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a kapcsolatot az irrtézmény vezetójével:

1. Etőkészítési szakasz

1. 1. Kapcsolatfelvétel
A vezető tanfeltigyelő az alábbi idópontokban vette fel

1.2. Azönértékelés áttekintése

' 2.1. Azintézmérryi önértékelés dokumentumai az informatikai feliileteri elérlretóek voltak_e?

lgen nem Égzb§!

1.2.2,Amennyiben',,.'.'uugyrészben,milyenmódontörtérrtahiánypótlás?
A helyszínen megtekinthetők voltak az alábbi dokumentumok:

oPedagógusönértékelésekértékelólapjai,kérdóívekésönfejlesztésitervek
r A vezetői önértékelés értékeló lapjai, kérdőívek (szülói és nevelótestiileti) és, Önfejlesztési terv

1.3. Előzetes dokumentumelemzés
1.3.I. Az e|őző intézmenyellenőrzéshez és intézrnényi önértékeléshez kapcsolódó intézkedési tervek, a

peclagógiai program, a szewezeíiés rnírködés i szabá|yzat, az egyrnást követő két tanév munkaterve és

azévesbeszárnolók,atovábbképzésiprogramésbeiskolázásiterv,amérésieredményekadataiés
elemzésük,ésapedagógusellenórzésekeredmérlyeinekösszegzéseaZinfornratikaifeliileten
elérhetőek voltak-e?

igen részben

1.3.2, Arnenrryiben nem, milyetl módon törlént a hiánypótlás?

CAzintézmérryiönértékelést,avonatkozódokumentunrokelemzését,vezetőiinteriúkivonatát.
azinténnényiönfejlesztésitervet,munkaközösségirnunkatervekésbeszámolókésaképes-
ségfejlesztőcsoporlokévesterveitazóvodavezetőahelyszínenrendelkezésrebocsájtottaabi-
zotísági tagokrrak,

201"1.11.19,201 7. 1 1, 30.időpont:
mód: telefon e-mail



2. Helyszíni ellenőrzés/látogatás

2.1. Helyszíni dokumentumelemzés
2.1.1. Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor?

. azelvégzett pedagógus önértékelés dokumentumai

o a v ezető önértékelésének és tanfeliigyeleti ellenőrzésének dokumentunrai

. azátfogó intézményi önértékelés dokumentumai

o peclagógusok tervezó dokunrentunrai: csoportrrapló, egyéni fejlesztési tervek, kaPcsolódó

gyermeki produktunrok

o Fejlődést nyomon követó napló

o Mérés-értékelésanyaga
o Gyermekvédelmi munkaterv és beszárnoló

o Munkaközösségek munkatervei

r pedagógiai program , SZMSZ, Munkatervek. beszámolók, Továbbtanr,rlási és beiskolázási terv

2.2.Bejárás
A tanfeliigyelők megtekintették a pedagógiai-szakmai munka eszközrendszerének rendelkezésre állá-

sát. Betekintést nyerlek a következő lrelyiségekbe:

Szabolcs úti óvoda: Széklrely, óvoclai csopofiok száma" 4

Árpád úti óvoda: Telephely, óvodai csoportok száma 3

o csoportszobák
. Öltöző, mosdó és kiszo|gáló helyiségek

o Közlekedó folyosó

r vezetői iroda

o Többcélű helyiségek: (Fejlesztő szoba. Tornaszoba. rrevelői szoba, orvosi szoba, só szoba)

o Udvar

2.3.Interjúk
2.3.1.Vezetővel
Az interjú a jogszabályi előírásoknak rnegfelelően történt. Az intéznrényvezetőr-r és a szakérlÓkÖrr kívi"il más személy

nem vett részí azinterjirn. A vezető a feltett kérdésekre kielégítő választ adott,

2 3,2. Óv odapedagógusokkal

Jelen lévő pedaqóqusok:

§zabolcs úti óvodából:
o Katica csoport: 1 fö

o Csibe csoport 1 fő

o Napsugar csoport 1 fő

o csiga csopoú 1 fő

Árpád Úti óvodából:
. Mici-mackó csoport: 1 fő

Nem volt



. Nyttszi csopot1 1 fő (óvodavezető helyettes)

o százszorszép csoporr 1 fő

Az irrterjú ajogszabályi elóírásokrrak megfelelóerr törlérrt. A peclagógusokon és a szakértőkÖn kívÜl más személY nem

vett részt az interjún. A peclagógr_rsok kielégító választ adtak a feltett kérclésekre,

Az interjúkészítés során feltett további kérdések:

Nem volt.

2.2.3. Szülőkkel
Jelen lévő szülők:

Szabolcs úti óvodábóI:
r Katica csoport: 2 fő

o csibe csoport 2 fő

. Napsr-rgár csoport 2 fó

. Csiga csoport 2 fő

Árpád Úti óvodából:
. Mici-rnackó csoport: 2 fó

o Nyuszi csoport 2 fő

o százszorszép csopoft2 fő

Az interjú a jogszabályi előírásoknak rnegfelelóen történt. A szülőkön és a szakérlőkön kíviil más személy nem vett

tészt azinterjúrn. A sz|ilők kielégítő válaszí adtak a feltett kérdésekre,

Az irrterjírkészítés során feltett további kérdések:

Nem volt.

3. Rendkívüli események

3.1.Volt-eazellenőrzéstbefolyásolórendkívüliesernérry?
Az ellenőrzés során rendkíviili esemény nem történt , az Ílltézmény vezetője minden dokumenturnot a szakérlők ren-

delkezésére bocsátott,

3.2. Arnenrryiben volt, annak leírása és az arratett irrtézkedések:

Nem volt.

4. Az ellenőrzésbgn érintett intézmény vezetőjének megiegyzései:

Köszönöm a szakértők előkészító munkáját, illetve a lrelyszírri ellenórzésen tanúlsított támogatÓ, segítő hozzáállását,

5. Egr:éb megjegl,zés:

Nem volt.
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