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Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Csicsergő Tagóvodája 

(200911010) 

Intézményi Tanfelügyeleti értékelése 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincsen. 

Kiemelkedő területek: 
A stratégiai dokumentumokban megtalálható célok megvalósítását biztosító pedagógiai 

folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendje tudatos. A Belső 

ellenőrzés alapján elkészített dokumentáció szakszerű, a nyolc kompetencián keresztül 

értékel. 
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincsen. 

Kiemelkedő területek: 
A pedagógiai munkában fontosnak tartják, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, 

családias légkörben, szeretetteljes nevelésben tevékenykedhessen a gyermek. Nagy energiát 

fektetnek a szülőkkel, való eredményes együttműködésre a család és az óvodai értékrend 

közelítésére. Igyekeznek a rendszeres szülői tájékoztatással, a családos programok 

szervezésével a szülőkkel való partnerkapcsolatot erősíteni. 
 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények részletes, pontos 

visszacsatolása az alapdokumentumokba (munkaterv, beszámoló) A gyermekek utókövetés 

rendjének, eljárásának átgondolása. 

Kiemelkedő területek: 
Az óvodai működés minden területét mérik. A mérés eredményeit a következő időszak 

tervezésének alapjának tekintik. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A szülőkkel való napi kapcsolattartás időbeni korlátjainak meghatározása. 

Kiemelkedő területek: 
Csoportok közötti együttműködés, a problémák megoldására alkalmas módszerek, jó 

gyakorlatok gyűjtése, ismertetése, megosztása. Belső tudásmegosztás. A szervezeten belüli 

információáramlás hatékonysága. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézmény minden azonosított partnerével kapcsolatos tevékenységekről rendelkezzen 

tartalomleírással. 

Kiemelkedő területek: 
Az intézményben kiválóan működik a szülői szervezet és a nevelőtestület közötti egyeztetés. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincsen. 

Kiemelkedő területek: 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének pontos meghatározása. Az egyenletes 

leterheltség érdekében a feladatmegosztás a szakértelem és az egyéni kompetenciák szerint 

történik. A szervezeti kultúrát fejlesztő, a gyakorlati munkát elősegítő csoportos 

együttműködések feltételeinek megteremtése. Ismerik, ápolják hagyományaikat, 

megismertetik a gyerekekkel, szülőkkel és a többi külső partnerrel is. A nevelőtestület kész az 

új dolgok befogadására és megvalósítására. (interjúk) 

 

7. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Nincsen. 

Kiemelkedő területek: 
Esztétikus, nyugalmat, biztonságot sugárzó csoportszobák teszik lehetővé a gyermekek 

harmonikus, megfelelő fejlődését, fejlesztését. A pedagógiai program magas színvonalon 

történő megvalósítása. A pedagógusok módszertani szabadsága, rugalmassága, 

együttműködése a cél elérése érdekében. 

 


