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Kiemelkedő területek felsorolása 

 

1. Pedagógiai folyamatok: 

Fejleszthető területek:nem releváns 

Kiemelkedő területek: 

Bázisintézményi szerepvállalás, tehetséggondozás, új ötletek, innovációk fejlesztése. Tudatos, 

koherens tervezőmunka. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek:nem releváns. 

Kiemelkedő területek: 

A közösségépítés rendkívül sokoldalú, gazdag programokban valósul meg. Szervezeti kultúra 

magas szintű. A személyiségfejlesztés módszerei a legkorszerűbb pedagógiai elveket 

tükrözik. 

 

3. Eredmények 

Fejleszthető területek:nem releváns 

Kiemelkedő területek: 

Bázis óvoda szerep, feladatok megvalósítása (külső továbbképzések, mentorálás, 

együttműködések). 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek:nem releváns 

Kiemelkedő területek: 

A nevelőtestület kapcsolatrendszere, aktív együttműködése minta értékű. A vezetés irányító 

szerepe mellett a pedagógusok szakmai önállósága magas színvonalú szakmai munkát 

biztosít. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 

nem releváns 

Kiemelkedő területek: 

Nagyon sokrétű, rendszeres a részvétel a környező társadalmi eseményeken, kulturális 

rendezvényeken. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 

nem releváns 



Kiemelkedő területek: 

Az elkötelezettség, vezetői irányítás, motiválás, közös értékek alakítása, a szervezet formális 

és informális együttműködése magas szintű. 

 

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. 

Fejleszthető területek: 

Nem releváns. 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógiai program megvalósítása alapján bázisóvodai szerepet is vállaltak, mely 

rendszeres tudásmegosztással járul hozzá a magyar óvodahálózat fejlődéséhez. 

 

Fejlesztésre kijelölt terület   Pedagógiai folyamatok,személyiség és 

közösségfejlesztés,belső kapcsolatok,külső 

kapcsolatok 

A fejlesztés célja, indokoltsága:  

 

Az elért magas színvonalú szakmai munka szinten 

tartása 

A nyugdíjazás miatt nyugdíjba vonuló 

óvodapedagógusok helyett érkező új kollégák 

bevezetése a művészeti programba! 

A fejlesztés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai:  

 

A nevelőtestület döntése alapján új innováció , jó 

gyakorlat kidolgozása, vagy átvétele 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok  

A feladat:  

(Az egyes mérföldkövekhez vezető út 

során ellátandó feladatok felsorolása.) 

 külső és belső továbbképzéseken való aktív 

részvétel 

A feladat végrehajtásának 

módszerei:  

 ötletroham,kreativitás, megfigyelés, gyakorlás 

A feladat elvárt eredménye:  

(Produktumok, sikerkritériumok.) 

Magas színvonalú szakmai munka 

A feladat tervezett ütemezése:  

(Az egyes mérföldkövekhez vezető út 

kezdő és záró időpontja.) 

folyamatos 

A feladat végrehajtásába bevontak 

köre:  

óvodapedagógusok, nevelőmunkát közvetlenül 

segítők 
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