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Intézkedési terv 

 

Intézmény neve:  

 
Delfino Óvoda  

Intézmény OM azonosítója:  

 
201972 

Intézményvezető neve:  

 
Herczeg Beatrix 

Intézményvezető oktatási azonosítója:  

 
76079596479  

 

Intézkedési terv neve/azonosítója:  

 
STFJ8B3V65UHXD9T 

Intézkedési terv kezdő dátuma:  

 
2019. január 13. 

Intézkedési terv befejező dátuma:  
 

2024. január 12. 

 

 

1,Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 
 

 

 

 
Kiemelkedő terület8  

 

 
Pedagógia folyamatok 

Az intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés 
megállapításai: 

Az óvoda munkaterve és a csoportban 
folyó nevelőmunka értékközvetítő, 
elveiben és megvalósításában koherens. 
 

 

 

1,Intézkedés9 neve/azonosítója:  
 

A pedagógiai folyamatok folyamatos 
ellenőrzése 

Intézkedés célja, indokoltsága:  
 

 

Az intézmény munkatervében csak a 
célok, feladatok, határidők és felelősök 
tervezése szükséges, a neveléselméleti 
tartalmakat a Pedagógiai Programban, 
csoport fejlettségére, neveltségi szintjére 
vonatkozó részeket a csoportnaplóban 
elegendő szerepeltetni.  
Szükséges a dokumentumok 
oldalszámozása (beszámolók). 

 
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai:  

 

 

Ellenőrzés évente. 
Az éves dokumentációk elkészítésének 
alkalmával  

                                                                           
A célok eléréséhez szükséges feladatok 
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A feladat:  
 

Az éves dokumentációk tartalmi 
követelményének való megfelelése. 

A feladat végrehajtásának módszere:  
 

A dokumentumok átdolgozása a tartalmi 
követelménynek megfelelően. 

A feladat elvárt eredménye:  
 

 

Megfelelő dokumentációk. 

 
A feladat tervezett ütemezése:  

 
 

Évente 

A feladat felelőse(i):  
 

Óvodavezető 
 

2,Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 
 

 

 

 
Kiemelkedő terület8  
 

Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Az intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés 
megállapításai: 

A gyermekek egyéni fejlesztése, és 
közösségi nevelése az Alapprogram 
elvei alapján történik.  
Figyelmet fordítanak a nyomonkövethető 
egyéni fejlesztésre, és a 
tehetséggondozásra.  
A gyermekek igényeit, és a szülők 
elvárásait kielégítik a pedagógusok. 

 

 

3,Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 
 

 

 

 
Kiemelkedő terület8  

 

 Eredmények 

 

Az intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés 
megállapításai: 

A pedagógusok a mérési eredményeket 
beépítik a következő tervezési 
folyamatba. Az óvoda megkapta a Zöld 
Óvoda címet. A szülők távolabbi 
területről is szívesen hozzák 
gyermekeiket az intézménybe. 
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4,Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 
 

 

 

 
Kiemelkedő terület8  
 

Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

Az intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés 
megállapításai: 

A két pedagógus együttműködése a 
folyamatos kommunikációban valósul 
meg. 

 

5 ,Kiemelkedő terület(ek) 
felsorolása 

 
 

 

 
Kiemelkedő terület8  

 

 Az intézmény külső kapcsolatai 

Az intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés 
megállapításai: 

Az intézmény a fenntartó és a szülők 
elvárásait magas szinten teljesíti. 

 

6 ,Kiemelkedő terület(ek) 
felsorolása 

 
 

 

 
Kiemelkedő terület8  A pedagógiai munka feltételei 

Az intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés 
megállapításai: 

A fenntartó gyorsan reagál az óvoda 
működését befolyásoló tényezőkre. Az 
óvodavezető szakmailag felkészülten 
ügyel a személyi, tárgyi feltételek 
megőrzésére, és a szükséges 
fejlesztésekre, és a jogszabályban 
meghatározott feladatok szakszerű 
ellátására. 

 

7,Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 
 

 

 

 
Kiemelkedő terület8  
 

A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. 

Az intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés 
megállapításai: 

Az óvodavezető elkötelezett az 
alprogramban foglalt pedagógiai 
tartalmak, és a törvényesség 
megvalósításában. 
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7,Intézkedés9 neve/azonosítója:  
 . A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. 

Intézkedés célja, indokoltsága:  
 

 

Az óvoda által hirdetett szakmai-
pedagógiai tartalmaknak meg kell 
egyezni a belső szabályzatok tartalmával 
a kéttannyelvűség tekintetében. 
Amennyiben az óvoda az angol nyelv 
tanítását felvállalja, ezt a Pedagógiai 
Programban, a munkatervben, a 
beszámolókban, és a csoportnaplóban, a 
nevelési tervekben is szerepeltetni kell. 

 
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai:  

 

A fenntartó  döntése alapján az óvoda 
által hírdetett honlapon megjelenő 
kéttannyelvűség módosításra kerül. A 
jövőben is az általunk kidolgozott 
pedagógia programmal szeretnénk a 
továbbiakban  dolgozni. 

                                                                           
A célok eléréséhez szükséges feladatok 
 

 

 

A feladat:  
 

További fejlesztendő feladatokat nem 
fogalmaztak meg számunkra 

A feladat végrehajtásának módszere:  
 

 

A feladat elvárt eredménye:  
 

 

 

 
A feladat tervezett ütemezése:  

 
 

 

A feladat felelőse(i):  
 

óvodavezető 
 

 

 

Budapest, 2019. 01. 11.                                      Herczeg Beatrix 

         óvodavezető 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlési értekezletén. 

Helye: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. székhelyén  

  

Ideje: 2019. 01. 11. 1500 

Jelen vannak:  Delfino Óvoda óvodavezetője, óvodapedagógusa 

                         DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. tagjai/ a mellékelt jelenléti ív alapján  

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető:  

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

1. Delfino Óvoda óvdoavezetője ismertette 

 INTÉZMÉNYI  INTÉZKEDÉSI TERVET 

2. A Kft. Közgyűlése megismerte az 

                           INTÉZMÉNYI  INTÉZKEDÉSI TERVÉT 

Nyílt szavazás:   

   Igen: 3 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

 

A Delfino Óvoda fenntartója az DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlése az 

INTÉZMÉNYI  INTÉZKEDÉSI TERVVEL egyet ért. 

 

  

HATÁROZAT 

A DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. a   /2019.sz határozatával INTÉZMÉNYI  

INTÉZKEDÉSI TERVVEL egyet ért. 

DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője megköszöni a részvételt, bezárja az 

értekezletet.     

Budapest,2019. 01. 11. 

 

Jegyzőkönyvvezető:............................. 

Hitelesítő:………………………….. ... 

 

Jelenléti ív: ……………………………  ………………………………….. 

       ……………………………..             ...................................................... 

 

 

 

 

 

 


	JEGYZŐKÖNYV

