Beszámoló az Önértékelési munkacsoport 2016/17. nevelési év munkájáról
Vadvirág Óvoda
A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában az Önértékelési munkacsoport 2015 szeptemberében
jött létre.
Az idei évben is a munkaközösség tagjai:
Puskásné Devecseri Szilvia – Csillagvár Waldorf Tagóvoda
Viziné Sánta Andrea – Csillagvár Waldorf Tagóvoda
Lattenstein Jánosné – Vadvirág Óvoda
Szóllásné Török Csilla – Vadvirág Óvoda
Tóvári Andrea – Vadvirág Óvoda
Vigváriné Nagy Ildikó – Vadvirág Óvoda
Feladata a 2016/2017. nevelési évben:


éves önértékelési terv előkészítése,



az intézményben történő pedagógus önértékelési folyamatok előkészítése, az SZMSZben való rögzítése



pedagógus önértékelés lefolytatása, az OH által működtetett informatikai támogató
felületen való rögzítése



intézményi önértékelés – partneri elégedettségi kérdőívek kidolgozása, kiadása,
értékelése, eredmények alapján a további feladatok meghatározása

Az OH által kiadott Önértékelési kézikönyvben javasolt, az önértékelési feladatok
nevelőtestületen belüli megosztása, azonban a munkacsoport tagjai úgy gondolták, hogy az
önértékelés bevezetésének időszakában felvállalják ezt a feladatot. Ezt azért tartották
fontosnak, mert a kezdeti időszakban még mindig sok a bizonytalanság, gyakorlatlanság a
kapcsolódó jogszabályok, rendeletek változása.
Ebben a nevelési évben folytatódott a pedagógusi önértékelés 3 óvodapedagógusnál az
ötéves terv szerint és erre épül majd az intézményi önértékelés is.
A pedagógusi önértékelés kidolgozása a Vadvirág Óvodában megtörtént és az informatikai
felületre is felkerült azonban a Csillagvár Waldorf Tagóvodában erre a tavasz folyamán került
sor. Ezt, az tette szükségessé, mert waldorf pedagógiában a specialitásból adódóanaz elvárások
egyes területen is speciálisak.

A Vadvirág Óvodában a 2016/2017. nevelési évben a következő tevékenységeket végezték a
munkaközösség tagjai:


Az önértékelési szabályzat elkészítése. (Önértékelés a Veszprémi Vadvirág Körzeti
Óvodában)



Az önértékelés rendszer működtetésének szabályozása, SZMSZ-be való felülvizsgálata,
kiegészítése



Pedagógus önértékelés folyamatában való részvétel – pedagógusok látogatása,
önértékelés

dokumentumainak

felülvizsgálata,

előkészítése,

majd

a

dokumentumelemzés, önértékelő lap, értékelő lapok felülvizsgálata, elkészítése az
önértékelésben részt vett óvodapedagógusok esetében.


Éves óvodapedagógusi önértékelésben részt vevő pedagógusok látogatásának
ütemezése, feladatok meghatározása (látogató, dokumentumelemző, adatgyűjtő,
jegyzőkönyv készítő, feltöltő), időpontok egyeztetése.



Az OH által működtetett informatikai támogató felület kezelése.



Partneri elégedettség kérdőíveinek elkészítése, kiosztása, értékelése, nyilvánosságra
hozása a testületen belül, eredményekből adódóan feladatok meghatározása.



A Csillagvár Waldorf Tagóvodával való partneri elégedettség mérés eredményének
egyeztetése még folyamatban van.

A

Vadvirág

Óvodában

lévő

munkacsoport

tagjai

folyamatosan

egyeztettek

a

munkafolyamatokról, a munka menetéről, eredményeiről. Az óvodavezető aktív részvételével
támogatta munkacsoport tevékenységet.

Veszprém, 2017. június 15.
Lattenstein Jánosné
Önértékelési munkacsoport tagja

