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Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda  

Csupa-Csoda Tagóvodája 

 

OM azonosító: 200911 

 

Tagóvoda vezető neve:  

Molnár Gabriella 

 

Oktatási azonosítója: 

72156971654 

 

A fejlesztési terv kezdő dátuma:  

2018.06.04. 

A fejlesztési terv befejező dátuma:  

2023.06.04. 

Iktatószám: 32/75/2018 

 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

(Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 

 

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

 

Fejleszthető terület:  

1. A gyermekek értékelési eredményeinek átadása csak magyarázat mellett történjen meg 

2. Az intézményi önértékelés elkészítését tanfelügyelettől függetlenül hozzák létre 

A fejlesztési feladat neve: 

1. A gyermeki értékelés fogadó óra keretén belül valósul meg, mely a szülői és a nevelőtestületi interjún is elhangzott  

2. Intézményi önértékelés eredményeire épülő terv az Oktatási Hivatal felületére fel volt töltve 2018.02. 12-én 
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2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

 

Fejleszthető terület: 

1. Tehetségek beazonosítása 

A fejlesztési feladat neve: 

− Protokoll kidolgozása 

A fejlesztés céljai, indokoltsága (hivatkozás a tanfelügyelet vagy önértékelés ide vonatkozó eredményére): 

− Megfigyelés alapján történt a tehetségek azonosítása 

A fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 

− Protokoll kidolgozása egy tanéven belül 

− Team beszámolója tanév végén 

A célok eléréséhez szükséges feladat: 

− Team kiválasztása 

− Munkatervük elkészítése 

A feladat végrehajtásának módszerei: 

− Szakmai segédanyagok felkutatása 

− Hospitálás tehetség pontú óvodában 

A feladat elvárt eredménye: 

− Protokoll elkészül 

A feladat tervezett ütemezése: 

− 2018/2019 es tanév 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: 

− Megbízott team tagok 
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3. EREDMÉNYEK 

 

 

Fejleszthető terület: 

- 

 

 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Fejleszthető terület: 

- 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

 

Fejleszthető terület: 

1. A panaszkezelési eljárásrendet az SZMSZ -ben kell megjeleníteni 

Fejleszthető terület: 

− A Házirendben megtalálható Eljárásrendet át kell helyezni az SZMSZ-be 

A fejlesztési feladat neve: 

− Alapdokumentum kiegészítése  

A fejlesztés céljai, indokoltsága (hivatkozás a tanfelügyelet vagy önértékelés ide vonatkozó eredményére): 

− Törvényi megfelelőség 
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A fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 

− 2018. szeptember 

A célok eléréséhez szükséges feladat: 

− Az Egyesített Óvoda Igazgatójának tájékoztatása 

A feladat végrehajtásának módszerei: 

− Dokumentum módosítás 

A feladat elvárt eredménye: 

− Törvényi megfelelés 

A feladat tervezett ütemezése: 

− 2018. nyara 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: 

− Egyesített Óvoda Igazgatója 

 

 

 

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

 

 

Fejleszthető terület: 

- 
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7. A KORMÁNY ÉS AZ OKATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KIADOTT AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS 

ALAPPROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT 

CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

 

 

Fejleszthető terület: 

1. Az intézményi elvárásrendszer kiegészítése a sajátosságainkkal 

Fejleszthető terület: 

− Sajátosságok beépítése  

A fejlesztési feladat neve: 

− Dokumentum kiegészítése 

A fejlesztés céljai, indokoltsága (hivatkozás a tanfelügyelet vagy önértékelés ide vonatkozó eredményére): 

− Sajátosságok megjelenítése 

A fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 

− 2018. szeptember 

A célok eléréséhez szükséges feladat: 

− Sajátosságok meghatározása 

A feladat végrehajtásának módszerei: 

− Dokumentum módosítás 

A feladat elvárt eredménye: 

− Az EÓ elvárásrendszere kiegészül tagóvodánk sajátosságaival 

A feladat tervezett ütemezése: 

− 2018. nyara 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: 

− Mérés- értékelés felelős 

Minden egyes fejlesztési feladatra külön kitöltendő 


