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5. sz. melléklet 

Az „Önértékelési” munkaközösség munkaterve  

2020-2021 

A munkaközösség célja: 

 A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában folyó eredményes, hatékony óvodai szakmai 

munka biztosítása, fejlesztése. 

 Az intézményi önértékelés tervezése, koordinálása, támogatása és ellenőrzése. 

 Az önértékelés, a belső- és külső szakmai ellenőrzések, pedagógus 

önértékelések, intézményi (átfogó) önértékelés, valamint a vezetői- és 

intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés és a minősítések törvényi szabályozásoknak 

megfelelő előkészítése, megszervezése 

 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 a kiemelkedő és a fejleszthető 

területeket meghatározása, majd erre építve fejlesztések tervezése.  

Feladatai 2020-2021. nevelési évben:  

 Az önértékelési munkaközösség feladatainak meghatározása, a pedagógus önértékelési 

program éves feladatainak figyelembe vételével. 

 Pedagógus önértékelés eljárásának lefolytatása, koordinálása, a folyamat összefogása.  

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

dokumentumok elemzése.  

 A pedagógus önértékelésben, tanfelügyeleti ellenőrzésben, és a pedagógus 

minősítésben résztvevő pedagógusok segítése, támogatása. 

 A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda teljeskörű átfogó intézményi önértékelésének 

lefolytatása, intézményre vonatkozóan a kiemelkedő és a fejleszthető területeket 

meghatározása, majd erre építve fejlesztések tervezése. 

A munkaközösség a feladatok ütemezésének függvényében tart megbeszélést. A 

megbeszéléseken jegyzőkönyv készül. 
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Munkaközösség vezető: 

Lattenstein Jánosné – óvodavezető helyettes (Vadvirág Óvoda) 

A munkaközösség tagjai: 

Szóllásné Török Csilla – óvodapedagógus (Vadvirág Óvoda) 

Tóvári Andrea – óvodapedagógus (Vadvirág Óvoda) 

Süveges Éva – óvodapedagógus (Vadvirág Óvoda) 

Puskásné Devecsery Szilvia – tagóvoda vezető (Csillagvár Waldorf Tagóvoda) 

Viziné Sánta Andrea óvodapedagógus (Csillagvár Waldorf Tagóvoda) 

A Munkaterv feladatainak időbeli ütemezése 
 

 
Feladat Ideje Felelős 

1. 
A munkaközösség éves 

munkatervének egyeztetése, 

elkészítése 

2020. 

szeptember 

Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezető 

2. 
A portfólióírásban résztvevő kollégák 

segítése, támogatása  

2020. 

szeptember-

október 

Munkaközösség 

vezető 

3. 

A pedagógus önértékelés 2020-2021. 

nevelési évre tervezett folyamatainak 

lefolytatása.  

A Vadvirág Óvodában 3 fő, a Csillagvár 

Waldorf Tagóvodában 1 fő pedagógus 

önértékelése 

2020. október 

– 2021. 

március 

Óvodavezető, 

Tagóvoda 

vezető 

Munkaközösség 

vezető 

4. 

A pedagógus önértékelés 2020-2021. 

nevelési évre tervezett folyamatainak 

lefolytatása.  

A Vadvirág Óvodában 3 fő, a Csillagvár 

Waldorf Tagóvodában 1 fő pedagógus 

önértékelése 

2020. október 

– 2021. 

március 

Óvodavezető, 

Tagóvoda 

vezető 

Munkaközösség 

vezető 

5. 

A pedagógus önértékelésben és a 

pedagógusminősítésben, résztvevő 

pedagógusok segítése, támogatása.  

2020. október- 

2021. június 

Munkaközösség 

vezető 
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6. 

Teljeskörű intézményi önértékelés 

lefolytatása 

2021. január-

2021. április 

Óvodavezető 

Tagóvoda 

vezető 

Munkaközösség 

vezető 

7. 

Fejleszthető és kiemelkedő területek 

meghatározása (a teljeskörű 

intézményi önértékelés eredményeire 

építve), öt évre szóló intézkedési terv 

készítése 

2021. május Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezető 

 

 

 

Veszprém, 2020. szeptember 01. 
 

                 Lattenstein Jánosné 

munkaközösség vezető 
 


