
2. sz. melléklet 

Szolnok Városi Óvodák 

működését, szolgáltatási folyamatait érintő fejlesztések, amelyek 

kapcsolódnak a Szolgáltató Város mérési eredményeihez 

 

Az elmúlt 10 év eredményei (2009-2019) 
 

S.sz. Fejlesztés neve Fejlesztés címszavas leírása 
Fejlesztés 

időszaka 

Fejlesztés 

célcsoportja 

1.  

„Bogi és Bence 

óvodai 

kalandjai” 

 

Nyitott, 5 modulból álló mese a 

gyermekek szolgáltatói 

kultúrához kapcsolódó 

elégedettségének méréséhez. 

Képes illusztráció. 

2009/2010 gyermek 

2.  

„A gyermekek 

egyéni 

képességeit 

figyelembe vevő 

fejlesztés” 

Egyéni képességfejlesztés belső 

dokumentációjának 

felülvizsgálata, a megvalósulás 

ellenőrzése, szülők rendszeres 

tájékoztatása (fogadó óra) a 

gyermekek fejlődésére 

vonatkozóan. 

Eredménye: 

A DIFER mérés bevezetése, a 

szülői fogadó órák (legalább évi 

2 alk.) rendszeresítése. 

2010/2011 

gyermek, 

pedagógus, 

szülő 

3. 

„Gyermekek 

bevonása, 

véleményének 

megkérdezése 

döntési 

helyzetekben” 

- A nevelési évben 1 db szakmai 

délután „értékegyeztetés a 

gyermekek döntéshelyzetbe 

történő bevonásának 

lehetőségeiről” téma 

feldolgozása.  

Eredménye: megvalósult 9 

tagintézményben az alábbi 

témamegjelöléssel: pl.  

- Nehezen nevelhető gyermekek, 

a gyermeki döntéshozatal 

korszerű technikái a 

gyakorlatban. 

- Milyen feltételek között tud 

dönteni egy gyermek? 

- Probléma és döntési helyzetek, 

valamint a gondolkodás 

fejlesztésének lehetőségei. 

 

- Pedagógiai körértékelés (teljes 

körű, valamennyi tagintézményre 

vonatkozó) egyik ellenőrzési 

szempontja a gyermekek 

véleményének megkérdezése, 

bevonása döntéshelyzetekbe, az 

2010/2011 

10 db 

tagintézmény 

pedagógusai, 

gyermekei 



2. sz. melléklet 

S.sz. Fejlesztés neve Fejlesztés címszavas leírása 
Fejlesztés 

időszaka 

Fejlesztés 

célcsoportja 

erre vonatkozó pedagógiai 

gyakorlatra irányul. 

Eredménye: Az elmélet és 

gyakorlat összekapcsolásának 

eredményességét a pedagógiai 

gyakorlat ellenőrzésével, 

értékelésével valósítottuk meg. A 

vezetői ellenőrzés eredményeként 

megállapítható, hogy a 

problémahelyzetek és a 

gondolkodás fejlesztése 88%-os 

átlagértéke, a tevékenységek 

közötti kapcsolat és komplexitás 

89%-os átlagértéke a tervezett 

célértéket meghaladja. 

4. 

A nem 

pedagógus 

munkatársak 

tájékoztatási 

rendszerének 

közös elveken 

történő 

meghatározása 

dajkai 

munkaközösség 

bevonásával. 

Tagintézmény vezetőkkel 

közösen meghatározásra kerület a 

nem pedagógus munkatársak 

tájékoztatási rendszere. 

Eredménye: különös figyelem 

biztosítása a dajkák 

tájékoztatására a 

tagintézményeken belül: belső 

tájékoztatás évente 3 alkalommal. 

A 2010/2011-es nevelési évben 

tagóvodai szinten dajkai 

munkaközösségek indultak, az 

érintett dolgozói kör 

tájékoztatására, munkahelyi 

bevontságukat erősítve.  

2012/2013-tól intézményi szintű 

dajkai munkaközösség 

bevezetése megvalósult. Témái: 

vezető dajka feladatai, a hatékony 

munkahelyi kommunikáció, 

asszertív kommunikáció 

jelentősége, Gordon módszer 

előnyei. 

2010/2011 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

nem 

pedagógus 

munkatárs 

(dajka) 

5. 

A megfigyelés 

és mérés 

rendszerének 

felülvizsgálata 

A gyermek megfigyelési rendszer 

dokumentációjának 

egyszerűsítése. 

Eredménye: 

A PP-ban a folyamat időtervének 

beépítése, a megfigyelési 

területek eredményeinek 

Excelben történő rögzítése, a 

csoport/tagintézményi/intézményi 

szintű eredmények összevezetése. 

2014. pedagógus 
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S.sz. Fejlesztés neve Fejlesztés címszavas leírása 
Fejlesztés 

időszaka 

Fejlesztés 

célcsoportja 

6. 
Fogadó órák 

megvalósítása 

A fogadó órák felépítésének 

közös elveken történő 

meghatározása. 

Eredménye: 

a szülővel történő beszélgetés, 

amely gyermeke fejlődésének 

megismeréséhez nyújt 

információt strukturált, 

szakmailag megalapozott és 

strukturált.  

2014-től 

folyamatosan 

pedagógus, 

szülő 

7. 

Pedagógiai 

módszertani 

fejlesztés 

Az intézmény második közös 

pedagógiai értékrendjében a 

nevelési területekhez kapcsolódó 

3-as differenciálás elméleti és 

gyakorlati szakasz fejlesztése. 

Eredménye: 

Intézményi szintű 

munkaközösség létrehozása és 

működtetése. 

2014/2015 

2015/2016 
pedagógus 

8. 

Dolgozók 

bevontságának 

növelése 

Problémaérzékenység, nyitott 

kommunikáció! 

Eredménye:  

- központi "ötletláda" nyitása 

- rendszeres munkatársi 

megbeszéléseken a dolgozók 

véleményének kikérése 

- OVI-Szerviz 

- KT – vélemények begyűjtése 

2014- 

folyamatosan 

pedagógus, 

nem 

pedagógus 

munkatárs 

9. 

Szülői Műhely 

vitaindító 

prezentáció 

Szolnok Városi 

Óvodák 

 

Az óvodai életévek jelentősége az 

iskolai tanulás előkészítése 

szempontjából – címmel 

prezentáció 

 

2015. 
pedagógus, 

szülő 

10. 

Nívó szintű 

pedagógiai tudás 

elismerése – a 

SZVÓ belső 

minősítési 

rendszerének 

kidolgozása és 

működtetése. 

„Nívó szintű pedagógiai tudás az 

óvodában? – a SZVÓ belső 

minősítési rendszere” 

Eredménye: 

Szolnok város óvodás korú 

gyermekei a fenti program 

hatására: kiegyensúlyozottabb, 

önirányításra képes gyermekek, 

akik normakövetőek és elég 

önállóak ahhoz, hogy az iskolai 

életet biztonsággal megkezdjék. 

A program hatására az 

óvodapedagógusok megbecsült, 

elismert jó szakemberek, akik 

2015-től a 

mai napig, 

évente 

gyermek, 

pedagógus, 

szülő 
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S.sz. Fejlesztés neve Fejlesztés címszavas leírása 
Fejlesztés 

időszaka 

Fejlesztés 

célcsoportja 

képesek módszertani tudásukat 

megtartani, fejleszteni. 

A családok 

kiegyensúlyozottságához 

hozzájárul az is, hogy a 

gyermekek körül az adott óvodai 

csoportban a környezet 

biztonságot nyújtó és 

intellektuális kihívásokat jelentő. 

11. Hálózati tanulás 

A belső tudásátadás kínálatának 

fejlesztése: tagintézmények 

közötti hospitálások, közös 

szakmai napok, tudás-klub, belső 

szaktanácsadás, gyakornok-

mentor együttműködés. 

2014-től 

folyamatosan 
pedagógus 

12. Nyitott óvoda 

Szülői igényként merült fel, hogy 

az eddig biztosított lehetőségeken 

túl további óvodai programokon, 

rendezvényeken részt vehessen. 

Eredménye: 

Az eddig szervezett óvoda-család 

kapcsolat erősítését támogató 

programokon túl továbbiak: 

- szülők számára nyílt nap 

szervezése 

- szülőkkel közös munkadélután, 

hogy gyermekükkel a jeles 

napokhoz kapcsolódóan minőségi 

időt tölthessenek együtt. 

2016/2017 szülő 

13. 

Szervezeti 

kultúra 

fejlesztése 

Szervezetfejlesztési törekvések –  

szervezeti kultúra fejlesztése. 

Eredménye: 

Vezetői munkaközösség keretein 

belül a SZVÓ jellemző kulturális 

jegyeinek összegyűjtése. Téma: a 

szervezeti kultúra; A szervezeti 

jéghegy szintje (mi látható és mi 

láthatatlan); a stresszkutatás 

mérés eredményeinek közös 

elemzése. 

2017/2018 pedagógus 

14. 

Munka-

körülmények 

folyamatos 

javítása 

Intézményünkben több 

információgyűjtésre alkalmas 

mérési folyamat zajlik: PIE, 

Szolgáltató Város, Stresszkutatás, 

Klímamérés, OVI-szervíz. Az 

egymástól időben elkülöníthető 

mérések a munkakörülményekre 

 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

pedagógus, 

nem 

pedagógus 

munkatárs 
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S.sz. Fejlesztés neve Fejlesztés címszavas leírása 
Fejlesztés 

időszaka 

Fejlesztés 

célcsoportja 

vonatkozóan azonos dolgozói 

véleményeket mutatnak. 

Eredménye: 

- a pedagógiai dokumentációs 

munkát csökkentettük, 

racionalizáltuk; 

- kétévente munkaruha vásárlását 

biztosítunk (a mérték 

megállapításánál figyelembe véve 

a költségvetés helyzetét); 

- naptári év végén pénzbeli 

juttatás (költségvetés függő) 

- többletmunka elismerésére 

munkáltatói döntésen alapuló 

egyszeri vagy rendszeres kereset-

kiegészítés; 

- a munkaidő felhasználásában 

csúsztatás lehetőségének 

bevezetése; 

- a tagintézményvezetők vezetői 

óraszámainak átcsoportosítása, 

amely csoportarányosan 

legfeljebb heti 10 órában a 

tagintézmény munkatársi 

klímájának 

javítására/megtartására 

fordítódik; 

- a kezdő tagintézményvezetők 

számára vezetői feladatok 

ellátásának mentori támogatása; 

- minden csoportban legyen egy 

laptop, amely alkalmas a 

dokumentációs munka 

munkaidőben történő 

elvégzésére: munka és magánélet 

egyensúlya; 

- magas fluktuáció, 

nyugdíjazások miatti kilépések – 

a munkavállalók generációs 

összetételében tagintézményi 

szinten az egyensúlyra való 

törekvés megvalósítása. 

- vezetői műhely: „Hangsúlyok a 

különböző generációk 

motiválásában” ppt.2016. 

 

                                                                                                   Szamosfalviné Törőcsik Ibolya 

                                                                                                                    humán igh. 


