
A „Önértékelési munkaközösség” beszámoló 

2019 -2020. nevelési év 

 

 

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 2019-2020. 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 vezetői önértékelésének, átfogó intézményi 

önértékelésének lefolytatása. 

A munkaközösség a feladatok ütemezésének függvényében tart megbeszélést. A 

megbeszéléseken jegyzőkönyv készül. 

 

 

Munkaközösség tagjainak száma csökkent, mivel Viziné Sánta Andrea óvodapedagógus 

(Csillagvár Waldorf Tagóvoda) távozott az óvodából. 



Tervezett feladatok megvalósulása: 

1.  A pedagógus önértékelési program éves feladatainak a 

meghatározása. 

 

2019. október igen 

Megjegyzés:  
 

2.  A portfólióírásban résztvevő kollégák segítése, 

támogatása  

2019. 

szeptember-
október 

igen 

Megjegyzés:  
2 óvodapedagógus írt, töltött fel portfóliót. (Balogh Aliz óvodapedagógus, Nagy Renáta 

gyakornok) 

3.  A pedagógusminősítésben résztvevő pedagógusok 
segítése, támogatása. 

2020. március részben 

Megjegyzés:  
A nevelési évben 2 óvodapedagógus vett volna minősítési eljárásban. A gyakornok kolléga ugyan 

feltöltötte portfólióját, de mivel távozott az óvodából a minősítő vizsgája meghiúsult. A 
minősítésben részt vett kolléganő segítségnyújtásának mértéke a pedagógus igény szerint 
történt.  

 

4.  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. 
  

5.  A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetői, tagóvoda 
vezetői önértékelésének  

2020. január-
február 

igen 

Megjegyzés:  

 

6. Átfogó intézményi önértékelésének lefolytatása 

Fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározása, öt 

évre szóló intézkedési terv készítése 

(tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően) 

2019. 
november-2020. 
március 

nem 

A tervezett átfogó önértékelés a bekövetkezett pandémia miatt elmaradt. 
 

7. A pedagógus önértékelés 2019-20-es nevelési évére 
tervezett folyamatainak lefolytatása.  

2019. március - 
július 

részben 

Megjegyzés:  

A Vadvirág Óvodában 2 fő pedagógus önértékelését terveztük. Egy kolléga önértékelése lezajlott. 
Az önértékelés folyamatában (adatgyűjtés, dokumentumelemzés, kérdőívek, interjúkészítés) a 
munkaközösség tagjai vettek részt. Egy kolléganő önértékelése a pandémia miatt elmaradt. 

A Csillagvár Waldorf Tagóvodában 1 fő önértékelését terveztük, azonban ez elmaradt a 
folyamatos óvodapedagógusi hiány miatt.  

 



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

Nem volt. 

Következő évre átnyúló feladat: 

A pandémia miatt elmaradt átfogó intézményi önértékelés lefolytatása a következő nevelési 

évre átnyúlik. 

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

A pandémia miatt elmaradt átfogó intézményi önértékelés lefolytatása a következő nevelési 

évre átnyúlik. 

Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága):  

Az idei nevelési évben partneri elégedettség mérése elmaradt.  

Értékelés:  

Tervezett feladatok/programok száma:  

 
7 

Megvalósult  

 
5 

Megbeszélések, egyeztetések száma az év során 
 

4 

Következő évre áttett feladatok/programok 
száma: 

 

2 
 

 

Veszprém, 2020. június 18.                            

  

 

 

 
                 Lattenstein Jánosné 

munkaközösség vezető 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


