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3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.)
Ellátott feladatok:
- óvodai nevelés

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján

1 / 15

Összes
feladatel
látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma

Összesen

Óvoda
Általános iskola
Szakközépiskola
Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola
Gimnázium
Szakgimnázium
Fejlesztő nevelés oktatás
Összesen
(s01+s02+...+s07)
Alapfokú
művészetoktatás
Kollégium
Logopédiai ellátás
Nevelési tanácsadás
Szakértői bizottsági
tevékenység
Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás
Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat
Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
Konduktív
pedagógiai ellátás
Gyógytestnevelés
Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás
Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások
Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

Fő munkaviszony
keretében pedagógus
munkakörben
alkalmazottak
nyitóállománya
ebből
Összesen
ebből
nők
leányok gyógype felnőttok
dagógiai tatásban
nevelésb résztvev
en,
ők
oktatásb
an
résztvev
ők
108
10
0
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0

232
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1

232

108

10

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

Sikeres Sikeres Osztályt
szakmai érettségi erem,
vizsgát vizsgát szaktant
erem/cso
portszob
a
tett
tett
tanulók tanulók összesen
száma
száma

Osztályo
k,
csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben
dolgozók
nyitólétszáma
Összese
n

ebből
nők

0
0
0
0

0
0
0
0

10
0
0
0

10,00
0,00
0,00
0,00

14
0
0
0

14
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

21

21

0

0

10

10,00

14

14

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya
pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
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2018-as statisztikai adatok alapján
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030016

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Brunszvik Teréz Óvoda
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030016&th=001

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Óvodai felvétel
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2-2e) bekezdése, kimondja, hogy:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
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betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja”.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2a) A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés
közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja
meg. (2b) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási
határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha
egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. (2c) A (2a) bekezdés szerint indult perben
egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt
elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem
járhat el. A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el,
a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti. (2e) A perben nem lehet alkalmazni a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”
A „kötelező óvodáztatás” tehát azokra a gyermekekre vonatkozik a 2019/2020-as nevelési évben, 2020. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket, illetve azokra a gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába (óvodáztatás alól a
szülő kérésére felmentést kaptak).
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
A felvételi eljárás során vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen lakik-e. Életvitelszerű ott
lakásnak minősül, ha a gyermek az óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény a
lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző
három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyermek lakhelyén vagy
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik. Ebben az esetben az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, hogy a felszólítás kézhez vételétől
számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló
nyilatkozatot. Az óvodavezető jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.
Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a
gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a
gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel
megtagadható. (Nkt. 49. § (3b) bek.).
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást
megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (Nkt. 37. §).
Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati
óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.
Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre
hivatkozással.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49. § (2)).
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező
felvételt biztosító óvoda). (Nkt. 49. § (3)).
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
(Nkt. 49. § (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének
kikérése mellett az óvodavezető dönt.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A felvételi időszak meghatározására várhatóan 2019. november 28.-án kerül sor a Humán-bizottsági ülésen. Várható időpont:
2020. április 20-22.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
10 csoport
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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:
Nincs.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Az óvoda felvételi rendjének ellenőrzése 2018. 12. 03.
Helyszíni ellenőrzés megállapításai:
A felvétellel kapcsolatos eljárás és a döntés meghozatala, közlése szabályos volt. Az óvodavezetői döntésről szóló határozat
kisebb hiányosságtól eltekintve megfelelt a jogszabályi követelményeknek, javasolom azonban az intézmény által
kiadmányozott irat minden esetben tartalmazza az EMMI rendelet 85. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az ügyintéző
nevét.
RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK
1./ Az óvodai felvételre, óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok
Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján az önkormányzatok alapfeladata az illetékességi területén az óvodai ellátás
biztosítása.
Az EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a
helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési
önkormányzat.
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
[A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2)]
Óvodai beiratkozás: a tárgyév április 20-a és május 20-a között történik.
[A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet (a
továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1)]
A szülő köteles beíratnia települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban.[EMMI rendelet 20.§ (2)]
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem
íratja be, szabálysértést követ el. [A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a)]
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó
döntését határozati formában közli a szülővel. [EMMI rendelet 20. § (4)]
Intézményvezetői feladat: Felülvizsgálni, hogy a gyermek felvételéről szóló intézményvezetői írásbeli döntés (elutasítás esetén
határozat formájában) minden gyermek vonatkozásában rendelkezésre áll-e.
(A felvételről, átvételről szóló döntést 20 évig meg kell őrizni. [EMMI rendelet 1. melléklet 14. sor)
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése [„A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a
köznevelési feladatot ellátó hatóság a területileg illetékes tankerületi központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának.”] szerint
megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. [EMMI rendelet 20. § (5)]
Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelésioktatási intézmény felvételi körzetében van. [EMMI rendelet 20. § (5)]
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Intézményvezetői feladat: Felülvizsgálni, hogy a jegyző értesítése megtörtént-e írásos formában.
Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az
óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. [EMMI rendelet 20. § (2) a)]
A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a nevelési év során kérheti a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.[EMMI rendelet 20. § (2) b)]
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai
felvételét.[EMMI rendelet 20. § (2) c)]
A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli felmentés tárgyában hozott határozatáról,
annak véglegessé válásától számított nyolc napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. [EMMI rendelet 20. § (6b)]
Intézményvezetői feladat: Felülvizsgálni, hogy a szülői kérelmek másolata, és a jegyzői határozatok a felmentett gyermekek
esetében rendelkezésre állnak-e.
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45.§ (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az
óvodába nem íratták be.
Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel, vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési
oktatási intézmény felvételi körzetében van.
A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába
nem íratták be.

Helyszíni ellenőrzés megállapításai:
Beiratkozások ideje a vizsgált időszakban:
2017. évben április 24-26-ig,
2018. évben április 23-25.
Plakátok kerültek kihelyezésre gyermekorvosnál, helyi üzletekben, továbbá az újságban, az intézmény és a város honlapjára a
felvételi hirdetményekről.
Bizottság felállításra került, a törvény szerinti kötelezettség szerint nem kellett volna, mert volt hely, de szoktak csinálni, kettő
védőnő és a családsegítő szolgálat részéről egy kolléganő szokott lenni. Ők információval szolgálnak a tényleges lakhelyet
tekintve.
Kizárólag a nem óvodaköteles gyermekek kerültek elutasításra. Munkáltatói igazolást nem kértek a felvételi eljárás során,
csupán 3 éves kortól veszik fel azon gyermekeket, aki a körzetben lakóhellyel rendelkeznek.
Az egyenlő bánásmód körében a gyermek óvodai felvételének elbírálása, különösen a felvétel elutasítása, ill. az óvoda
szolgáltatásaihoz való hozzáférés során nem valósult meg közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, jogellenes
elkülönítés.
Mindösszességében megállapítható, hogy 2018. évben az óvoda a törvényben előírt felvételei kötelezettségét teljesítette, felvette
valamennyi, 3. életévét betöltött, martonvásári lakóhellyel rendelkező gyermeket.
A kötelező felvétel kérdéskörben a vizsgált időszakban az óvoda eleget tett a törvényben előírt felvételi kötelezettségének,
megfelelő időben történt a felvételi eljárás, melyet megfelelő nyilvánosság biztosításával történt a felvételi eljárás meghirdetése.
A felvétel elutasítása során biztosították a szülő jogorvoslatát.
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2./ Felmentés az óvodába járás alól
Az óvodai kötelezettség a törvényben előirt életkortól kötelem azzal a felhatalmazó rendelkezéssel együtt, hogy a gyermek
külön eljárásban felmenthető.
Az EMMI rendelet 20.§ (2a) bekezdése értelmében az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésben
meghatározott időtartam kezdő időpontjáig (azaz tárgyév április 20. napjáig) nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez.
Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően az EMMI rendelet 20.§ (2a)
bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli
felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [20.§ (2b)]
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai
felvételét. [20.§ (2c)]
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére es az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévet betölti, az óvodába járási
kötelezettséget családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy
rendelkezik, az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előirt szakképzettséggel, es munkája során figyelembe veszi az Óvodai
nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
Helyszíni ellenőrzés megállapításai:
A vizsgált időszakban, a 2018/2019. –es nevelési év vonatkozásában a szülői kérelmek későn kerültek leadásra, ezáltal nem
történhetett meg a jegyzői felmentések határidőben történő elbírálása. Javasolom, hogy a határidőre betartására vonatkozó
figyelemfelhívást a felvételi tájékoztatóban rögzítsék.
3./ Döntés az óvodai felvételről
A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja.
[EMMI rendelet 83.§ (4) bekezdés]
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és
formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. [Nkt. 37. § (1)]
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az óvodavezető és az óvoda fenntartója bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre. [Nkt. 49. § (2) bekezdés].
(A kijelölt bizottsági ülés időpontjának egyeztetés a fenntartóval legalább 5 nappal hamarabb történik.)
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.
A gyermekek felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról május 31-ig értesíti a szülőket az intézmény vezetője.
A nevelési - oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az EMMI rendelet 85. § (1) és (2) bekezdésében
rögzítetteket:
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?a nevelési-oktatási intézmény nevét és székhelyét
?az iktatószámot,
?az ügyintéző megnevezését,
?az ügyintézés helyét és idejét,
?az irat aláírójának nevét, beosztását és
?a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a fentieken
kívül tartalmaznia kell
?a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
?amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
?a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
?az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.
Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre
hivatkozással.
A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38. § (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak
be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.
A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályok
83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni
gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével, az óvodai, tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével,
a gyermek, tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről,
továbbá minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja.
(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, iskola, kollégium írásban értesíti a
szülőt, ha a gyermeket, a kiskorú tanulót törölte a nyilvántartásából.
(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja,
vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés
határozatba foglalását.
(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.
(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül (15 nap) nem nyújtottak be
eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.
Határozat tartalmának jogszabályi háttere:
20/2012.EMMI
85. § (1) A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell
a) a nevelési-oktatási intézmény
aa) nevét,
ab) székhelyét,
b) az iktatószámot,
c) az ügyintéző megnevezését,
d) az ügyintézés helyét és idejét,
e) az irat aláírójának nevét, beosztását és
f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
(2) A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és az (1)
bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell
a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.
25. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok
37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben
és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.
(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)
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ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló
érdekében eljárást indíthat.
Helyszíni ellenőrzés megállapításai:
A felvétellel kapcsolatos eljárás és a döntés meghozatala, közlése szabályos volt. Az óvodavezetői döntésről szóló határozat
kisebb hiányosságtól eltekintve megfelelt a jogszabályi követelményeknek, javasolom azonban az intézmény által
kiadmányozott irat minden esetben tartalmazza az EMMI rendelet 85. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az ügyintéző
nevét.
A határozatok kiküldésre kerülnek tértivevényes formában.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Fejér Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.03.20.
2019.03.22.

Típusa
Hatósági ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Nyitva tartás 6.30- 17.00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
1Technikai dolgozók munkába állásaUdvar, csoportok rendbetétele, játékok fertőtlenítése08.27-től
2 Törvényi előírásoknak megfelelés (Köznevelési törvény. módosítása és végrehajtási rendelete) SZMSZ, Házirend
felülvizsgálata, Pedagógiai Program módosítása, Éves munkaterv elkészítése folyamatos
3Nyitó értekezletNevelési év indítása, éves beszámoló-, éves munkaterv átbeszélése, elfogadtatása, tűzvédelmi, munkavédelmi
előadás megtartása,
gyermekeknek tűzvédelmi riadó szervezése 08.30.
4CsaládlátogatásokÚj gyermekek családjának, nevelési szokásainak megismerése
folyamatos
5GyermekvédelemGyermekvédelmi szempontok figyelembe vételével feljegyzések készítése óvodásainkról, szükség esetén
figyelemmel kísérés, szükség esetén a gyermekvédelmi felelőssel családlátogatás,
családsegítő szolgálattal kapcsolattartás, jelzőrendszer működtetésefolyamatos
6Óvodai környezet szépítése, dekoráció díszítés aktualitásának figyelemmel kíséréseúj rész
régi rész
bejáratfolyamatos
7Szülei értekezlet
megtartása
Szülők tájékoztatása a Köznevelési Törvény változásról és annak végrehajtási rendeletéről,
nevelési év céljairól, feladatairól tájékoztatásszeptember
8Tehetségműhelyek indítása,
Kiválasztási szempontsor átdolgozása„Varázsecset” vizuális műhely
zene ovi
„Táncos lábak” néptánc műhely
„Tücsök zene” zeneovi műhely
„Okoskodó” logikai tehetségműhely
„Drámajáték és mozgás” tehetségműhely
november
heti 1 alk.
13-13.30-ig
9Felvételi mulasztási naplóGyermekek adatainak pontos, hiánytalan bevezetése09.01-től folyamatos
10Munkaidő, munkarend, takarítási területek meghatározásaNaprakész, pontos működés feltételeinek megteremtése09.01.
11Csoportnapló Csoportnapló kitöltése, folyamatos vezetése a Pedagógiai Program céljainak, feladatainak megfelelően
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leadási határidők: IX.17.,II. 1., VI. 11.
12Állatok világnapjaCsoporton belül megemlékezés az állatok világnapjáról, állatvédelem, gondoskodás, felelősség vállalás,
családoknál állatok megtekintéseoktóber eleje
13Régi gyermekek visszaszoktatásaFelkészülés, feltételek, lehetőségek biztosítása, szülinapos ajándékok készítése09.01.-től
14Gyermekek tájékoztatása a balesetveszélyrőlBaleset megelőzés (udvari, csoportszobai játékok rendeltetésszerű használata,
növényeket nem szabad megkóstolni…)folyamatos
15Becs (Belső Értékelési Csoport hatékony működtetése)
Belső Értékelési Csoport éves munkatervének elkészítése, elfogadása, nevelő testület tájékoztatása a feladatokról,
Gyermekek felmérési eredményeinek összehasonlíthatóvá tétele, vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításainak eleget tenni
folyamatos
16Az óvodapedagógusok szakmai továbbfejlődésének segítése
Bábmunkaközösség létrehozása,
terv elkészítése, működtetésoktóber
17Új kollégák szakmaiságának segítéseHelyi szokások, hagyományok megismerése aktív részvétellel, hospitálási lehetőségek
biztosítása
Új kollégák bevezetése közösségünkbe, helyi dokumentumok ismertetésefolyamatos
18Óvodapedagógus utánpótlás segítéseÓvodapedagógus hallgatók keresése, gyakorlatra fogadásafolyamatos
19Mihály nap (családi nap) közösségformáló rendezvény, hagyományőrzés
Programok szervezése
Főzés
Kézműves foglalkozások, Hagyományőrzés
Cimbora Együttes interaktív gyermekkoncert, Pillangó csoport Mihály nappal, szőlőszürettel kapcsolatos műsora, táncház a
Művészeti Iskola támogatásával, Állatsimogató
Vásár: befőttek, savanyúság, Illat-ösvény szárított növényei, magok, lovas kocsikázás,
traktor bemutató09.28
20Egészséges életmódra nevelésTÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0670 Bajnokság (4 alkalom)
október 10
21Egészséges életmódra nevelésTÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0670 Túra,
Mókus csoport 1 alkalomoktóber 10
22Dohányzás megelőzési program bevezetése nagycsoportosnak, egy hétig az egészséges életmódkeretében történik Gyermekek
dohányzásának megelőzésenovember 1-től
23Együttműködés az SNI gyermekek-tanulók integrációjáért Martonvásáron, Pusztaszabolcson, VelencénTÁMOP-3.4.2.A/112-2012-0019
A Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium tanulóival közös tevékenykedésoktóber
15.
24Együttműködés az SNI gyermekek-tanulók integrációjáért Martonvásáron, Pusztaszabolcson, VelencénTÁMOP-3.4.2.A/112-2012-0019
A Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium tanulóival közös tevékenykedés
december
25Nevelés nélküli munkanap
Projekt módszer megismeréseProjekt módszer elsajátítása
2-2 csoportonként projekt készítése tetszőleges témában október 14.
január 15.
26Hölgyklub vendégül látásaIllat-ösvény bemutatása, óvodalátogatás november
27
Gyermekek felmérése, fejlesztésePedagógiai Program szerint a megfigyelések, felmérések rögzítése,
Informir rendszer bevezetésenovember vége és utána folyamatosan
28Minősülésre jelentkezett kolléganők segítése, tudásátadás
29 Együttműködés a Beethoven Általános Iskolával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében Az év közös
találkozóinak megbeszélése, látogatások, iskolai nyílt nap, szülői értekezlet az iskolába menő gyerekek szüleinekoktóber eleje
30Kapcsolat felvétel a bölcsödével a bölcsőde-óvoda átmenet megkönnyítéséreKölcsönös látogatás biztosítása, információk
cseréjenovember vége
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40Sikeres pályázás
illetve elnyert pályázataink beszámolójának elkészítése Kiírt pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése, beszámoló
elkészítése folyamatos
41Környezettudatos szemléletre nevelésÚjra hasznosítás lehetőségének kihasználása, fenntarthatóságra nevelés, gyerekeken
keresztül a szülők érzékenyítése a környezetünk védelmére,”Öko-kuckó” jó gyakorlat használata, „Óvodakert” jó gyakorlat
használata, örökös zöld óvoda cím eléréséhez pályázat beadásra került, az abban foglaltak beépítése a mindennapi
tevékenységbe folyamatos
42Szelektív hulladékgyűjtésre nevelés
Papírgyűjtés,
elemgyűjtési akcióban részvétel
komposztálásoktóber második hete
43Együvé tartozás érzésének erősítéseÚj csoportoknak és a dolgozóknak pólórendelés október
44Egészségügyi könyvek meghosszabbításaIdőpont egyeztetés az orvossal, tüdőszűrésszeptember
45 Logopédiai fejlesztés, gyógytestnevelés biztosítása, logopédiai szülői értekezlet, szenzomotoros terápia biztosítása a
szakszolgálat általTörvényi előírásnak megfelelés, fejlesztéshez feltételek biztosítása, martonvásári szakszolgálattal kapcsolat
tartásaszeptember
46Szülők tájékoztatása a nevelési év céljairólSzülői értekezletek szervezése, témák: nevelési célok, feladatok, újonnan induló
csoportokban SZMK tagok megválasztása09.29 előtt
47Nagycsoportos szülőknek tájékoztatásIskolaérettségről tájékoztatás a szülőknek az iskola részéről, tanítónő vezetésével
ősz folyamán
48Szülői munkaközösség működtetéseÉrtekezlet szervezése, Éves terv elkészítése, elfogadása, vezető választás09. 24.
49Jelentősebb események megörökítéseÓvodáról emlékkönyv vezetésefolyamatos
50Zenei Világnap ünnepléseMűvészet Iskola pedagógusai
részvételének megszervezéseoktóber eleje
51 „Ovi-zsaru” program megvalósítása a nagycsoportosoknakrendőrséggel kapcsolat felvétel, látogatások, beszélgető körök
megszervezése csoporton belülnovembertől
52Névadónkra Brunszvik Terézre emlékezünk
Brunszvik Teréz szobrához kilátogatnak a nagycsoportosaink, Teréz emlékére bokrok ültetése, részvétel a fásítási programon,
fa dombormű alá koszorú elhelyezése
10.15.
53Statisztikai létszámjelentés, gyermekek ellátása OM azonosítóvalPontos, időre adott adatszolgáltatásoktóber 15. folyamatos
54Őszi ünnepBábozás megszervezése, gyümölcsbeszerzésoktóber 19.
55TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0670 pályázat elvárásainak megfelelésFenntartási időszak lezárult, anyag feltöltése a rendszerbe
10.25.
56Együttműködés a tanítónőkkelVolt óvodásaink látogatásaoktóber
57Gyermekek megajándékozása karácsonyracsoportonként ajándékok kiválasztása, beszerzése Mihály napi bevételbőlnovember
végéig
58Számítógépes ismeretek bővítéseHázi továbbképzésév folyamán 3 alkalom
(szövegszer-kesztés, exel, power-point)
59Márton napi népszokás felelevenítéseKészülődés csoportonként, lámpások készítése, népszokás megismerése, felelevenítése,
felvonulás a szülőkkel a Brunszvik-Beethoven Központba, majd a városi rendezvényen részvétel, gyalogátkelőn rendőri és
polgárőri biztosítás kérése,
3 helyszínes kézműves foglalkozás felajánlása az intézmény részéről11.08.
60Játékok védelme a hideg ellenJátékok elrakása, csap fagymentesítése, zuhanyzó lefedése,
komposztáló átforgatása a Martongazda Kft. segítségével
fagy beállta előtt
61 Madárvédelem, környezettudatos nevelés Madáretetők kihelyezése, itatók és etetők folyamatos feltöltése, környezet
ismeretére, szeretetére nevelés fagy beállta előtt, illetve folyamatosan
62Mikulás hagyományának ápolásaEllátogat hozzánk a Mikulás, két-két csoport együtt ünnepel,
Martonvásári Gyermekkert Alapítvány önkormányzati pályázati pénzből finanszírozza a bábelőadást
Integrációs szemlélet alakítása, vendégül látjuk a Pápay Á. Ált. Iskola első osztályosait11.30..
63 Adventi időszakban ráhangolódás a Karácsonyra, ünnep hagyományának ápolása, együttlét örömének megélése, szülők
adventi hangulatának segítése Karácsonyi hangulat megteremtése (mondókák, versek, dalok, sütés)
Új csoportok: Mikulás zsák készítése szülők közreműködésével
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. 12. 16.
64Közösségi érzés erősítése a dolgozók körébenDolgozók, nyugdíjasok közös karácsonyi ünnepe12. 1312
12.13.
65Kapcsolattartás a szülőkkelSzülői értekezletek szervezésejanuárban
66 Kapcsolattartás a szülőkkel SZMK ülés szervezése, szülők tájékoztatása az első féléves munkáról és a terveinkről, közös
programok egyeztetése
kiemelten a Sportnap szervezésejanuár közepe
67Brunszvik Teréz Szakmai Nap (konferencia)Apor Vilmos Katolikus Főiskolával együttműködés, rendezvény szervezésében,
lebonyolításában aktív részvételmárcius 25.
6869Farsangi népszokás hagyományának ápolás, csoport közösségének megerősítése (gyermekek, szülők, dolgozók)
Csoportonként szervezés, szülők vendégül látásafarsangi időszakban
70 Sokoldalú udvari játéklehetőség biztosítása Udvari játékok fertőtlenítése, balesetvédelemre figyelem, felhívás, szabályok
felelevenítése időjárástól függően
711848/49-es szabadságharcra emlékezünkGyermekek életkorának megfelelő tevékenykedés, Nagycsoportosok kivonulnak az
Emlékezés terére, virágok, zászlók elhelyezése03.13.
72Víz világnapja
Kísérletek, játékok a vízzel, szervezés csoportonként
03.20.
73Év végi kirándulások szervezése csoportoknakProgram szervezés a csoport életkorának megfelelőenáprilis-május
74 Óvoda-iskola átmenetének könnyítése Részvétel a Művészeti Iskola programján (néptánc, hangszer bemutató, kézműves
tevékenységen részvétel) április
75„Mesetúra”
Egy mese feldolgozása, az összes óvodás bevonása a közös tevékenységbeSport napon
76Húsvéti népszokás felelevenítéseTojásfestés, locsolkodás, locsolóversek, népszokással ismerkedésáprilis 8
77Iskolai beíratáshoz szükséges papírok elkészítéseSzükséges papírok elkészítése (szakvélemény)április-május
78 Részvétel a szakszolgálatok hete programon Szakértői vélemények, véleményben foglaltak értelmezése, gyakorlati
megvalósítás lehetőségei műhelymunka keretében(Pedagógus munkát segítőknek is)
II. Beszédindítás szülőknek és pedagógusoknak előadás április 20.
79Madárbarát óvodai cím elérésepályázat beadásaáprilis
80Erdély testvér óvodában szakmai látogatásszakmai együttműködés, hospitálások, ajándékok elkészítésetavasz
81Föld világnapjára készülünkNövények ültetése, az óvoda környezetének szépítése, madárbarát növények ültetése (orgona),
szülőknek virágmag ajándékozása, szülő-gyermek közösen gondozhatja04.21.
82Sport nap a szülői munkaközösség szervezésével
egészséges életmód támogatása, együttműködés erősítéseSzülői munkaközösség szervezésében egészségnap
- sportolási lehetőségek
felajánlása
- közösség építés04.25
83Kapcsolattartás a szülőkkelAnyák napi ünnepség, évzárók szervezésemájus 31-ig
84Közösségi érzés erősítéseNagycsoportosok óvodai búcsúztatása,
könyvjelző ajándék készítéseévzáró napja
85Madarak és fák napjaBábműsor
05.10
86Tanévzáró csoportos családi piknikKözös főzés, játék a szülőkkeljúnius 15-ig
87Kapcsolattartás az iskolávalNagycsoportosok vendégül látják a tanítókat és ellátogatnak az iskolábamájus
88Nagycsoportosoknak közös élmény szerzése„Ovi tábor” szervezése, megvalósításajúnius
89Nagycsoportosok vízhez szoktatása szülői támogatássalVízhez szoktatásjúnius első két hete
90Együttműködés az SNI gyermekek-tanulók integrációjáért Martonvásáron, Pusztaszabolcson, VelencénTÁMOP-3.4.2.A/112-2012-0019
SNI gyermekek utánkövetése (fenntartási időszak 4. éve)06.30.
91Törvényi előírásnak megfelelésSNI, BTM gyerekek fejlesztési naplójának lezárása06.30.
92Törvényi előírásnak megfelelés, felülvizsgálat lehetőségének biztosításaSNI, BTM gyermekek felülvizsgálatának jelentése
06.30.
93Tanév értékelése, nyári feladatok meghatározásaTanévzáró értekezlet szervezése, 06.16.
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94Nyári élet zökkenőmentessé tételeNyári programok, nyári élet szervezése06.16-tól
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2018/2019-es nevelési évben intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés is volt az intézményben.
Brunszvik Teréz Óvoda Martonvásár Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés értékelése
1.Pedagógiai folyamatok•Kiemelkedő: Az intézményi dokumentumok, tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik.
•Az óvodapedagógusok tervező munkájuk során figyelembe veszik a gyermekek és csoportok fejlesztési céljait.
•Az intézményi stratégiai dokumentumok, és operatív dokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. Az
ellenőrzést szakmai megbeszélés követi, a kiemelkedő területek, fejleszthető területek meghatározása írásos módon a
csoportnaplókban kerül rögzítésre. A gyermeki mérések eredményeinek összesítése
Fejlesztendő: A gyermekek felmérésére egységes intézményi rendszer működik. A gyermekek felmérési eredményeinek
feldolgozása (elemzése, összehasonlítása), fejlesztési területek meghatározása szükséges. A megállapításokat, esetleges
korrekciókat be kell építeni az intézményi operatív tervekbe.
2.Személyiség és közösségfejlesztésKiemelkedő: •Az intézmény maximálisan biztosítja a tanulási-tanítási folyamat során a
személyiség- és közösségfejlesztés kereteit.
•Az intézmény felkészült a személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére.
•A tehetségek fejlesztésére, gondozására 4 tehetségműhely működik az idei nevelési évtől.
•A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével
összhangban történik meg.
• Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére,
módszertani tudásukat megosztjuk egymással.
Jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkelTehetséggondozás.
Fejlesztendő: A tehetségműhelyek működtetése során ki kell dolgozni az egységes, intézményi tehetséggondozói rendszert (pl:
tehetségazonosítás, beválogatás módszere, a műhelyek működésének rendjét, mérés-visszacsatolás módját).
3.Eredmények•Kiemelkedő: Az intézményünk már három alkalommal nyerte el a „Zöld-Óvoda” címet.
•Helyben szokásos módon nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeket.
Fejlesztendő: A gyermekek követésének kialakult rendje és eljárása van. Eredményességi mutatók megjelenése az operatív
tervezésben.
Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk nyilvánosságáról, de
továbbfejlesztésének elveit, módszereit szükséges kidolgozni. Az értékelés eredményének visszacsatolásának tükröződni kell az
intézmény operatív tervezésében, beszámolóiban és dokumentumaiban.
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikációKiemelkedő: •Az intézményben támogató szervezeti struktúra működik,
mely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. Tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív
közösség munkálkodik az intézményben.
• A gyermekek nevelése során a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással, bevonják a pedagógiai munkát
segítő szakembereket is.
Az információk átadására több csatornát működtet az intézmény. Fejlesztendő: Szakmai munkaközösség létrehozása,
működtetése.
5.Intézmény külső kapcsolatai•Kiemelkedő: A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.
•Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit, kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete
számára bemutathatja eredményeit, és feladatvállalásaival megjelenik a város életében is.
Partnereivel tartalmas kapcsolatot ápol.Fejlesztendő: Intézményi panaszkezelési eljárás kidolgozása.
6.Pedagógiai munka feltételeiKiemelkedő: •Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak
megfelelően alakította ki.
•Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása.
•Rendszeresen felmérjük a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, és arra törekszünk, hogy az
intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen.
• Reális képpel rendelkezünk a nevelő munka humánerőforrás-szükségletéről. A pedagógiai munka megszervezésében, a
feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés hangsúlyt kap.
•Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik.
Az intézmény számára fontosak a hagyományai, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét
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képezik.Fejlesztendő: Nem lett meghatározva.
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.Kiemelkedő: •A pedagógiai program a
jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-/tanulási feladatait, céljait.
• A tervekben (munkaterv, továbbképzési terv) követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok,
feladatok, felelősök.
•Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés.
Csoportnaplók szépen tükrözik az pedagógiai folyamatok tervszerűségét, megvalósítását.Fejlesztendő: Nem lett meghatározva.
Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése
1.Tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Kiemelkedő: Beszámolót kér a gyermekek megfigyelésén, és a
helyben szokásos méréseken alapuló egyéni fejlődés változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a gyermekek
fejlesztése érdekében.Fejlesztendő: A tehetséggondozás kiépítése, működtetése.
2.Változás stratégiai vezetése és operatív irányításaKiemelkedő: Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a
megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb
források). A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló
kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket.Fejlesztendő: A Munkatervek alaposak, de az éppen aktuális kiemelten kezelt
és meghatározott feladatokra írásban több hangsúlyt érdemes a jövőben fektetni, vagy azokra munkaközösséget létrehozni.
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Kiemelkedő: Hiteles és etikus magatartást tanúsít (kommunikációja és
magatartása a pedagógus etika normáinak megfelelnek). Fejlesztendő: -------------------4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Kiemelkedő: Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi
körével, odafigyel problémáikra és választ ad kérdéseikre. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkozást, az
újszerű ötleteket. Fejlesztendő: Munkaközösségek kialakítása, működtetése, újabb erőforrások felkutatása.
5.Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányításaKiemelkedő: Személyesen irányítja partnereinek azonosítását, részt
vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel (pl: SZMK, iskola vezetés…) történő
kapcsolattartásban.Fejlesztendő: A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, de nincs folyamatosan írásos feljegyzés
vezetve róla.

Utolsó frissítés: 2019.11.12.

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek
Óvodai csoportok száma:

kis csoport: 2 / középső csoport: 1 / nagy csoport: 1 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 6

7. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-030016-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-030016-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-030016-0

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2019. november 12.
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