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NEVELTSÉGI SZINT MÉRÉSBŐL ADÓDÓ FELADATAINK
Erősségek

Fejlesztendő területek

Feladataink a szülőkkel

Kiscsoport

Szükség szerinti
mosdóhasználat. Felnőtt
megszólítása.

Tisztálkodási eszközök
rendben tartása. A
gyerek környezetének
rendben tartása az
öltözőben. Felnőtt
üdvözlése. Önfegyelem.

Szokásrendszer
elfogadása

Középső csoport

Tisztálkodási eszközök
rendben tartása.
Felnőtt megszólítása.
Szokásrend betartása.

Önként vállalt és
kötelezően végzett
tevékenységek esetén a
konfliktuskezelés illetve
a kudarctűrés.

Együttműködés

Nagycsoport

Naposi tevékenység és a A gyermek - gyermek
közösségért vgzett
viszonyon belül a
megbízatások esetén a szabálytudat, illetve az
szokásrend betartása és
önként vállalt
az önállóság.
tevékenységek esetén a
kitartás.

Felkészítés az iskolára

Óriás csoport

Önként vállalt, illetve
A gyermek viszonya a
Beiskolázás
kötelező jellegű
közösséghez esetén az
tevékenységek esetén a
önfegyelem.
szervezés és az
alkalmazkodás.
Összehasonlítva a megelőző évek eredményeivel, látjuk a csoportokban a fejlődést, de azt is látjuk, hogy más
területeken is lehet magasabb szintre lépni, így mindig más feladat jelentkezik a neveltségi szintmérések után.
Fejlesztési javaslatok: A mérési eredményeket csoportonként táblázatba rendezve a szülők rendelkezésére
bocsátjuk, így is felhívva figyelmüket a feladatokra.

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉBEN ÉRINTETTEK ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓI
Igény és elégedettség mérés eredménye

Partnerek

Rangsor

Elégedettség tárgya

%
vagy
átlag

Elégedetlenség tárgya

%
vagy
átlag

Alkalmazotti kör

1.
2.
3.
4.

Az óvoda tárgyi felszereltsége
A személyi feltételek megfelelően
biztosítottak
A szakmai fejlődés biztosított
A gyermekek és a dolgozók között jó a
kapcsolat
Az óvodánk nyitottan működik

100%
100%
94%
94%

5.
94%
Rövid, szöveges értékelés:
A dolgozói kör nagyon elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével, működésével, személyi feltételeivel. Mindenki szívesen,
nagy szeretettel végzi a munkáját. A dolgozók és a gyerekek, illetve a dolgozók és a szülők között jó a kapcsolat. Az óvoda
érdekét szolgáló feladatok esetén a közösség jól tud együttműködni. A kommunikatív, segítőkész munkakapcsolat
kialakításával segítjük az intézmény még gördülékenyebb, még eredményesebb működését.
1.
Kellőképpen felkészíti az óvoda a
100%
Több tájékoztatást
5%
gyermekeket az iskolára
igényelne a gyermek
Szülők
fejlettségéről
2.
Az óvónők nevelési módszerei,
90%
szakértelme
3.
A család és az óvoda jó kapcsolata
97%
4.
Örülnek a sok élménynek
97%
5.
Az óvoda rendje, tisztasága
90%
Rövid, szöveges értékelés:
A szülők véleménye szerint az óvoda kellőképpen felkészíti a gyermekeket az iskolára. Főleg az óvónők szakértelmével,
módszereivel, a család és az óvoda kapcsolatával, a sok – sok tartalmas programmal, az óvoda rendjével és tisztaságával
elégedettek. Ezen kívül az elégedettségmérésből kiderül, hogy a szülők nagyon szeretik az óvoda nyugodt, családias
hangulatát, a gyerekek és az óvónők, illetve a szülők és az óvónők közvetlen viszonyát, az óvoda külső és belső
környezetének rendezettségét, gyermek centrikusságát, és különösen azt, hogy a gyerekek nagyon szeretnek ide járni!
Néhány szülő több tájékoztatást igényelne gyermeke fejlettségi szintjéről. Ezt igyekszünk pótolni fogadóórák keretein belül.
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Gyermekek
tanulók

Rangsor
1.
2.
3.
4.
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Elégedettség tárgya
Kirándulások
Torna, külön torna
Kézműves foglalkozások
Udvari játék

%
vagy
átlag
22%
21%
12%
11%

Elégedetlenség tárgya

%
vagy
átlag

Rövid, szöveges értékelés:
A gyerekek elégedettségének aránya nagyon megoszlik a különböző programok között, nincs olyan, ami különösen
kiemelkedő lenne pozitív vagy negatív irányban. Minden gyermeknek más – más program kedves a legjobban. A rangsorban
azok a programok szerepelnek, melyek ebben az eloszlásban a legnagyobb százalékszámot adták. A gyerekek nagy kedvvel,
lelkesedéssel, örömmel vesznek részt az óvoda programjain. Nagyon várják ezeket, készülnek rá. A visszajelzések is
pozitívak, hiszen az itt szerzett élményeik visszaköszönnek játékaikban, rajzaikban, beszélgetéseikben, illetve otthon is sokat
mesélnek.
1.
Szorgalmasak
100%
Figyelmük könnyen
17%
terelhető
Iskola
2.
Udvariasak, segítőkészek, előzékenyek,
100%
Az utasítást segítséggel
17%
illemtudóak a felnőttekkel
értik meg
3.
Összerendezett mozgásúak
95%
4.
Logikusan gondolkodnak
95%
5.
Válaszaik lényegre törőek, kerek
90%
mondatokban válaszolnak

Rövid, szöveges értékelés:
A kezdeti nehézségek után a többség megtalálta a helyét az új közösségben. Minden esetleges problémát meg lehet velük
beszélni. A gyermekek viselkedésével kivétel nélkül meg vannak elégedve a tanítók. Magatartásukkal nincs gond, nem esik
nehezükre az iskolai szabályok betartása. A tanító nénik nem tudnak olyan területet mondani, amire jobban kellene
figyelnünk. Bíztattak, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Az óvoda – iskola kapcsolatát a többség jónak tartja, és örülnek,
hogy hasznos információkat kapnak a gyermekekről.
1.
Szorgalmasak
100%
Figyelmük könnyen
17%
terelhető
Iskola
2.
Udvariasak, segítőkészek, előzékenyek,
100%
Az utasítást segítséggel
17%
illemtudóak a felnőttekkel
értik meg
3.
Összerendezett mozgásúak
95%
4.
Logikusan gondolkodnak
95%
5.
Válaszaik lényegre törőek, kerek
90%
mondatokban válaszolnak
Rövid, szöveges értékelés:
A kezdeti nehézségek után a többség megtalálta a helyét az új közösségben. Minden esetleges problémát meg lehet velük
beszélni. A gyermekek viselkedésével kivétel nélkül meg vannak elégedve a tanítók. Magatartásukkal nincs gond, nem esik
nehezükre az iskolai szabályok betartása. A tanító nénik nem tudnak olyan területet mondani, amire jobban kellene
figyelnünk. Bíztattak, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Az óvoda – iskola kapcsolatát a többség jónak tartja, és örülnek,
hogy hasznos információkat kapnak a gyermekekről.

