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Név: Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda

Folyamatazonosító: U4D5YQA4KVA26ZHQ

OM azonosító: 201152002

Eredmény rögzítésének dátuma: 2022. dec. 31.

Területek értékelése

1. Pedagógiai folyamatok -

A stratégiai és operatív tervezés koherenciájának megvalósulása. Kiemelkedő

Az intézményi stratégiai dokumentumok és a köznevelési célok összhangjának megvalósulása. Megfelelő

A stratégiai tervek megvalósulásának elősegítése a nevelési évekre bontott éves tervek
alkalmazásával.

Megfelelő

Az éves tervek és a beszámolók összhangjának megvalósulása. Megfelelő

A pedagógiai folyamatok követhetők az óvodapedagógusok és az intézmény dokumentumaiban. Megfelelő

Az intézményi célok elérését támogató ellenőrzési rendszer működtetése. Fejleszthető

Az intézményi önértékelési rendszer jogszabálynak megfelelő működtetése. Megfelelő

A pedagógiai program alapelveivel és követelményeivel összhangban álló mérési, ellenőrzési és
értékelési rendszer működtetése.

Kiemelkedő

Az ellenőrzés és a mérés, értékelés eredményeinek rendszeres visszacsatolása. Megfelelő

Kiemelkedő tevékenységek !

- Nemzetiségi nevelés eredményessége.
- Szülők elégedettsége a gyermekük fejlettségével kapcsolatban.
- Fenntartóval jogszabály szerinti együttműködés biztosított. Az intézményvezető tartja a kapcsolatot a
fenntartóval, amely kölcsönös és jó viszonyon alapul. 
- A személyiségfejlesztést, az egyéniség kibontakoztatását segítik a nevelés minden területén.

Fejleszthető tevékenységek !

A csoportnaplóban az egyéni képességekhez igazított differenciálás egyértelműbb megjelenése szükséges.
A csoportnapló tartalmát kiegészíteni a tanulási terv megjelenítésével. 
A tehetségígéretek kiszűrése, tehetséggondozás kereteinek megteremtése az intézményben.

https://www.oktatas.hu/pem_eredmeny/!/#
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés -

A pedagógiai programban meghatározottaknak megfelelő személyiségfejlesztési feladatok
megvalósulása.

Fejleszthető

A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése és nyomon követhetőségének
megvalósulása.

Kiemelkedő

A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésére kidolgozott rendszer működtetése. Megfelelő

A pedagógiai programmal összhangban lévő önálló tanulástámogatási gyakorlat megvalósítása. Kiemelkedő

A pedagógiai programmal összhangban álló egészséges és környezettudatos életmódra nevelés
támogatása.

Megfelelő

A pedagógiai programban megfogalmazott közösségfejlesztési feladatokkal összhangban lévő
gyermekek közötti együttműködés támogatása.

Kiemelkedő

A több szinten és eredményesen szerveződő közösségépítő programok megvalósulása. Kiemelkedő

Kiemelkedő tevékenységek !

Közösségi családi programokat szerveznek, amelyen a családok szívesen vesznek részt. A közösségfejlesztő
tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével
összhangban történik meg. Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelési, tanulási folyamat során a
személyiséges közösség fejlesztés kereteinek biztosítása. Az intézmény számára fontosak a bolgár nemzetiségi
hagyományok, azok megjelennek az intézmény dokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a
nevelőmunka részét képezik. A szülők elégedettek az intézmény közösségépítő munkájával.

Fejleszthető tevékenységek !

Logopédus alkalmazása az intézményen belül. 
A jelenlegi szint megtartása.

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények -

Az eredményességi mutatók nyilvántartása, az eredmények rendszeres elemzése és azok
visszacsatolásának megvalósulása.

Megfelelő

A kiemelt nevelési és tanítási célok elvárásainak megfelelő eredmények teljesülése. Kiemelkedő

A belső és külső mérési eredmények intézményi szintű közös elemzése, a szakmai tanulságok
levonása és visszacsatolása.

Megfelelő

Kidolgozott és gyakorlatban működő a gyermekek tanulási útjának követése. Fejleszthető

Kiemelkedő tevékenységek !

Az eredményességet az életkornak megfelelő változatos tevékenységek felkínálásával támogatják. A játékba
ágyazott tevékenységeken keresztül bolgár és magyar nyelven igyekeznek biztosítani az önazonosság megőrzését,
ápolását, erősítését, és a magyarságtudat kialakulásához szükséges viselkedési formákat, viselkedés kultúrát.
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.

Fejleszthető tevékenységek !

A partnerek elégedettség mérésének bevezetése.
A külső és belső mérési eredmények felhasználása az intézményi önértékelési eljárásban. 
Az új intézménybe költözést követően szorosabb kapcsolat kiépítése a gyermekek tanulási útjának
nyomonkövetése céljából.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció -
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A pedagógusok többszintű együttműködésének és szakmai munkájuk intézményi célokkal
összhangban történő megvalósulása.

Fejleszthető

Rendszeres, magas színvonalú belső tudásmegosztás. Megfelelő

Folyamatos és hatékony, több csatornán működő kommunikációs rendszer működése. Kiemelkedő

Kiemelkedő tevékenységek !

Az intézményvezető támogató az intézményen belüli együttműködésekben. Az óvodapedagógus, munkatársak
értékelésében fejlesztő szemlélet érvényesítése. 
Támogató, segítő, elfogadó, befogadó nevelői attitűd erőssége a nevelőtestület tagjainak

Fejleszthető tevékenységek !

A bolgár nemzetiségi óvodapedagógusnak lehetővé tenni továbbképzésen való részvételt, magyar nyelv
elsajátításának ösztönzése.

5. Az intézmény külső kapcsolatai -

A pedagógiai program céljainak megvalósítását támogató partneri kapcsolatok kialakítása. Kiemelkedő

A partnerekkel való együttműködés az intézményi dokumentumokban szabályozott. Megfelelő

A partnerek tájékoztatása rendszeres, szabályozott. Megfelelő

Az intézmény közéletben való részvétele nyomon követhető. Fejleszthető

Kiemelkedő tevékenységek !

Az intézményt partnerközpontú szemlélet, működés jellemzi. A fenntartóval- Bolgár Országos Önkormányzattal-
való kapcsolat a közös együttműködésre, partneri viszonyra épül. Támogatói kapcsolattartás a Budapesti Kerületi
Bolgár Önkormányzatokkal, konstruktív együttműködés a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával. Az
intézménynél a szülőkkel való pozitív kapcsolat kialakítása és kapcsolattartás kiemelkedő.

Fejleszthető tevékenységek !

Hatékonyabb részvétel ajánlott a közéletben. Új óvodai partnerintézményekkel való együttműködések kiépítése.
(rendezvényeken, illetve szakmai eseményeken)
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6. A pedagógiai működés feltételei -

Az intézmény nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak megfelelő
infrastuktúra biztosítása.

Megfelelő

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének, tanításának megfelelő tárgyi környezet
kialakítása.

Megfelelő

Rendszeres és nyomon követhető IKT-eszközhasználat. Fejleszthető

Átgondolt, tervezett, az intézmény pedagógiai értékeinek, céljainak megfelelő humánerőforrás-
szükséglet biztosítása.

Fejleszthető

Magas szintű és hatékony szervezeti kultúra megléte jellemző. Megfelelő

Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenysége megvalósul. Kiemelkedő

Szabályozott felelősség- és hatáskörmegosztás. Megfelelő

A munkatársak döntéselőkészítésbe való bevonása. Megfelelő

Innovációra nyitott szervezeti kultúra működése. Megfelelő

Kiemelkedő tevékenységek !

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkája, együttműködése magas szintű, jellemzője az igényesség és a
hatékonyság.
Az intézmény életében kiemelt szerepet kapnak a hagyományok, a hagyományok ápolása/bolgár-magyar/,melyek
jelentős szerepet töltenek be a közösségfejlesztésben is/Pl. Bolgár-Magyar Barátság Napja/. 
A vezetőt a változásoknak megfelelő eredményes és sikeres munkavégzés, jó munkahelyi légkör kialakítása, az új
ötletekre való nyitottság jellemzi.

Fejleszthető tevékenységek !

Az egyenletes terhelés érdekében, a dokumentumok elkészítése során a vezető próbáljon meg feladatot
megosztani a kollégával. Vezető tehermentesítésére óvodatitkár vagy egyéb adminisztrátor alkalmazása. 
Internetelérés biztosítása a csoportban dolgozó óvodapedagógus, gyermekek számára.

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos szakmai

elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés
-

A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban
meghatározott célok és a pedagógiai program összhangja.

Fejleszthető

Az intézményi tervezési dokumentumok alapja a pedagógiai programban szereplő kiemelt
stratégiai célok megvalósítása.

Megfelelő

Kiemelkedő tevékenységek !

Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak való megfelelés.
A munkatársak szakmai tudása megfelel az intézmény jelenlegi és jövőbeni igényeinek, elvárásainak/egy magyar,
egy bolgár anyanyelvű pedagógus/.

Fejleszthető tevékenységek !

Felnőtteknek nyelvtanulással képzési lehetőségekhez való hozzáférés. 
A Pedagógiai Program felülvizsgálata, aktualizálása szükséges.


