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I.  BEVEZETÉS 
 
 

I.1 Óvodánk rövid bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 
 
 
 

A minıségbiztosítás bevezetésének ténye már az 1998-as Közoktatási törvény módosításában 

szerepelt, ennek megfelelıen tájékozódtunk a várható feladatokról.  

A minıségbiztosítás elsı láncszemeként elkészítettük Helyi programunkat az 1993. évi 

LXXIX. sz. Közoktatási törvény 45.§ rendelkezése alapján. Nevelıtestületünk minden tagja 

elvégzett egy 40 órás akkreditált minıségbiztosítás tanfolyamot, ahol olyan ismeretekre 

tettünk szert, amelyekkel alkalmassá válhattunk az új kihívások fogadására. Szükség volt erre 

azért, hogy egyre több kolleganı jusson minıségügyi ismeretek birtokába, hogy egyre többen 

legyenek a minıségügy iránt elkötelezettek. Ezt követıen csoportmunka keretében 

hozzáláttunk a meglévı minıségügyi rendszerek megismeréséhez, elemzéséhez, 

feldolgozásához. Fontosnak tartottuk, hogy a tájékoztatást a teljes munkatársi körre 

kiterjesszük, mert úgy gondoltuk, hogy az óvodánkról alkotott véleményt nagyban 

meghatározza a többi munkatársunk is, hisz ık is részt vesznek a nevelési folyamatban. 

Találkozásuk a szülıkkel mindennapos, így az ı munkájuk, viselkedésük sem lehet 

elhanyagolható tényezı minıségünk megítélésében.  

 
2002 októberében megválasztottuk a minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport vezetıjét, 2003 

januárjában egy négy fıs minıségi kör kezdte meg munkáját a Comenius 2000-es minıségi 

program szellemében.  

Elsı körben a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elkészítését tőztük ki célul, melyben 

összefoglaltuk a minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport mőködésének rendjét, a tagok 

feladatait, hatáskörét, az együttmőködés, döntéshozatal szabályait, normáit. Az SZMSZ teljes 

tartalmát ismertettük az alkalmazotti körrel, melyet elfogadtak. (1-2. számú melléklet) 

Ezt követıen a team elkészítette 2005. V. 31-ig terjedı idıszakra szóló munkatervét, az I. 

intézményi modell kör ábrája alapján. A nyitott önértékelés után az érdekelt felek azonosítását 

végeztük el, majd a szülıi igények és elégedettség felmérésével folytattuk munkánkat. A 

szülıknek szóló kérdıívet a Magyar Gallup Intézet 2000-ben készített kérdései, valamint 

Fábián Katalin – Laminé Antal Éva: Mérıeszközök, felmérılapok győjteménye alapján 

állítottuk össze. A kiosztott kérdıívek visszaérkeztek, elemzésük megtörtént, az értékelést 



nyilvánosságra hoztuk. A kapott eredmények alapján rövid, közép és hosszú távú célokat 

határoztunk meg. 

RÖVID TÁVÚ CÉLJAINK (2004-2005) 

1. A családokkal való együttmőködı, segítı kapcsolat bıvítése 

● Játszódélután szervezése  

Értékelés: A játszódélutánok szervezése korrekcióra szorul. A havi egy alkalommal 

tervezett játszódélutánok iránti érdeklıdés egy idı után csökkent, ezért a következı 

idıben a „kevesebb több” elvét követjük.  

2. Az egészséges, biztonságos, esztétikus udvari környezet fejlesztése 

● porfogó sövény telepítése a kerítés Zrínyi utcai részére 

● udvari homokozók cseréje, fedése 

● udvari játékeszközök bıvítése, korszerősítése 

● kertrendezés 

Értékelés: A porfogó sövény egy részének telepítése megtörtént. Mind egészségügyileg, 

mind esztétikailag indokolt lenne a további folytatás. A gyermekek környezetének 

biztonságosabbá tételéhez még szükséges a mászókák alá gumiszınyeg készítése, 

napellenzık felszerelése, udvari homokozók fedése, a homok folyamatos cseréje, 

gyermekvédı korlát elhelyezése a bejárati kapu elé. Alapítványi pénzbıl, illetve 

pályázatok útján bıvítettük játékeszközeinket, így egy komplex mászókával, egyensúlyozó 

híddal és egy polyboll játékkal gazdagodott udvarunk. Kertrendezés céljából új 

hagyományt teremtettünk a Föld napja alkalmából „egy gyermek, egy palánta” néven, 

melynek megszervezésében a szülık is aktívan segédkeznek.  

3. A pedagógiai munkát segítı dajkák hatékonyabb bevonása, részvétele a csoport életébe 
● Munkarend megváltoztatása 

Értékelés: A dajkák bevonása a csoport életébe megtörtént. A megkérdezettek 100%-a 

pozitív elırelépésnek tekinti, ezáltal javult a pedagógusok és a pedagógus munkát segítık 

együttmőködése.  

4. Gyermekvédelmi rendszer mőködtetése 

● Hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek feltérképezése 

● Szociális funkciók mőködtetése (pl. ruhagyőjtés) 



Értékelés: A hátrányos és a veszélyeztetett gyermekek feltérképezése nem szorul 

korrekcióra, a hatékonyság igen. Ki kell munkálni e feladat mőködtetését.  

5. Szülıi és alkalmazotti elégedettség mérése 

● Kérdıívek szerkesztése 

● Mintavételi rendszer kidolgozása 

Értékelés: Az alkalmazottak és a szülık tekintetében követı vizsgálatot végeztünk. A 

trendvizsgálat eredményei pozitívak. 

6. Partnerazonosítás felülvizsgálata 

● Partneri kör átnézése 

Partnerlista frissítése 

Értékelés: Minden évben megtörténik a kiegészítése, felfrissítése. 
 



KÖZÉPTÁVÚ CÉLJAINK (2005 – 2007) 
1. Sikeresebbé, vonzóbbá tenni az óvodát a külsı környezet számára 

● Óvoda reklámozása, menedzselése 
Értékelés: Bemutatkozó levelet, szórólapot készítettünk minden csoport számára, mely 

tartalmazza az óvoda fıbb adatait, nevelési céljainkat, a beszoktatás módját, az 

óvodakezdéshez szükséges felszerelések jegyzékét, a házirend bizonyos elemeit. Az elsı 

(júniusi) szülıi értekezleten ezt az újonnan érkezık kézhez kapják. A továbbiakban 

szeretnénk szélesebb körben megismertetni programjainkat, rendezvényeinket a közvetlen 

környezettel. 

2. Szertár felszereltségének javítása 

Értékelés:  Alapítványi pénzbıl és pályázatok útján folyamatosan bıvítjük eszközeinket. 

3. Gyermekek elégedettségének mérése 

● Módszer kidolgozása 

● Eszközök beszerzése 

● Mintavételi rendszer kidolgozása 

4. Intézményi belsı ellenırzési rendszer mőködtetése 

● Az ellenırzés témáinak meghatározása, lebonyolítása, megbeszélése, rögzítése 

● Dokumentációs rendszer létrehozása 

 
HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINK  (2005 – 2010) 

1. A gyermek személyiségének minél teljesebb megismerése 
● Megfigyelési szempontok kidolgozása 

● Játéktár/eszköztár beszerzése 

● Az állapotfelmérés módjának kimunkálása 

Értékelés: A gyermek megfigyelési lapokat, az állapotfelmérés szempontjait, módját 

kidolgoztuk, az idıütemezésrıl, feladatokról írásos beszámolót készítettünk minden 

csoport számára. Folyamatos együttmőködéssel, gyakorlati tanácsokkal segítjük a 

bemeneti mérések lebonyolítását. Munkálkodunk az elkövetkezı feladatok 

megvalósításán, a megfigyelési rendszer mőködtetésén. Tervezzük a hozzáadott érték 

kvantitatív módon való megjelenítését is.. 

2. A partnerek elégedettségének fenntartása 

● Igényfelmérés folyamatosan 

● Közös rendezvények szervezése 

● Szülık segítségének bevonása az óvoda fejlesztésébe 

3. Alkalmazottak értékelése, ösztönzése 



● Helyi ösztönzı szabályozások kidolgozása 

● Belsı díj létrehozása 

● Szempontsor kidolgozása 

4. Az intézmény adottságainak felmérése (irányított önértékelés) 

● Módszerek kidolgozása 

● Külsı tanácsadó igénybevétele 

5. Az egyén szakmai fejlıdésének biztosítása 

● Továbbképzés, önképzés 

● Tapasztalatcsere 

● Szabadidıs programok 

● A meglévı módszerek hasznosítása 

 

Sikeresek akkor lehetünk, ha egyensúlyt tudunk teremteni a partnerek és saját igényeink 

között ha közösen építünk hagyományainkra, erısségeinkre.  

 

 
 



I.2 A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei 
 
Budapest Fıváros XVII. kerületi Önkormányzata 2006. februárjában eljuttatta 

intézményünkbe a Közoktatási minıségirányítási programját, amely keretet és útmutatást ad 

óvodánk minıségirányítási programjának felülvizsgálatához, módosításához.  

 

A fenntartói minıségirányítási program alapelvei a következık: 

− Az intézmények beszámoltatása nyilvános és mérhetı elvárásokon alapul. 

− Tiszteletben tartja az intézmények pedagógiai munkájának szakmai hagyományait, 

sajátosságait. 

− Felhasználja a már mőködı minıségirányítási gyakorlat tapasztalatait. 

− Figyelembe veszi az intézmények eltérı adottságait és a hozzáadott pedagógiai értéket 

tekinti az intézményi értékelések alapjának. 

− Az értékelési rendszere fejlesztı célú, az intézmények önértékelésén alapul. 

− Tekintettel van az érintettek körének elvárásaira és elégedettségére. 

− Alkalmas a pedagógiai és költséghatékonysági minıségkontrollra. 

 



Az önkormányzati intézkedési tervben megfogalmazott célkitőzések és aktuális feladatok 

óvodánkra vonatkozó elemei: 

 

 

Ssz. Az értékelés kiemelt 
területei 

Módszerek, 
eljárások 

Értékelı  Érintettek  Határidı  

2. 

A gyermekvédelmi 
tevékenység 
kooperációjának, 
hatékonyságának 
javítása 

Az intézmények 
gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
tevékenységé-nek 
értékelése, az 
érintett szervezetek 
munkájának jobb 
összehangolása 
(Gyermekjóléti 
központ, a 
preventív 
feladatokat vállaló 
szervezetek) 

Fenntartó 
Intézményvezetı 

Gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelısök 
Hátrányos helyzető, 
veszélyeztetett 
tanköteles korú és 
óvodás gyermekek 

2006.  
dec. 31. 

ill. 
folyamatos 

Sikerkritérium: A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység hatékonysága nı. 

4. 

Energia 
racionalizálással 
kapcsolatos program 
kidolgozása 

Szakértıi vizsgálat 
Fenntartó 
Szakértı  

Valamennyi oktatási 
intézmény 

2010.  
aug. 01. 

Sikerkritérium: Költség-hatékony, támogatott felújítások az energia megtakarítás érdekében. A közüzemi 
energiaszolgáltatások kontrollja megnı. Érdekeltté válik az intézmény a takarékossági lépések 
követésében, számonkérésében. 

5. 

A minimális 
taneszköz 
beszerzésének 
teljesítése 

Rendszeres 
fejlesztési források 
a költségvetésbıl 
Céltámogatás 
megpályázása 

 Intézmények 2008. aug.01. 

Sikerkritérium: Rendelkezésre állnak az önkormányzati költségvetés ill. pályázati források révén a mőködéshez szükséges 
minimális feltételek. 

6. 

A pedagógusok 
informatikai és 
módszertani 
kultúrájának (a 
pedagógiai 
értékelési, 
minıségfejlesztési) 
kompetenciáinak 
fejlesztése 

Támogatott 
posztgraduális 
képzések és 
továbbképzések 

Intézményvezetı  
ÓvodapedagógusokTan
ulók 
Tanárok 

2010. 
szept. 01. 

Sikerkritérium: A nevelıtestületek képesek lesznek az önfejlesztı munka folyamatos végzésére, megalapozódik a helyi 
mérés-értékelés, a minıségfejlesztı tevékenységet kompetens kollégák irányítják, mindennapossá 
válik az internet használata. 

10. 
Iskola- és óvoda-
pszichológusi hálózat 
kialakítása 

Forrás-
menedzsment 
szakmai vizsgálat 

Fenntartó 
Óvodák 
Iskolák  

Óvodák 
Iskolák 

2007. 
dec. 31. 

Sikerkritérium: Csökken a kritikus problémák tüneti kezelése a nevelık által, kevesebb lesz a tanulási kudarcokkal 
küszködı gyerekek köre. 

12. 

A pedagógiai 
szakmai szolgáltatás 
tanácsadói és 
tájékoztatási 
tevékenységének 
szélesítése 

Szakmai könyvtár 
fejlesztése, mentori 
és tantárgygondo-
zói hálózat 
mőködésének 
minıségfejlesz-tése 

Intézményvezetık 
Pedagógusok 
Munkaközösségek 

Folyamatos 

Sikerkritérium: A meglévı kondíciók és humánerıforrások mellett szélesíthetı a pedagógiai szakmai szolgáltatás 



13. 

A beiskolázás 
tervszerőségének 
javítása, az óvoda-
iskola átmenet 
javításának 
összehangolásá-nak 
javításával, 
beiskolázási rend 
kialakításával 

Kooperációs 
tevékenység 
javítása az óvodák 
és az általános 
iskolák között 
Éves terv a 
beiskolázáshoz 

Óvodavezetık, 
Iskolaigazgatók 

Tanköteles korba lépı 
gyerekek 
Óvodapedagógusok 
Tanulók 

Évente 
aug. 25. 

 

Sikerkritérium: Az általános iskolába lépı gyermekek esetében lényegesen csökken a tanulási kudarcokkal, 
beilleszkedési zavarokkal rendelkezı gyerekek aránya 

 

 

Az óvodánkkal kapcsolatos fenntartói elvárások: 

 

Minıségirányítási 
elvárások 

Sikerkritériumok, 
várható eredmények 

Módszerek, eljárások 
Felelısök, 

közremőködık 

Megvalósítás 
gyakorisága, 

határidı 
Intézményi 
Minıségirányítási 
programok 
megvalósítása 

Folyamatos fejlesztés 
valósul meg. Mőködik 
a minıségfejlesztési 
rendszer. 

Önértékelés, 
Folyamatos partneri 
igénymérés, 
Trendvizsgálatok, 
Irányított önértékelés 

Óvodavezetık, 
Programkészítık 

Folyamatos 

Óvodai nevelési 
programok 
megvalósítása, 
folyamatos követése 

A kitőzött célokhoz 
közelít a napi 
tevékenység. 

Eredményvizsgálat, 
Ellenırzés, értékelés 

Óvodavezetık, 
Óvodapedagógusok 

Folyamatos 

Óvodapedagógusok, 
pedagógiai munkát 
segítık 
továbbképzési terve, 
beiskolázási terv 
készítése 

Humánerıforrás 
minıségközpontú 
fejlesztése. 

Jelentkezés, tervezés, 
elfogadás 

Óvodavezetık 5 év ill. évente 

A helyi igényekbıl 
fakadó óvodák 
sokszínőségének 
további megırzése, 
megvalósítása 

Sokoldalú 
programkínálat, az 
alternatív óvodai 
nevelési program 
választhatóságának 
biztosítása. 

Fejlesztı programok Óvónık, 
Dajkák  

Folyamatos 

Sajátos nevelési 
igényő 
gyermekekkel való 
foglalkozás 

Egyenlı esélyek az 
iskolakezdéshez. 

Differenciált 
bánásmód 
 

Óvodavezetık, 
Óvónık, 
dajkák 

Folyamatos 

A 3-7 évesek óvodai 
elhelyezése iránti 
igény kielégítése 

100%-os óvodai 
elhelyezés. 

Iskolaérettség 
vizsgálata, 
Szakszolgálatok 

Óvodavezetık,  
Óvónık, 
Szakszolgálati 
munkatársak 

Folyamatos, az 
iskolakezdés 
elıtt 

Az óvodai felvételek 
és férıhelyek 
kihasználtságának 
folyamatos követése 

A férıhely 
kihasználtság 
optimalizálása az 
egyes intézmények 
adottságaira való 
tekintettel. 

Körzethatárok 
rugalmas alakítása a 
kerület demográfiai 
helyzetének 
alakulásához. 

Oktatási Iroda, 
Óvodavezetık 

Évente 



Belsı ellenırzési 
rendszer 
mőködtetése 

A folyamatos 
méréssel, értékeléssel 
képet kapni a 
hozzáadott értékrıl. 

Ellenırzés, mérés, 
értékelés 

Óvodavezetık  Évente  

A gyermekek 
fejlesztési 
igényeinek feltárása 
szakszerő 
diagnosztizálással, 
a kimenet mérése 
DIFER-módszerrel 

Idıben megtörténik a 
gyermekek, tanulók 
szőrése lehetıvé válik 
a korai fejlesztés. 

Szőrések, vizsgálatok Óvodavezetık, 
Ped. Szakszolgálat 

Évente 

 

 



Állapotfelmérés a Piroska Napköziotthonos óvodáról: 

 

Állapot  Javaslat  
Minıségfejlesztési tevékenység 

Folytatódik a minıségfejlesztés Comenius I. 
intézményi modell kiépítése. 
A partneri igénymérést-értékelést 
megismételték. 
A minıségirányítási szabályozók készítése 
folyamatban van. 

Folytatni kell a partnerközpontú mőködés kiépítését, az intézményi 
kulcsfolyamatok szabályozását. 

Mérés-értékelés 
Az intézmény értékelési rendszere jól átgondolt 
szempontok alapján készült el, objektív, 
mérhetı. 
A helyi értékelés rendszer kiterjed: 

− A pedagógiai tevékenységre; 
− A gyermekek fejlıdésére (input, 

output); 
− A dokumentumok elemzésére; 
Az intézményben egységes, jól követhetı és 
dokumentálható rendszer kiépítése történik. 

A mérés, értékelési gyakorlat során mérési eszköztár 
létrehozása, a nevelıtestület mérés-metodikai felkészültségének elısegítése 

 továbbképzésekkel. 
Trendelemzés, a gyermekek fejlettségének követése érdekében. 
Az ellenırzés, mérés, értékelés helyi gyakorlatának 

entált követése, tökéletesítése. 
A DIFER mérések folytatása az óvoda kimenet mérése a 

hozzáadott pedagógiai értéke összehasonlító elemzése 

 

 

Óvodánkra vonatkozó speciális elvárás: 

 

Minıségirányítási 
elvárások 

(Intézményi 
specialitások) 

Sikerkritériumok, 
várható eredmények 

Módszerek, eljárások 
Felelısök, 

közremőködık 

Megvalósítás 
gyakorisága, 

határidı 

Érzelmek cselekvésre 
ösztönzı motiváló 
ereje 

Kommunikációs 
képesség fejlıdése. 

Szerepjáték, bábjáték Óvodapedagógusok  Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

II.  ÓVODÁNK MINİSÉGPOLITIKÁJA 

II.1 Jövıképünk 

 
 
Mi a Piroska óvoda dolgozói olyan közösséggé szeretnénk válni, akik megújulásra készek, az 

európai igényeknek minden tekintetben megfelelnek, a pedagógiai feladataikat magas szinten 

ellátják, sikeresen mőködnek és a magyar erkölcsi normáknak megfelelı nevelı-oktató 

tevékenységet folytatnak. Olyan minıségi pedagógiai mőhellyé szeretnénk válni, melyre a 



fenntartója büszkeséggel tekint, akik a gyermekek, szülık, pedagógusok megelégedettségére 

tarthatnak igényt.  

 
Olyan óvodát szeretnénk: 

 
– Ahol továbbra is érték a gyermek, a játék tisztelete; 

– Ahol a gyermek kedvére és elegendıt mozoghat; 

– Ahol van idı az elmélyült beszélgetésekre; 

– Ahol az óvodások személyes törıdést is kapnak; 

– Ahol biztosított a velük való magas szintő foglalkozás; 

– Ahol a gyermekek otthon érzik magukat. 

 

Olyan intézménnyé szeretnénk válni, amelynek jellemzıi: 
 

– Az együttmőködı konfliktusmegoldó légkör; 

– A távlatokba látás; 

– A nyitottság, jó hangulat; 

– És továbbra is biztosított az egyének szakmai fejlıdése. 

 
Szeretnénk óvodánkat környezetünk számára egyre hasznosabbá, vonzóbbá, sikeresebbé 

tenni, valódi hozzáértést mutató, szakszerő, elhivatott munkával.  

 

II.2 Óvodánk küldetésnyilatkozata 

 

A Piroska óvoda dolgozói vagyunk, akik maximálisan gyermekszeretık, felelısséggel 

képviseljük a gyermekek érdekeit, jogait. Nevelıközösségünk szakképzett, felkészült, 

munkájuk iránt elhivatott, stabil, összeszokott, nyitott saját hagyományokkal rendelkezı. 

Küldetésünk, hogy utat mutassunk a gyermekeknek, hogyan lehet közösségben értékes idıt 

eltöltve, egymást szeretve, játékosan, sok új és jó tulajdonságot megismerni, magukévá tenni, 

önállóvá válni, egymást segítve és erısítve, testi-lelki harmóniát megteremtve. Az általános 

alapok fejlesztésén túl mindent megteszünk, hogy felismerjük, támogassuk a tehetséges 

gyermekeket, egyidejőleg segítsük az eltérı fejlıdési ütemőek felzárkózását.  

Jellemzı ránk a játékközpontú szemlélet, mely meghatározó nevelési céljaink elérésében. 

Gyermekeinknek széles körő tevékenységet biztosítunk, hogy lehetıséget adjunk 

tapasztalatszerzésre, ismereteik elmélyítésére, rendszerezésére.  



A 3., legkésıbb az 5. életévtıl az iskolába lépésig töltjük be az óvó-védı, szociális, nevelı, 

személyiségfejlesztı funkciókat. Elismerjük a családi nevelés elsıdlegességét, felelısségét. 

Valljuk, hogy a gyermek intelligenciája, viselkedése, viszonyai, érzelmi élete, szokásai fıként 

a családi minta szerint formálódnak. Óvodánk a családi nevelést segíti, megerısíti, kiegészíti 

a gyermekek érdekében.  

Az életre nevelünk, és segítjük, hogy a gyermekek egy jól megélt, teljes, igazi kisgyermekkor 

után kezdjék el a tanulást.  

 

Erre garancia, hogy: 

– Nyugodt, családias, szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket; 

– Sokféle játék és mozgáslehetıséget biztosítunk; 

– A fejlesztés menetét a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazítjuk 

(differenciált bánásmód); 

– Személyes példát mutatunk; 

– Olyannak fogadjuk el a gyermeket amilyen, és személyiségük minél teljesebb 

megismerésére törekszünk. 

Céljaink elérésében elkötelezettek vagyunk, s tudásunk legjavát adva végezzük munkánkat. 

Mindezekre biztosíték a felnıtt közösség összetartása, hivatástudata, szakmai felkészültsége 

és állandó önképzése, egymás segítése, elismerése, minıség iránti elkötelezettsége. 

 
II.3 Minıségcélok 
 

 

MINİSÉGI CÉLOK SIKERKRITÉRIUM INDIKÁTOR IDİTARTAM 

Kiemelt figyelmet 
fordítunk az érzelmi 
nevelésre és az egészséges 
életmódra 

• A gyermekek testileg, 
lelkileg egészségesek, 
érzelmileg 
kiegyensúlyozottak, 
nyitottak lesznek. 

• Fejlıdik a gyermekek 
szocializációja. 

• Megalapozódnak az 
egészséges életmód 
szokásai. 

• Gyermeki 
elégedettségmérés 
eredményei 

• HOP beválás vizsgálat  

Évente, illetve 4 évente 

Zökkenımentes óvoda-
iskola átmenet kialakítása 

• Megalapozódnak azon 
testi, lelki, szociális 
készségek, képességek, 
amelyek alkalmassá 
teszik a gyermekeket az 
iskolai életmód 
megkezdésére 

• DIFER 
• A gyermeki 

képességmérés adatai 

Évenként 



MINİSÉGI CÉLOK SIKERKRITÉRIUM INDIKÁTOR IDİTARTAM 

A gyermeki 
képességmérés 
megfeleltetése, a 
hozzáadott pedagógiai 
értékkel 

• A gyermek fejlıdése 
kimutathatóan 
emelkedı tendenciát 
mutat 

• A gyermeki 
képességmérés adatai 

3 év 

A közvetlen és a közvetett 
partnerekkel való 
kommunikáció, illetve a 
partnerek elégedettsgének 
fenntartása 

• Fennmarad a 
fenntartóval való 
pozitív kapcsolat 

• Fejlıdik az 
együttmőködés az 
információs rendszer 
hatékonyabbá tételével 

• Aktívabbá válik a 
családokkal való 
nyitott, segítı 
kapcsolat, nagyobb 
teret biztosítva az 
óvoda programjain 
való részvételre 

• Partneri 
elégedettségmérés 
eredményei 

• Az óvoda által 
szervezett 
programokon való 
részvételi arány 

• Web lap 
• Szóróanyag 

Folyamatos 

Szervezeti kultúra 
fejlesztése 

• Változik a 
szemléletmód 

• Javul a 
versenyképesség 

• Erısödik az 
elfogadottság, 
elismertség 

• Klímateszt 
• Éves beszámolók 
• Alkalmazotti 

elégedettségmérés 
eredményei 

4 évente 
Évente 

Óvodánk profiljának és a 
modern 
minıségpolitikának 
megfelelı képzettség 
elérése 

• Nı a pedagógusok 
szakmai kompetenciája 

• Célorientáltabbá válik 
a továbbképzések 
megválasztásának 
iránya 

• Továbbképzési terv 
• Beiskolázási terv 
• Továbbképzések 

területei 
• Alapképesítésen túl 

megszerzett oklevelek, 
minısítések száma 

5 év 
Évente 

A tárgyi feltételek és az 
esztétikus környezet 
folyamatos fejlesztése 

• Bıvül az udvar és a 
szertár felszereltsége 

• Befejezıdik a HACCP 
rendszer teljes 
kiépítése 

• Pályázat 
• Eszközfejlesztési 

költségvetés 
felhasználása 

• Alapítvány 

Folyamatos 

 

 

III.  ÓVODÁNK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 

 

III.1 A vezetés feladatai, elkötelezettsége, felelıssége 

 
Az intézményvezetı elkötelezettségét az alábbiak biztosításával mutatja ki: 

− Küldetésnyilatkozat, nevelési program, éves munkatervek készítése, a minıségpolitika 

meghatározása és végrehajtása; 



− A vezetı és a MK szoros szakmai együttmőködése; 

− Az intézmény mőködési rendjének, a folyamatos fejlesztés és a szervezeti kultúra 

fejlesztésének megvalósításához szükséges erıforrások biztosítása; 

− A teljes alkalmazotti kör meggyızése a téma fontosságáról, személyre szabott 

feladatok elvégzésére való ösztönzés; 

− A MK-rel való együttmőködés rögzítése a munkaköri leírásokban; 

− A kollegák erkölcsi, szakmai elismerése; 

− A továbbképzéseken való részvétel lehetıség és terv szerinti biztosítása; 

− Olyan belsı alkotókörnyezet megteremtése, ahol a munkatársak a szervezet céljaival, 

feladataival azonosulni tudnak; 

− Partnerközpontú szemlélet tudatosítása; 

− Értékelı beszámolók készítése az intézmény mőködésérıl. 

 

III.1.1 Vezetıi szándéknyilatkozat a minıségrıl 

Az intézmény vezetıje: 

– Biztosítja a szakszerő és törvényes mőködést, felel a takarékos gazdálkodásért; 

– Irányítja a pedagógiai munkát, mőködteti az intézmény ellenırzési, mérési 

értékelési és minıségirányítási programját; 

– Tiszteletben tartja a pedagógiai önállóságot, ügyelve arra, hogy az egységes 

szemléletmód ne sérüljön; 

– Kinyilvánítja, hogy a demokratikus vezetés gyakorlása során bevonja az 

alkalmazotti közösség tagjait az ıket érintı döntésekbe; 

– Biztosítja a megfelelı információáramlást; 

– Tudatosítja minden dolgozójában a közoktatásra vonatkozó jogszabályok, törvényi 

kötelességek, valamint a szakmai elvárások fontosságát. 

 
Az óvoda vezetése garantálja az alkalmazottak számára a Közoktatási törvény 19.§-ában 

meghatározott jogokat. Kollegáit, mint a pedagógiai közösség tagjait megbecsüli, emberi 

méltóságát és személyiségjogait tiszteletben tartja, nevelı-oktató tevékenységét értékeli és 

elismeri. 

 
Nálunk a minıségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak 

belsı- és külsı képzése, a minıségirányításai rendszer mőködtetése és folyamatos fejlesztése. 



A vezetés biztosítja a szükséges erıforrásokat és rendszeres vizsgálatokat tart a célok 

megvalósítása érdekében.  

 
Legfıbb céljának tekinti a partnerek elégedettségének biztosítását, ennek érdekében 

folyamatosan tájékozódik partnerei igényeirıl.  

 
Intézményvezetésünk elkötelezett a minıségirányítási programunk mőködtetésében. 

  

óvodavezetı óvodavezetı-helyettes 

 

minıségi kör vezetı     közalkalmazotti tanács elnöke 

 

 

III.1.2 Jogszabálykövetési szabályzat 

 
 

Célja: az intézményre vonatkozó törvények, jogszabályok, rendeletek, határozatok 

megismertetése, hozzáférhetısége. 

Kiterjed:  a teljes alkalmazotti körre. 

Dokumentumok: – Oktatási Közlöny 

– Közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabály 

– Munkatörvénykönyve 

– Fenntartói határozatok, rendeletek 

– SZMSZ és mellékletei 

– Fenntartói okirat (Alapító okirat) 

– Közalkalmazotti szabályzat 

– Helyi nevelési program 

– Minıségirányítási program 

– A Minıségi Kör SZMSZ-e 

– Egyéb helyi szabályzatok 

 

Dokumentumok helye:  a vezetıi iroda 

Megismerés módja:  a megjelenéstıl számított 30 napon belüli ismertetés értekezleten 

Dokumentumok használatának szabályai:  

– Belsı használatra elvihetı 3 napra; 



– Az elvitelt erre a célra rendszeresített füzetbe kell beírni; 

– Továbbképzéseken, szakmai anyagok készítéséhez szükség esetén 

felhasználható; 

– Külsı személy helyben olvasásra elkérheti 

Érvényessége:  5 év 

 

III.1.3  Ábra 

 

 

 



III.2 Óvodánk tervezési rendszere 
 

A tervezési feladatok meghatározásával és szabályozásával célunk az, hogy óvodánkban, mint 

szervezetben a munkánk kiszámítható, egymásra épülı és ellenırizhetı tevékenységekkel 

valósuljon meg. 

 

III.2.1 A tervezés szintjei és dokumentumai 

 

• Stratégiai szint 

− Vezetıi program  

− Minıségirányítási programból a minıségpolitika, a küldetés 

− Helyi nevelési programból, alapelvek, célok.  

 

• Operatív szint 

− Helyi nevelési program (Feladat, eszköz és tevékenységrendszer) 

− Minıségirányítási program (minıségirányítási rendszer fejezete) 

− Szervezeti és mőködési szabályzat 

 

• A megvalósítás napi szintje 

− Éves munkaterv 

− Csoportnaplók nevelési és ütemtervei 

− Megbízottak munkatervei 

 

 

 



III.2 Óvodánk tervezési rendszerének dokumentumai 

 

Dokumentum Tartalom Felelıs Értékelés, érvényesség 
HOP Az alapprogramnak 

megfelel 
Közoktatási törvény 
47.§-a 

Nevelıtestület Ha a törvény másképp nem 
rendelkezik, 5 évenként 
Évenként a nevelıtestületi 
értekezleten 

MIP Minıségpolitika 
Minıségfejlesztési 
rendszer 

Vezetı Ha a törvény másképp nem 
rendelkezik, 5 évenként 
Évenként a nevelıtestületi 
értekezleten 

SZMSZ Az 1994. 11/4. sz. 
törvény folyamatosan 
megjelenı többször 
módosított rendeletek 
alapján 

Vezetı Évenként 

Vezetıi 
pályázat 

Nevelési program 
Vezetıi program 

Vezetı A vezetıi ciklus befejezése 
elıtt 

 
 
 
Stratégiát lebontó operatív tervek 
 
 
Dokumentum Tartalom Felelıs Értékelés 

Éves munkaterv 
Ellenırzési terv 

Elızı év értékelése,  
új nevelési év feladatai, 
MIP, HOP, 
SZMSZ változásai 

Vezetı Nevelıtestület 
Vezetı 

Éves 
minıségügyi 
feladatok terve 

Aktuális feladatok, 
szabályzatok esetleges 
javítása 

Minıségi kör 
vezetıje 

Alkalmazotti közösség 

Gyermekvédelmi 
munkaterv 

Hátrányos helyzető 
gyermekek felmérése 

Gyermekvédelmi 
felelıs 

Vezetı 

Nevelési terv 
Csoportnapló 

Nevelési területek Csoportos 
óvónık 

Óvónık 
Óvodavezetı 

Ütemterv Gyermeki tevékenységek Csoportos 
óvónık 

Óvónık 
Óvodavezetı 

Személyiséglap Anamnézis,  
Diagnosztika 
Fejlesztési terv 
Családlátogatás 
tapasztalatai 

Csoportos 
óvónık 

Csoportos óvónık 

 

 



Szervezeti mőködés tervezése 

 

Dokumentum neve Tartalma Felelıs Érvényessége 
Határidı 

SZMSZ  mellékletei    

Munkáltatói feladatok 
tervezése  
 

Munkavédelmi szabályzat, Tőzvédelmi 
szabályzat, Szabadságolási terv,  
Új dolgozó segítése, Átruházott 
jogkörök, 

Óvodavezetı 
Munkavédelmi 
felelıs 
Tőzvédelmi 
felelıs 

 

Gazdálkodási tervezés  

 

Költségvetés tervezése, Selejtezési, 
leltározási, egyéb gazdálkodási tervek, 
Étkeztetés, Beszerzés, felújítás, 
karbantartás tervezése, Továbbképzési 
terv, Humánerıforrás tervezése. 

Óvodavezetı 
Megbízott 

1 év  

 
 
Ellenırzési tervek 

 

Dokumentum neve Tartalma Felelıs Érvényessége 
Határidı 

Belsı ellenırzési 
tervek 

Pedagógiai 
Tanügy-igazgatási 
Munkáltatói  
Gazdálkodási 
Egyéb 

Óvodavezetı és 
megbízottak 
 
 

1 év 

Intézményi önértékelés 
terve 

 

Lásd: III.5.3.3 Óvodavezetı 
 
 

4 év 

Fenntartói ellenırzések 
terve 

(ÖMIP-ben rögzített)  

Törvényességi  
Gazdálkodási 
Szakmai 
 

Fenntartó 
 

4 évente 

 

Az óvodában a belsı ellenırzés az éves szintre lebontott ellenırzési tervek szerint történik. 

Az ellenırzést az óvodavezetı és az általa megbízott felelısök végzik meghatározott 

feladatmegosztással. 

Az ellenırzésrıl írásos feljegyzés készül, melyet az ellenırzésért felelıs készít, az ellenırzött 

pedig aláírásával igazol. 

Az ellenırzésekrıl a felelısök beszámolnak az óvodavezetınek. Intézkedési joga csak az 

óvodavezetınek van. 

 

 
 



III.2.3 Stratégiai tervezés szabályozása 
 

A folyamatleírás célja 

A stratégiai tervezésben rögzítjük az óvoda célrendszerének meghatározását, valamint a 

mőködését hosszú távon meghatározó dokumentumok elkészítésének rendjét, tartalmát, ezek 

egymáshoz való viszonyát. 

A célrendszer biztosítja a minıségpolitika, illetve a minıségpolitika megvalósulását szolgáló 

stratégia kialakítását és a partneri igények figyelembevételével történı folyamatos 

aktualizálását. 

 

Alkalmazási terület 

Az óvodánk teljes szervezetére vonatkozik a minıségirányítási és stratégiai döntésekkel 

kapcsolatos kérdésekben. 

 

Hivatkozások 

Közoktatási Törvény 

Helyi nevelési program 

Partneri igények és elégedettség  

 A folyamatleírás tartalma 

● A minıségpolitika, a küldetés, a jövıkép és a stratégia (rövid- és hosszú távú célok) 

kidolgozása. 

Óvodánk teljes tevékenységére, a partnereink számára végzett szolgáltatásainkra vonatkozóan 

arra keressük a választ, hogy mi az erısségünk, gyengeségünk, milyen lehetıségeket 

használhatunk ki, és milyen külsı tényezık fenyegetnek. A válasz megadásához adatgyőjtést 

végzünk. 



 A stratégia meghatározásához az óvodavezetés a kérdésekre adott válaszokat az ábra szerint 

rendszerezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Az erısségek és lehetıségek kategóriában képzıdött megállapításokat össze kell vetni a 

gyengeségek és a fenyegetettségek kategóriában szereplı állításokkal (SWOT analízist kell 

végezni). 

Az erısségeinkre építve a vezetés meghatározza, kidolgozza az intézmény küldetését 

(misszióját), a veszélyekre támaszkodva jövıképét (vízióját).  

A Küldetésnyilatkozat és a Jövıkép figyelembevételével dolgozza ki a céljainak keretét 

nyújtó Minıségpolitikát. 

. 
A Minıségpolitikát, a Küldetésnyilatkozatot, a Jövıképet, a Stratégiai célrendszert és az Intézkedési terveket az 
óvodavezetı hagyja jóvá. 
 
A helyi nevelési program összhangja a minıségpolitikával és a stratégiai célrendszerrel 

A helyi nevelési programunk nevelı tevékenységünk legfontosabb irányító dokumentuma, 

SSttrraattééggiiaa  

Hosszú távon 
megszüntetendı 
problémák 
=> Hosszú távú cél 

Azonnal 
megszüntetendı 
problémák 
=> Rövidtávú cél 

Jövıkép (vízió) 

GGyyeennggeessééggeekk VVeesszzééllyyeekk  

EErrııssssééggeekk  LLeehheettııssééggeekk  

Jelen – küldetés 
(misszió) 

MMiinnııssééggppoolliittiikkaa  



melyet a Közoktatási Törvény alapján, a lehetıségeink és a helyi igények figyelembevételével 

dolgozott ki, és fogadott el a nevelıtestület. 

 
Az óvodavezetés feladata, hogy biztosítsa a minıségpolitika, a küldetésnyilatkozat, a jövıkép 

és a stratégiai célrendszer összhangját a nevelési programmal. Ennek érdekében, az elızıekre 

vonatkozóan vizsgálja az óvodavezetés: 

− a pedagógiai alapelveit, 

− gyakorlatát, 

− nevelési és ütemterveit, 

− mőködésének feltételeit. 

● A minıségpolitika, a küldetés, a jövıkép és a célok tudatosítása. 

A munkatársakkal - a kidolgozást, illetve átdolgozást követıen - az óvodavezetı ismerteti a 

minıségpolitikát, az intézmény küldetését és jövıképét. A tudatosítás érdekében nyilvánossá 

teszi. 

 

A minıségpolitika, a küldetés, a jövıkép és a célok változása esetén a munkatársakat a 

változást követı két munkahéten belül tájékoztatja az óvodavezetı. 

 
● A célok teljesülésének nyomon követése 

A minıségfejlesztési vezetı feladata az intézkedési tervben rögzített feladatok határidıre való 

teljesítésének és a kitőzött sikerkritériumoknak való megfelelés folyamatos figyelemmel 

kísérése. A megfelelıen végrehajtott feladatokat aláírásával és a teljesítési dátum 

feltüntetésével igazolja az intézkedési terven. 

A rövid távú célok teljesülésének értékelése a vezetıi értekezleteken történik, melyen a 

vezetıség tagjai vesznek részt. 

A vezetıi értekezletek határozatait az óvodavezetı helyettes rögzíti. A célok elmaradása 

esetén a minıségfejlesztési vezetı feladata az érintettek bevonásával meghozni a szükséges 

intézkedéseket. 

 
III.3 Az óvoda mőködésének rendszere 
 

III.3.1  A dolgozók kiválasztása, betanítása 



Célunk olyan eljárás mőködtetése az óvodában, mely optimális személyi feltételrendszert 

biztosít a nevelési programban meghatározott nevelı, fejlesztı tevékenységek elvégzéséhez, a 

küldetésünk megvalósításához. 

 

Az eljárást alkalmazzuk az 

• óvodapedagógusok felvételénél, 

• pedagógiai munkát segítık felvételénél, 

• egyéb dolgozók felvételénél. 

 

Hivatkozások 

Közalkalmazotti Törvény 

Közoktatási Törvény 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

 
 
 
Az eljárás tartalma 

Az Éves munkaterv része a személyi feltételek áttekintése: az adott nevelési év változásait figyelembe véve 

elemezni a meglévı emberi erıforrást. Amennyiben új dolgozó felvételére van szükség, az óvodavezetı 

átgondolja: 

- milyen feladatra hiányzik az ember? 

- belsı átcsoportosításra van-e lehetıség? 

 

Az óvodavezetı az érintett közvetlen munkatárssakkal egyezteti a munkaköri, szakmai 

elvárásokat. 

A beérkezett pályázatokat összegyőjti az óvodavezetı és az elıre elkészített   szempontsor 

szerint sorrendet állít. 

A kritériumoknak megfelelı pályázót az óvodavezetı személyes elbeszélgetésre hívja be, 

amin részt vesz az óvodavezetı helyettes és a pályázó leendı munkatársa is. 

 

Alkalmasság Feltétel 

Jogi alkalmasság A törvényben megszabott iskolai végzettség, 

erkölcsi bizonyítvány. 

Egészségügyi alkalmasság Érvényes egészségügyi kiskönyv 

 



A döntés elıtt használjuk az objektivitásra törekvı kiválasztási módszereket: 

• interjú, 

• referencia, 

• életrajzi adatok, 

 

A személyes beszélgetéskor az óvodavezetınek és helyettesének vizsgálnia kell a következı 

területeket: tudás, képesség, készség, személyes irányultság, személyiségvonások, fizikum. 

 

A pályázó számára nyugodt körülményeket kell biztosítani a beszélgetésre, rendelkezésére 

kell bocsátani a nevelési programot, a minıségirányítási programot, és lehetıséget kell adni 

az óvoda bejárására. 

A felvételrıl a vezetı dönt. Az óvodatitkár feladata a kiértesítés postázása. 

A vezetı Munkaszerzıdést köt a pályázat nyertesével a jogszabálynak megfelelıen. Ezzel egy 

idıben az új munkatárs Munkaköri leírást is kap.  

 

Betanulási rend 

Az alkalmazásra kerülı új munkatársat a feladatának megfelelı oktatásban kell részesíteni. A 

betanulás után minısíteni kell ıt. Az oktatás tematikáját a munkakörre lebontva kell rögzíteni. 

A betanításért az óvodavezetı helyettes a felelıs. 

A szakterület részletes megismertetése, az ott folyó munka bemutatása a közvetlen munkatárs 

feladata az elsı évben. Formája: csoportlátogatás, konzultáció, dokumentumelemzés.  

 

3.2.2 Humán erıforrás fejlesztése 

Óvodánkban önképzéssel, belsı- és külsı továbbképzéssel biztosítjuk a dolgozók szakmai 

fejlıdését. 

A továbbképzések rendjét továbbképzési tervben rögzítettük.  

• A továbbképzések irányát: a nevelési programból kiemelt területek, a 

minıségirányítási rendszer mőködtetésével kapcsolatos feladatok, valamint az egyéni 

érdeklıdés határozza meg. Ehhez az ütemtervet évente készítjük a nevelıtestület 

véleményének és javaslatainak figyelembevételével. A belsı továbbképzés a teljes 

alkalmazotti körre vonatkozik. 



• A külsı továbbképzéseket az 5 évre készített továbbképzési szabályzat 

tartalmazza. Ennek figyelembevételével készítjük el évente a beiskolázási tervet. 

 
 

III.3.3 Ösztönzı rendszer mőködtetése 
 
Cél az, hogy minden munkatárs ismerje a munkája értékelésének, ösztönzésének rendjét. 

Az ösztönzı rendszer mőködtetésénél figyelembe kell venni a belsı és a külsı környezet által 

kínált lehetıségeket.  

Jogszabályban biztosított lehetıségek 

• A minıségfejlesztési munkát, és a minıségi munkavégzést a 3/2002 

(II.15.)OM rendelet szerint lehet anyagilag elismerni. Felelıs: az óvodavezetı 

• A Továbbtanulással biztosított elımeneteli rendszer (156/2001.(IX.12) 

Kormányrendelet) is ösztönzı hatású: 

– Szakvizsga megszerzése által elılépés G fizetési osztályba. 

– 7 évenkénti továbbképzés után a bérbesorolásban való elırelépés várakozási 

idejének csökkentése. Felelıs: óvodavezetı 

• Jubileumi jutalom a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. 

Felelıs: óvodavezetı 

 
 

Helyi ösztönzı szabályozások 
 
Tervezzük egy olyan díj létrehozását, melynek célja az erkölcsi elismerés. A díjat minden 

évben egy pedagógus és egy pedagógiai munkát segítı személy kaphatja. A díj odaítélésérıl a 

teljes alkalmazotti közösség titkos szavazással dönt, a szempontsor pontozásos értékelése 

alapján. A díjátadás megszervezése a Közalkalmazotti Tanács vezetıjének a feladata.  

Belsı karrier út 

Vezetıi, középvezetıi megbízatásokkal érvényesíthetı. 

− Óvodavezetıi megbízás (pályázattal) 

− Óvodavezetı helyettesi megbízás (nevelıtestületi szavazással) 

− Munkaközösség vezetıi megbízás (nevelıtestületi szavazással) 

− Minıségfejlesztési csoportvezetıi megbízás (óvodavezetıi megbízással) 

 
 
 



III.4 Az óvoda ellenırzési rendje 
 

Az ellenırzés az óvodai normáknak való megfelelést vizsgálja. A rendszeres és szabályozott 

ellenırzés, értékelés csökkenti a szubjektivitást és az ötletszerő döntéshozatalt.  

 

Az ellenırzés és 
értékelés formája 

Az ellenırzés és 
értékelés tárgya, 

tartalma 

Az ellenırzésre, 
értékelésre jogosult 

Az ellenırzés, 
értékelés 

megrendelıje 
 
Törvényességi 
 

 
Fenntartó 
 

Szakmai-pedagógia A fenntartó által 
megbízott szakértı 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 Külsı 

Szakhatósági ÁNTSZ 
Fogyasztóvédelmi 
felügyelıség, 
Számvevıszék, 
Munkaügyi 
fıfelügyelet, 
Gyámhatóság 

Oktatási Miniszter, 
fenntartó, Kisebbségi 
Önkormányzat, 
Jegyzı 

Szakmai-pedagógiai Szakértı, 
intézményvezetı, helyi 
szabályozás szerint 
(helyettes, 
munkaközösség 
vezetı, 
minıségfejlesztési 
vezetı 

Intézményvezetı, 
Pedagógus, Szülı 

 
 
 

Belsı 

Törvényességi 
munkáltatói 
gazdálkodási 
Tanügy-igazgatási 

Intézményvezetı, 
Intézményvezetı 
helyettes, 

 

 

III.4.1 Belsı ellenırzési rend 
 

A belsı ellenırzés alapelvei 

Segítse – a mindenkori követelményeknek megfelelıen – a költségvetési szerv 

tevékenységét, a gazdálkodási fegyelem állandó fenntartását, a mőködés során felmerülı 



helytelen intézkedések kellı idıben való feltárását. 

Elımozdítsa a rendelkezésre álló eszközökkel való hatékony gazdálkodást, a munkavégzés 

magasabb szintre emelését – az egész tevékenységet figyelemmel kisérve – a helyes döntések 

meghozatalát. 

Tárja fel a belsı tartalékokat – ezzel járuljon hozzá a feladatok legésszerőbb megoldásához-, 

azokat a tényezıket, amelyek gátolják a takarékos gazdálkodást, s így optimalizálja a 

közpénzek felhasználását. 

 

A belsı ellenırzés célja 

Biztosítsa a vezetés hatékonyságát, valamennyi tevékenység során az utasítások betartását, 

a vagyon védelmét, a szabálytalanságok felfedezését, a felelısség megállapítását, a pénz- 

és az eszközgazdálkodás szabályszerőségét. 

A belsı ellenırzési rendszer célja 

A szakmai tevékenységgel összefüggı fı feladatok megoldása. 

A gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenırzési feladatok. végzése (Munkaerı- és 

bérgazdálkodás, készlet- és energiagazdálkodás, tárgyi- eszközgazdálkodás, érdekeltségi 

rendszer.) 

A számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggı ellenırzési feladatok ellátása. 

A vagyonvédelemmel összefüggı ellenırzési feladatok érvényesítése 

 

Az ellenırzés szintjei 

Vezetıi ellenırzés: a vezetıi irányító munka szerves része, a döntés elıkészítés alapja. 

A tevékenység folyamatába épített ellenırzés.  

A különbözı munkafolyamatok szabályozása. 

Az ellenırzési terv és tartalma 

Témaellenırzés: aminek során több korcsoportnál azonos jelegő feladat végrehajtását, a 

gazdálkodás egyes területeit, valamely jogszabály alkalmazását vizsgáljuk. 

Célellenırzés: egy feladat végrehajtásának valamely körülhatárolt kérdéseinek, illetıleg 

jogszabály alkalmazásának egy adott körben történı érvényesülését vizsgáljuk. 



Utóellenırzés: aminek során egy korábbi ellenırzés alapján tett intézkedés végrehajtása kerül 

vizsgálatra. 

 

Ellenırzési program   (3. sz. melléklet) 

Az ellenırzési program az alábbiakat tartalmazza: 

− Az ellenırzés jellegét, célját és az ellenırizendı szervezeti egység megnevezését. 

− Az ellenırzés feladatainak részletes meghatározását. 

− Az ellenırzést végzı személyt, az ellenırzési idıszak megjelölését, az ellenırzés kezdı és 

befejezı idıpontját, továbbá a programot kiadó vezetı aláírását. 

 

Az ellenırzés végrehajtása  

Az ellenırzést a tények alátámasztására szolgáló eszközök felhasználásával kell lefolytatni.  

Az ellenırzést végzı személy felelıs megállapításai helytállóságáért és 

megalapozottságáért. 

Az ellenırzést végzı személy a vizsgálatot úgy köteles lefolytatni, hogy az a folyamatos 

munkavégzést lehetıleg ne zavarja. 

Az ellenırzés indokolt esetben egy ízben, legfeljebb 30 nap idıtartamra megszakítható. A 

megszakításról az érintetteket értesíteni kell. 

 

Az ellenırzés megállapításainak írásba foglalása 

Az ellenırzés megállapításait jelentésbe foglaljuk. 

A jelentés tartalmazza: 

− Az ellenırzött szervezeti egység megnevezését. 

− Az ellenırzött szervezeti egységnél észlelt hiányosságokat. 

− A hiányosságok okait és következményeit. 

− Jogszabálysértés esetén a megfelelı jogszabályokat vagy rendelkezéseket, az elıremutató, 

máshol is felhasználható megállapításokat és hasznosításukhoz szükséges javaslatokat. 

 

Az ellenırzési megállapítások hasznosítása 

Az ellenırzés megállapításai alapján a szükséges intézkedéseket, mint vezetı elrendelem. 

Az ellenırzés tapasztalatait a befejezést követı egy hónapon belül megtárgyaljuk. 



Ellenırzés területei 

− A pedagógiai munka ellenırzése 

− A HOP-ban kitőzött célok gyakorlati megvalósulásának ellenırzése 

− A dokumentációk ellenırzése 

− Mőködéssel kapcsolatos ellenırzés 

− Aktuális problémák ellenırzése 

 

Ellenırzésre jogosult személyek 

− Az óvodavezetı 

− A óvodavezetı-helyettes 

− A minıségi kör vezetıje 

 

Az ellenırzés folyamata 
 
− Az alapdokumentumok ellenırzése a közoktatási önellenırzési kézikönyv 

segítségével. 

− Ellenırzéssel összefüggı információk rendszerezése. 

− Ellenırzési program elkészítése. 

− Vezetıi feladatterv elkészítése. 

− Ellenırzés lefolytatása. 

− Az ellenırzés eredményeinek összegzése. 

− Az ellenırzés eredményeire épülı intézkedési terv elkészítése. 

− Az intézkedések végrehajtása. 

− Az intézkedések eredményének értékelése. 

− A szükséges korrekciók végrehajtása. 

 

 



III.5 Az óvoda mérési, értékelési rendje 

III.5.1 A gyermek egyéni fejlesztésének mérése, értékelése, (folyamatleírás) 

Célja:  

● a gyermekek képességeinek megismerése annak érdekében, hogy mindenkit a saját 

fejlıdési ütemének megfelelı fejlesztésben részesítsünk.  

● A gyermeki képességmérés megfeleltetése a hozzáadott pedagógiai értékkel 

Hivatkozás: Közoktatási Törvény 1993. évi  LXXIX  

  HOP 

  Dr. Hegyi Ildikó: Fejlıdési lépcsıfokok óvodáskorban 

Dokumentumok: csoportnapló 

  anamnézis  (4. számú melléklet) 

  diagnosztika  (5/A – 5/D számú melléklet) 

  fejlesztési terv  (6. számú melléklet) 

  családlátogatás feljegyzései 

  gyermekek munkáiból mintavétel 

  tájékoztató a gyermekek fejlettségérıl  (7. számú melléklet) 

Kiterjed: a nevelıtestületre 

Érvényesség: a gyermek óvodás éveire 

Bevezetése: 2007. szeptember 1.  felmenı rendszerben 

Folyamata: 

1. A gyermek beíratása az óvodába 

2. Új óvodásoknak összevont szülıi értekezlete 

3. Lehetıvé tesszük, hogy a gyermekek a nyár folyamán ismerkedjenek az óvoda 

környezetével, illetve az óvodapedagógusokkal 

4. Anamnézis felvétele családlátogatás, illetve fogadóóra keretében 

5. A gyermek aktuális fejlettségi szintjének megállapítása az általunk használt 

diagnosztikai eszközök segítségével, a hozzáadott pedagógiai érték megjelenítésével 

november 30. 



6. A tapasztalatok összegzése a csoportban dolgozó óvónık által, trendelemzések    

január 31. 

7. A kapott eredmény ismertetése a szülıvel február 28. 

8. Szükség szerint fejlesztési terv készítése, egyszerre egy gyermeknél, egy területre 

koncentrálva az eredmény eléréséig 

9. A fejlesztések megvalósításának ismertetése a szülıvel folyamatosan  

10. Iskolára való felkészültség mérése DIFER- módszerrel az iskolába lépı 

nagycsoportosok esetében január 31. 

 

 

A mérés értékelés  
megnevezése 

A vizsgálat  
módszere 

A vizsgálat  
idıpontja 

A vizsgálatot végzı 
személy 

Indikátorok Összehasonlítás, elemzés Október 15. Óvodavezetı 

Gyermeklétszám 

Humán erıforrás 

Tárgyi erıforrás 

   

Anamnézis Kérdıív Óvodakezdéskor Óvodapedagógusok 

Bemeneti mérés Kiscsoport:  
november 30. 

Követı mérés 

Középsı csoport: 
november 30. Kimeneti mérés 

Megfigyelés, mérés, 
gyermekrajz elemzés 

Nagycsoport: 
november 30. 

A gyermek 
fejlettségének 
vizsgálata 

Iskolára való 
felkészültség 
mérése 

DIFER Nagycsoport: január 
31. 

Óvodapedagógusok 

Diszlexia vizsgálat* Mérés Folyamatos Logopédus 

Iskolaérettségi elıszőrés* Mérés Október 31. Pszichológus 

Iskolaérettségi szőrés* Mérés Március 30. Pszichológus 

Nevelési év értékelése Elemzés Június 15. Óvodavezetı 
Óvodapedagógusok 

*  Nem érinti a teljes gyermekpopulációt 



III.5.2 Humán erıforrás értékelése 

Célja: az értékelt személy fejlıdésének elısegítése a képességek 

kibontakoztatása.  

 a célok, feladatok teljesítésére ösztönzés 

 a munkavégzés hatékonyságának emelése 

Az értékelés vezérelvei: 

− a gyermekek tisztelete, fı tevékenységének, a játéknak a biztosítása 

− a szülıkkel való együttnevelés 

− a HOP-ban megfogalmazott értékek és célok teljesítése 

− a tudás folytonos gyarapítása 

− a csoportért, az egyénekért végzett együttmőködés szintje 

− lelkiismeretes munka, kezdeményezés, innováció 

− megbízhatóság, pontosság, tisztesség 

Az értékelés alkalmai az óvodában:  

− idıszakos értékelés 

− tanévzáró értékelés 

− minıségi bérpótlék 

− jutalmazás 

− kitüntetés 

− várakozási idı csökkentése 

− szakirányú továbbképzési szak elvégzése utáni átsorolás 

 

Belsı értékelési rendszer mőködtetése 

A munkakörök és az éves feladatok meghatározásakor törekedni kell arra, hogy az 

óvodavezetı pontosan meghatározza a teljesítés feltételeit, kritériumait. A sikeres 

munkavégzést eredményekhez, tényekhez kell kötni, melyek megléte az értékeléskor 

vizsgálható. 

Az önértékelés szempontjainak meghatározása 

Az önértékelés általános szempontjait az alapdokumentumokban (HOP, MIP) 



megfogalmazott elvárások alapján kell összeállítani, a speciális szempontokat a munkaköri 

leírások tartalmazzák. Az önértékelési kérdıívet a minıségfejlesztési csoport készíti el. 

Az önértékelés célcsoportjai: 

• Óvodavezetés 

• Óvodapedagógusok 

• Pedagógiai munkát segítık 

• Egyéb alkalmazottak 

 

Értékelı hatáskörrel az alábbi beosztású munkatársak rendelkeznek: 

• Óvodavezetı 

• Óvodavezetı helyettes 

• Munkaközösség vezetı 

• Minıségfejlesztési csoportvezetı 

Az értékelés megvalósítása 

• Az értékelés folyamatában a célcsoport minden tagja önértékelést végez 

évente.  

• Ezen kívül a hatáskörrel rendelkezı vezetık bekapcsolódnak a szakmai – 

pedagógiai és intézményi munka értékelésébe. 

• Az 5 éves vezetıi ciklus alatt minden pedagógusról és közvetlen 

munkatársról minısítés készül. A minısítés alapjául a Közoktatási törvény és az arra 

épített Minısítési szempontsor szolgál. A minısítés ütemezését az óvodavezetı készíti el. 

 

III.5.3 Az óvoda mőködésének értékelése 

Partneri igény és 
elégedettségmérés 

Mérés, elemzés Partneri mérés 
szabályzata szerint 

MIP vezetı  
Támogató csoport 

Szervezeti kultúra állapot 
mérése 

 4évente MIP vezetı 
Támogató csoport 

MIP éves értékelése Mérés, elemzés Június 15. MIP vezetı 

MIP felülvizsgálata Mérés, elemzés 4 évente MIP vezetı 
Támogató csoport 

HOP beválás vizsgálata Mérés, elemzés 4 évente MIP vezetı 
Munkaközösség vezetıi 
Nevelıtestület 



Partneri igény és 
elégedettségmérés 

Mérés, elemzés Partneri mérés 
szabályzata szerint 

MIP vezetı  
Támogató csoport 

Irányított önértékelés Mérés, elemzés A vezetıi ciklushoz 
igazítva 

MIP vezetı  
Támogató csoport  
Alkalmazotti kör 

 

Az óvodavezetés évente végzi az intézmény mőködésének értékelését, melyen átfogóan 

értékeli a kitőzött célrendszer teljesülését. Az értékelés célja megvizsgálni, hogy a kiépített és 

mőködtetett minıségirányítási rendszer megfelel-e a minıségirányítási programban 

megfogalmazottaknak, hogy az óvoda ,illetve egyes folyamatai milyen hatékonysággal 

mőködnek, merült-e fel igény a mőködés módosítására. 

Az óvodavezetés az alábbi szempontok alapján megvizsgálja a mőködés gyakorlatát, a 

folyamatos alkalmasság, a szabályozásnak és partneri elvárásoknak való megfelelés és 

hatékonyság biztosítása érdekében. A mőködés értékelését a vezetıségi értekezlet résztvevıi 

végzik. Szükség szerint meghívhatók a belsı ellenırzést végzık vagy más munkatársak, akik 

az értékeléshez fontos információt adhatnak. 

 
Az átvizsgálás bemenı adatai: 

− vezetıi ellenırzés eredményei, 

− a partnerektıl származó visszajelzések, 

− tanévzáró értékelı értekezlet eredményei, 

− javító, fejlesztı (megelızı) tevékenységek eredményei, 

− a korábbi értékelések során meghatározott intézkedések megvalósulásának vizsgálata, 

− az esetlegesen megváltozott körülmények számbavétele, 

− a minıségfejlesztési munka eredményei. 

 

Az átvizsgálás kimenı adatai: 

− a minıségirányítási rendszer és folyamatainak tökéletesítése 

− a szolgáltatásnak a partnerek követelményeihez kötıdı tökéletesítése 

− a szükséges erıforrások  

 

Az átvizsgálás tárgyát képezik: 

− A Minıségirányítási program 

− A minıségirányítási rendszer mőködési feltételei, 



− Beruházási, fejlesztési javaslatok véleményezése, 

− A minıségstratégia, 

− A munkahely, beosztás, követelmények elfogadása, 

− A nevelési terv véleményezése, beszámoltatás, 

− A nevelés hatékonysága, 

− A minıségirányítási rendszer minısítése, 

− A megrendelıi reklamációk, belsı vizsgálata, 

− A partneri elégedettség-elégedetlenség alakulása, elemzése, 

− A minıségjavító munkák beindítása, ellenırzése 

− Helyesbítı, illetve megelızı tevékenységgel kapcsolatos megoldási tervek 

megbeszélése, feladatok kiosztása, az elvégzett munka elemzése, értékelése. 

 

A minıségirányítási vezetı feladata, hogy beszámoljon a vezetınek az intézkedési tervben 

megfogalmazottak megvalósulásáról, eredményeirıl, melyet a vezetı aláír és véleményez.  

Az értékelésen hozott intézkedések végrehajtását a minıségirányítási vezetı folyamatosan 

ellenırzi. 

 

III.5.3.1  A partneri igény és elégedettség mérésének szabályzata 

A folyamatleírás célja 

A partnerek, az intézmény tevékenységében érdekeltek azonosítása, igényük és 

elégedettségük mérésének a szabályozása. 

 

Alkalmazási terület, folyamatgazda 

Az intézmény valamennyi partneri kapcsolatára vonatkozóan szabályozza a partnerek 

azonosítását, mérések végzésének gyakoriságát és a végrehajtás módszerének meghatározását.  

 

Hivatkozások 

Minıségirányítási Kézikönyv  

COMENIUS 2000 Intézményi II. modell  1.2 fejezet 

Alkalmazott COMENIUS módszertanok győjteménye 

Stratégiai tervezés  



Kommunikáció a partnerekkel  

 
Gyakoriság: évente 

A folyamatleírás tartalma 
 
• A partnerek, érdekeltek azonosítása 

Intézményünk azonosította érdekelt feleit, partnereit, akiket a Partneri nyilvántartásban 

tartunk számon. 

A partnerek azonosításának felelıse a minıségfejlesztési vezetı. Elıször az ı irányításával a 

minıségfejlesztı csoport meghatározza a közvetlen és a közvetett partnerek körét. Ezt a nem 

végleges változatot partneri nyilvántartás formátumban rögzítik, mely tartalmazza a partnerek 

prioritását és a mérés gyakoriságát, módját. A partnerlista tartalmazza a partnerek 

képviselıinek nevét és elérhetıségét. 

A nyilvántartásban levı adatokat minden tanév szeptember15-ig áttekintjük, szükség esetén 

módosítjuk. 

A partneri nyilvántartásban rögzíteni kell az adott partner megkérdezésének módját (kérdıív, 

interjú, stb.) és gyakoriságát. 

 
• A partnerek igényeinek, elégedettségének és elégedetlenségének mérése: 

− Igények meghatározása 

Az intézmény stratégiai célkitőzéseinek figyelembevételével az intézményvezetés 

meghatározza, - a vizsgálati igényt megjelölve -, a megkérdezendık körét, gondoskodva arról, 

hogy a kapott információk segítsék a leghatékonyabb szervezési és vezetési eszközök 

megtalálását, az intézmény által megfogalmazott célok elérése érdekében. 

 

Az alkalmazandó kérdıívek megfogalmazása, tesztelése és tökéletesítése 

A minıségfejlesztési vezetı felel a vizsgálandó célcsoportok számára megfelelı kérdıívek 

kidolgozásáért. A kérdıíveket a minıségfejlesztı csoport dolgozza ki, és az intézményvezetı 

hagyja jóvá. 

Az intézmény a partnerek igényeinek és elégedettségének meghatározását az alábbiak szerint 

határozza meg. A felméréshez a következı kérdıíveket, interjú- kérdéslistákat használjuk: 

• Óvodai szülıi igény- és elégedettség 

• Óvodás gyermek igény- és elégedettség 



• Óvodapedagógusi igény- és elégedettség 

• Munkatársi igény és elégedettség 

 
– Mintavétel 

A felmérésben csak azokat a közvetlen partnerek kérdezzük meg, akik minimum 1 éve 

kapcsolatban vannak intézményünkkel. 

A mintavétel az óvoda csoportjaiban történik,  a gyermekek és szüleik körében. 

Adott csoportból a létszám fele alkotja a reprezentálók körét. Akiket a következı módon 

választunk ki: a mintavételkor a névsor szerinti minden második gyermeket választjuk ki. A 

gyermek hiányzása esetén a fennmaradó gyermekek névsor szerinti újraelosztásánál ugyanez 

a szabály. 

Amelyik gyermek bekerült a mintába, annak a szülei automatikusan a szülıi minta képviselıi 

lesznek. 

Intézményünkben dolgozó valamennyi pedagógussal és pedagógiai munkát segítı 

munkatárssal elvégezzük a kétévenkénti mérést.  

• A kérdıívek kitöltése és kiértékelése 

A minıségfejlesztési vezetı felel a partnerek megszólításának, tájékoztatásának és a kérdıív 

kitöltésére történı felkérésének megszervezéséért, illetve a munkatársak felkéréséért, 

felkészítéséért. 

A gyermekekre, és szülıkre vonatkozóan a felmérést közvetlenül az adott csoport óvónıi 

irányítják. 

A partnerek a kérdıíveket név nélkül töltik ki. Minden eszközzel, meggyızıen biztosítani kell 

ıket a közremőködıknek, hogy személyükkel nem kívánják közvetlen kapcsolatba hozni az 

eredményt sem az adott csoport nevelıi, sem az intézmény vezetése. 

A minıségfejlesztési vezetı felel a kérdıívek kiértékeléséért. 

• Az elemzés, rangsorolás, prioritások meghatározása a minıségfejlesztı 

csoport közremőködésével történik.  

Az elemzéssel nyert információkat felhasználjuk 

− Intézményünk stratégiai tervezéséhez  

− A pedagógiai program felülvizsgálatához, módosításához  

− A partnerkapcsolatok irányításához  



− Az éves munkaterv készítéséhez  

Minden mérést azért végzünk, hogy elegendı információnk legyen intézményünk 

kulcsfontosságú folyamatairól, tevékenységünkrıl, és ezáltal fejlesztéseink a 

leghatékonyabban szolgálják partnereink elégedettségének és intézményünk hatékonyságának 

folyamatos növekedését. 

 

A folyamat megfelelıségi kritériumai 

• A kérdıívek készüljenek el a meghatározott határidıre. 

• Legyenek a kérdıívek megfelelı számban idıre sokszorosítva. 

• Legyen biztosítva a kérdıívet kitöltık számára az anonimitás. 

• Legyen biztosítva a kérdıívek elızı szempontnak megfelelı visszajuttatási 

lehetısége. (boríték, győjtıláda) 

• Legyen elérhetı mértékő, reális az elfogadható mérési eredmény. 

• A kérdıív eredménye legyen összehasonlítható az elızı évi kérdıívvel. 

 

 

III.5.3.2 A partneri együttmőködés kapcsolattartás formái 

A partneri együttmőködés kapcsolattartás formáit, gyakoriságát a 9. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

III.5.3.3  HOP-beválás vizsgálata 

A beválás vizsgálat elvégzését 4 évente tervezzük. 

Szempontjai a következık: 

- A célok, feladatok, sikerkritériumokhoz rendelt vizsgálata. 

- A tevékenységrendszer vizsgálata, az óvodáskor végére várható  

   fejlıdési eredmények összehasonlításával. 

 

III.5.3.4 Irányított önértékelés 
 
Célja: az intézmény teljes körően felmérje adottságait, elért eredményeit; ennek segítségével 

azonosítani tudja a szervezet erıs, gyenge pontjait, kijelölje a szervezeten belüli 

legfontosabb fejlesztési területeket, meghatározza a továbbfejlıdés irányát. 

 



Kiterjedése: teljes alkalmazotti közösség 

 

Hivatkozás: Közoktatási Törvény 

  Minıségirányítási kézikönyv 

  A Piroska óvoda helyi nevelési programja 

  Partneri igény- és elégedettségmérés 

  Közoktatás Minıségéért Díj 

 

 



Tartalma: 

Az önértékelés terjedjen ki az intézmény jellemzı tulajdonságaira, adottságaira, ezen belül 

különösen: 

• a vezetés szerepére a szervezeti kultúra fejlesztésében, 

• az intézmény stratégiájának meghatározására és megvalósítására, 

• a meglévı folyamatok szabályozottságára, 

• a szabályozási rendszer teljeskörőségére, 

• az erıforrások figyelembevételének módjára, 

• a partneri igények figyelembevételének módjára. 

 

Az önértékelés térjen ki az intézmény által elért eredményekre ezen belül különösen: 

• a munkatársak bevonásának mértékére, 

• a folyamatos fejlesztés eredményeire, 

• a partnerek elégedettségére, 

• a szabályozási rendszer bevezetettségére, az alkalmazás hatékonyságára, 

• a szervezeti kultúra fejlesztésének eredményeire, 

• kitőzött célok elérésére, megvalósítására 

• erıforrások felhasználásának hatékonyságára. 

 

Gyakorisága: 

A modell kiépítését követıen az irányított önértékelést óvodánk a vezetési ciklushoz 

illesztetten végzi.  Végrehajtását az éves munkatervben kell rögzíteni, figyelembe véve a 

hozzá kapcsolódó bemeneti adatok biztosítását. Tervezésénél biztosítani kell, hogy az aktuális 

mérés eredményei a vezetıi pályázat kiírására elkészüljenek, és az intézmény dolgozói, 

valamint a pályázók számára elérhetık legyenek 

 

Módszere: 

Az önértékelés során az intézmény építsen a korábbi felmérések eredményeire, legyen 

tekintettel a felmérés óta eltelt idı alatt bekövetkezett változásokra, különös tekintettel a 

trendek vizsgálatára. Az önértékelés módszereinek kiválasztásánál arra kell törekednie, hogy 

az irányított önértékelés tegye lehetıvé az intézmény tevékenységének, elért eredményeinek 

és az ehhez alkalmazott módszereinek legteljesebb bemutatását. Az önértékelés tehát akkor 



érheti el célját, ha az intézmény tényekre alapozva tudja megállapítani erısségeit és 

fejlesztendı területeit, s ennek eredményeként ki tudja jelölni, mely területeken szükséges a 

beavatkozás, a fejlesztés. 

Az önértékelés módszere: 

• feleljen meg az intézmény igényeinek, specialitásainak, 

• használatával azonosítani lehessen a az intézmény erısségeit, a fejlesztendı 

folyamatokat, tevékenységeket és területeket, 

• legyen tényszerő. 

Folyamatleírás: 

• a mérés dokumentumainak, eszközeinek elıkészítése, aktualizálása 

• a mérések, adatgyőjtések elvégzése, 

• az adatgyőjtés eredményeinek összesítése, elemzése (erıs és gyenge 

pontok, fejlesztendı területek), 

• az intézményi önértékelés, mint dokumentum elkészítése, 

• önértékelés eredményeinek ismertetése a partnerekkel, 

• célkitőzések, intézkedések elrendelése, 

• a szervezet stratégiai céljainak (HOP, MIP, küldetésnyilatkozat, vezetıi 

pályázat stb) átgondolása, szükség esetén módosítása, újak megfogalmazása,  

• beavatkozások, fejlesztések végrehajtása (a gyenge pontok kiküszöbölésére 

az intézmény intézkedési tervet készít). 

 

Az irányított önértékelést oly módon kell elvégezni, hogy az ismételt önértékelés során 

keletkezı adatok összehasonlíthatóak legyenek (trendvizsgálat). Az intézmény az irányított 

önértékeléssel elsı esetben a kiinduló pontot rögzíti, ami a késıbbi értékelés során 

viszonyítási alapul szolgál. 

 
 



IV.  A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK RENDJE 
 

 

A Minıségirányítási Program felülvizsgálatát 4 évenként, illetve a törvényi elıírásoknak 

megfelelıen végezzük. 

Kötelezı a MIP felülvizsgálata 

− a helyi nevelési program változásakor 

− az önkormányzati minıségirányítási program változása esetén, illetve 

− ha a vezetıi átvizsgálások ezt indokolják. 
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