
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda (8200 Veszprém, Csillag utca 24.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

002 - Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - Cholnoky Jenő Lakótelepi Tagóvodája (8200 Veszprém, Lóczy

Lajos utca 26.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

4. Intézmény statisztikai adatai

036805
Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda
8200 Veszprém, Csillag utca 24.

OM azonosító: 036805
Intézmény neve: Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda
Székhely címe: 8200 Veszprém, Csillag utca 24.
Székhelyének megyéje: Veszprém
Intézményvezető neve: Takácsné Kovács Éva
Telefonszáma: 88/420480
E-mail címe: csillag.ovoda@chello.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.28.

Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Fenntartó típusa: megyei jogú városi önkormányzat
Képviselő neve: Porga Gyula
Telefonszáma: 88/549-101
E-mail címe: porga.gyula@gov.veszprem.hu
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Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 2 361 173 2 0 31 31 0 0 16 16,00 30 30

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

2 361 173 2 0 31 31 0 0 16 16,00 30 30

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0

ebből nő 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 2 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=036805

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=036805&th=001
 

002 - Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - Cholnoky Jenő Lakótelepi Tagóvodája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=036805&th=002

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 

ÓVODAI BEÍRATÁS

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 20 20 4 4 24 24 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka 16 16 0 0 16 16 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 3 3 4 4 7 7 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász

4 /  11 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=036805
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=036805&th=001
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=036805&th=002


 

 

1.	A beíratás helye: Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda, 8200 Veszprém, Csillag u. 24.

 

2.	Az óvoda felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és a VMJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján

megtekinthető.

 

3.	Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők

gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező

felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául

használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy

tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a

nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult

felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a

felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás

igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

4.	A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-	a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-	a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-	a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,

-	a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

5.	Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 24-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a

törvényes képviselőnek.

 

6.	A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú

Város jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet

elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A beíratkozásra meghatározott időpontot a fenntartó önkormányzat jelöli ki a törvényi előírásoknak megfelelően, minden év

április 20 és május 20 között.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által engedélyezett csoportok száma: 16

- Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda : 8 csoport

- Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Cholnoky Jenő Lakótelepi Tagóvoda: 8 csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A.§ (3)

bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontja írja elő, hogy a települési önkormányzatnak az általa fenntartott óvodában, a

gyermekek számára gyermekétkeztetést kell biztosítani.

 

A Gyvt. 21/A.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi

gyermekétkeztetés keretében a  gyermekek számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az

óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában

két kisétkezést kell biztosítani.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése 2016. június 29-én megalkotta

a 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletét a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és

az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról

szóló (a továbbiakban: Rendelet).

 

A Rendelet 2016. július 1-jén lépett hatályba.

 

A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése határozza meg, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: nettó nyersanyagnorma).

 

Az Önkormányzat az étkeztetést az intézményünkben a Hungaszt Bakony Gaszt Zrt. konyháján keresztül biztosítja.

 

A Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

 

a)	a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) 	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) 	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) 	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) 	olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett

összegének 130%-át vagy

ae) 	nevelésbe vették;	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„1. melléklet a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti

köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.)

önkormányzati rendelethez

 

Óvoda (normál)		intézményi térítési díj

Bruttó összeg (27% ÁFÁ-t tartalmaz)

	Tízórai	100

	Ebéd 	290

	Uzsonna	100

	Összesen	490 Ft

 

Óvoda (táplálékallergiás)	

       Tízórai	135

	Ebéd 	365

	Uzsonna	135

	Összesen	635 Ft

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Ellenőrzési jelentés

 

Az intézményi saját bevételek tervezésének, étkezési térítési díjak beszedésének, a bizonylatok kiállításának, feldolgozásának

ellenőrzéséről
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a  Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvodánál

 

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a 2017. január 1-től 2018. március 31-ig terjedő

időszakra szóló, a saját bevételek tervezésének, az étkeztetési térítési díjak beszedésének, a bizonylatok kiállításának,

feldolgozásának vizsgálatát.

Az intézményi költségvetéseket az irányító szerv utasítása szerint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, és MÁK útmutatók

figyelembevételével az előírások szerinti tartalommal, határidőben készítették el. A bevételi előirányzatok tervszámait a korábbi

időszak teljesítése, a várható és tervezhető feladatok figyelembevételével állították össze. A költségvetések kidolgozása a saját

bevételeknél részletes, számítások-indoklások támasztják alá. A bevételek között az intézmény 2017-re a gyermek és felnőtt

étkeztetés bevételeit, a kiszámlázott Áfát, valamint az Áfa visszatérítés összegét tervezte. Kamatbevételre és egyéb bevételre

eredeti előirányzatot nem tervezett az intézmény.

A tervezés az előző évi várható adatok, illetve az ismert változások alapján történt. A terveket részletes számításokkal

támasztották alá. A gyermekétkezés tervezett bevételét 2017. évre a 307 fő étkezőből a normatív kedvezményben nem részesülő

112 fő gyermek étkezési térítése alapján számították ki.

A VMJV Önkormányzat évente helyi rendeletben állapítja meg a köznevelési intézményekben alkalmazandó

gyermekétkeztetési térítési díjakat.  A 2017. illetve 2018. évre vonatkozó díjakat a 32/2016.(VI.29) önkormányzati rendelet

módosításai tartalmazzák. A vizsgált évek között a normál térítési díjak 7,5 %-kal, a táplálékallergiás étkezésért fizetendő

intézményi térítési díjak 6,2 %-kal emelkedtek. A gyermekétkeztetés bonyolítása az intézmény két tagóvodájában azonos

módon, szolgáltatásvásárlással történik.

A saját bevételek analitikus nyilvántartásai áttekinthetők, alkalmasak a főkönyvi adatokkal való egyeztetésre. Az ellenőrzések,

egyeztetések időszakonként megtörténnek, dokumentálta is az intézmény.

A belső kontrollrendszer elemei közül a kontroll környezet kialakítása összességében megtörtént, az intézményi szabályzatokon,

munkaköri leírásokon keresztül realizálódnak. A gazdálkodási jogkörrel megbízottak a gyakorlatban eleget tesznek a

jogszabályban és belső szabályzatainkban megfogalmazott előírásoknak.

 

(A belső ellenőrzés az értékelése alapján összesített véleményét öt kategória valamelyikébe sorolja be. Ezek: megfelelő,

korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus és elégtelen.)

 

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő.

 

Veszprém, 2018. május 3.

 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda  nyitva tartása:

- Hétfőtől – péntekig: 6.15 – 17.00 –ig,

- Az iskolai őszi és tavaszi szünetekben nyitva tartunk, a téli szünetben igény esetén a város ügyeletes óvodájában biztosítunk

elhelyezést

- Nyári óvodai zárás (tervezett időpontja): 2020. július 20-tól – augusztus 21- ig

 

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Cholnoky Jenő Tagóvodája  nyitva tartása:

- Hétfőtől – péntekig: 6.30 – 17.00 –ig,

- Az iskolai őszi és tavaszi szünetekben nyitva tartunk, a téli szünetben igény esetén a város ügyeletes óvodájában biztosítunk

elhelyezést

- Nyári óvodai zárás (tervezett időpontja): 2020. június 15-től – július17- ig
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Csillag Úti Óvoda:

 

Családi sport délelőtt	2019. szeptember 28.	
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A családokkal közös játék, mozgás	

Mikulás	2019. december	

Minden csoportba ellátogat a Mikulás, majd az óvodapedagógusok dramatizálással előadott mesével ajándékozzák meg a

gyermekeket.

Karácsony	2019. december	

Folyamatos készülődés csoportonként (advent) – a napi tevékenységekben, illetve karácsonyfa állítás minden csoportban

Farsang	2020. febr. 21.	

Egész napos vidámság – beöltözéssel, játékokkal, versenyekkel. Mindenki a saját csoportjában ünnepel, ahol sor kerül a

gyermekek megvendégelésére is.

Március 15. megünneplése:	2019. március 13. 	

A gyermekek közösen feldíszítik termeiket nemzetiszínű szalagokkal, zászlókkal.

A csoportok ellátogatnak a Petőfi szoborhoz, esetleg az 1848-as emlékműhöz.

Húsvéti készülődés, nyuszivárás	2020. április.	

népszokások, díszítő tevékenységek /tojás festése, esetleg ünnep utáni locsolkodás/	  

Anyák napja	2020. május	

Az édesanyák otthoni köszöntésének előkészítése (ajándék készítése, vers -, illetve dal – tanulása).		

Pünkösdölő	2020. június	

Pünkösdi király és királylány választás, a népszokások felelevenítése a „Népi játék” műhelymunkások közreműködésével	

Nyárköszöntő családi délelőtt  2020. május 16.(tervezett időpont)	

Műhelymunkák évzárása, játszóházak

Évzáró műsor  2020. május 18-29. csoportonkénti beosztással	

Az év folyamán tanult dalok, versek, bemutatása	

Gyermeknap  2020. június 01 - 05 napok valamelyikén	

Csoportonkénti kirándulások szervezésével, és légvárral tesszük emlékezetessé a gyermekek számára ezt a napot

Az egész óvodára vonatkozó hagyomány a gyermekek születésnapjának vagy névnapjának megünneplése

 

Cholnoky Jenő Lakótelepi Tagóvoda:

 

„Tök Jó Hét”	2019. október 3. hete

A gyerekek által tökből készített alkotások kiállítása, sütőtök sütés, játék. „Tökmag” avató	

Mikulás	         2019. december	

A gyermekek a cso-portban várják a Mikulást, majd az óvoda-pedagógusok báb vagy dramatizált mesejátékát élvezhetik a

gyerekek.	

Karácsony	2019. december	

Adventi készülődés, karácsonyfa állítás minden csoportban	

Farsang	2020. február	

Csoportszobák feldí-szítése, jelmezbe öltözés, vidám versenyjátékok szervezése	

Március 15.	2020.március 13.	

Az ünnepnek megfelelő dekoráció készítése a csoportszobákban és az óvodában. A csoportok ellátogatnak a Kossuth vagy a

Petőfi szoborhoz.	

Húsvéti fészekrakás	2020. április 	

Népi hagyományok felelevenítése: Locsolóvers tanulása, tojásfestés, locsolkodás.	

Törperselő - Vers és mesemondó nap	2020. április 9.

A Költészet napja alkalmából megrendezett vers és mesemondó nap.	

Nyíltnap	2020. április 21.

Lehetőség a szülőknek és gyermekeiknek, hogy megismerkedhessenek az óvodánkkal és az itt dolgozó kollégákkal.	

Anyák napja	2020. május	

Az édesanyák otthoni köszöntésének az előkészítése (ajándék készítése, vers-, dal- tanulása)	

Évzáró műsor	2020. május 20-31.csoportonkénti beosztással	

Az év folyamán tanult dalok, versek bemutatása. Nagycsoportosok búcsúztatása	

Juniális	2020. június	gyermeknap:

játékos sportversenyekkel, kézműveskedéssel, tánc-házzal tesszük emlékezetessé a gyermekek számára ezt a napot.	

Kirándulás	2020. május, június (csoportonként változó)	
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A csoportonkénti kirándulást úgy szervezik az óvodapedagógusok, hogy igény szerint a szülők is aktív részesei lehessenek.	

Az egész óvodára vonatkozó hagyomány a gyermekek születésnapjának vagy névnapjának a megünneplése.

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Az intézményi tanfelügyelet értékelése

 

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A szakmai munkaközösségek, a korábban megfogalmazott fejlesztési célokat, az adott év céljait és a magukkal szemben

megfogalmazott pedagógus elvárásokat figyelembe véve dolgozzák ki munkatervüket, amely részét képezi az intézményi

munkatervnek. Az adott nevelési év céljait, a magukkal szemben megfogalmazott intézményi-, és pedagógus elvárásokat és a

nevelési év végi beszámolót figyelembe véve tervezzék, s dokumentálják az aktuális éves munkatervet. A mérések

eredményének visszacsatolása minden esetben legyen konkrét, jelenjen meg a következő nevelési év éves munkatervében

kiemelt területként. Célszerű, a belső ellenőrzések tematikájának dokumentálása, konkrét időpontok, cél, feladat, felelős,

eredmény megjelölésével. A pedagógiai-szakmai munka ellenőrzése, értékelése szintén legyen dokumentált. Belső

továbbképzés, hospitálás, jó gyakorlatok gyűjtése, a kollégák közti megosztása módszere, eszköze lehet az ellenőrzésnek,

értékelésnek.

Kiemelkedő területek:

A stratégiai-, operatív munkát segítő dokumentumok koherensek, a vezetői közösség között az összhang, feladatmegosztás

megfelelő. A pedagógusok szakmailag felkészültek. A gyermekek iránti elkötelezettségük hatja át a mindennapi munkájukat. A

szervezeti kultúrának, az ellenőrzési, önértékelési rendszer működtetésének köszönhetően, egységes szemlélettel fogadják az

elvárásokat, követelményeket, ellenőrzéseket. Az elméleti, dokumentumvezetői munka segíti a gyermekek megismerését,

fejlődési ütemük ismeretében a fejlesztésüket, a szülők hiteles tájékoztatását. Pedagógiai folyamataik közül, kiemelkedő a stabil

szokás-, szabályrendszer kialakítása, gyermeki képességek kibontakoztatása, egyénre figyelés, integráció.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Javasolt, hogy az pedagógusok, tájékozódjanak, a más csoportok által szervezett programok tartalmáról, gyakoriságáról, a

szülők még nagyobb megelégedésére a közösségfejlesztés, s ezáltal a gyermekek sokoldalú fejlődésének érdekében. Gyermeki

teljesítmények, fejlődési eredmények értékelése, dokumentálása végén, az összegző értékeléssel a konklúziók levonása,

tapasztalatok, új fejlesztési irány beépítése a következő évi nevelési tervbe. (csoportnapló, éves munkaterv, beszámolók

szintjén)

Kiemelkedő területek:

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája maximálisan kiterjed a gyermekek szociális képességeinek fejlesztésére. A

munkatervekből, beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az

intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. Érvényesül az egyenlő bánásmód elve, érzelmi-, erkölcsi-,

közösségi nevelés, tehetséggondozás. Céljuk a hatékony és vonzó óvodai közösség, derűs, nyugodt, befogadó légkör,

kapcsolatteremtő képesség, stabil szokás-, szabályrendszer kialakítása.

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Kívánatos az intézmény évenkénti, kiemelt nevelési céljainak megfogalmazása, ehhez kapcsolódó eredmények vizsgálata.

Mérési eredmények hatékonyabb beépítése a nevelő munkába.

Kiemelkedő területek:

A szülők, az iskola pozitív visszajelzéseket ad, a gyerekek készség, képesség szintjéről. Az óvoda partneri köreinek azonosítása.

A dolgozók külső elismerésre való felterjesztése. A Pedagógiai Programban megfogalmazott, kiemelt területek céljainak

hatékony, eredményes megvalósítása. Az éves munkatervekben átlátható az ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó

ütemezés, amely a feladat, felelős megjelölésével kerül lebontásra az operatív munka elvégzéséhez. A PP, SZMSZ és a

munkatervek, vezetői szinten kerülnek előkészítésre a törvényi háttér figyelembevételével, s ezt követően a nevelőtestület

bevonásával megbeszélik, szükség esetén módosítják. Az elfogadott dokumentumok alapját képezik a csoportok nevelési,
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tanulási-, a gyermekek fejlődésének nyomon követési dokumentumainak. A munkatársak összefogása az óvoda egyéni

arculatának pozitív kialakításában.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A munka értékelése megtörténik, azonban a tervek készítésekor fokozottabban vegyék figyelembe az eredményeket,

összegyűjtött tapasztalatokat.

Kiemelkedő területek:

Az intézményi együttműködés jó színvonalú az óvoda deklarált céljainak elérése érdekében. Az intézmény munkatársai számára

biztosított, a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A pedagógiai munkát segítő

szakemberekkel, a gyermekek érdekében kezdeményezően együttműködnek. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe

veszi a pedagógusok szakmai együttműködését.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását lehetőség szerint vizsgálják felül, s a kapott eredményt

elemezzék, szükség esetén fejlesszék.

Kiemelkedő területek:

A partnerek azonosítása a pedagógiai program alapján pontosan megtörténik. Az intézményben rendszeresen működik,

gyermeki- és szülői elégedettségi mérés. Az intézmény rendelkezik panaszkezelési szabályzattal, amely alapján a partnerek

számára egyértelműek a panasz kezelésének formái. Az intézmény működésével kapcsolatos tájékoztatás, a jogszabálynak

megfelelően történik. Az intézmény saját honlapja segítségével hatékonyan jutnak a szükséges információkhoz az egyes

partnerek. A gyermekekkel és a szülőkkel közösen fát ültettek a szentkirályszabadjai kerékpárút mellett, ezzel is támogatva a

környezeti nevelés céljait. Az Idősek napján, a gyermekek felköszöntik az Életöröm Idősek Otthonának lakóit, az erkölcsi

nevelés magas színvonalú az intézményben. Az idei évben részt vesznek Európa Kulturális Fővárosa program keretein belül a

Virágos Veszprémért mozgalomban, melynek eredményeként megszépül az intézmény udvara is. Az intézményvezető elismeri

a szakmai munkát, rendszeresen felterjeszti az arra érdemes kollégáit Ranolder díjra.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Javasolt az ellenőrzések időpontjának és szempontjainak meghatározása a munkatervben. Az ellenőrzést követő dokumentáció

kidolgozása segítheti az erősségek és fejleszthető területek beazonosítását az egyes pedagógusoknál, illetve intézményi szinten

is. Az értékelést követően jelölhetik ki a következő nevelési év kiemelt feladatait.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény külső és belső környezete rendezett, az esztétikus, színes csoportszobák a gyermekek jó közérzetét biztosítják. A

dekoráció ízléses, az évszakhoz igazodó, az óvodapedagógusok keze munkáját dicséri. Az intézmény rendelkezik a

nevelés/tanításhoz szükséges infrastruktúrával, eszközökkel. Folyamatosan fejlesztik ezeket. Az intézmény minden évben

elkészíti a fejlesztésre vonatkozó tervét, melyet a fenntartó véleményez és dönt a megvalósítás lehetőségéről. Az IKT eszközök

használatát szorgalmazzák, ehhez az intézmény vezetője megteremtette a feltételeket a csoportonkénti laptop biztosításával. Az

intézmény vezetősége – az intézményvezető, a tagintézmény vezető és a két vezető-helyettes hatékonyan irányítja és ellenőrzi

az intézmény pedagógiai munkáját. Az óvodapedagógusok nyitottak az új módszerekre, jó gyakorlatokat, ezeket beépítik

mindennapi pedagógiai munkájukba. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományápolásra. (Népi gyermekjátékok műhely)

– Tojásgurítás, Családi napok szervezése, Farsang – a szülők mesét adnak elő a gyermekeknek. Kiemelt feladatnak tekintik a

hazafiságra nevelést. A szülők nagyon elismerték az intézmény pedagógiai munkáját, hagyományait, közösségformáló erejét. A

felelősség és hatáskörök egyértelműek, végrehajthatóak és jól nyomon követhetőek. Az intézményben több műhelymunka és

munkaközösség működik. (Munkaközösségek: Minőségért; Vizuális nevelés; Zenei- és Gyermekvédelmi munkaközösség).

Feladatuk a folyamatos fejlesztés, a minőségi pedagógiai munka elősegítése.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

10 /  11 



A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Javasoljuk, hogy az éves munkatervben követhetőbbek legyenek az ellenőrzés területei, az időpontok és az ellenőrzöttek köre. A

beszámolókban jelenjenek meg az ellenőrzés tapasztalati, azok azonosítását követően a fejleszthető területek kerüljenek be a

munkatervbe és a munkaközösségek feladatai közé is kiemelt feladatként.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény pedagógiai programja koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal. Kiemelt figyelmet

fordít a környezeti-, az egészséges életmódra- és a hazafiasságra nevelésre, a hagyományok ápolására. A szakmai munka

színvonalának megtartására és fejlesztésére munkaközösségeket, műhelymunkákat működtetnek. A pedagógiai program a

jogszabályi és tartalmi követelményekkel összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési céljait. A Minőségért

munkaközösség egyik feladata a pedagógiai programban megfogalmazott célok minél magasabb szinten történő

megvalósítása.Önzetlen tudásmegosztás jellemző mindenki részéről. A gyermek lelki és testi, szociális, értelmi fejlődések

feltételei adottak. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatosság, a szülők hiteles tájékoztatása, elvárásoknak való

megfelelés. Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulása folyamatosan nyomon követhető.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.10.28.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2020. május 13.

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 8 / kis csoport: 0 /
középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 8

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-036805-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-036805-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-036805-0
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