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2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Fejleszthető terület 1.

„A pontosabb és átláthatóbb működés érdekében érdemes
átgondolni az értekezletek, és az értekezletek alkalmával
megvalósuló tudásmegosztás dokumentálását.”

Cél

A működés javítása

Feladat

A dokumentációs rend felülvizsgálata

A feladat végrehajtásának módszere

TEAM munka

A feladat elvárt eredménye

A tudásmegosztás dokumentálása

A feladat tervezett ütemezése

2018.09.01. – 2019.08.31.

A feladat végrehajtásába bevontak
köre

Óvodapedagógusok

Felelős

Vezető-helyettesek

Fejleszthető terület 2.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
„Kommunikációs eljárásrend megalkotása javasolt a korrekt,
etikailag is szabályozott tájékoztatás eredményes megvalósítása
érdekében.”

Cél

Rendelkezzen az intézmény az információ áramlást segítő
eljárásrenddel.

Feladat

A kommunikációs eljárásrend elkészítése

A feladat végrehajtásának módszere

TEAM munka

A feladat elvárt eredménye

Az eljárásrend létrejötte

A feladat tervezett ütemezése

2018.09.01. – 2019.08.31.

A feladat végrehajtásába bevontak
köre

Óvodapedagógusok

Felelős

Minőségügyi-vezető

1. Pedagógiai folyamatok
Fejleszthető terület 3.
-

A stratégiai dokumentumok példa értékű tartalmának,
gyakorlatának, elkészítési módszereinek terjesztése tágabb
körben.
A publikusság, jó gyakorlat terjesztésének megvalósítása.
A kiemelkedő szakmai közéleti tevekénység széles körű
bemutatása, „jó gyakorlat ”szakmai – módszertani anyagok
további rendszeres publikálása.

Cél

Az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának folyamatos publikálása,
a tudásmegosztás megvalósítása.

Feladat

A „jó gyakorlat” terjesztése.

A feladat végrehajtásának módszere

TEAM munka

A feladat elvárt eredménye

Perfekt, folyamatos publikációs gyakorlat kialakulása

A feladat tervezett ütemezése

2018.09.01 – 2019.12.31.

A feladat végrehajtásába bevontak
köre

Óvodapedagógusok, munkaközösség-vezetők, vezető helyettesek

Felelős

Intézményvezető

További fejlesztő javaslat

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció:
„A munkaközösségi tervek elkészítése során az intézményben
megvalósuló magas szintű szakmai munka pontosabb, részletesebb
megfogalmazása, és időbeni ütemezése javasolt.”

Megállapítás

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról 118. § (1) kimondja, hogy a
A szakmai munkaközösség dönt
a) működési rendjéről és munkaprogramjáról,
b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
-

Intézkedés

Felelős

-

A munkaközösségi tervek elkészítésének módosításairól szóló
javaslatot megismertetem a munkaközösség-vezetőkkel.
A szakmai munkaközösségek autonómiáját a jövőben is
tiszteletben tartom.

Intézményvezető

Budapest, 2018. április 05.
Varga Ibolya
intézményvezető

