
BESZÁMOLÓ – ÉRTÉKELÉS 2018- 2019.  

Pedagógus Önértékelési Csoport – Munkaközösség 

 
Kitűzött célok voltak:  

 A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában folyó eredményes, hatékony óvodai 

szakmai munka biztosítása, fejlesztése. 

 Az intézményi önértékelés tervezése, koordinálása, támogatása és ellenőrzése. 

 Az intézményi átfogó önértékelés, amely során a pedagógusra, vezetőre, 

valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése 

alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület 

bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a 

fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen.  

Feladatai 2018-2019 nevelési évben:  

 A pedagógus önértékelési program éves feladatainak a meghatározása. 

 Pedagógus önértékelés eljárásának lefolytatása, koordinálása, a folyamat 

összefogása a tagintézményben is.  

Adatgyűjtés, kérdőívek - értékelése, interjúk készítése, kollégák látogatása, 

dokumentumok elemzése. A tanfelügyeleti ellenőrzésben, a pedagógus 

önértékelésben és a pedagógus minősítésben résztvevő pedagógusok segítése, 

támogatása. 

 A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetői önértékelésének, átfogó intézményi 

önértékelésének lefolytatása. 

Tervezett feladatok megvalósulása: 

1.  A pedagógus önértékelési program éves feladatainak 

a meghatározása. 

 

2019. október igen 

Megjegyzés:  
 

2.  A pedagógusminősítésben résztvevő pedagógusok 

segítése, támogatása. 

 

2018. október-
2019. július 

igen 

Megjegyzés:  
A nevelési évben 3 óvodapedagógus vett részt minősítési eljárásban. A segítségnyújtás 
mértéke pedagógus igény szerint történtek.  



 

3.  Az intézményi önértékelés évente kötelező elemeinek 
átvizsgálása, partnereinek szóló kérdőíveinek 
felülvizsgálat 
 

2019. április, 
május 

igen 

Megjegyzés: 
Az előző évben alkalmazott partneri elégedettségi kérdőíveket áttekintettük, majd úgy 
döntöttünk, hogy változtatásra nincsen szükség. A kérdőívek online formátumba kerültek 
kiküldésre a külső és belső partnereink számára. A kiértékelés megtörtént. 
  

4.  A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetői 
önértékelésének, átfogó intézményi önértékelésének 
lefolytatása  

2019. január-
február 

nem 

Megjegyzés:  
A tervezett átfogó önértékelést elhalasztottuk, mivel az ötéves terv szerint kívánunk haladni. 
Nevelőtestületi döntés! 
  

5.  A pedagógus önértékelés 2018-19-es nevelési évére 
tervezett folyamatainak lefolytatása.  

2019. március - 
július 

igen 

Megjegyzés:  
A Vadvirág Óvodában 2 fő pedagógus önértékelését folytattuk le. Az önértékelés 
folyamatában (adatgyűjtés, dokumentumelemzés, kérdőívek, interjúkészítés) a 
munkaközösség tagjai vettek részt. A kérdőívek kitöltésében a nem munkaközösségi tagok 
is bekapcsolódtak. 
A Csillagvár Waldorf Tagóvodában 1 fő önértékelését terveztük, azonban ez elmaradt a 
folyamatos óvodapedagógusi hiány miatt.  
 

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat:  

Gyakornok, minősítésre jelentkező óvodapedagógus portfólió kidolgozását támogató 

szaktanácsadói támogatás, továbbképzés 2019. június-július. 

Következő évre átnyúló feladat: 

Nem volt. 

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

Az átfogó intézményi önértékelést terveztük ugyan ebben a nevelési évben, azonban 

szakértőktől kapott információ alapján, valamint időhiány miatt visszatértünk az ötéves 

tervhez. Az intézményi tanfelügyelet szakértői szerint ezt el kellett volna végeznünk az 

tanfelügyeleti ellenőrzésre. Az álláspontok nem egyértelműek.  

Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága):  

Az önértékelési munkacsoport kapcsolatot tartott a belső és a külső partnerekkel. Az 

intézmény pedagógusait az idei évben nem tudtuk az önértékelési munkaközösség 

munkájába bevonni. Ennek részben oka, hogy óvodapedagógusi hiánnyal küzdöttünk 



egész évben, az óvodapedagógusok közötti munkamegosztást jól át kellett gondolni a 

túlterheltség miatt. 

A belső, külső partnerekkel való kapcsolat az intézményi önértékelés évente ismétlődő 

elégedettségi kérdőíveinek elkészítéséből, elemzéséből fakadt. A partneri 

elégedettségeket az önértékelési munkacsoport tagjai kiértékelték és az 

eredményekről beszámoltak az óvodapedagógusoknak, alkalmazotti közösségnek. 

 

Értékelés:  

Tervezett feladatok/programok száma:  

 
5 

Megvalósult  
 

6 

Megbeszélések, egyeztetések száma az év 
során 
 

5 

Következő évre áttett feladatok/programok 

száma: 

 

- 
 

 

Veszprém, 2019. június 13.                            

  
 
A beszámolót készítette: Lattenstein Jánosné munkaközösség vezető  


