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Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 2 299 141 11 0 27 27 0 0 13 13,00 23 21

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

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

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

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

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

2 299 141 11 0 27 27 0 0 13 13,00 23 21

Alapfokú
művészetoktatás

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

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

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

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

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

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

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

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

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

Konduktív
pedagógiai ellátás

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

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

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

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

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

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás, óvodai
nevelés

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

2 /  9 



 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0

ebből nő 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 2 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=029862

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Árpád Úti Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029862&th=001
 

002 - Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029862&th=002

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 17 17 2 2 19 19 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka 13 13 0 0 13 13 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 3 3 2 2 5 5 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

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.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy

minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai

felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző (továbbiakban jegyző) a szülő kérelmére és

az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A kötelező óvodai nevelés alól felmentett kisgyermek esetében a szülő a nevelési év közben bármikor kérheti kisgyermeke

óvodai felvételét.

Ha gyermek köteles óvodai nevelésben részt venni és a szülő beíratta az óvodába, akkor a szülő az óvodai beiratkozást

követően, illetve a nevelési év során később is kérheti a kötelező óvodai nevelés alóli felmentést.

Az Árpád Úti Óvoda körzete:

 

Árpád utca, Béke tér, Bem József utca, Búza utca, Csonka utca, Deák Ferenc utca, Déli ipari zóna, Dobó utca, Erkel Ferenc

utca, Erzsébet út, Fűtőház utca, Gyár utca, Had utca, Hunyadi utca, Huszár utca, Ifjúság utca, Jedlik Ányos utca. Kálvin János

tér, Kandó Kálmán utca, Kaszap István utca, Kinizsi utca, Kölcsey utca, Köles utca, Kukorica utca, Lánczos Kornél utca,

Lövölde utca valamennyi páratlan és 16-tól páros folyamatos, Madách Imre utca, Madách tér, Mártírok útja, Neumann János

utca. Puskás Tivadar utca, Raktár utca, Rozs utca, Sereg utca, Szent Erzsébet tér, Szilágyi utca, Takarodó út, Toldi Miklós utca,

Tűzér utca, Vámbéry Ármin utca.

 

Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodájának körzete:

 

Alkotás utca, Budai út 49-150-ig folyamatos, Gőzmalom utca, Hadiárva utca, Kikindai utca, Sarló utca,  Seregélyesi út 3,

Szabadkai köz, Szabadkai utca, Tiborc köz, Újvidéki utca, Zrínyi utca

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2021. április 20 - május 20 között, általában 2-3 napon át zajlik, az önkormányzat által kijelölt napokon. A fenntartó települési

önkormányzat az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, az óvoda felvételi

körzetéről, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjéről hirdetményt tesz közzé.

A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján.

 

A szülők a beíratáshoz hozzák magukkal:

- a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, vagy lakcímkártya),

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, és lakcímet igazoló hatósági

igazolványát (gyermek lakcímkártyája).

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő

21. munkanap.

A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján elektronikus elérhetőségeinek megadásával kérte, elektronikus úton értesítést

kap arról, hogy gyermek óvodai felvételt nyert, vagy elutasításra került.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt. Az óvoda vezetője a gyermek felvételét megtagadó

döntésről határozatot hoz, mely ellen a szülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezési kérelmet nyújthat

be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.

Jogorvoslattal a szülő élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt.

 

Az óvodát igénybe veheti a gyermek ha:
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 -amikor a gyermek egészséges (betegség után orvosi igazolással)

 -akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette

 

Térítési díj:    405 Ft/nap

 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett csoportok száma: 13

 

Óvodai férőhelyek száma:

Árpád Úti Óvoda: 164 fő

Vízivárosi Tagóvoda: 150 fő

 

Gyermekek létszáma 2021.02.01.

 

Árpád Úti Óvoda:

    Csiga csoport: 21 fő

    Mókus csoport: 25 fő

    Picinke csoport: 25 fő

    Katica csoport: 24 fő

    Micimackó csoport: 24 fő

    Süni csoport: 25 fő

    Nyuszi csoport: 15 fő

 

Vízivárosi Tagóvoda:

   Maci csoport: 25 fő

   Margaréta csoport: 25 fő

   Napraforgó csoport: 25 fő

   Süni csoport: 25 fő

   Katica csoport: 23 fő

   Szamóca csoport: 25 fő

 
 

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:

Az óvodai nevelés, az óvoda Pedagógiai Programjában foglalt tevékenység ingyenes.

Az óvoda – ha szülő eltérően nem rendelkezik - biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést a gyermekek számára

az intézményben. Diétás étkeztetés kizárólag szakorvos által igazolt esetben vehető igénybe az egy évnél nem régebbi

szakorvosi igazolás másolatának benyújtását követően, az igazolásban feltüntetett időtartamra, és az abban foglaltak szerint.

Amennyiben a szülő eltérően rendelkezik, és ő biztosítja az étkezést, akkor az óvodavezető és a szülő kétoldalú megállapodást

kötnek, melyben lefektetik a gyermek étkeztetésével kapcsolatos teendőket, szabályokat.

 

Az igénybe vett gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat szükséges fizetni. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az

intézményvezető az igénybe vett étkezések számának és a kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg. A

gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell fizetni. Átutalással is lehet fizetni, a nyilatkozatban

vállalt határidőig és módon. A térítési díj: 405 Ft/nap, diétás étkezés esetén 530 Ft/nap.

 

Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a kisgyermek nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást és annak

várható időtartamát be kell jelenteni. A gyermek távolmaradását az adott napon legkésőbb 8.30-ig kell jelezni, az óvodai

telefonszámok valamelyikén, a telefonhoz óvodavezetőt vagy óvodapedagógust hívva! Be kell jelenteni továbbá, ha a gyermek

újra igénybe kívánja venni a gyermekétkeztetést, a fenti elérhetőségeken az óvoda megkezdését megelőző napon. Akkor, ha

távolmaradás miatt az adott hónapra befizetett térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a
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következő fizetés alkalmával be kell számítani. Amennyiben beszámításra nincs mód (óvodai jogviszony megszűnése vagy

térítésmentesség jogosultságának megszerzése miatt), akkor a többletet vissza kell fizetni.

 

Ingyenesen étkezhet az óvodás kisgyermek, aki

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;

•	olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja a kötelező

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének

130 %-át (2020. évben a 139.184 Ft);

•	nevelésbe vett.

Az ingyenes étkezés biztosítása nem automatikus, annak igénybe vételéhez szükséges a szülő/törvényes képviselő részéről a

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletben szereplő nyilatkozat

kitöltése, és az intézményvezetőhöz történő benyújtása.

Az ingyenesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén a jogosultság kezdő napjától, legkorábban

óvodai ellátás igénybe vételétől jár,

egyéb esetekben a nyilatkozatnak az intézményvezetőhöz történő benyújtását követő naptól.

 

Az gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kedvezményekről az óvodai faliújságon értesítjük a szülőket.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem történt értékelés.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda nyitva tartása:

 

Árpád Úti Óvoda:

Hétfőtől-péntekig:  6. 30 órától – 17. 00 óráig

 

Vízivárosi Tagóvoda:

Hétfőtől-péntekig:  6. 00 órától – 17. 00 óráig

 

A nevelési év rendje:

 

A nevelési év: 2020. 09. 01 - 2021. 08. 31-ig tart.

 

Az óvoda nyári zárva tartása:

 

Fenntartói döntést követően kerül megállapításra.

 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

 

2020. 10. 26.      hétfő

2021. 02. 22.      hétfő

2021. 03. 22.      hétfő

2021. 04. 06.      kedd

2021. 06. 18.      péntek
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
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Árpád Úti Óvoda:

2020. szeptember 29 -

         október 1.               Mihály napi rendezvények

2020. december 4.           Mikulás

2020. december 16.         Karácsony

2021. február 19.              Óvodabál szülőknek, nevelőknek

2021. február 16.              Farsang                                     

2021. március 16-19.        Víz világnapja – kiállítás szervezése, rendezvények

2021. június 9.                   Gyermeknap

 

Vízivárosi Tagóvoda:

2020. szeptember 15.     Szüret

2020. október 9.              A magyar népi játék napja

2020. október 21.            Dömötör napi vásár

2020. november 11.        Márton napi ludazás

2020. november 28

         december 5-12.     Vízivárosi Advent

2020. december 4.          Mikulás

2020. december 11.        Luca nap

2020. december 17.        Karácsony

2021. január 29.              Farsang

2021. február 19.            Óvodabál szülőknek, nevelőknek                          

2021. február 16.            Kiszézés, téltemetés

2021. április 23.              Népviselet napja

2021. június 4                 Juniális
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

2016-2017:

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés:

2 fő   Mindkét esetben magas színvonalú szakmai felkészültséget állapítottak meg a tanfelügyelők.

 

Pedagógus önértékelés:

8 fő:  7  fő óvodapedagógusnál a nyolc pedagóguskompetencia vizsgálata mentén az eredmények kimagaslóak voltak,

         1 fő esetében több fejlesztési terület fogalmazódott meg.

 

2017-2018:

Pedagógus önértékelés:

8 fő:  Valamennyi óvodapedagógusnál a nyolc pedagóguskompetencia vizsgálata mentén az eredmények kimagaslóak voltak

 

A Vízivárosi Tagóvodában tanfelügyeleti ellenőrzés, valamint intézményi önértékelés történt:

 

Hét kompetencia mentén vizsgálták a tanfelügyelők az óvodai dokumentumokat, az itt végzett szakmai-pedagógiai munkát és

egy területen találtak fejlesztésre váró feladatot:

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. – kompetencia mentén.

Az intézményi tanfelügyeleti eljárás megállapításai:	Megoldásra váró feladat: az intézményi önértékelés gyakorlati

megvalósítása a törvényi szabályozás értelmében.(20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 145§ (1),146.§ (8);)

Az észlelt hiányosságot még a nevelési év során orvosoltuk, sikeresen elvégeztük az intézményi önértékelést.

 

Az intézményi önértékelés a Vízivárosi Tagóvodában kimagaslóan jó eredményekkel zárult.

A vizsgált hét terület közül csak egy kompetencia területre készült  fejlesztési terv, bár itt is magas százalékos aránnyal zárult az

értékelés.

2. Személy-és közösségfejlesztés

A támogató, odafigyelő rendszer működik. (szülői interjú) A felzárkóztatás, tehetséggondozás területén többrétű fejlesztés
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szükséges: A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyermekek tervszerűen és rendszeresen kapnak

segítséget. 7. : 89%- nevelőtestületi kérdőív A szülői kérdőívezés során egy terület kapott alacsonyabb értékelést: Az

intézményben a gyermekek viselkedése a felnőttekkel és a csoporttársakkal kulturált, udvarias: 94%

 

2018-2019:

Pedagógus önértékelés:

3 fő:  Valamennyi óvodapedagógusnál a nyolc pedagóguskompetencia vizsgálata mentén az eredmények kimagaslóak voltak

 

2019-2020

Pedagógus önértékelés:

1 fő. A nyolc pedagógus kompetencia vizsgálata mentén kimagasló eredmény született.

Árpád Úti Óvoda - Intézményi önértékelés

Az intézményi önértékelés kimagaslóan jó eredménnyel zárult.

Az intézményi önértékelés az Árpád Úti Óvodában kimagaslóan jó eredményekkel zárult.

A vizsgált hét terület közül három kompetencia területre készült  fejlesztési terv, bár itt is magas százalékos aránnyal zárult az

értékelés.

Fejleszthető tevékenységek:

2. A felzárkóztatás, tehetséggondozás területén többrétű fejlesztés szükséges: Az óvodapedagógusok számára a tanuláshoz,

cselekvéshez kötött ismeretszerzés eszközei biztosítottak, azonban szükséges a folyamatos megújulásra törekvés eszközben,

képzésben egyaránt.

4. Az információ rendszeressége biztosított, a hatékonyság növelhető, az őszinte kommunikáció felvállalása fejleszthető.

6. A felzárkóztatáshoz, egyéni fejlesztéshez szükséges eszközök bővítése, gazdagítása.

 

Utolsó frissítés: 2021.03.09.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. március 09.

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 2 / középső csoport: 2 / nagy csoport: 3 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 0 / kis csoport: 2 /
középső csoport: 2 / nagy csoport: 2 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 0

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-029862-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-029862-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-029862-0
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