
BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2018-2019 
 „Referencia intézményi - bázisintézményi feladatokat támogató” 

munkaközösség 
Kitűzött célok voltak (Munkaterv alapján) 

 A referencia intézményi és bázisintézményi szolgáltató tevékenységhez 

kapcsolódó feladatok támogatása 

 A jó gyakorlatok intézményen belüli alkalmazásának támogatása 

Tervezett feladatok megvalósulása: 

 Feladat Megvalósulás 
ideje: 

Megvalósult  

igen/nem 

1.  Az Őszi Óvodapedagógiai Napokhoz kapcsolódó 
műhelymunka előkészítése, szervezése – program 
megírása, küldése a POK-nak 

 

2018. 
szeptember 

 

igen 

Megjegyzés 

Feladatmegosztás a tervezés szerint történt. 

2.  
Az előadó felkészülése a jó gyakorlattal foglalkozó 
műhelymunkára 

(Zöld Jeles Napok) 

2018. október igen 

Megjegyzés:  

Az októberi munkaközösségi megbeszélésen Süveges Éva előadó meghívottként vett részt, ahol 
részletesen átbeszélték az előadás felépítését, egyeztették a szervezési feladatokat a 
munkaközösség tagjaival. 

 

3.  Felkészülés a jó gyakorlattal foglalkozó 
műhelymunkára 

2018. október igen 

Megjegyzés 

A munkaközösség tagjai a helyszínek berendezésében, vendégek fogadásában vettek részt. A 
műhelymunkát Süveges Éva óvodapedagógus, munkaközösség-vezető vezette. 

Időpont: 2018. október 17. 

A programra a meghívókat, majd az elégedettségi kérdőívek linkjét kiküldte, majd összesítette, 
valamint a szakmai beszámolót elkészítette: Barcza Béláné bázisintézményi koordinátor 

4.  Az októberi intézményvezetői műhelymunka 
előkészítése 

2018. október 
eleje 

igen 

5.  
Az előadó felkészülése az intézményvezetői 
műhelymunkára 

2018. október igen 



Megjegyzés 

A műhelymunka október 30-án valósult meg. A munkaközösség tagjai a helyszín 
berendezésében, a regisztráció előkészítésében vettek részt. 

Előadást tartott: Barcza Béláné szaktanácsadó 

A programra a meghívókat, majd az elégedettségi kérdőívek linkjét kiküldte, majd összesítette, 
valamint a szakmai beszámolót elkészítette: Barcza Béláné bázisintézményi koordinátor 

6.  A Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum 
bevezetésének segítése a Vadvirág Óvodában. 

2018/2019 részben 

Megjegyzés 

Felmenő rendszerben elkezdtük a Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum 
átdolgozott verziójának bevezetését. Egyéni konzultációval nyújtottak segítséget a 
munkaközösség tagjai a kollégáknak. Főleg az újonnan hozzánk került kollégák igényelték a 
szakmai támogatást. 

A felmerülő kérdésekre a tapasztalatok ismeretében a következő évben további egyéni ill. 
csoportos konzultációt szervezünk. 

7.  A novemberi műhelymunka előkészítése 2018. november igen 

8.  Az előadók felkészülése a jó gyakorlattal foglalkozó 
műhelymunkára (Különleges bánásmód, SNI)) 

2018. november igen 

Megjegyzés 

A műhelymunka november 15-én valósult meg. A munkaközösség tagjai a helyszín 
berendezésében, a regisztráció előkészítésében vettek részt.  

Előadást tartott: Lattenstein Jánosné  szaktanácsadó 

A programra a meghívókat, majd az elégedettségi kérdőívek linkjét kiküldte, majd összesítette, 
valamint a szakmai beszámolót elkészítette: Barcza Béláné bázisintézményi koordinátor 

 

9.  A dokumentumvezetés szabályainak pontosítása, a 
gyakorlatban való alkalmazás segítése, a 
szabályoknak megfelelő vezetés 

2018/2019 részben 

Megjegyzés 

Az elkészült új Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum bevezetését felmenő 
rendszerben elkezdtük. Egyéni konzultációval nyújtottak segítséget a munkaközösség tagjai a 
kollégáknak. 

Az óvodai nyomtatványok (Csoportnapló, Gyermek fejl. nyomon követése) a szabályoknak 
megfelelő vezetés ellenőrzése az önértékelést végző kollégáknál (2 fő) megvalósult, a többieknél 
a nyár folyamán, ill. következő évben folyamatosan történik. 



10.  Óvodánk jó gyakorlatai intézményi alkalmazásának 
segítése, mentorálás megszervezése a 
nevelőtestületen belül - SNI gyermekek nevelése 
óvodánkban 

2018. októbertől 
folyamatos, 
igény szerint 

 

részben 

Megjegyzés 

A kollégák szükség szerint, egyéni konzultálás keretében kértek segítséget a csoportjukba járó 
SNI – különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel kapcsolatosan a témában 
szaktanácsadóként dolgozó kollégától. 

A témában szervezett műhelymunkán a nevelőtestületből 1 fő vett részt.  

 

11.  A tevékenység megvalósítás tevékenységvázlat, 
reflexió minta dokumentumainak kidolgozása  

A vázlat-, reflexióírás módszerének átadása a 
nevelőtestület tagjainak belső képzés keretében 

 

2019.januártól 
márciusig  

részben 

Megjegyzés 

Reflexiómintát kaptak a kollégák, megbeszélés alkalmával foglalkoztunk a témával, a kollégák 
ez alapján készítették el az ellenőrző látogatások után a reflexióikat. 

Minősítés előtt álló kollégáink részt vehettek óvodánkban POK által szervezett, ill. 
szaktanácsadói felkészítéseken a témával kapcsolatban, ahol kimerítő, alapos tájékoztatást 
kaptak. 

12.  A márciusi intézményvezetői műhelymunka 
(márc.20.) előkészítése (időpont változott: április 
10.) 

2019.március-
április 

 

igen 

13.  Az előadó felkészülése az intézményvezetői 
műhelymunkára 

 

2019.március-
április 

 

igen 

Megjegyzés 

A „Kötelező tanügyi dokumentumok az óvodában” c. műhelymunka során a  szakmai 
eszmecserét Barcza Béla Károlyné mesterpedagógus szaktanácsadó vezette, és részt vett a 
munkában az óvoda „Referenciai intézményi és bázisintézményi feladatokat támogató 
munkaközösségének” egy tagja, Lattenstein Jánosné mesterpedagógus szaktanácsadó is. 

 

14.  A Tavaszi Óvodapedagógiai Napokhoz kapcsolódó 
műhelymunkák előkészítése, szervezése – program 
megírása, küldése a POK-nak 

2019. március igen 



15.  Felkészülés a jó gyakorlattal foglalkozó 
műhelymunkára 

„Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában” 

2019. március igen 

Megjegyzés 

A munkaközösség tagjai a helyszín berendezésében, vendégek fogadásában vettek részt.  

A műhelymunkát vezette: Tóvári Andrea óvodapedagógus, jó gyakorlat-gazda. 

Időpont: 2019. március 20. 

A programra a meghívókat, majd az elégedettségi kérdőívek linkjét kiküldte, majd összesítette, 
valamint a szakmai beszámolót elkészítette: Barcza Béláné bázisintézményi koordinátor 

16.  A Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum 
kialakított szabályoknak megfelelő vezetés ellenőrzése 

 folyamatban 

Megjegyzés 

Ellenőrzés a nyár folyamán, illetve a következő évben 

 

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

megnevezése, okok leírása):  

- A Pedagógiai Program áttekintése, és a törvényi változásoknak megfelelően 

kiegészítése, módosítása. 

Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága): 

 Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a Székesfehérvári POK munkatársaival. 

5 bázisintézményi feladat és 2 képzés került megvalósításra az intézményben, melyek 

megszervezést a munkaközösség felvállalta. A bázisintézményi programokon a 

munkaközösség tagjai szervezőként, segítőként, illetve megvalósítóként (3 fő) is részt 

vettek. A programokon a POK munkatársai személyesen is jelen voltak. 

Intézményünk és a POK között a kapcsolat hatékony és zökkenőmentes volt.  

Értékelés:  

 
Tervezett feladatok/programok száma:  

 

 
16 

 
Megvalósult  
 

 
11 + 1 folyamatban van 
 

Részben valósult meg 4 



 

Nem valósult meg 0 

 

Megbeszélések, egyeztetések száma az év 
során 
 

4 (jegyzőkönyv, feljegyzés készült) 

 

Referencia intézményként bizonyítottuk, hogy óvodánk megyei szinten elismert, más 

intézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai 

gyakorlattal, szakmai és szervezeti kultúrával, és innovációval rendelkező intézmény, 

ahol az óvodapedagógusok képesek a magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. 

Referencia intézményi címünkből fakadó feladatainkat ezennel lezártuk, ezért a 

2018/19-es nevelési év végén jelen munkaközösség is befejezi működését.  

Bázisintézményként továbbra is szervezünk szakmai programokat, műhelymunkákat, 

adunk helyet képzéseknek, konferenciáknak; a munkát támogató feladatokat más 

szervezési formában kívánjuk megvalósítani. 

Veszprém, 2019. június 14.                         

 

 


