebből következően minőségpolitikai elveink:
— Szolgáltatói szemlélet, a partnerek igényeit figyelembe vevő partnerközpontú
szolgáltatás
— A szakmai munka nyilvánossága – a folyamatos partneri ellenőrzés lehetőségének
biztosítása
— Intézményi kulcsfolyamatokra épülő problémafelvető, elemző értékelés a
minőségjavulás érdekében
— Folyamatos partneri értékelésre és belső önértékelésre épülő minőségbiztosítási
rendszer működtetése
— A külső és belső környezet változásának pontos kommunikációja, menedzselése

Intézményi minőségcélunk:
Az intézmény dolgozói és vezetése által képviselt értékek beépítése a napi nevelési
fejlesztési folyamatba.

4. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT
—
—

—
—
—

Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, a
partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra.
A nevelőtestület és a teljes alkalmazotti kör, valamint a partnereink részvételével
teremtjük meg azt a szeretetteljes légkört, melyben a gyermekeket szerető
gondoskodás és megbecsülés övezi.
Nevelésük folyamatában kiemelten kezeljük az érzelmi kötődés kialakítását, a helyes
szokás és normarendszer, magatartásformák kialakítását.
Az intézmény a dokumentumaiban megfogalmazottak alapján működik.
Az intézmény valamennyi dolgozója az elkötelezett minőségi munka, a folyamatos
intézményi fejlesztés és a partnerközpontú működés iránt.

5. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM
—
—
—
—

Az intézményi minőségirányítási program a Pedagógiai Program mellett önálló
dokumentumként jelenik meg.
A programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösségnek kell
elfogadni.
Elfogadás előtt be kell szerezni a szülői szervezet véleményét.
A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
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Az ELTE GYFK Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő minőség irányítási programja
magában foglalja:
— az intézmény minőségpolitikáját,
— az intézmény hosszú távra szóló elveit,
— a megvalósítást szolgáló elképzelést,
— a minőségirányítási rendszer működtetését, az ellenőrzést, mérést és értékelést.
Intézményünk a minőségi munkára való törekvés érdekében, a kiépített
partnerkapcsolatai alapján biztosítja partnerei számára a tervezésben, a döntésben,
működésben és munka értékelésében történő részvételt. Arra törekszünk, hogy munkánk
a jövőben olyan folyamattá váljon, mely a helyi sajátosságokra, helyzetértékelésre és a
partneri igényekre épül.
Intézményünk minőségirányítási programja az intézményvezetés és a teljes alkalmazotti
kör minőség iránti elkötelezettségét bizonyítja. A cél elérése érdekében lehetőséget nyújt
a módszertani szabadság érvényesítésére, épít az emberi értékekre, biztosítja a dolgozók
számára az ön – és továbbképzést.
Az intézmény vezetése a partnerek és dolgozók igényeinek ismeretében konszenzusos
alapon kívánja működtetni a minőségirányítási rendszert.

A vezetés irányítási feladatai
— az intézmény minőségpolitikájának meghatározása, erőforrások felmérése
— felelősségi körök hatáskörök meghatározása, a rendszer működtetéséhez
(műhelymunka), feladatok meghatározása
— az eredményes munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek
megteremtése, tevékenységek összehangolása
— partnerek igényeinek elemzése, az igények megvalósításának biztosítása, változtatási
stratégia kidolgozása
— minőségfejlesztési terv készítése, szervezeti kultúra fejlesztése
— intézményi információs rendszer kialakítása
— intézményi dokumentáció meghatározása
— továbbképzési terv készítése
— szakmai segítségadás, a teljes folyamat ismerete, végigkísérése

A minőségi kör, MŰHELY feladata
–
–
–
–

éves munkatervet készít, melyben meghatározza fejlesztési feladatait
megjelöli a vizsgálatok idejét, tárgyát
az értékelés módszerét
az összehasonlító vizsgálatok rendszerét

A vezetés tervező munkája
Célja, hogy az intézmény munkája kiszámítható, egymásra épülő és ellenőrizhető
tevékenységek sora legyen. A szabályozás során meghatározza, hogy mit tervez, és
hogyan valósítsa meg.

Tervezési feladatok
–
–
–
–

az intézmény vezetés feladatok a stratégiai célok megismertetése
a folyamatos fejlesztésre vonatkozó elképzelések ismertetése
a választott stratégiáknak megfelelő eszköztár biztosítása
a munkatársak módszertani ismereteinek bővítése
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A tervezés szintjei
Stratégiai tervezés
– Pedagógiai Program
– MIP
– Továbbképzési Program
Projekt tervezés
– éves munkaterv
– beiskolázási terv
– munkaközösségek terve
– szabadságolási terv
Operatív tervezés
– ünnepek, ünnepélyek
– közös programok a szülőkkel
– leltározás, selejtezés terve
– tanügyigazgatási feladatok tervezése
– helyettesítési rend kialakítása

A MIP KAPCSOLATA AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOKKAL

9

6. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS
A Gyakorló Óvoda a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szervezeti
egységeként szakmai előzmények nélkül 1981-ben létesült két alapfeladattal és ennek
megfelelően két tagozattal. A Gyakorló Óvoda gyógypedagógiai óvodai tagozatán
középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, logopédiai óvodai tagozatán beszédhibás
gyermekek speciális óvodai nevelése kezdődött el 4 csoportban, 40 gyermekkel. A 40
gyermek ellátását 22 felnőtt végezte. Az intézmény kezdetektől részt vett a hallgatók
gyakorlati képzésében.
Az alapfeladat ellátásán túl igényként jelentkezett a sérült gyermeket nevelő családok
részéről csecsemők és kisgyermekek ellátása. Ezért 1981-től óvodai előkészítő
foglalkozások szervezése kezdődött értelmi fejlődésükben akadályozott gyermekek
számára, majd 1986-tól akadályozott beszédfejlődésű gyermekek számára. Így a
Gyakorló Óvoda tevékenységi köre a megjelenő külső igények alapján fokozatosan
bővült.
A Gyakorló Óvoda 2002-től az ELTE Gyakorló intézménye, a feladatkörének megfelelő
(óvodai nevelés, korai fejlesztés) Alapító Okirattal. Az intézmény típusa többcélú, közös
igazgatású gyakorló gyógypedagógiai intézmény. Ez a változás a szakmai és személyi
feltételrendszer javulását a biztos szakmai jövőkép kialakulását szolgálja. A fejlesztő
munka az óvodai tagozaton 4 óvodai csoportban (tagozatonként 2-2) 44 gyermekkel
folyik. A korai fejlesztés szakszolgálati keretek között tagozatokhoz kapcsoltan
szerveződik, összesen 35-45 gyermekkel. A korai fejlesztés iránti igény nő, a fejlesztés
kezdetének életkori határai egyre inkább lefelé tolódnak, amelyhez rugalmasan
alkalmazkodni kell, mind a személyi mind a tárgyi feltételeknek. Az óvodai ellátás és korai
fejlesztés feladatait 22 főállású kolléga végzi, illetve osztott munkakörben látjuk el.
Az intézmény személyi feltételei változtak, 2002. januárjától a korai fejlesztő tevékenység
1 fő álláshellyel bővült, a pedagógiai munkát segítők feladatai átszervezésre kerültek.
A Gyakorló Óvoda Budapest VII. kerületében a Damjanich utcai új épületben kezdte el
működését 1981-ben és jelenleg is ott nyer elhelyezést. A működési feltételek nem
optimálisak, hiszen az intézmény egy 5 emeletes épület 2. és 3. emeletén helyezkedik el,
bizonyos fejlesztési lehetőségek az első emeleten vannak. Udvarral nem rendelkezünk,
aminek hiányát a felújított terasszal ellensúlyozzuk.
A fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek azonban kedvezőek, bár a
fejlesztés szervezése a széttagolt intézményi elhelyezés miatt körülményes. Az
intézménybe a gyermekek leginkább Budapestről és Pest megyéből érkeznek, de egyre
inkább nő az érdeklődés irányunkban a szülők részéről az ország különböző pontjairól.
A Gyakorló Óvoda kezdetektől felvállalta a gyakorlathoz csatlakozó, azt segítő elméleti
munkát. Legfontosabb feladatának a Pedagógiai Program kidolgozását tekintette. 1982ben kidolgozásra került és megjelent az értelmi fejlődésükben középsúlyos fokban sérült
óvodások nevelési programja, melyhez tanári kézikönyv, vers és mondóka gyűjtemény
készült. Majd elkészült a játékra nevelést segítő kiadvány és 1985-ben a gyermekek
megfigyelését segítő szempontsor. 1996-ban az OKI felkérésére ADD A KEZED! címmel.
közreadtuk a középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások nevelési programját, mely
országosan használt minősített gyógypedagógiai program. Ennek kiegészítéseként
mozgásos versgyűjteményt állítottunk össze.
A Gyakorló Óvoda logopédiai óvodai tagozata beszédfogyatékos gyermekek számára
TANÍTS MEG ENGEM! elnevezéssel, 1996-ban jelentette meg fejlesztő programját, mely
OKI által minősített, országosan használt fejlesztő program. A program kiegészítéseként
testséma -fejlesztő, vizuális észlelés fejlesztő, matematikai készségeket fejlesztő,
finommotorika fejlesztő gyűjtemények készültek a Közoktatási Modernizációs
Közalapítvány támogatásával. A kiadványokat ma már országosan használják a
részképesség zavarral küzdő gyermekek normál óvodai fejlesztésében.
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A speciális óvodai nevelés 2002-től hivatalosan is kiegészül szakszolgálati keretek között
a korai fejlesztés gondozás tevékenységével, az óvodai tagozatokhoz kapcsoltan, ennek
fejlesztési koncepcióját szintén közre adtuk. A 2004-ben kezdeményezett Alapító Okirat
módosítása a korai fejlesztés feladatkörének bővítését teszi lehetővé hallássérült
gyermekek részére. Az intézmény módszertani központ, amely modellként szolgál az
országban működő hasonló fejlesztési célú intézmények számára. Munkánkat,
eredményeinket konferenciákon, szakmai továbbképzéseken rendszeresen bemutatjuk.
Igen sok hazai és külföldi szakember ismerte meg tevékenységünket, bemutató
foglalkozásainkon. A „Gyakorló Óvoda” fejlesztési gyakorlatából számtalan szakdolgozat
született.
Az intézményvezetés és a tantestület azonosult a TQM filozófiát valló minőségbiztosítási,
minőségfejlesztési szisztémával. A ráhangolódást segítette az egész tantestület számára
tartott belső továbbképzés, illetve a belső munkatársak szakvizsgája, melynek tartalma a
legkorszerűbb ismereteket biztosítja. A kis lépésekben történő folyamatos fejlesztés a
PDCA – SDCA ciklus tudatos és következetes alkalmazásával történt meg. A fejlesztés
útjának megfogalmazását az intézményben a minőségbiztosítási rendszer fejlődését és
alkalmazását vizsgáló szakdolgozatok segítették.
Az intézmény nevelőtestülete jól képzett, igényes, magas empátiával rendelkező
szakemberekből áll, akik képesek az intézmény hírnevének megőrzésére, bírják a
hallgatók és szülők bizalmát, a szakma elismerését.
Hivatásszeretetükkel mindennapjainkban megvalósítják az intézmény célját, mely a
fogyatékos gyermeket nevelő családok esélyegyenlőségének biztosítása tudással és
szeretettel.

7. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI SAJÁTOSSÁGAI, ÖNMEGHATÁROZÁSA
—

Fenntartó: Eötvös Loránd Tudományegyetem az ELTE a Gyakorló Intézményi
Szabályzatban (LX. 2000. (VI. 26.) ET. sz. határozat) határozza meg az intézmény
működési szabályait

—

A gyakorló intézmény feladata a közoktatási feladatokon túl, hogy az Egyetem
irányításával a képzés szerves részeként gondoskodjék a jelöltek gyakorlati
képzéséről

—

Az intézmény az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar logopédiai és
tanulásban akadályozottak pedagógiája tanár és terapeuta szakos hallgatóinak
gyakorlati képzését végzi

—

A gyakorlati képzés irányítója a Kari gyakorlati képzésért felelős főigazgató-helyettes,
valamint a szaktanszékek tanszékvezetői

—

A közoktatási ügyekkel a Közoktatási Bizottság foglalkozik, melynek elnöke az
oktatási rektor-helyettes

—

A Közoktatási Bizottság feladata a stratégiai irányítás, döntés előkészítés, a szakmai
érdekek integrálása, szakmai értékelés

—

Az oktatási stratégia megvalósításának helyszíne maga az intézmény, kulcsszereplői
az intézmény vezetője és a nevelőtestület

—

Az intézménybe felvett gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottságok, valamint a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján nyernek felvételt.

—

Az intézményben az információáramlás, az irányítás és ellenőrzés, többlépcsős,
bonyolult folyamat.
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AZ ELTE GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÓVODÁJÁNAK
SZERVEZETI DIAGRAMJA
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8. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE, FELADATAI
„A gyógypedagógiai tevékenység egyidejűleg nevelés, terápia és rehabilitáció amelyez az
érintett személy nehezített fejlődési és/vagy életvezetési szükségletei határoznak meg.”
(Mesterházi 2004.)

a) Az intézmény többcélú közoktatási intézmény, mely a sajátos nevelési igényű
gyermekek korai fejlesztését és gondozását, valamint óvodai nevelését-fejlesztését a
fogyatékosság típusának megfelelően, a szakértői és rehabilitációs bizottságok
szakértői véleményében foglaltak szerint végzi. Ennek értelmében elvégzi az
intézménybe javasolt gyermekek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs ellátását. Az intézmény alaptevékenysége:
óvodai tagozat
—
—

értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, iskolai
életmódra felkészítése
beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, iskolai életmódra
felkészítése

korai fejlesztés
Korai fejlesztés és gondozás, tanácsadás (értelmileg akadályozott, beszédfogyatékos
gyermekek és hallássérült gyermekek számára)

b) Az intézmény az Egyetem (ELTE) irányításával a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Kar hallgatóinak gyakorlati képzéséről gondoskodik az intézmény feladat
ellátásához illeszkedő tanár és terapeuta szakos hallgatók esetében.

c) Az intézményben folyó nevelő-fejlesztő és rehabilitációs tanácsadó munka az óvodai
nevelés országos alapprogramjának, és a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének
irányelveit figyelembe véve a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői
véleményében foglaltak szerint és idevonatkozó törvényi szabályozás alapján
történik.

d) Módszertani központként a hasonló típusú intézmények számára szakmai
tanácsadás biztosítása.
Az 1996. évi LII. törvény kimondja, hogy az óvodák a Kormány 137/1996 (VIII. 28.)
rendeletével, „Az óvodai nevelés alapprogramja” dokumentum alapján, saját nevelési
programot készíthetnek.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 94 § (1)
bekezdésének a pontjában határozottak szerint: „A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd – és
más fogyatékos gyermekek óvodai nevelését végző intézmény nevelési programjának
készítésekor a fent nevezett dokumentum mellet az e rendelet 1. számú rendeleteként
kiadott Fogyatékos Gyermekek Óvodai nevelésének irányelvében megfogalmazottakat is
figyelembe kell venni.”
E dokumentumok lehetőséget biztosítanak az intézmény számára, hogy az elvárások és
sajátosságok, valamint a fogyatékosság típusok figyelembe vételével elkészítse saját
pedagógiai programját, melynek elnevezése FELKAROLÓ fejlesztő és speciális
pedagógiai program. A Pedagógiai Program, mint alapdokumentum, meghatározza
nevelő és fejlesztő munkánk alapelveit, a nevelés célkitűzéseit, a csoportszervezési
elveket, a fejlesztés eredményeként kialakítható sikerkritériumokat.
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Olyan programot dolgoztunk ki, melynek célja, hogy elfogadó környezetben, az egyénre
szabott komplex fejlesztés eredményeképpen
— csökkentsük a fogyatékosságból eredő hátrányokat
— támogassuk a gyermekek egyéni képességeinek kibontakozását az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében.
A tárgyi és személyi feltételek a program tervezetében rendelkezésünkre állnak.

9. INTÉZMÉNYKÉPÜNK, GYERMEKKÉPÜNK
„A gyógypedagógiai tevékenység bármely formájáról legyen is szó, a tevékenység
valamilyen közvetlen, vagy közvetett módon hatást kíván gyakorolni a gyermekre, annak
érdekében, hogy a gyermek testi állapota, idegrendszeri működései, pszichológiai funkciói
módosuljanak, tapasztalata, tudása gyarapodjon és ennek nyomán a gyermek
teljesítményei, viselkedése is valamilyen kedvező irányba változzon.” (Mesterházi, 2004.)
–

A fogyatékos gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának
megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön, attól a pillanattól kezdődően, hogy
fogyatékosságát megállapították. (1998 évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.)

–

Intézményünk a korai fejlesztés és gondozás, valamint óvodai nevelés keretében
biztosítja a fogyatékos gyermekek harmonikus személyiség fejlődését, családi
nevelésének segítését.

–

A gyermekek iránti elvárásunkat a gyermek fogyatékosságának jellege,
súlyosságának mértéke határozza meg, befolyásolja a gyermek terhelhetősége és
esetenként a társuló fogyatékossága.

–

Előfordulhat, hogy a fogyatékos gyermek kiemelkedő teljesítményre képes, ennek
felismerése és gondozása kiemelt feladatunk.

–

Alkalmazott gyakorlatunk komplex szemléletű, fejlesztő eljárásunk módszerei olyan
hatás együttesek, amelyek a gyermekek testi állapotát, idegrendszeri folyamatait,
viselkedését kívánják befolyásolni. A korai fejlesztés, az óvodai nevelés a fogyatékos
gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik, ezért
a sérülés arányában ki kell alakulni az alkalmazkodás képességének, akaraterőnek,
önállóságnak, együttműködésnek. Fontos, hogy a gyermek mindig annyi segítséget
kapjon, hogy önállóságát ne gátoljuk.

–

A speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó
támasznyújtásával, hozzájárulunk az érzelmi biztonság kialakulásához. Az egész
napos tevékenységünk is a speciális nevelési szükségletű gyermek igényeit szolgálja,
hiszen a sérülésspecifikus módszerek, a multiszenzoriális fejlesztés egyéni,
kiscsoportos és csoportos formában jól alkalmazkodik a fejlődés egyéni üteméhez.

–

A fejlesztés alapja az állapotdiagnózis utáni állandó folyamatdiagnózis, melynek során
a fejlődés minden változása nyomon követhető.

–

„A fejlesztéshez pontosan ismerni kell a fejlesztési fázisok jellemzőit, hogy azokhoz
mindig biztosíthassuk az éppen szükséges környezeti feltételeket. A környezeti feltétel
biztosítása az érési folyamatokhoz, ez a fejlesztés lényege.” (Csépe, 2000.)

–

A diagnózist követően a gyermekek fejlesztésére terápiás terveket dolgozunk ki, amit
a szülővel megbeszélünk. A fejlesztés alkalmazkodik a gyermekek életkori
sajátosságaihoz sokoldalú tapasztalatszerzésen alapul és játékos. A fejlesztéshez
ingergazdag környezetet biztosítunk.

14

A nevelőtestület magas szintű gyógypedagógiai tudása, szakvégzettsége ahhoz
szükséges, hogy a fogyatékos gyermekekből kibontakoztathassunk minden olyan
képességet, amely az önálló életvitelhez, társadalmi beilleszkedéshez szükséges.
Ebben a folyamatban a gondjainkra bízott gyermekekkel empátiával, törődéssel és sok –
sok türelemmel bánunk.

10. PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI ELVEINK
Minden gyermeket elfogadunk olyannak amilyen, azzá neveljük, amivé válni képes, annak
érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.
—

A gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.

—

A nevelés folyamatában a gyermekek mindenek felett álló érdekét vesszük
figyelembe. (Közoktatási Törvény 4. § (15)).

—

A gyermeki jogok tiszteletben tartása (1991. évi LXIV. Törvény a gyermekek jogairól).

—

A sajátos nevelési igényű gyermekeinknél a másság elfogadása (8/B§ (3)) a lehető
legnagyobb toleranciával.

—

Vallási és világnézeti kérdésekben semleges nevelés biztosítása (4§(2)).

—

A hátrányos megkülönböztetés tilalma bármilyen okból (24 §; 47§).

—

Felelősség a gyermek fejlődéséért, a gyermekközösség kialakulásáért (2 § (4))
fokozott gyermekvédelem.

—

Közös felelősség a szülőkkel a gyermekek érdekében (2 § (4)).

—

Komplex fejlesztő eljárásokkal a harmonikus személyiség fejlődés elősegítése, a
személyiség kibontakozásának támogatása az adottságokhoz mérten, esetenként
számítógépes programokkal.

—

Együttműködés a családokkal annak érdekében, hogy kialakulhasson a gyermek
fejlődését előmozdító fejlesztő családi beállítódás.

—

A közösség kialakítása,
megteremtésével.

—

Az önkiszolgálás támogatása az önálló életvitelre történő alkalmasság kialakulása
érdekében.

—

Az egészséges életmód alakítása, szülői szemlélet formálása.

—

A mozgás a nyelv és a percepció játékos integrálása a kognitív képességek
kibontakoztatásában.

a

szocializáció

támogatása

az érzelmi

biztonság

A Pedagógiai Program fejlesztési feladatai
—

—
—
—
—

a mozgásfejlesztés
 nagymozgások fejlesztése
 finommotorika fejlesztése
testséma – fejlesztés
percepció fejlesztés
a beszédkészség anyanyelvi fejlesztése
emlékezet és figyelem fejlesztés, önkiszolgáló tevékenység, szocializáció
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11. A FELKAROLÓ

FEJLESZTŐ ÉS SPECIÁLIS
CÉLJAI ÉS MINŐSÉGCÉLJAI

Terápiás és fejlesztési cél
—

Anyanyelvi
fejlesztése

készség,

Minőségi cél
beszédkészség — Szókincs
bővülése,
fogalomalkotás
fejlődése,
kommunikációs
igény
kialakulása
— Mondatalkotási
készség
fejlődése,
beszédértés pontossá válása

Mozgáskészség fejlesztése
—

PEDAGÓGIAI PROGRAM

–

Motoros képesség, mozgásszerialitás és
emlékezet, egyensúlyérzékelés javulása,
mozgáskedv
felkeltése,
egészséges
életmód
kialakítása,
utánzókészség
kialakulása, állóképesség javulása

–

Szem – kéz koordináció fejlődése,
eszközhasználat javulása, ábrázolási
kedv felkeltése, író – rajzoló mozgás
kialakulása

Nagymozgások

— Finommotorika

Testséma fejlesztés

— Testkép, testtudat fejlődése
— Énkép kialakulása
— Bal–jobb és téri irányok differenciálódása

Észlelés fejlesztés
— Vizuális észlelés

— Alak állandóság pontossá válik
— Alak – háttér felfogás differenciálódik,
színismeret fejlődik
— Vizuális megfigyelő és elemző készség
kialakul
— Szem kéz koordináció javul

—

Taktilis észlelés

— Tapintás érzékenység (anyag, felület,
hőmérséklet) javulása

—

Hallás észlelés

— Hangazonosítás és differenciálás fejlődik,
ritmusérzék javul, hangutánzás fejlődése

—

Kinesztetikus észlelés

— Tapintásos
érzékenység
kizárásával fejlődik

a

látás

Emlékezet és figyelem fejlesztés

Munkaemlékezet javul, figyelemtartósság,
éberségi szint fejlődik, motiváltság élénkül

Önkiszolgálás

Önállóság és szocializáció javul, feladattudat
kialakul
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12. AZ

INTÉZMÉNYI
LÉPCSŐI

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

RENDSZER

KIÉPÍTÉSÉNEK

„A minőség a célnak való megfelelés. Az intézményi szintű minőségbiztosítás célja az
intézmény működésének szabályozása és folyamata, javítása annak érdekében, hogy a
lehető legjobban megfeleljen a vevői igényeknek.” (Setényi János)
1. NYITOTT ÖNÉRTÉKELÉS

Belső intézménykép kialakítása
—
—
—
—

Vezetők értékelése
Szakmai önértékelés
Pedagógiai program értékelése és
kiegészítése
Az intézmény erősségeinek és
gyengeségeinek feltérképezése
(SWOT analízis)

Külső intézménykép „partner központúsága”
a kliensek elvárása alapján
— Programhasználók értékelése
— Szülők tájékoztatása
— Hallgatók értékelése

Elemzés, értékelés, összegzés

2. PARTNEREK AZONOSÍTÁSA
3. PARTNERI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE
4. IGÉNYEK ELEMZÉSE
5. ÉRTÉKELÉSI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE, MŰHELY
6. CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA
7. TERVEZÉS
8. FEJLESZTÉS
9. IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
Az intézményi minőség célok meghatározásának elvei:
–
–
–
–
–

Intézményünk nevelési – és fejlesztési intézmény, ezért a fejlődés, a gyermek
állapotában bekövetkezett változás eredményességére vonatkozóan határozza meg
minőségi céljait.
A FELKAROLÓ Pedagógiai Program cél és feladat rendszerének megvalósítását
mérhetővé és vizsgálhatóvá kívánjuk tenni.
A partnerek elvárásainak, igényeik folyamatos feltérképezése.
Az intézményi erősségek, gyengeségek elemzése, a kommunikációs csatornák jó
működtetése.
A kialakított mérőrendszer működtetése.
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13. AZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
IDŐRENDI ÁTTEKINTÉSE

RENDSZER

KIÉPÍTÉSÉNEK

Intézményünkben a működés tudatos fejlesztése, a folyamatos fejlesztést célzó útkeresés
már 1997 - ben elkezdődött.
Megteremtettük a pedagógiai innováció környezeti feltételeit, felismertük, hogy a nevelő
testület szakmai fejlődése, innovációs képessége a pedagógusok sokszínű és gazdag
módszertani kulturáltságától függ, a szaktudás folyamatos megújítására van szükség.
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer kiépítése során a partnerközpontú működés
kialakításának folyamatában megtörtént az érdekelt felek azonosítása. Feltárásra kerültek
az eredmények, elkészültek az elégedettség vizsgálatok.
Az intézmény működtetése a minőségbiztosítási rendszer fejlesztése folyamatos, tudatos
feladatunk, amelynek sikeres végrehajtásához az intézményvezetés elkötelezettsége
mellett szükséges, hogy a tantestület is aktívan részt vegyen. Ezért a minőségi munka
koordinálására MŰHELY - t (minőségbiztosítási munkát támogató csoport) alakítottunk,
amely az intézmény kis létszáma miatt a szakmai munkaközösségnek is szerves része és
azzal együtt működik.
1997/1998
— a pedagógiai programok elkészítése tagozatonként
1998/1999
— a vezető értékelése
— a munkatársak önértékelésének elkészítése
1999/2000
— a vezető értékelése
— vezető – helyettes értékelése (ettől a tanévtől létesült a beosztás)
— a munkatársak önértékelése
— hallgatói értékelés a pedagógiai munkáról
— az intézményi SWOT analízis elkészítése az intézmény működéséről
— minőségbiztosítási beszámoló a Kar számára
— a gyermekek felvételének, értékelésének kidolgozása (anamnézis pedagógiai
vizsgálat)
— minőségfejlesztési továbbképzésen való részvétel
2000/2001
— a műhelymunka megszervezése
— a vezető értékelése
— vezető – helyettes értékelése
— a munkatársak önértékelése
— hallgatói értékelés a pedagógiai munkáról
— szülői elégedettség vizsgálat
— hallgatói értékelés a pedagógiai munkáról (átdolgozás)
— tájékoztató anyagok készítése az intézményről (film, plakát, prospektus, képeslap)
— gyermekek pedagógiai értékelésének átdolgozása
— hallgatóknak szakmai anyagok készítése
— a dolgozók végzettségének elemzése
— speciális eszközszükséglet kidolgozása
— az országos logopédiai hálózat felmérése, VI. Országos Logopédiai Óvodai Találkozó
szervezése
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2001/2002
— a vezető értékelése
— vezető – helyettes értékelése
— a munkatársak önértékelése
— hallgatói értékelés a pedagógiai munkáról (átdolgozás)
— szülői elégedettség vizsgálat
— a nevelőtestületi kommunikáció értékelése
— szakdolgozat, Detre Imola: Minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának lépései egy
logopédiai óvodában
— új dokumentáció készítés, óvodai haladási napló értelmileg akadályozott gyerekek
részére
2002/2003
— a vezető értékelése
— vezető – helyettes értékelése
— a munkatársak önértékelése
— hallgatói értékelés a pedagógiai munkáról
— szülői elégedettség vizsgálat
— a nevelőtestületi kommunikáció értékelése
— kiégéssel kapcsolatos vizsgálatok (Kövics Ágnes)
— dokumentum elemzés (naplók)
— SWOT analízis elkészítése az intézmény működéséről
— szakdolgozat, Alkonyi Mária: A minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának lépései
egy speciális intézményben,
— szakdolgozat, Majtánné Farkas Andrea: Az intézményi kommunikációs rendszer
működése
— tájékoztató készítés szülők számára
— partnerlista elkészítése
— munkaköri leírások készítése
— összehasonlító elemzések a vizsgált területeken
 Óvodavezető (1998-2002)
 Óvodavezetők (1999-2002)
 Munkatársak önértékelése (2000-2002)
 Hallgatók véleménye (1999-2002)
2003/2004
— a vezető értékelése
— vezető – helyettes értékelése
— a munkatársak önértékelése
— hallgatói értékelés a pedagógiai munkáról
— szülői elégedettség vizsgálat
— a nevelőtestületi kommunikáció értékelése
— pedagógus elégedettség és elégedetlenség vizsgálat
— irányított önértékelés (teljes körű)
— külső partnerek elégedettségi vizsgálata
— gyermeki elégedettségi vizsgálat kidolgozása, kipróbálása
— SZMSZ, Pedagógiai Program, MIP elkészítés
— Külső partnerek elégedettség vizsgálata
A 2002/2003-as tanévben a vizsgálatok összehasonlító elemzése, valamint az ismételt
nyílt önértékelésen alapuló helyzetfelmérés (SWOT analízis) után megfogalmazásra
kerültek az intézmény küldetésnyilatkozata, valamint célrendszere.
Az intézmény célrendszere, a célokhoz rendelt sikerkritériumok és ezek ellenőrzésének,
értékelésének együttese képezi az alapját az intézményben folyó tevékenységnek. Az
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intézmény a teljesítmények ellenőrzése, értékelése során folyamatosan szembesül a
kitűzött céljaival és gyakorlatban is tud reagálni a partnerek elvárásaira. Világossá vált az
ellenőrzésekből a vezetés és nevelőtestület számára, hogy mely területen mennyit
fejlődtünk, illetve hol kell a munka minőségén javítani annak érdekében, hogy növelje az
elégedettséget az intézményi szolgáltatás minden területén annak érdekében, hogy a
helyi igényeknek és a társadalmi elvárásoknak megfelelő szintű szolgáltatást tudjunk
nyújtani.

AZ INTÉZMÉNY SZABÁLYOZÁSOK TARTALMI ÖSSZEHANGOLÁSA
(Minőségirányítási Program)
Intézményi minőségpolitika

Jövőkép

Intézményi minőségcélok

Küldetésnyilatkozat
Műhely
(minőségfejlesztést
támogató szervezet)
Intézményi
minőségfejlesztési
rendszer
 A vezetés felelőssége;
Jogszerű működés;
Vezetői ellenőrzés;
 Nevelési, fejlesztési
eredmények mérése;
A gyermekek egyéni
teljesítményének mérése;
Szakmai fejlesztő értékelés

Vezetői szándéknyilatkozat

Minőségirányítási rendszer
(folyamatszabályozás, szabályzatok)

Felkaroló
(helyi pedagógiai és fejlesztő
program)

 Intézményi értékelés;
Pedagógiai Program
értékelése
Partneri igény-elégedettség
mérés
Irányított önértékelés

SZMSZ

Vezetői pályázat

Operatív szint

Szervezeti szint

Csoport szint

— Betanítási, kiválasztási rend;
— Humán
tárgyi
erőforrás
fejlesztés;
— Ösztönzési rendszer;

— Éves munkaterv;
— Éves minőségfejlesztési terv;
— Gyermekvédelmi feladatok
terve;

— A
gyermekek
egyéni
fejlődését-fejlesztését
tartalmazó tervek;
— Eseménytervek;

Nagy Jenőné (2004 Óvodavezetési ismeretek alapján átdolgozva)
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14. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGÉRTÉKELÉS RENDSZERE
A minőségértékelés rendszere biztosítja a Pedagógiai Programban meghatározott
szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését.
Célja: az intézményen belüli tevékenységek eredményességének és hatékonyságának
növelése, az intézmény és az általa meghatározott partnerek igényeinek kielégítése és
elégedettségének növelése.
Az értékelési rendszer kialakításakor a következő követelményeket tűztük magunk elé.
Az intézményi minőségértékelési rendszer feleljen meg a következőknek.
— Legyen tartalmában széles
— Fogja át az intézményi működés minden területét
— Az alkalmazott módszerek legyenek változatosak

A mérés rendszere, a minőségértékelés területei
1.
A nevelő fejlesztő munka
eredményeinek mérése,
értékelése

3.
A vezető ellenőrzése,
értékelése
(a pedagógiai folyamat
elemzése)

2.
A működés
eredményességének mérése,
értékelése

a) A nevelő-fejlesztő munka eredményességének mérése, értékelése
Célja: a gyermek egyéni fejlődési útjának, fejlesztésének nyomon követése.
Az intézményben alkalmazott terápiák eredményességének mérése gyermekenként, a
fejlesztés hatásának értékelése (a hozzáadott pedagógiai érték elemzése) a fejlesztési
célok alapján.
A gyermekek mérési értékelési rendszerének feladata:
– A mérés területeinek meghatározása
– A mérési módszerek megválasztása
– A mérés eredményeinek elemzése
Belépéskor:
—

Szakvélemény

az intézményi felvétel feltétele (komplex gyógypedagógiai
pszichológiai, orvosi vizsgálat, melyet az illetékes szakértői
bizottság készít el.)

—

Anamnézis

probléma feltárás a szülővel, saját készítésű kérdőívvel

—

Pedagógiai vizsgálat

fogyatékosság típusonként és életkoronként változó
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PEDAGÓGIAI VIZSGÁLAT

KORAI EFJLESZTÉS

Anamnézis felvétel
SEED fejlődési skála
Strassmeier fejlődési skála
Megkésett beszéd vizsgálata
Hallásvizsgálat
Peaboody szókincsvizsgálat

ÓVODAI FEJLESZTÉS

Értelmileg akadályozott
tagozat
Anamnézis felvétel
Pedagógiai megfigyelés
Strassmeier fejlődési skála

Logopédiai tagozat
Anamnézis felvétel
Beszédvizsgálat
Mozgásvizsgálat
Észlelés vizsgálata

Értékelése: szöveges és számszerű, saját készítésű összegző lapon elemezve
gyermekenként
(melléklet: Pedagógiai vizsgálat, beszédjavító csoport)
Félévkor:
Teljesítmény értékelés szövegesen, saját készítésű értékelő lapon
Kilépéskor:
– Szakvélemény (szakértői bizottság készíti)
– Pedagógiai vizsgálat (a fent ismertetett módon) a fejlődésben bekövetkezett
változások összehasonlító elemzése
– Iskola választás és eredmények megbeszélése a szülővel
Értékelés:
Szóban és pedagógiai vélemény formájában, írásban egyénenként
Évente:
Kontroll vizsgálat: minden fejlesztési év végén egyénre szabottan történik a folyamatos
fejlesztést igénylők számára
Értékelése:
Számszerű és szöveges egyénenként
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b) A működés eredményességének mérése, értékelése
Célja:
A partnerek igényeinek megismerése, mert a partner központú működés a folyamatos
fejlesztés alapja. A partnerek azonosítása, a partnerlista készítése évente történik.
Feladata:
Az intézményi működés eredményességének vizsgálata, a partnerek igényeinek
elégedettség vizsgálta, az intézményi vezetés, valamint a munkatársak önértékelésének
egységében.
Módszere:
Kérdőíves, saját készítésű kérdőíven
Partneri igények elégedettség vizsgálata

Értékelés

Gyakoriság

Közvetlen partnerek:
— szülői elégedettség vizsgálatok
— hallgatói elégedettség vizsgálatok
— gyermeki elégedettség vizsgálatok

grafikus, szöveges

évente

Közvetett partnerek:
— a szaktanszékek
— szakértői bizottságok, orvos, védőnő
— a gyermekeket fogadó intézmények véleménye

grafikus, szöveges

2 évente

Belső intézményi vizsgálatok:
— vezető értékelése
— vezető – helyettes értékelése
— dolgozói önértékelés

grafikus, szöveges

évente

Intézményi kommunikáció vizsgálatok

grafikus, szöveges

évente

Pedagógus elégedettség – elégedetlenség vizsgálatok

grafikus, szöveges

2 évente

Pedagógus kiégettségi vizsgálat

grafikus, szöveges

5 évente

Irányított önértékelés

grafikus, szöveges

2 évente

c) A vezető ellenőrzése, értékelése
Célja: a pedagógiai folyamat megismerése, elemzése, a dolgozók munkájának értékelése
Feladata:
— A pozitívumok és hiányosságok feltárása
— Az eredményekből következtetések levonása
— A minőség fejlesztése
Vezetői ellenőrzés

Módszer

Gyakoriság

–

A pedagógiai munka
színterei

–

Óralátogatás,
megbeszélés

–

Munkaterv alapján

–

A belső ellenőrzés
színterei

–

Dokumentum elemzés,
feljegyzés készítés

–

Fél évenként

–

A minőségcélok
megvalósítása

–

Konzultáció

–

Fél évenként
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— A pedagógiai ellenőrzés színterei
Intézményen kívüli
tevékenység,
kapcsolatrendszer

Fejlesztő munka és
szabadidős tevékenység
—
—
—

—

–
Szakmai, pedagógiai
program megvalósulása
Foglalkozások látogatása –
az alábbi célokkal:
Foglalkozások
tananyagának
–
gondozása, a speciális
nevelési szükséglet
szerinti fejlesztés,
differenciálás, individuális
fejlesztés, a
képességfejlesztés
megvalósítása, a
gyermekek
tevékenysége, aktivitása,
munkáltatása, a
munkaszervezési formák,
módszerek helyessége
Kirándulás, tábor
szervezettsége, a célok:
tapasztalat bővítés,
ismeretszerzés
milyenségének
megvalósulása

Konferencián való
részvétel, előadás tartás
Kapcsolat a Szakértői
Bizottságokkal,
társintézményekkel,
alapítványokkal
Kapcsolattartás a
szülőkkel: esetenként
családlátogatás

Egyéb területek
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A működés körülményei,
feltételei
Gyermekvédelmi munka
Beiskolázási
dokumentumok
Ügyeleti munka
Házi rend
Munkatervi feladatok
megvalósítása
Gyermekfelügyelők,
dajkák
Tevékenysége
A környezet esztétikuma
(csoportszoba, folyosó,
fejlesztőszoba, étkező)
Ügyeleti rend kialakítása

Műhely munka, a
minőségfejlesztési munka
eredményei

A partnerek véleményének
kiértékelése

Javító–fejlesztő
tevékenységek
eredményeinek értékelése

Továbbképzések tartása,
továbbképzésen való
részvétel, szakvizsga,
szakmai kapcsolatépítés

Szülői értekezletek
Szülőklub
Fogadó óra

A főiskolai hallgatók
gyakorlati (a gyakorlathoz
kapcsolódás elméleti) képző
munkájának szakmai
színvonala

Közművelődési intézmények
látogatása (bábszínház,
múzeum, cirkusz)

Partneri elvárásoknak való
megfelelés

Dokumentumok ellenőrzése:
fejlődési lap, nyilvántartó
tasak, pedagógiai
vizsgálatok,
és értékelésük, beiskolázási
dokumentumok, fejlesztési
terv, napló, forgalmi napló,
mulasztási napló

Szabályozásnak,
törvényességnek való
megfelelés,
jogszabálykövetés

A korábbi értékelő
beszámolók során
elhatározott intézkedések
megvalósulásának vizsgálata,
Munkafegyelem értékelés
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—

Az intézmény belső ellenőrzésének területei

Tanügyigazgatás

Munkáltatói és menedzselési
feladatok

Egyéb

Óvodai előjegyzés

Átruházott jogkörök –
részjogkörök működése

Vagyonvédelem az
intézményben

Nyilvántartás

Munkaidő beosztás

Biztonságos környezet
biztosítása, baleset
megelőzés

Bejáró gyermekek
utazásának segítése

A munkaidő pontos betartása Reggeli, délutáni ügyelet

Segélyek véleményezése

A pályázatokon való
részvétel, eredményességük

A helyiségek tisztántartása

A tanév rendjének betartása,
szervezése, tájékoztatás

Eszköznyilvántartás, leltár,
játék – szoba leltár

A karbantartók munkája

A gyakorlati képzéssel
kapcsolatos dokumentumok
elkészítése

Eszközök, anyagok pótlása,
karbantartás, új eszközök
beszerzése

Külső szervekkel
kapcsolattartás

Tájékoztatás, informálás

Munkavédelmi és
biztonságtechnikai előírások
betartása

A gyermekek orvosi szűrése,
fogászati, szemészeti
vizsgálatok

Túlórák, helyettesítések
elszámolása, fedezetének
nyomon követése
A gyermekétkeztetés
adminisztrációjának
ellenőrzése
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—

A minőségcélok megvalósításához szükséges vezetői elvárások
Vezetői elvárások

Megvalósítás módja

Sikerkritériumok

Törvények, rendeletek
ismerete, betartása és
betartatása

Ismertetés nevelőtestületi
értekezleten szükség szerint

A dolgozók ismerik jogaikat,
kötelességeiket
Törvények hozzáférhetősége

A gyermekek védelme és
jogai érvényesüljenek a
működés minden szintjén

A gyermekvédelmi felelős
munkatervének és gyakorlati
munkájának támogatása, a
munkafeltételek biztosítása

Esélyegyenlőség biztosítása
a gyermekek számára
Gyermekjóléti szolgálattal,
szakértői bizottságokkal
kapcsolattartás
Kérelmek, támogatások
szakszerű elbírálása

Minőségi munkavégzés a
FELKAROLÓ program
alapján, egyéni és
kiscsoportos differenciált
fejlesztés

Színvonalas tervező–fejlesztő A programok és munkatervek
munkavégzés
egymásra épülésének
megvalósítása
Fejlesztési tervek

Egységes, biztonságos
környezet megteremtése, a
fogyatékosság
figyelembevételével

SZMSZ
Munkavédelmi szabályzat
Kockázat értékelés
A szabályzatok betartatása a
dolgozókkal

Egészséges, balesetmentes
környezetben megvalósuló
fejlesztő munka
Balesetmentes munkavégzés
A játékeszközök átvizsgálása
évente

Hatékonyan működtetett
A mérés, ellenőrzés,
mérési, ellenőrzési, értékelési értékelés a tervezésre épül
rendszer
Az egyéni vizsgálati és
fejlesztési dokumentáció
rendszeres vezetése

Színvonalas, hatékony
munkavégzés
Évente a mérések elvégzése,
elemzése, dokumentálása
(számítógépes nyilvántartás
kialakítása)

Gazdálkodás a
költségvetésben
előirányzottak betartásával

–

Pénzügyi fegyelem betartása
Gazdálkodásról
nevelőtestületi tájékoztatás,
véleménykérés

–
–

Az intézményi HÁZIREND
elkészítése

Pályázatok figyelése,
pályázás
Együttműködési
szerződések kötése
Tárgyi fejlesztés

A törvényi előírások betartása A szülői munkaközösség
tájékoztatása
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15. A

MÉRÉSI
RENDSZER
MEGVALÓSULÁSA

MŰKÖDTETÉSE,

MINŐSÉGCÉLOK

Közvetlen partnerek, igények elégedettség vizsgálata évente
Vizsgálat

Módszer

Gyakoriság,
határidő

Elfogadott
válaszolási arány

—

Szülői
elégedettség
vizsgálat

— Kérdőíves

— Évente május

95 %

—

Hallgatói
elégedettség
vizsgálat

— Kérdőíves

— Félévente,
december–május

95 %

—

Gyermeki
elégedettség
vizsgálat

— Kérdőíves

— Évente május

100%

Közvetett partner igényének elégedettség vizsgálata
A partnerlista alapján

Kérdőíves

Kétévente

90 %

Belső intézményi vizsgálatok
—

Vezető
értékelése

—
—

— Kérdőíves

— Évente, június

95 %

Vezető–helyettes — Kérdőíves
értékelése

— Évente június

95 %

Dolgozói
önértékelés

— Kérdőíves

— Évente június

95 %

—

Intézményi
kommunikáció

— Kérdőíves

— Évente június

95 %

—

Pedagógus
elégedettség–
elégedetlenség

— Kérdőíves

— 3 évenként, április

100 %

—

Nyitott
önértékelés
(SWOT) analízis

— Kérdőíves

— Évente

90 %

—

Pedagógus
kiégettségi
vizsgálatok

— Kérdőíves

— 5 évente

90 %

—

Irányított
önértékelés

— Kérdőíves

— 2 évente

90 %
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Minőségértékelés
Az intézmény által meghatározott célok ellenőrzése az értékelés rendszerén keresztül
valósul meg. A Pedagógiai Programon alapuló, a nevelőtestület által kidolgozott értékelési
rendszer arra szolgál, hogy javítsa az intézmény partnereinek elégedettségét, az
intézmény teljesítményét.
A mérést és értékelés a műhelyben dolgozó kollégák végzik, az általuk kialakított
feladatmegosztás és felelősség alapján. A mérések eredményeit szövegben és grafikusan
elemzik, összehasonlító vizsgálatokat végeznek. A vizsgálatok eredményeit a tanév
végén, illetve kezdetén ismertetik a tantestülettel.
Az irányított önértékelés segítségével értékeltük az intézmény adottságait:
– a vezetés munkáját
– a kiépített stratégiai tervezést
– az emberi erőforrásokat
– a közvetett partner kapcsolatokat
– a kiépített folyamatok alkalmazási szintjét
Összegzés:
Az értékelő rendszer kiépítése lehetővé teszi az önszabályozó, önfejlesztő
mechanizmusok kialakulását. A folyamatos, tervszerű értékelések során nyilvánvalóvá
válnak a hibák és eredmények. Az eredmények a standardizálás révén beépülnek a napi
gyakorlatba és hozzájárulnak a hibák kijavításához. Ezek eredményeképpen az
intézmény egy minőségileg magasabb szerveződési szintre jut el, eredményesebben
valósítja meg célkitűzéseit, képes innovációs folyamatok működtetésére. A belső
önszabályozás elismertté teszi az intézményt.
A minőségbiztosítási rendszer eredményeképpen kialakult
— a fenntartó elvárásainak megfelelés, a konszenzuson alapuló oktatástervezés
— törvényeknek, szabályoknak megfelelés
— tudatossá vált a szervezeti működés
— a hallgatói gyakorlat magas szintű vezetése
— a partneri igényeknek történő megfelelés
— a minőség folyamatos ellenőrzése, értékelése
— javult az intézmény társadalmi megítélése
Rövid távú céljaink:
— a kollégák minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása
— a szervezeti kultúra fejlesztése
— az intézmény imázsának folyamatos javítása
— a fogyatékossággal szembeni elfogadó magatartás kialakítása
— a közvetett partnerek tájékoztatása, az együttműködés támogatása és koordinációja
Hosszú távú céljaink:
— a folyamatok szabályozása
— a folyamatos fejlesztés képességének kialakítása
— a szervezeti kultúra építése
— a magas szintű személyi és tárgyi feltételek biztosítása

Intézkedési terv készítése
A különböző módszerekkel összegyűjtött információk feldolgozása után okfeltáró elemzés
végzése, a célok, prioritások meghatározása, majd az intézkedési terv elkészítése, a
hiányosságként feltárt problémák megszüntetésére a munkatársak javaslata alapján.
A program érvényességi ideje:

2004. szeptember 1. - 2007. augusztus 31.
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AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA, KIEGÉSZÍTÉSE 2007

II.

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS KIEGÉSZÍTÉS


A Közoktatási törvény 40.§ (11) bekezdés kiegészítése szerint az intézményi
minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői
feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
teljesítmény- értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A
minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés
periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való
kapcsolatát.



A Közoktatási törvény 99.§
rendelkezik az országos mérésekről és a mérések nyilvánosságra hozataláról.



A Közoktatási törvény 133.§ (5)
A 2006. évi LXXI. Törvény 9.§-ával megállapított Kt. 40.§-ának (11) bekezdése
alapján első ízben a 2008/2009. évet kell értékelnie a közoktatási intézményeknek,
az iskolák 2007. március 31-ig küldik meg a fenntartónak a minőségirányítási
programjukat, jóváhagyás céljából. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
2008/2009. tanév értékelésének hozzáférhetővé tételéről köteles első ízben
gondoskodni.

2. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA
A felülvizsgálat intézményértékelési szempontjai









A PP értékelése
A fejlesztés eredményessége
Az értékeltek elégedettsége
Az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek
A fejlesztést támogató intézményi tevékenységek
A pedagógusok munkájának értékelése
Az intézmény szervezeti működése
A fejlesztési terv céljainak megvalósulása
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FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMATTÉRKÉP

30

A MIP MÓDOSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
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A MIP FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA
Intézkedési terv






Team-munka
Adatgyűjtés
Elemzés
Megbeszélés

 PC-s szerkesztés

 Alkalmazotti
értekezlet
 Hirdetmény
 Honlap

 A módosított IMIP új
elemei
 jegyzőkönyv

 A módosított IMIP új
elemei
 jegyzőkönyv

 Kidolgozott és
legitim IMIP

Alkalmazotti kör

2006. szeptember

Igazgató
Minőségügyi felelős
Igazgató és
helyettes,
minőségügyi
felelős, min.
kör tagjai

Minőségi kör
Pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak
Pedagógus
munkakörben
foglalkoztatottak
Minőségi kör

 Jegyzőkönyv

Igazgató
Minőségügyi felelős

 A törvényi háttér
megismerése
 A felülvizsgálati
rendszer
megismerése
 Szempontrend-szer
kialakítása

Pedagógus
munkakörben
foglalkoztatottak
Minőségi kör

 PC-s szerkesztés

 A törvényi háttér
megismerése
 A felülvizsgálati
rendszer
megismerése

Résztvevők
köre

Pedagógus
munkakörben
foglalkoztatottak
Minőségi kör

PC-s szerkesztés
Team-munka
Adatgyűjtés
Elemzés
Megbeszélés

 Beszámoló a
2005/06. tanév MIP
programjának
megvalósításáról
 Jegyzőkönyv
 Jelenléti ív

Felelős

Igazgató
Minőségügyi felelős







2006.
december
2006. január

 PC-s szerkesztés
 Team-munka
 Dokumentumelemzés
 Ötletbörze
 Megbeszélés
 Szempontok
minősítése,
választása
(kérdőív)

Sikerkritérium,
dokumentumok

Igazgató
Minőségügyi felelős

 Alapelvek, célok
megfogalmazása
 Intézményi tapasztalatok
gyűjtése
 Az ELTE IMIP és a MIP
célrendszerének
összehasonlítása
 Folyamatszabályozások
pótlása
 Szempontok súlyozása,
részterületek szempontokkal
való feltöltése
 Szempontok magyarázata,
elvárások meghatározása
 Értékelési források
összegyűjtése
 Adat- és irat-kezelés
szabályozása
 Végleges IMIP elkészítése
 Nyilvánosságra hozatal
 Elfogadtatás az
alkalmazottakkal
 Fenntartói elfogadtatás
(leadás)

 beszámoló
 Dokumentumelemzés
(SZMSZ,
Házirend, IMIP)

2007. február 12.

 Az alkalmazotti kör
felkészítése a felülvizsgálatra
és teljesítmény-értékelésre
 Felülvizsgálat (dokumentáció,
küldetésnyilatkozat, célok,
alapelvek,
folyamatszabályozások

 Alkalmazotti
értekezlet

2007. február 20.

Az IMIP
felülvizsgála
ta
Az IMIP
felülvizsgálatának és
értékelésének
kidolgozása

 A felülvizsgálat előkészítése
 Tanfolyamok, továbbképzések
 A minőségi kör 2007.
munkaterve

 Adatgyűjtés
 Dokumentumelemzés
 Grafikonok

Határidő

Igazgató
Minőségügyi felelős

6.

 Célok, alapelvek
megvalósulása a 2005/06.
tanévben
 Már szabályozott folyamatok
értékelése
 Mutatók értékelése

Módszer

2007. március 6.

5.

Feladat, tevékenység

2007. március 26.

4.

Az IMIP
felülvizsgálatának
és értékelésének
kidolgozása

3.

Az IMIP
felülvizsgálatának
és értékelésének
kidolgozása

2.

Az IMIP
felülvizsgálatának és
értékelésének
kidolgozása

1.

Az IMIP értékelése

Témakör
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A TERVEZÉS SZINTJEI

STRATÉGIAI TERVEZÉS

EDAGÓGIAI PROGRAM
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM
TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PROJEKT TERVEZÉS

ÉVES MUNKATERV
BEISKOLÁZÁSI TERV
MUNKAKÖZÖSSÉGEK TERVE
SZABADSÁGOLÁSI TERV

OPERATÍV TERVEZÉS

ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK
KÖZÖS PROGRAMOK A SZÜLŐKKEL
LELTÁROZÁS, SELEJTEZÉS TERVE
TANÜGY-IGAZGATÁSI FELADATOK
TERVEZÉSE

AZ ÉRTÉKELÉS SZINTJEI
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

ÁGAZATI SZINTŰ
FENNTARTÓI SZINTŰ
INTÉZMÉNYI SZINTŰ

 FELÜLVIZSGÁLAT
Rendszeresen ismétlődő, időről-időre esedékes feladatok.
A célok pontosítása, programelemek csiszolása.
Új igények megfogalmazása

 ÉRTÉKELÉS
Különböző eljárások az elemző értékelés segítésére.
(megfigyelés, adatgyűjtés, pedagógiai vizsgálatok, kérdőívek stb.)
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM (PP) FELÜLVIZSGÁLATÁNAK TÉRKÉPE
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3. TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZER
a) Az intézményértékelés alapelvei, célja
Alapelvei a következőkben összegezhetők:
 Az intézményi önértékelés és az intézményre irányuló külső értékelés az értékelés
területei és szempontjai által összekapcsolódik.


Az intézményi önértékelés elsősorban a belső fejlesztés támogatása érdekében
történik.



Az intézményértékelés komplex, a gyermeki teljesítmények értékelésén túl az
eredmények létrejöttében szerepet játszó folyamatokat is vizsgálja.



A működés, folyamatok vizsgálatánál az értékelés alapvető szempontja, hogy a
vizsgált terület mennyiben járul hozzá az eredményességhez.



Az intézményi működés ellenőrzése során tett megállapítások az értékelés
bemeneti információi.



Az értékelés során biztosítani kell, hogy az érintettek hozzájussanak az értékelés
eredményeihez, az őket illető információkhoz.

Az intézményi önértékelés célja
— elsődleges célja az intézményi alaptevékenység, a nevelő-fejlesztő munka
eredményességének fejlesztése;
— továbbá, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény saját működéséről, és az
intézményi folyamatok fejlesztési támogatása által növelje az intézmény
eredményességét.

b) Az intézményi önértékelés folyamata, eljárásai; nyilvánossági szabályok
Az értékelés ciklusa: az intézmény legalább 4 évenként elvégzi önértékelését.
Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézmény
minőségirányítási programjában határozza meg. Az önértékelés alapján az
intézményfejlesztési tervet készít, amely szintén a minőségirányítási program része lesz.
Ezáltal a minőségirányítási program négyévente „felülvizsgálódik”, és a nevelőtestület
elfogadásával, valamint a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A fejlesztési terv olyan, a pedagógiai tevékenység, működés javítását célzó intézményi
dokumentum, amely az önértékelés és külső értékelések megállapításai alapján
azonosított eredményességi problémákat alapul véve jelöl ki fejlesztési célokat, valamint
meghatározza a fejlesztés területeit, eszközeit, módszereit és a fejlesztés kívánt
eredményét.
Az intézményi önértékelést – az elfogadott eljárásrend szerint – az intézmény
alkalmazottai végzik. Az összegző dokumentum elkészítéséért, felhasználásáért és
megfelelő nyilvánosságáért az igazgató felelős.

Nyilvánossági szabályok
Az intézményi önértékelés eredményei a tantestületben nyilvánosak. A fenntartó számára
az intézményi szintű eredmények és az elégedettségi adatok hozzáférhetőek, azokat
értékelése során felhasználhatja. A fenntartói minőségirányítási programban kell
szabályozni az intézménnyel kapcsolatos elvárásokat és azok teljesítéséről való
beszámolás módját.
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Az intézmény a szolgáltatásait igénybe vevők, a társadalmi környezet számára köteles
nyilvánosságra hozni (pl. honlapján):
 pedagógiai céljait
 eredményeit
 pedagógiai tevékenységeit, módszereit
 a tárgyi, személyi feltételek értékelését
 fejlesztési céljait.
A fenntartó az általa elfogadott összegző intézményértékelést (a helyben szokásos
módon) nyilvánosságra hozza.

c) Az Intézkedési tervek megvalósításának, értékelésének, korrigálásának
folyamata
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d) az intézményi értékelés szintjei (a működés eredményességének mérése,
értékelése)
STRATÉGIAI
I.

Az intézményi pedagógiai program
értékelése

FUNKCIONÁLIS
II. A nevelő-fejlesztő munka
intézményi szintű értékelése

átfogó

1. A
nevelő-fejlesztő
munka
eredményeinek mérése, értékelésea
gyermeki
teljesítmények
értékelése)
2. A működés
mérése

eredményességének

3. A vezető ellenőrzése, értékelése (a
pedagógiai folyamat elemzése)
4. A
pedagógus
foglalkoztatottak
értékelése

munkakörben
teljesítmény

5. A
vezetői
feladatokat
teljesítmény értékelése

ellátók

e) Az Intézményi Pedagógiai Program értékelése
A FELKAROLÓ fejlesztő és speciális pedagógiai program az ELTE GYFK Gyakorló
Óvoda és Korai Fejlesztő programja. A FELKAROLÓ fejlesztő és speciális pedagógiai
program tartalmazza azokat a fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás
célú pedagógiai eljárásokat, amelyek az akadályozott egyéni fejlődés elősegítése
érdekében az alapkészségek kialakításával segítik a tanulási képességek kibontakozását.
A gyógypedagógiai nevelési folyamat irányítója és szervezője a gyógypedagógus, aki
más szakemberekkel és a szülőkkel szorosan együttműködik. A gyógypedagógiai nevelés
(a fejlődés) eredményeinek megállapítása gyermekenként folyamatdiagnózissal a
gyógypedagógiai pszichológiai diagnosztika és pedagógiai diagnosztika eszközeivel
történik az egyénre szabott fejlesztés módszereinek megállapítására helyezve a
hangsúlyt.
Az intézmény saját Pedagógiai Programja 1997-ben készült el, és az intézmény
tagozódásának megfelelően, fogyatékosság típusonként nyert kidolgozást, mely azóta is
az OKI által minősített országos program. A program felülvizsgálata megtörtént, ezt a
FELKAROLÓ az ELTE GYFK GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ - fejlesztő
és speciális pedagógiai programja ismerteti. A pedagógiai munkát segítő kiadványok köre
folyamatosan bővül.
Óvodai programok
Középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások nevelési programja
OKI Tantervi adatbank 1997; OKI.hu/tanterv
Add a kezed!
A korai fejlesztés és speciális óvodai nevelés programja
(szerk.: Rosta Katalin)
Logopédia Kiadó 2005
„Taníts meg engem”
óvodai program beszédfogyatékosoknak

OKI Tantervi adatbank 1997; OKI.hu/tanterv

37

„Taníts meg engem”
fejlesztő program logopédiai óvodák számára
(szerk.: Rosta Katalin)
Logopédia Kiadó, 1996

Korai fejlesztés
Kissné Haffner Éva – Alkonyi Mária: Ők és mi…
Down syndrómás csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése
Logopédia Kiadó 1994
Német Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó…
Súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyermekek korai integratív fejlesztése
Logopédia Kiadó 1995

Gyakorlati útmutatók, feladatlapok a fejlesztő programokhoz
Rosta Katalin – File Edit – Arany Ildikó: Színezd ki… és rajzolj te is!
Íráskészséget fejlesztő feladatlap-gyűjtemény 4-7 éves gyerekeknek
Göncöl Kiadó 1990
Egri Katalin – File Edit: Színezd ki… és számolj te is!
Számoláskészséget fejlesztő feladatlap-gyűjtemény 4-7 éves gyerekeknek
Göncöl Kiadó 1993
Alkonyi Mária – Rosta Katalin: Számlálni kezdek
Számolásfejlesztő feladatlap-gyűjtemény
PSZM Projekt 1993
Kocsis Lászlóné – Rosta Katalin: Ez volnék én?
Testséma fejlesztő feladatlap gyűjtemény
Logopédia Kiadó 1993
Rosta Katalin – Rudas Zsuzsanna – Kisházi Gergely: Hüvelykujjam…
A kézügyesség fejlesztésének játékos lehetőségei
Logopédia Kiadó 1995
Szabó Borbála (szerk.): Mozdulj rá!
Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény
Logopédia Kiadó 1996
Szabó Borbála – Kiss Tiborné – Wagner Pálné – Ruttkay Leventéné: Fejlesztő lapok I.
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1999
Bödös Eszter – Dr. Vajdáné Kutas Csilla: MÓRIKA
Versek, dalok, mondókák gyűjteménye
ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ (belső kiadvány) 2006

f)

A nevelő-fejlesztő munka átfogó intézményi szintű értékelése

Intézményünkben a működés tudatos fejlesztése, a folyamatos fejlesztést célzó útkeresés
már 1997 - ben elkezdődött.
Megteremtettük a pedagógiai innováció környezeti feltételeit, felismertük, hogy a nevelő
testület szakmai fejlődése, innovációs képessége a pedagógusok sokszínű és gazdag
módszertani kulturáltságától függ, a szaktudás folyamatos megújítására van szükség.
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer kiépítése során a partnerközpontú működés
kialakításának folyamatában megtörtént az érdekelt felek azonosítása. Feltárásra kerültek
az eredmények, elkészültek az elégedettség vizsgálatok.
Az intézmény működtetése a minőségbiztosítási rendszer fejlesztése folyamatos, tudatos
feladatunk, amelynek sikeres végrehajtásához az intézményvezetés elkötelezettsége
mellett szükséges, hogy a tantestület is aktívan részt vegyen. Ezért a minőségi munka
koordinálására MŰHELY - t (minőségbiztosítási munkát támogató csoport) alakítottunk,
amely az intézmény kis létszáma miatt a szakmai munkaközösségnek is szerves része és
azzal együtt működik.
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Az éves munkaterv elkészítésének folyamata
A folyamat célja, hogy meghatározza az intézmény oktató-nevelő
Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat.

munkáját.
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A folyamat leírása
1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó
nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek
tartalmi és formai elvárásairól.
2. Az alakuló értekezleten az igazgató tájékoztatást ad a személyi feltételekről.
3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár
folyamán milyen fejlesztések történtek.
4. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön
meghatározzák a célokat, célértékeket.
5. A munkaközösség vezetők és a gyermekvédelmi felelős elkészítik éves
munkatervüket.
6. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak
össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket,
felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez.
7. Egy héten belül a munkaközösség vezetők összeállítják és írásba foglalják a
munkaközösségi terveket.
8. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag
megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen
igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges.
9. Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az
intézmény feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és
felelőseit is.
10. Ezzel egy időben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát.
11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer
megtervezését.
12. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az intézmény éves
munkatervét.
13. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha
tartalmilag, formailag megfelelőnek tarják, akkor elfogadják, ha nem akkor az adott
területen beavatkozás szükséges.
14. Szeptember 30-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig
elhelyez a vezetői irodában.
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Felelősségek és hatáskörök a folyamatban
Felelős

Érintett

Informált

1.

igazgató

munkaközösség vezetők,
gyermekvédelmi felelős

nevelőtestület

2.

igazgató

nevelőtestület

-

3.

igazgató

nevelőtestület

-

4.

munkaközösség vezetők

nevelőtestület

-

5.

munkaközösség vezetők

nevelőtestület

-

6.

-

nevelőtestület

-

7.

munkaközösség vezetők

nevelőtestület

igazgató

8.

igazgató

munkaközösség vezetők,
gyermekvédelmi felelős

-

9.

igazgató

munkaközösség vezetők

-

10.

igazgató

munkaközösség vezetők

-

11.

igazgató

-

nevelőtestület

12.

igazgató

-

-

13.

igazgató

nevelőtestület

fenntartó, szülő

14.

igazgató

ügyintéző

-
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g) A nevelő-fejlesztő munka eredményeinek mérése, értékelése, a gyermek
teljesítményeinek értékelése
A FEJLESZTÉS FOLYAMATA, RENDSZERE
értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozata
A foglalkozások rendszerének kialakítását a vizsgálatok alapján kialakított fejlettségi szint
határozza meg. A fejlesztés folyamatában a gyermek fejlődéséről állandó visszajelzést a
pedagógiai megfigyelés és vizsgálat biztosítja.

A. Vizsgálat
képességstruktúra
felmérése

B. Komplex fejlesztés,
terápia
a foglalkozások rendszere

1. Szakvélemény

1. Mozgásfejlesztés

2. Gyógyedagógiai
vizsgálat
 Anamnézis

2. Anyanyelv-és
kommunikáció-fejlsztés
3. Játékra nevelés



Gyógyedagógiai
megfigyelés, jellemzés

4. Vizuomotoros készség
fejlesztése



Emberrajz

5. Zenei nevelés



Strassmeier fejlődési
skála

6. Önkiszolgálásra nevelés

3. Fejlesztési terv

C. Kontroll vizsgálat
a fejlődésben bekövetkezett
változások elemzése
1. Gyógyedagógiai
értékelőlap
2. Gyógyedagógiai
vizsgálatok

7. Egyéni fejlesztés
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A BESZÉDJAVÍTÓ ÓVODAI FEJLESZTÉS FOLYAMATA

VIZSGÁLAT

KOMPLEX FEJLESZTÉS,
TERÁPIA

KONTROLL
VIZSGÁLAT

(képességstruktúra
felmérése)

(a gyermeki fejlődés
szakaszainak megfelelő
újratanulás)

(a fejlődésben
bekövetkezett
változások elemző
értékelése)

1. Mozgásfejlesztés
- belépéskor

2. Testséma-fejlesztés

- kilépéskor

- évente

3. Percepció fejlesztés

- évente

4. Beszédkészség
fejlesztés
5. Emlékezet - figyelem
fejlesztés
1. Szakvélemény

6. A magatartás problémák
normalizálása

1. Iskolaérettségi
vizsgálat

2. Pedagógiai vizsgálat

2. Pedagógiai vizsgálat

3. Fejlesztési terv

3. Intézmény választás
vagy a fejlesztés
folytatása

GYERMEKI FEJLŐDÉS
ÉRTÉKELÉSE
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A foglalkozások rendszerének kialakítását a vizsgálatok alapján kialakított fejlettségi szint
határozza meg. A fejlesztés folyamatában a gyermek fejlődéséről állandó visszajelzést a
pedagógiai megfigyelés és a MIP-ben leírt pedagógiai vizsgálat és értékelési rendszer
biztosítja.
Folyamatszabályozás

A gyermek egyéni fejlődési útjának, fejlesztésének nyomon követése.

Cél

Feladat

Módszer

 A mérés területeinek  Megfigyelés
meghatározása
 Beszélgetés
 A mérési módszerek  Anamnézis felvétel
megválasztása
 A logopédia és
 A mérés
gyógypedagógia
eredményeinek
körében használatos
elemzése
vizsgáló eljárások

Vizsgálat

Gyakoriság

Korai fejlesztés:
 Anamnézis felvétel
 SEED fejlődési skála



Belépéskor



Tanév elején és
végén

 Strassmeier fejlődési skála

Értékelés
A vizsgáló
eljárásokhoz
előírt
értékelés

Fél évente


Szükség szerint
 Megkése t beszéd vizsgálata
 Hallásvizsgálat
 Peabody szókincsvizsgálat
Értelmileg akadályozott
óvodások:



Belépéskor



Tanév elején és
végén



Szükség szerint

— Anamnézis felvétel
 Pedagógiai megfigyelés

A vizsgáló
eljárásokhoz
előírt
értékelés

 Strassmeier fejlődési skála
Beszédfogyatékos óvodások: 

Belépéskor

 Anamnézis felvétel



 Beszédvizsgálat

Tanév elején és
végén



Szükség szerint

A vizsgáló
eljárásokhoz
előírt
értékelés

 Mozgásvizsgálat
 Észlelés vizsgálata
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Eljárásrend
Feladat

Folyamatos
belépéskor

Ellenőrző

Értelmileg akadályozott gyermekek
óvodai tagozata
Beszédfogyatékos gyermekek
óvodai tagozata
—

A vizsgálatok előkészítő
megbeszélése

— Igazgató

szept. 1.

—

A vizsgáló eljárások ismertetése,
tesztlapok fénymásolása

— Munkaközösség
vezető

szept. 5

—

A vizsgálatok lebonyolítása

— Egyéni fejlesztők

szept. 15.

—

A vizsgálatok értékelése

— Egyéni fejlesztők
— Munkaközösség
vezető

szept. 30.

— A vizsgálatok
előkészítő
megbeszélése

—

A vizsgálatok előkészítő
megbeszélése

— Igazgató

május 25.

— A vizsgáló
eljárások
ismertetése,
tesztlapok
fénymásolása

—

A vizsgáló eljárások ismertetése,
tesztlapok fénymásolása

— Munkaközösség
vezető

május 31.

— A vizsgálatok
lebonyolítása

—

A vizsgálatok lebonyolítása

— Egyéni fejlesztők

június 15.

— A vizsgálatok
értékelése

—

A vizsgálatok értékelése

— Egyéni fejlesztők
— Munkaközösség
vezető

június 20.

Egyéni fejlesztők

Folyamatos

A vizsgálatok
előkészítése,
lebonyolítása,
értékelése

Eszközök

A vizsgálatok előkészítése,
lebonyolítása, értékelése

A PP-ban meghatározott
vizsgáló eljárások

— A vizsgálatok
előkészítő
megbeszélése
— vizsgálatok
lebonyolítása,
értékelése

Határidő

A PP-ban meghatározott vizsgáló eljárások

tanév végén

tanév elején

Korai fejlesztés

Felelős

Munkaközösség vezető
Igazgató
Igazgató-h.

Munkaközösség vezető
Igazgató
Igazgató-h.
Munkaközösség vezető
Igazgató

Munkaközösség vezető
u.a.

Igazgató
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h) A működés eredményességének mérése

Feladat
Az Az intézményi működés eredményességének vizsgálata, a partnerek igényeinek
elégedettség vizsgálta, az intézményi vezetés, valamint a munkatársak önértékelésének
egységében.

Módszer

Partneri igények elégedettség vizsgálata

Értékelés

Gyakoriság

grafikus,
szöveges

évente

grafikus,
szöveges

4 évente

grafikus,
szöveges

évente

grafikus,
szöveges
grafikus,
szöveges
grafikus,
szöveges
grafikus,
szöveges

2 évente

Közvetlen partnerek:
—

szülői elégedettség vizsgálatok

—

hallgatói elégedettség vizsgálatok

—

gyermeki elégedettség vizsgálatok

Közvetett partnerek:
Saját készítésű kérdőív, számítógépes feldolgozás

Cél

A partnerek igényeinek megismerése, mert a partner központú működés a folyamatos
fejlesztés alapja. A partnerek azonosítása, a partnerlista készítése évente történik.

Folyamatszabályozás

—

a szaktanszékek

—

szakértői bizottságok, orvos, védőnő

—

a gyermekeket fogadó intézmények
véleménye

Belső intézményi vizsgálatok:
—

igazgató értékelése

—

igazgató – helyettes értékelése

—

dolgozói önértékelés

Intézményi kommunikáció vizsgálatok
Pedagógus elégedettség – elégedetlenség vizsgálatok
Pedagógus kiégettségi vizsgálat
Irányított önértékelés

4 évente
5 évente 1x, az intézményvezetés
értékelésének évében
2 évente

Pedagógusok minősítő értékelése



Önértékelés pedagógus minősítéshez
(Önértékelő Lap, Véleménykérő Lap)
Önértékelés vezetői feladatokat is ellátó
pedagógusok minősítéshez (Önértékelő Lap,
Véleménykérő Lap)

Összehasonlító vizsgálatok

a kiemelt, évenként vizsgált területeknél

a kevésbé kiemelt területeknél

a ritkán vizsgált területeknél

grafikus,
szöveges

grafikus,
szöveges

3 évente
5 évente 1x, az intézményvezetés
értékelésének évében

évente
2 évente
4 évente
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Partneri igények
elégedettség vizsgálata

Cél, feladat

Módszer

Gyakoriság

Az intézményi működés eredményességének vizsgálata, a partnerek igényeinek
elégedettség vizsgálta, az intézményi vezetés, valamint a munkatársak
önértékelésének egységében.

A működés eredményességének mérése, eljárásrend

grafikus,
szöveges

évente

grafikus,
szöveges



korai fejlesztés



óvodai fejlesztés

Hallgatói elégedettség
vizsgálatok
Gyermeki elégedettség
vizsgálatok
Szaktanszékek
Szakértői bizottságok, orvos,
védőnő
Gyermekeket fogadó
intézmények véleménye
Igazgató értékelése
Igazgató–helyettes értékelése
Dolgozói önértékelés
Intézményi kommunikáció
vizsgálatok
Pedagógus elégedettség –
elégedetlenség vizsgálatok
Pedagógus kiégettségi
vizsgálat

Az intézményi szolgáltatásokra vonatkozó igények, elvárások vélemények
megismerése

Szülői elégedettség
vizsgálatok

Irányított önértékelés

i)

A
megkérdezés
határideje

Értékelés

március
április

április 30.
május 31.

évente

folyamatos

június 15.

grafikus,
szöveges

évente

február

március 31.

grafikus,
szöveges

4 évente

folyamatos

május 31.

grafikus,
szöveges

4 évente

folyamatos

május 31.

grafikus,
szöveges

4 évente

folyamatos

május 31.

grafikus,
szöveges
grafikus,
szöveges
grafikus,
szöveges

évente

május

június 15.

évente

május

június 15.

évente

május

június 15.

grafikus,
szöveges

2 évente

január

február 31.

grafikus,
szöveges

4 évente

június

szeptember
30.

grafikus,
szöveges

5 évente

november

január 31.

grafikus,
szöveges

2 évente

november

január 31.

Felelős

A vezető ellenőrzése, értékelése

Folyamatszabályozás
Cél

A pedagógiai folyamat
megismerése, elemzése,
a dolgozók munkájának
értékelése

Vezetői
ellenőrzés

Feladat

Módszer

Gyakoriság

–

A pozitívumok és –
hiányosságok
feltárása

A
pedagógiai –
munka színterei

Óralátogatás,
megbeszélés

–

Munkaterv
alapján

–

Az eredményekből –
következtetések
levonása

A belső ellenőrzés –
színterei

Dokumentum
elemzés,
feljegyzés
készítés

–

Fél évenként

–

A minőség
fejlesztése

A
minőségcélok –
megvalósítása
–

Konzultáció
Interjú

–

Fél évenként

–
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Az éves munkaterv szabályozása
Feladat

Felelős

Résztvevők

Eredmény

nevelőtestület

jegyzőkönyv

1

Tájékoztatás a
nevelési-fejlesztési
célkitűzésekről

igazgató

2

Személyi feltételek
aktualizálása

igazgató

feladatkörök
meghatározása

3

Tárgyi és szervezeti
feltételek aktualizálása

igazgató

gyermekvédelmi
felelős

4

A munkaközösségek
meghatározzák a
célokat, célértékeket

munkaközösség.
vezetők

munkaközösségek

cél-és
feladatrendszer

5

Cselekvési terv a
célok eléréséhez,
feladatok elosztása,
felelősök, időkeretek
az ellenőrzéshez,
értékeléshez

igazgató

nevelőtestület

cselekvési terv

6

A munkaközösségi
terv összeállítása,
írásba foglalása

munkaközösség
vezetők

7

A munkaközösségi
tervek értékelése

munkaközösségek

8

Feladatterv
elkészítése

igazgató

feladatterv

9

Mérési terv
elkészítése

igazgató

mérési terv

10

Eseménynaptár
összeállítása

igazgató

programfüzet

A tájékoztatási
11 rendszer
megtervezése

igazgató

tájékoztatási
rendszer

Az éves munkaterv
12 összeállítása, írásba
foglalása

igazgató

az intézmény
éves munkaterve

A nevelőtestület
13 elfogadja az éves
munkatervet

igazgató

nevelőtestület

az intézmény
éves munkaterve

A munkaterv elküldése
a fenntartónak,
14
elhelyezése az
igazgatói irodában

igazgató

fenntartó

közzététel

munkaközösségi
terv
munkaközösségek

javított, elfogadott
tervek
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Állandó feladatlista
Igazgató
Igazgató helyettes
Munkaközösség vezetők:
 óvodai munkaközösség
 korai fejlesztők munkaközössége
Gyakorlatvezető tanárok:
 Értelmileg akadályozott gyermekek
tagozata 3 fő
 Beszédfogyatékos gyermekek óvodai
tagozata 2 fő
 Hallássérültek korai fejlesztése 1 fő
Minőségbiztosítási kör irányítás: 1 fő
Gyermekvédelmi felelős: 2 fő
Tűz, baleset és vagyonvédelem: 2 fő
Könyvtáros: 2 fő
Fejlesztő eszköztár felelős: 2fő
Mozgásfejlesztő eszköztár felelős: 2 fő
CD tár (képanyag) felelős: 1 fő
CD tár (zenei) felelős: 1ffő
Tesztotéka: 1 fő
Videotár felelős: 1 fő
Irattár: 3 fő
Pályázat figyelés, írás: 1 fő
Honlap frissítés: 1 fő
Só-terápia üzemeltetés: 2 fő
Étkeztetés koordinátor (gyermek, felnőtt): 1
fő
Egyenlő Esélyt Alapítvány Kuratóriuma: 4
fő

Feladat – ellátási terv
ÓVODAI TAGOZAT
Értelmileg akadályozott
gyermekek tagozata
 Gyógypedagógusok: 4 fő
 Gy.p. asszisztensek: 3 fő
 Dajka: 1 f
Beszédfogyatékos gyermekek
óvodai tagozata
 Logopédus: 6 fő
 Óvodapedagógusok: 2fő
 Gy.p. asszisztensek: 2 fő
 Dajka: 1 fő
SZAKSZOLGÁLAT
Korai fejlesztés
 teljes munkaidő:
1 fő 20 óra2 fő
1 fő 21 óra

Értékelés
igazgató,
év végi
beszámolóban

 részmunkaidő 10 fő
2 fő 3,5 óra
2 fő 1 óra
2 fő 5,5 óra
2 fő 3 óra
1 fő 2 óra
1 fő 5 óra
Értelmileg akadályozott
gyermekek logopédiai ellátása:
2 fő 2 óra
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A pedagógiai ellenőrzés

Foglalkozások látogatása
az alábbi célokkal:
Foglalkozások fejlesztő
anyagának gondozása, a
speciális nevelési
szükséglet szerinti
fejlesztés, differenciálás,
individuális fejlesztés, a
képességfejlesztés
megvalósítása, a
gyermekek
tevékenysége, aktivitása,
munkáltatása, a
munkaszervezési formák,
módszerek helyessége

Egyéb területek

Konferencián
való részvétel,
előadás tartás

A működés
körülményei,
feltételei

Kapcsolat a
Szakértői
Bizottságokkal,
társintézményekkel,
alapítványokkal

Gyermekvédelmi
munka

Kapcsolattartás
a szülőkkel:
esetenként
családlátogatás

Beiskolázási
dokumentumok
–
Ügyeleti munka
Házirend
Munkatervi
–
feladatok
megvalósítása
Gy.p.asszisztens
ek, dajkák
–
tevékenysége

Cél, feladat

A pedagógiai
folyamat
megismerése,
elemzése, a
dolgozók
munkájának
értékelése
A pozitívumok és
hiányosságok
feltárása
Az eredményekből
következtetések
levonása
A minőség
fejlesztése

A környezet
esztétikuma
(csoportszoba,
folyosó,
fejlesztőszoba,
étkező)

Kirándulás, tábor
szervezettsége, a célok:
tapasztalat bővítés,
ismeretszerzés
milyenségének
megvalósulása

Felelős,
határidő

Rész
tvevő
k

Módszer,
gyakoriság
éves
beszámolók,

Ellenőrzés
igazgató

Sikerkritérium
a szülők
elégedettsége

kérdőívek,
jegyzőkönyvek,
munkatervek,

tantestületi tagok

Szakmai, pedagógiai
program megvalósulása

Intézményen
kívüli
tevékenység,
kapcsolatrend
szer

mk. vezetők
igazgató helyettes
vezetői feladatokat ellátók
határidők a munkatervben meghatározottak szerint

Fejlesztő munka és
szabadidős
tevékenység

a
szabályzatok
és
eljárásrendek
szerint

Közművelődési
intézmények
látogatása
(bábszínház,
múzeum,
cirkusz)

Partneri
elvárásoknak
való megfelelés

Dokumentumok
ellenőrzése: fejlődési lap,
nyilvántartó tasak,
pedagógiai vizsgálatok,és
értékelésük, beiskolázási
dokumentumok,
fejlesztési terv, napló,
forgalmi napló, mulasztási
napló

Szabályozásnak, törvényességnek
való
megfelelés,
jogszabály
követés

A
korábbi
értékelő
beszámolók
során
elhatározott
intézkedések
megvalósulásána
k vizsgálata,

Fogadó óra

Munkafegyelem
értékelés

Az
eredményekből
következtetések
levonása
A minőség
fejlesztése

munka-közösségek
minő-ségi kör
tantes-tületi
tagok

A főintézményi hallgatók
gyakorlati (a gyakorlathoz
kapcsolódás elméleti)
képző munkájának
szakmai színvonala

Szülőklub

gyakorlatvezetők

Szülői
értekezletek

tantes-tületi tagok

A pozitívumok és
hiányosságok
feltárása

Továbbképzések tartása,
továbbképzésen való
részvétel, szakvizsga,
szakmai kapcsolatépítés

igazgató
folyamatos

A pedagógiai
folyamat
megismerése,
elemzése, a
dolgozók
munkájának
értékelése

igazgató
folyamatos

Javító – fejlesztő
tevékenységek
eredményeinek
értékelése

mk. vezetők
igazgató helyettes
munkatervben
meghatározottak szerint

Műhely munka, a
A partnerek
minőségfejlesztési munka véleményének
eredményei
kiértékelése

minőségügyi
felelős
tanév végén

Ügyeleti rend
kialakítása
grafikus
szöveges
beszámoló

a
pedagógiai
eredményesség
növelése

év végi
beszámoló

igazgató

szakmai
igényesség

főintézményi
kar

főintézményi kar

hallgatói
elége
dettség

a dokumentumok
átvizsgálása

igazgató

fél évente
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pontos,
naprakész
dokumentáció
vezetés

A minőségcélok megvalósításához szükséges vezetői elvárások
Vezetői elvárások
Törvények, rendeletek ismerete,
betartása és betartatása

Megvalósítás módja

Sikerkritériumok

Ismertetés nevelőtestületi értekezleten A dolgozók ismerik jogaikat,
szükség szerint
kötelességeiket
A gyermekvédelmi felelős
munkatervének és gyakorlati
munkájának támogatása, a
munkafeltételek biztosítása

Esélyegyenlőség biztosítása a
gyermekek számára
Gyermekjóléti szolgálattal,
szakértői bizottságokkal
kapcsolattartás
Kérelmek, támogatások szakszerű
elbírálása

Minőségi munkavégzés a
FELKAROLÓ program alapján, egyéni
és kiscsoportos differenciált fejlesztés

Színvonalas tervező – fejlesztő
munkavégzés

A programok és munkatervek
egymásra épülésének
megvalósítása
Fejlesztési tervek

Egységes, biztonságos környezet
megteremtése, a fogyatékosság
figyelembevételével

SZMSZ
Munkavédelmi szabályzat
Kockázat értékelés
A szabályzatok betartatása a
dolgozókkal

Hatékonyan működtetett mérési,
ellenőrzési, értékelési rendszer

Egészséges, balesetmentes
környezetben megvalósuló
fejlesztő munka
Balesetmentes munkavégzés
A játékeszközök átvizsgálása
évente

A mérés, ellenőrzés, értékelés a
tervezésre épül

Színvonalas, hatékony
munkavégzés

Az egyéni vizsgálati és fejlesztési
dokumentáció rendszeres vezetése

Évente a mérések elvégzése,
elemzése, dokumentálása
(számítógépes nyilvántartás
kialakítása)

Gazdálkodás a költségvetésben
előirányzottak betartásával

Pénzügyi fegyelem betartása

–

Gazdálkodásról nevelőtestületi
tájékoztatás, véleménykérés

Pályázatok figyelése,
pályázás

–

Együttműködési szerződések
kötése

–

Tárgyi fejlesztés

Az intézményi HÁZIREND elkészítése

A törvényi előírások betartása

A szülői munkaközösség
tájékoztatása

A pedagógusok és a vezetők
teljesítmény értékelése

Szakszerű nevelő-fejlesztő munka

A gyermekek neveltségi-fejlettségi
szintjének emelése

Az intézmény dolgozói és vezetése által képviselt értékek beépítése a nevelési-fejlesztési folyamatba

Törvények hozzáférhetősége
A gyermekek védelme és jogai
érvényesüljenek a működés minden
szintjén

Minőségcél
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4. A DOLGOZÓK ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
A DOLGOZÓK ÉRTÉKELÉSI RENDSZERÉNEK TÉRKÉPE

PEDAGÓGUS

VEZETŐSÉG

Munkaközösség vezetők

Igazgatóhelyettes

IGAZGATÓ

Önértékelés

Pedagógusok
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minőségügyi felelős

munkaközösség vezető

igazgató-helyettes

ügyintéző

mentor

dajka

önértékelés

pályakezdő
új
pedagógus pedagógus

gyógypedagógiai
asszisztens/gyermekfelügyelő

pedagógus

PEDAGÓGIAI
MUNKÁT
KÖZVETLENÜL
SEGÍTŐK

a) Az
intézményben
pedagógus
teljesítmény értékelése

munkakörben

foglalkoztatottak

A szabályzat bevezetése
Az értékelési rendszer számos különböző célt szolgálhat. Alkalmas lehet a kiemelkedően
sikeres vagy éppen a kiemelkedően gyenge teljesítmények azonosítására. Alapul
szolgálhat a tantestületen belül az egyes pedagógusok teljesítményének
összehasonlításához, segíthet a továbbképzések ésszerű megtervezésében stb. Lényege
a fejlődésorientáltság, mely a vezető és a beosztott közötti kommunikáción, a célok
teljesülésének nyomon-követésén és az elégedettség mértékének folyamatos
visszacsatolásán alapul. A hangsúly a teljesítmények javításán és a személyes fejlődésen
van.
Az értékelés menedzsment eszköz is, amely hat a szervezetre. „A szervezeten belül az
értékelés szerepét elsősorban az határozza meg, hogy miként definiálja önmagát a
szervezet és ennek vetületében, miként határozza meg dolgozóinak szerepét.
Bár mindegyik cél indokolt, nyilvánvaló, hogy egyetlen értékelő rendszer sem lehet képes
arra, hogy mindegyiket egyszerre és azonos hatásfokkal kezelni tudja.
Az alapvető kérdés, hogy egy adott értékelő rendszer elsődlegesen fejlesztő vagy
minősítő jellegű célokat fogalmaz-e meg. Ez a jelleg messzemenően meghatározza a
rendszer elemeit, eljárásait és felhasználási lehetőségeit, közvetlenül befolyásolja az
érdekeltek viszonyát, hozzáállását az egész folyamathoz.
Az értékelés akkor megfelelő, ha
 megbízható visszajelzést ad a pedagógus munkájáról, teljesítményéről,
 lehetőséget ad az egyéni teljesítmény növelésére,
 növeli a munkával való megelégedettségi érzést,
 segíti a karrierépítést,
 javítja a kollégákkal való munkakapcsolatot,
 lehetőséget teremt arra, hogy véleményt alkothassanak az intézményről, az
intézményvezetés munkájáról.
A vizsgálat alapvetően fejlesztő szándékú célkitűzéséből következik, hogy nem ellenőrző,
hanem értékelő funkciót tölt be, az intézményi sajátosságok figyelembevételével
létrehozott kritériumokra épül.
A tantestületi egyeztetésen megtörténik a rendszer ismertetése, az alapelvek
megfogalmazása. A minőségi kör tagjai a követelményrendszer kritériumait
megfogalmazó előre gyártott dokumentumokból választanak, majd ezek módosítására
kisebb csoportokat alakítanak. A csoportok rendszeresen tájékoztatják a kollégákat a heti
tantestületi értekezleten. A vizsgálat egésze, illetve annak minden eleme a tantestület
közreműködésével nyeri el végső formáját, és kizárólag annak jóváhagyásával
alkalmazható.
Az egyes módosított részelemek elfogadásán túl tehát szükséges az intézmény
igényeihez igazított rendszer egészének tantestületi jóváhagyása. A továbbiakban újabb
szavazásra csak akkor lesz szükség, ha a nevelőtestületből valaki módosítási javaslattal
áll elő.
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A szabályzat hatálya
az
ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók teljesítmény
értékelésének szabályzata
Ezen szabályzat:
 a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. törvény;
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.
13.) Kormányrendelet;
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet;
rendelkezésein alapul.

A szabályzat hatálya kiterjed az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő
Módszertani Központ (intézményre), valamint az intézményben foglalkoztatott
pedagógusokra.
Az értékelés periódusa:
elsősorban pedagógusként dolgozó munkatársak esetében: 3 évente

Kipróbálási időszak:

2007/2008. tanév

Hatályba lépés:

2008/2009. tanév
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Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekből következő
elvárások
ALAPELVEK

ELVÁRÁSOK

1.
A fejlesztő
szándék elve

Alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka minőségének
javítása:
 legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes
munka kimutatására;
 legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a
teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére;
 egyértelműen mutassa ki a különböző területeken elért jó és a
gyenge teljesítmények közötti különbséget;
 legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának
kimutatására;
 segítse a pedagógusok és az intézményvezetés közötti
információcserét, segítsen az intézményvezetésnek abban,
hogy jobban megismerje a pedagógusok véleményét

2.
A sokoldalúság
elve

3.
A méltányosság
elve

Mivel a pedagógustevékenység rendkívül összetett, és az oktatónevelő munka minőségének számos különböző aspektusa van:
 tegye egyértelművé, hogy az adott közösség milyen
aspektusok vizsgálatával és milyen kritériumrendszer alapján
ítéli meg pedagógusainak teljesítményét;
 vegye figyelembe mind a nevelési és oktatási, mind pedig az
intézményi élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket;
 minden munkaközösség külön vitassa meg, majd a speciális
tantárgyi követelmények figyelembevételével pontosítsa az
egyes mérőeszközöket és a bennük foglalt kritériumokat.
Mivel nagyon kényes kérdésről van szó:
 a tantestület vitassa meg, a helyi körülmények figyelembe
vételével módosítsa, majd hagyja jóvá az értékelési rendszert;
 kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, teljes
mértékben zárja ki a megszégyenítés/ megszégyenülés
lehetőségét;
 törekedjen objektivitásra;
 csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok
állnak rendelkezésre;
 a lehető legegyszerűbb és legegyértelműbb legyen;
 minden részletében átlátható legyen;
 lehetőség szerint minél jobban vonja be az érintettet az
értékelési folyamatba;
 az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető
legyen;
 adjon lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse a
véleményét a róla gyűjtött adatokkal kapcsolatosan;
 segítsen a fejlődés lehetséges útjainak megtalálásában, de az
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ezzel kapcsolatos egyéni döntések meghozatalát bízza az
értékelt pedagógusra;
ne keltsen érdekellentétet és ellenségeskedést a tantestület
tagjai között.

4.
Az elméleti
megalapozottság
elve

A rendszer csak olyan elemeket tartalmaz,
 amelyeket a nemzetközi irodalom bevált, általánosan elfogadott
elemnek tekint;
 amelyekre a nemzetközi irodalomban általánosan elfogadott, a
gyakorlatban bevált mérőeszközök állnak rendelkezésre.

5.
A kivitelezhetőség
elve

Mivel sem idő, sem pénz, sem pedig korlátlan energia nem áll
rendelkezésre:
 legyen a lehető legkevésbé pénz-, idő- és munkaigényes;
 ne legyen szükség külső szakemberek bevonására.
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b) Az intézményben vezetői feladatokat is ellátó pedagógusok teljesítmény
értékelése
A szabályzat bevezetése az előző fejezetben olvasható
A szabályzat hatálya
az
ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Az intézményben vezetői feladatokat ellátók teljesítmény értékelésének szabályzata.
Ezen szabályzat:
 a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. törvény;
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.
13.) Kormányrendelet;
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet;
rendelkezésein alapul.

A szabályzat hatálya kiterjed az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő
Módszertani Központ (intézményre), valamint az intézményben vezetői feladatokat
ellátókra:
elsősorban pedagógusként dolgozó, de vezetői feladatokat
munkatársakra: munkaközösség-vezetőkre, minőségügyi vezetőre,

is

ellátó

valamint
elsősorban vezetői feladatokat ellátó munkatársakra: igazgató-helyettesre
Az értékelés periódusa:
elsősorban pedagógusként dolgozó,
munkatársak esetében: 3 évente

de

vezetői

feladatokat

is

ellátó

elsősorban vezetői feladatokat ellátó munkatársak esetében: 5 évente legalább
egyszer, a vezetői ciklus lejárta előtti év június 30-ig.

Kipróbálási időszak:

2007/2008. tanév

Hatályba lépés:

2008/2009. tanév
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Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekből következő
elvárások
ALAPELVEK

ELVÁRÁSOK

1.
A fejlesztő szándék
elve

Alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka minőségének
javítása:
az értékelés legyen alkalmas a munkasikerek, eredmények
kimutatására, a problematikus területek azonosítására és a
teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére.

2.
A sokoldalúság
elve

Mivel a vezetői feladatokat ellátó pedagógus munkája sokrétű, a
vezetői tevékenység pedig rendkívül összetett:
az értékelés térjen ki a vezetői és a pedagógiai
tevékenységben realizálódó teljesítményekre is, követve a
tényleges munkavégzés szerinti arányokat. Az értékelés
területeit és módszereit a vezető az érintettek javaslatainak
figyelembe vételével határozza meg.

3.
A méltányosság
elve

Mivel nagyon kényes kérdésről van szó:
Kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, az
érintett számára minden róla felvett adat legyen
hozzáférhető. Törekedjen objektivitásra; csak olyan
területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok állnak
rendelkezésre.

4.
A kivitelezhetőség
elve

Mivel sem idő, sem pénz, sem pedig korlátlan energia nem áll
rendelkezésre:
Az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a
rendelkezésre álló erőforrásokat, törekedni kell az idővel,
pénzzel és munkaerővel való takarékos gazdálkodásra.
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c) A pedagógusok és a vezetői feladatokat ellátó dolgozók teljesítmény
értékelési rendszere

Az értékelés területei

1. PEDAGÓGUS

MUNKAKÖRBEN
FOGLALKOZTATOTTAK
SZAKMAI TUDÁS



ALKALMAZÁSA







Kötelező tanítási
órák, foglalkozások
szakmai színvonala
Tanórán kívüli
foglalkozások,
tevékenységek
Innováció, önképzés,
továbbképzés
Szakmai
felkészültség
Részvétel a
nevelőtestület,
szakmai
munkaközösség
munkájában

KOMMUNIKÁCIÓ,








KAPCSOLATOK KEZELÉSE /
EGYÜTTMŰKÖDÉS




Részvétel a szakmai
életben
Partnerekkel való
kapcsolat

Kérdőívek, dokumentáció

Az
információgyűjtés
módja



Önéletrajzi,
önmenedzselési
adatok
Évenkénti dolgozói
önértékelések

 Önéletrajz
pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak részére
dokumentum


Önértékelés kérdőív

3 évenkénti dolgozói
önértékelés
 Önértékelő Lap
pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak számára
Foglalkozás
kérdőív
látogatások: az
óralátogatások
pontozásos
 Foglalkozás Látogatási Lap
értékelése, a
pedagógus munkakörben
megbeszélések
foglalkoztatottak részére
dokumentálása
dokumentum
 Foglalkozás Látogatás
Dolgozói
Megbeszélési Jegyzőkönyv
véleménynyilvánítás
 Véleménykérő Lap
Interjú
pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak részére
dokumentum
Éves értékelések
dokumentációja
 Értékelési Összesítő Lap
pedagógus munkakörben
A dokumentáció
foglalkoztatottak részére
vizsgálata
dokumentum
(adminisztráció,
tervezés, gyermekek
értékelésének
minősége stb.)

MUNKAMORÁL,
MUNKAFEGYELEM/
MEGBÍZHATÓSÁG,
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS



Munkaköri leírás

KREATIVITÁS, EGYÉB
FELADATOK



Munkaköri
kötelességeken túl
vállalt feladatok
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2. ELSŐSORBAN
PEDAGÓGUSKÉNT
DOLGOZÓ, DE
VEZETŐI
FELADATOKAT IS
ELLÁTÓ
MUNKATÁRSAK
PEDAGÓGUSOK



Önéletrajzi,
önmenedzselési
adatok



Évenkénti dolgozói
önértékelések



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE







Szakmai tudás
alkalmazása
Kommunikáció,
kapcsolatok kezelése/
együttműködés
Munkamorál,
munkafegyelem/
megbízhatóság,
felelősségvállalás
Kreativitás, egyéb
feladatok



 Vezetői Önértékelő Lap
elsősorban pedagógusként
dolgozó, de vezetői feladatokat
is ellátó munkatársak részére
kérdőív



Önéletrajzi,
önmenedzselési
adatok

 Önéletrajz
elsősorban vezetői feladatokat
ellátó munkatársak részére
dokumentum



3 évenkénti vezetői
önértékelés


ÉRTÉKELÉSE







Vezetői attitűdök
Stratégia és operatív
tervezés
Dolgozók irányításának
értékelése
Erőforrások
felhasználásának
értékelése
folyamatok és
szabályozottságok
értékelés, folyamatos
fejlesztés alkalmazása
Belső partnerek
elégedettsége

3. ELSŐSORBAN
VEZETŐI
FELADATOKAT
ELLÁTÓ
MUNKATÁRSAK
ESETÉBEN
VEZETŐI FELADATOK
ÉRTÉKELÉSE





Vezetői attitűdök
Stratégia és operatív
tervezés
Dolgozók irányításának
értékelése

 Önértékelés kérdőív
3 évenkénti dolgozói
önértékelés
 Önértékelő Lap
pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak számára
3 évenkénti vezetői
kérdőív
önértékelés
Foglalkozás
látogatások: az
óralátogatások
pontozásos
értékelése, a
megbeszélések
dokumentálása



VEZETŐI FELADATOK



 Önéletrajz
elsősorban pedagógusként
dolgozó, de vezetői feladatokat
is ellátó munkatársak részére
dokumentum










 Foglalkozás Látogatási Lap
pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak részére
Dolgozói
véleménynyilvánítás dokumentum
 Foglalkozás Látogatás
Megbeszélési Jegyzőkönyv
Interjú
Éves értékelések
 Véleménykérő Lap
dokumentációja
elsősorban pedagógusként
A dokumentáció
dolgozó, de vezetői feladatokat
vizsgálata
is ellátó munkatársak részére
(adminisztráció,
tervezés, gyermekek
 Értékelési Összesítő Lap
értékelésének
elsősorban pedagógusként
minősége stb.)
dolgozó, de vezetői feladatokat
is ellátó munkatársak részére
Munkaköri leírás

 Vezetői Önértékelő Lap
elsősorban vezetői feladatokat
ellátó munkatársak részére
Dolgozói
véleménynyilvánítás kérdőív
Partneri
elégedettségi
mutatók összegző
értékelése

 Véleménykérő Lap
elsősorban vezetői feladatokat
ellátó munkatársak részére
dokumentum
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Erőforrások
felhasználásának
értékelése
folyamatok és
szabályozottságok
értékelés, folyamatos
fejlesztés alkalmazása
Belső partnerek
elégedettsége



Éves értékelések
dokumentációja
(intézményi
beszámoló:
gyakorlatilag ez
egyben önértékelés
is a fenntartó felé)



Interjú



A dokumentáció
vizsgálata
(beszámolók,
munkatervek
pontossága,
színvonala



Pedagógiai program



Továbbképzési
program



Beiskolázási terv



Munkaköri leírás (az
igazgatóit a
fenntartó készíti el)





Külső és belső partnerek
kérdőívei
(Lásd MIP)
Igazgató esetében a
fenntartó határozza meg az
értékelés módját.
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5. A FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL VALÓ KAPCSOLAT
„A Minőségirányítási Bizottság feladata az Egyetem minőségirányítási rendszerének
megalapozására és kialakítására irányuló feladatok összehangolása. A Bizottság
javaslatot tesz az Egyetem minőségirányítási rendszerére és minőségfejlesztési
programjára (ebben kerülnek meghatározásra a működési folyamatok és az ennek
keretében
elvégzendő
vezetési,
tervezési,
ellenőrzési,
mérési,
értékelési,
fogyasztóvédelmi feladatok), gondoskodik az Egyetem minőségpolitikájának,
minőségcéljainak kidolgozásáról, továbbá koordinálja és felügyeli a minőségfejlesztési
programban megfogalmazott feladatok megvalósítását.(ELTE)
Az ELTE számára kiemelten fontos, hogy megbízható, a vélemények széleskörű
felmérésére alapozott visszajelzésekkel rendelkezzen az itt folyó képzés és munka
minőségével kapcsolatban, továbbá reális képet kaphasson saját külső és belső
megítéléséről. Ennek érdekében - minőségfejlesztési politikájának megalapozása
részeként - rendszeresen felméréseket végez többek között
az Egyetem és a Karok vezetői, az oktató és a kutató alkalmazottak, illetve a nem
oktató, nem kutató alkalmazottak körében
A fenntartó minőségirányítási programjának elkészítése folyamatban van, az előkészítő
munkák során meghatározott minőségügyi feladatokat egyeztettük és megfeleltettük az
általunk használt fogalomrendszerrel.
Az általánosan megfogalmazott célkitűzésekkel összhangba hoztuk az intézményi
Minőségirányítási Programban megfogalmazott célkitűzéseinket.
A fenntartói Minőségirányítási Program elkészülésének ritmusában
Minőségirányítási Programunkat egyeztetjük, és szükség esetén korrigáljuk.

a

saját
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6. A MINŐSÉGI KÖR TEVÉKENYSÉGE, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA
A Minőségi Kör vezetőjének feladatai:
 koordinálja a csoport munkáját
 összehívja és levezeti az üléseit
 kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével
 akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy jogosult eljárni.
A Minőségi Kör feladata:
az intézményi minőségbiztosítási folyamat irányítása, koordinálása és dokumentálása,
együttműködés a minőségügyi felelőssel.
Ennek során:
 elkészíti az intézmény minőségfejlesztési munkatervét, összeállítja az ehhez
szükséges feladatok és erőforrások leltárát
 rendszeresen áttekinti a munkatervben foglaltak megvalósítását
 kialakítja az intézmény minőségügyi dokumentumainak tárolási, kezelési rendjét,
nyomon követi a dokumentációt
 részt vesz a minőségfejlesztési tevékenység során felmerülő problémák
megoldásában, a feladatok megvalósítását végző személyek és csoportok
kiválasztásában
 folyamatosan belső ellenőrzést végez a minőségfejlesztési tevékenységek felett
 folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetést tevékenységéről
A Minőségi Kör döntéseit konszenzussal hozza.
Hatásköre:
Döntési joggal rendelkezik:
 a saját működését illető, a szerződésben nem szabályozott minden kérdésben.
 az alkalmazott módszerek, technikák, mérési eljárások kiválasztásában
 a minőségfejlesztési munkatervben megállapított feladatok elvégzésének
elfogadásában
Egyetértési joga van:
 külső szervezetekkel vagy egyénekkel való együttműködésben, munkatársak
kiválasztásában
 minden nem szabályozott ütemezési kérdésben
Javaslattételi joggal bír:
 minden tantestületet érintő kérdésben
A Minőségi Kör üléseiről emlékeztető készül, ami része a minőségügyi dokumentációnak.
Az emlékeztető minden esetben tartalmazza:
 a jelenlévők nevét
 az ülés idejét
 a napirendi pontokat
 a hozott döntéseket, határozatokat a felelősök nevével és határidő megjelölésével
A Minőségi Kör rendszeres üléseinek időpontja tanévenként változó, a minőségi
célok és feladatok alapján.
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7. A PANASZKEZELÉS RENDJE AZ INTÉZMÉNYBEN
Célja, hogy a gyermeket érintő felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi
időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.

A PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATTÉRKÉPE
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A folyamat leírása
I.

szint

1. A panaszos problémájával a gyógypedagógus/logopédus tanárhoz fordul.
2. A gyógypedagógus/logopédus tanár aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz
jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
3. Jogos panasz esetén a gyógypedagógus/logopédus tanár egyeztet az érintettekkel.
Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
II.

szint

4. Abban az esetben, ha a gyógypedagógus/logopédus tanár nem tudja megoldani a
problémát, közvetíti a panaszt azonnal az igazgató felé.
5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal.
6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik
és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a
probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek
közösen értékelik a beválást.
III.

szint

7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a
fenntartó felé.
8. Az intézmény igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a
panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.
A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés
folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott
lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.
Felelősök és hatáskörök
Felelős
2. gyógypedagógus/logopédus
tanár
3. gyógypedagógus/logopédus
tanár
4. gyógypedagógus/logopédus
tanár
5.
Igazgató
6.

Igazgató

Érintett

Informált

A panasz alanya

Panaszos/képviselője

A panasz alanya

Panaszos/képviselője

Panaszos/képviselője

Igazgató

Panaszos/képviselője
Panaszos/képviselője

gyógypedagógus/logopédus
tanár
gyógypedagógus/logopédus
tanár

A dokumentumok és bizonylatok rendje
A bizonylat
megnevezése
6.

Jegyzőkönyv

9.

Feljegyzés

Kitöltő /
Megőrzési
készítő
hely
Intézménytit
Iktató
kár
Fenntartó
Iktató

Megőrzési
idő

Másolatot kap

Végleg

Panaszos képviselője

Végleg

Panaszos képviselője
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8. A DOKUMENTUMOK TÁROLÁSA, HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
A törvényes és jogszerű működés biztosítása
A dokumentumok, szabályzatok elkészítésének, felülvizsgálatának rendje
Az egyes dokumentumok felülvizsgálatára minden alkalommal intézkedési tervet készít és
valósít meg az intézmény vezetése, illetve az ezzel a feladattal megbízott munkacsoport.

igazgató

Felülvizsgálat
Ideje
2008.

igazgató

2008.

igazgató
minőségügyi
felelős
igazgató

2008.
évente

Gyermekvédelmi
Szabályzat
Iratkezelési
Szabályzat
Kulcskezelési
Szabályzat
Könyvtárszabályzat

igazgató

évente

igazgató

évente

igazgató

évente

igazgató

évente

Továbbképzési és
Szakvizsga
Szabályzat
Közoktatási
Intézmények
Szabályzata (ELTE
Szabályzat)

igazgató

évente

gyakorlati
képzési
rektor
helyettes,
közoktatási
bizottság

fenntartói
eljárásrend
szerint

Dokumentum
Megnevezése
Pedagógiai
Program
Szervezeti És
Működési
Szabályzat
Intézményi
Minőségirányítási
Program
Házirend

Felelős

Módszer

Hozzáférhetőségének
Helye
törvényi
 nyomtatott
megfeleltetés
formában, a
törvényi
könyvtárszobába
megfeleltetés
n
 CD-n
törvényi
 Dolgozói
megfeleltetés
számítógépeken
törvényi
megfeleltetés
törvényi
megfeleltetés
törvényi
megfeleltetés
törvényi
megfeleltetés
törvényi
megfeleltetés
törvényi
megfeleltetés
fenntartói
szabályzat
szerint

vezetői irodában

vezetői iroda

Amennyiben az egyes dokumentumok tartalmát illetően jogszabályi változás következik
be az soron kívüli felülvizsgálatot, szükség szerint módosítás tesz szükségessé, amelyet
az igazgató megbízására a fenti táblázatban megjelölt felelős, valamint szükség szerint
közreműködő munkacsoport elvégez.
A Kiegészített MIP hatályba lépése: 2008. szeptember1.
A felülvizsgálat ideje: 2013. I. félév
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INFORMÁCIÓS LÁNC
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III-

AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI
FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT INTÉZMÉNYI
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2010

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS KIEGÉSZÍTÉS
Az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ Intézményi
Minőségirányítási Programjának kiegészítése a Kormány 255/2009. (XI. 20.); és a
221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabály
alapján

2. A TÁMOP 3.1.4

ÉS A KMOP 4.6.1 PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE

a MIP kiegészítésének szempontjai
—
—
—
—
—
—

A TÁMOP 3.1.4. és a KMOP 4.6.1 pályázatok követelményei
A FELKAROLÓ az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani
Központ Fejlesztő és Speciális Pedagógiai Programja 2010 módosítása, kiegészítése
Az SZMSZ módosítása
Jogforrások a különös közzétételi listához
Az intézményben nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak értékelése
Az intézmény etikai normái

A MIP kiegészítésének folyamata
—
—
—
—
—
—
—

A meglévő célok megfeleltetése, hiányok, eltérések rögzítése
A szükséges korrekciók meghatározása
A kiegészítésre váró területek koncepciójának elkészítése, rögzítése
A kiegészítendő részek megfogalmazása
Egységes szerkezetbe foglalás
Ellenőrzés, korrekció
Elfogadás

A MIP kiegészítésének tervezése, szervezése
—

—
—
—
—
—

A MIP összehangolása
 a TÁMOP 3.1.4. és a KMOP 4.6.1 pályázatok követelményeit,
 a PP módosítását, kiegészítését,
 az SZMSZ módosítását figyelembe véve
A hiányok megállapítása (intézkedési terv)
Az előírások alapján a korrekció megfogalmazása
A kiegészítések egyeztetése az intézményvezetéssel
A tervezett új kiegészítések elfogadtatása a nevelőtestülettel
Az átdolgozott MIP elfogadtatása a nevelőtestülettel
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A MIP kiegészítés tartalmazza


A TÁMOP 3.1.4 és a KMOP 4.6.1 pályázathoz kapcsolódó minőségbiztosítási
tevékenységek tervezését, szervezését



A TÁMOP 3.1.4 és KMOP 4.6.1 pályázathoz kapcsolódó minőségbiztosítási
módosításokat



A különös közzétételi lista szabályozását



Az intézmény intézkedési tervét (2007-2011) az esélyegyenlőség előmozdítására,
az egyenlő bánásmód biztosítására az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai
Fejlesztő Módszertani Központban



Az intézményben nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének folyamatát



Az intézményi etikai kódexet (melléklet) (melléklet)



Az intézmény Házirendjét (melléklet)



„Kompetencia tábor” Emléklapot (melléklet)

3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM (PP) ÉS A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI
RENDSZER KAPCSOLATA
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4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE
MINT KIEMELT FELADAT
Pedagógiai alapvetés
–

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és
nevelést.”

–

„Óvodás életkorban a nevelés eszközei közül a játék a gyermek legelemibb
pszichikus szükséglete.”

–

„A munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket.”

–

„A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít
el.”

–

„Az óvodában komplex nevelés folyik.”

–

„A gyerek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos, stabil
biztonság vegye körül.”

–

„Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és
a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír.”

–

„A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember.”1

Az élethosszig tartó tanulás rendszerének kialakítását az óvodai nevelés során kell
elkezdeni. A kíváncsiság felkeltése, a tanulás iránti vágy és az ehhez kapcsolódó pozitív
attitűdök kialakítása elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek. Az óvodai nevelés során
támogatandók az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges játékos készségfejlesztő és
az iskolába való átmenetet segítő tevékenységek. A sikeresség feltétele, hogy az óvodai
programcsomagot hogyan tudjuk befogadni, saját arculatunkra adaptálni, lehetőségünk
adódik-e a kipróbálása, korrigálásra, véglegesítésre és terjesztésre.
A társadalmi változások, szükségletek hívták életre a kompetencia alapú
programcsomagokat, amelyek az óvodás korban elsajátított alapképességekre és
alapkészségekre, továbbá a kulcskompetenciák körére helyezik a hangsúlyt. A nevelőfejlesztő tevékenységnek a sajátos nevelési igényű gyermekek számára is olyan kínálatot
kell biztosítani, ami a legnagyobb mértékben illeszkedik az egyéni képességekhez,
figyelembe veszi a gyermekek eltérő fejlődési ütemét, képességstruktúráját, általa a
legjobb hatású korrekció érhető el. Ilyen óvodai programcsomag kidolgozásának lehettünk
részesei a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása során.
Kompetencia alapú oktatás
„Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, amely lehetővé teszi, hogy
a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet,
értelmet nyerjen a gyermekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a
pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a
problémaközpontú tanítás vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a
felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.

1

Labáth Ferencné-Gilicze-Zoltán-Kovács Erika (2008): Óvodai nevelés kompetenciaterület – Elméleti alapvetések.
Educatio Kht.
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Az azonos pedagógia elvek és célok miatt a FELKAROLÓ Pedagógiai Program
célkitűzései nem módosulnak alapvetően, hanem csupán kiegészülnek. Ennek tükrében a
korábban felvetett elvek a következőképpen módosítják a FELKAROLÓ (2010) fejlesztő
és speciális pedagógiai program az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő
Módszertani Központ pedagógiai programjának tartalmát:
„a gyógypedagógiai hagyományokra és tapasztalatokra, valamint terápiás
eljárásokra épülő fejlesztő program, amely a kompetenciaalapú óvodai nevelés
alapelveit is megvalósítja. A fejlesztő munka az értelmileg akadályozott, a
beszédfogyatékos, valamint hallássérült gyermekek egyéni szükségleteit
figyelembe vevő, sérülés specifikus módszereket alkalmazó, alapkompetenciákat
fejlesztő terápiás folyamat. Célja a speciális nevelési szükségletű, 0-7 éves korú
gyermekek ellátásának biztosítása a korai fejlesztés és gondozás és az óvodai
nevelés keretei között, a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése érdekében”.

A KOMPETENCIA ALAPÚ LOGOPÉDIAI ÓVODAI FEJLESZTÉS FOLYAMATA
VIZSGÁLAT

a képességstruktúra
felmérése

•
•

belépéskor
évente

1. Szakvélemény
2. Pedagógiai vizsgálat
3. Fejlesztési terv

KOMPLEX KOMPETENCIA ALAPÚ KONTROLL VIZSGÁLAT,
FEJLESZTÉS, TERÁPIA
MÉRÉS
a gyermeki fejlődés szakaszainak
megfelelő újratanulása

Nevelési célok kulcskompetenciák

Fejlesztési célok,
speciális kompetenciák


a fejlődésben bekövetkezett
változások elemző
értékelése
•
•

kilépéskor
évente

1. Iskolaérettségi vizsgálat
2. Pedagógiai vizsgálat
3. Iskola választás vagy
a fejlesztés folytatása

Projektek

A kompetencia alapú gyógypedagógiai fejlesztés szabályozott folyamat. Működtetésénél amint azt a fenti ábra is mutatja - mindig hármas felépítést követünk.
Bemeneti mérés/tanév eleji vizsgálat

a cél megfogalmazása

Fejlesztés/terápia

a célhoz feladat rendelése

Kimeneti mérés/kontroll vizsgálat

új célok kitűzése
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KOMPLEX KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉS, TERÁPIA

Intézményünk a kompetencia alapú fejlesztéshez kapcsoltan a vizuális észlelés
fejlesztéséhez ebben a tanévben adaptálta illetve kidolgozta a projekt módszert annak
érdekében, hogy a gyermekek ismeretei a játék, a zene, az ábrázolás és az anyanyelv
területén integrálódjanak és komplex módon kifejezésre kerüljenek.
A projekt módszer adaptálásával bővült intézményünk módszertani repertoárja. A
gyermekek csoportfoglalkozásai színesebbek, komplexebbek, ez jótékony hatással van a
gyermekek fejlődésére.
A TÁMOP 3.1.4. pályázat lehetővé tette a fejlesztő eszköztár bővítését, melynek
segítségével a gyermekek vizuális észlelése játékosan fejlődik, a fejlődés mérhető lesz a
játékcsaládhoz kapcsolódó tesztekkel.
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A MIP kiegészítése – intézkedési terv

Szülői értekezlet



Szakmai műhely

– A szülők tájékoztatása
a pályázatról

A MIP és a pályázat összehangolása







A Pertra
fejlesztőeszköz készlet
megismertetése az
alkalmazotti körrel
A Pertra
fejlesztőeszköz készlet
bemutatása a
gyermekeknek

A partneri kérdőívek
felülvizsgálata
(hallgatói, szülői)
A gyermeki
elégedettség
vizsgálathoz a fotó
elkészítése



A partneri kérdőívek
kiegészítése



Ismertető készítése a
szülőknek a Pertra
játékcsaládról



A különös közzétételi
lista szabályozásának
elkészítése



A MIP módosítások
elfogadtatása az
alkalmazotti körrel



Az új gyógypedagógia
és logopédia szakos
hallgatók tájékoztatása
a pályázatról, a Pertra
játékcsalád
megismertetése



A terapeuta és
pszichológia szakos
hallgatók tájékoztatása
a pályázatról



A pályázat értékelése,
tapasztalatok
összegzése

Intézkedési
terv



Óralátogatások



Jelenléti ív



IKT eszközök
megismerése



Digitális
anyag



Előadás



Minőségi köri
megbeszélés



Dokumentumelemzés



Szakmai
konzultáció

2009. november 30.



Horizontális
tapasztalatszerzés a
pályázaton résztvevő
intézményekkel



Team-munka



Jelenléti ív



Dokumentumelemzés



Digitális
anyag



Ötletbörze





Megbeszélés

PC-s
szerkesztés



PC-s
szerkesztés



a különös
közzétételi
lista
szabályzata



Alkalmazotti
értekezlet



A kiegészített
MIP új elemei



Team-munka



Jegyzőkönyv



Adatgyűjtés



Jelenléti ív



Elemzés





Megbeszélés

Digitális
anyag



Konzultáció



Tájékoztató

2010. január 31.

A MIP és a pályázat összehangolása

A MIP és a pályázat
összehangolása





Alkalmazotti kör, szülők



Digitális
anyag

Minőségi kör, tantestület, alkalmazotti
kör, a pályázatban résztvevő
intézmények

– A tanári közösség
konzultációja a
tapasztalatokról



Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

Alkalmazotti
értekezlet

Jelenléti ív

Minőségi kör, hallgatók
alkalmazotti kör, hallgatók





Résztvevők
köre

Intézményvezető,
pályázati koordinátor

Dokumentumelemzés

Felelős

Intézményvezető minőségügyi felelős,
min. kör tagjai



Sikerkritérium,
dokumentumok

Intézményvezető,
minőségügyi felelős

– A minőségi kör
feladatainak
ütemezése a pályázat
megvalósításának
folyamatában

Határidő

Intézményvezető, pályázati koordinátor,
minőségügyi felelős

Módszer

2009. szeptember - október

Feladat, tevékenység

2010. február 28.

A MIP és a pályázat
összehangolása

Témakör
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A témahéten való
részvétel igazolása



A hallgatói
elégedettség mérése
az új kérdőívvel



A gyermeki és szülői
elégedettség
értékelése



előadások, publikációk
elkészítése



A hallgatói kérdőívek
értékelése



A tanév
minőségbiztosítási
értékelése az
alkalmazotti körnek, a
pályázat tükrében



Az elégedettség
vizsgálatok
eredményeinek
nyilvánosságra
hozatala



Minőségi köri
értekezlet



Gyermeki
elégedettség
et mérő
képsorozat



Honlap




Felmérés



Minőségi köri
értekezlet



Alkalmazotti
értekezlet

Intézményvezető, minőségügyi
vezető, hallgatók

A gyermeki
elégedettség
vizsgálata a
kiegészítéssel együtt

Kérdőívek

szülők, gyermekek, minőségi kör





hallgatók, minőségi kör

A szülői elégedettség
mérése az új
kérdőívvel

Felmérés

alkalmazotti kör





Intézményvezető
Minőségügyi felelős

A MIP kiegészítés
nyilvánosságra
hozatala

Bemutató órák

intézményvezető-helyettes
minőségi kör
TÁMOP vezető





intézményvezető,
nőségügyi felelős

Az önálló innováció
gyakorlattárának
elkészítése

Kidolgozott
és legitim
MIP

minőségügyi felelős




2010. március 31.

Bemutató órák és
konzultáció szervezése
posztgraduális szakos
hallgatóknak

Konzultáció

2010. április 30.





2010. május 31.

A MIP kiegészítés
fenntartói
elfogadtatása
(megküldés a
fenntartónak)

2010. június 30.

A MIP és a pályázat

A MIP és a pályázat
összehangolása

A MIP és a pályázat
összehangolása

A MIP és a pályázat
összehangolása



emléklap



Kérdőív



Grafikonok



Powerpoint



Kérdőív



Jegyzőkönyv



Jelenléti ív



Grafikonok



Beszámoló



Powerpoint



Honlap
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5. A KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZABÁLYOZÁSA
Jogi háttér






1992. évi LXIII. tv.
2005. évi XC. tv.
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
18/2005. (XII. 27.) IHM- rendelet
az Európai Parlament és Tanács 2003/98/EK irányelve

A szabályozás célja
A közvélemény folyamatos, pontos és gyors tájékoztatása.

A közzététel módja
 nyomtatott dokumentum (intézményi könyvtár, szülők)
 elektronikus közzététel (intézményi honlap)

Közzétételi adatok
 szervezeti, személyzeti adatok
 tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 gazdálkodásra vonatkozó adatok

Adatfelelős
Rosta Katalin igazgató

Adatközlő
Schuchné Rumpli Henriette igazgató-helyettes

Eljárásrend
 Az adatfelelős 8 napon belül köteles tájékoztatni az adatközlőt az adatok
módosulásáról, felel az adatok hitelességéért.
 Az adatközlő 15 napon belül köteles közzé tenni nyomtatott és elektronikus formában
az adatfelelőstől kapott adatokat, felel az adatok hiteles közléséért.
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6. INTÉZKEDÉSI

TERV
ELŐMOZDÍTÁSÁRA

TERVEZET

AZ

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Egyenlő bánásmód a munkafeltételek biztosításában
 Az intézmények gondoskodnak arról, hogy minden dolgozó számára biztosítsák a
munkaköri kötelezettségek ellátásához szükséges munkafeltételeket.
 Az
intézmények
megteremtésére.
·
·
·

törekednek

a

családbarát

munkahelyi

körülmények

A gyermekek foglalkoztatási beosztása (órarend) rugalmasan alkalmazkodik a
bejáró (vidéki) szülők érkezéséhez.
A szülők számára megfelelő várakozási körülményeket biztosítunk (szülői
várószoba).
Az intézmény dolgozói számára biztosítjuk a rugalmas munkaidőt, különös
tekintettel a gyermeket egyedül nevelő és a többgyermekes kollégákra.

Akadálymentesítés, esélyegyenlőség biztosítása
 Az intézményeinkben az akadálymentesítés megtörtént, a biztonságos környezeti
feltételek kialakítása folyamatos feladat.
 Az osztálytermek és fejlesztőszobák bútorzatának cseréjénél törekszünk a speciális
igények, szükségletek figyelembevételére, a balesetmentesítésre.
 Aktív eszközökkel, rekreációs nap biztosításával törekszik a dolgozók pszichés
egészségének megőrzésére.
 Folyamatosan törekszünk az egyenlő bánásmód elvének érvényesítésére az
információkhoz való hozzáférésben.
— Az info-kommunikációs hozzáférés részlegesen biztosított (munkatársi, hallgatói,
tanulói), ezért folyamatosan kiemelt fejlesztési szempontunk.

A fogyatékkal élő munkatársak és hallgatók életminőségének javítása.
 Biztosítjuk az akadálymentes munkakörülményeket és gyakorlati képzési
körülményeket (akadálymentes közlekedés, akadálymentes mellékhelyiségek, a
felkészülést szolgáló speciális eszközök, internetes hozzáférés).

Az esélyegyenlőség biztosítása (a pedagógiai programok kiemelt pedagógiai
elve).






1. Egyenlő bánásmód a munkafeltételek biztosításában
2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása
3. Akadálymentesítés, esélyegyenlőség biztosítása
4. A fogyatékkal élő munkatársak és hallgatók életminőségének javítása.
5. Nevelési és fejlesztési esélyegyenlőség biztosítása (a pedagógiai program
kiemelt pedagógiai elve).
 6. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés
 7. Kapcsolattartás, tapasztalatcsere a programot alkalmazó intézményekkel
 8. Kapcsolattartás egyéb nevelési, oktatási, szakszolgálati, egészségügyi és
kulturális intézményekkel
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IV. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
Az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
nevelőtestülete a szülői véleményeket is figyelembe véve, az intézmény kiegészített
Minőségirányítási Programját, mely a 2007-ben elfogadott MIP átdolgozása, 2010. február
15-én elfogadta.
A kiegészített MIP hatályba lépése: 2010. szeptember 1.
Az újabb felülvizsgálat ideje: 2015. I. félév

A Minőségirányítási Program nyomtatott változatban megtekinthető a könyvtárszobában
és a vezetői szobában.
Hozzáférhető az intézményi honlapon: http://specovoda.elte.hu

Az intézményi Minőségirányítási Programot kiegészítették:

Schuchné Rumpli Henriette
minőségügyi felelős

Rosta Katalin
igazgató
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