A határozati javaslat elfogadásához
egyszerűtöbbség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 41/2020.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020.július 8. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020as nevelési év értékelésének szempontjaira

Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária jegyző
Készítette: Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató
Törvényességi ellenőrzést végezte: ---------Tárgyalta:
Humán Bizottság: 2020. július 6.

Tisztelt Bizottság!
A Decs Tesz-Vesz Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékelési szempontjait a fenntartónak kell meghatároznia. Az értékelési szempontokat az aktualitások figyelembevételével
állítottuk össze.
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslattal fogadja el a szempontokat a Tisztelt Képviselőtestület!
Határozati javaslat
a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési év
értékelésének szempontjaira
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs TeszVesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési évének értékelési
szempontjait a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Határidő:.2020.április 15.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatója
irattár
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A 2019/2020. nevelési év értékelésének szempontjai

I. A köznevelési munka feltételei
A. Személyi feltételek
1. Pedagógus létszám változása
(belépő és távozó pedagógusok, pályakezdők száma, a távozás oka)
2. Támogatott és támogatás nélküli továbbképzésen résztvevők száma, tapasztalatok
3. Pedagógus önértékelés, pedagógusok minősítése
4. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma
(belépő, távozó, képzések)
5. Korrekciós igények
B. Tárgyi feltételek
1. Épületfeltételek, kihasználtság
(felújítás)
2. kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak (20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet 2. sz. melléklete) alapján
C. Anyagi feltételek
2. Külső források elnyerésére tett intézkedések, eredmények
(konkrét összeggel, pályázatok is)
3. Térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok
D. Szervezeti feltételek
1. A vezetés szerkezete, szervezeti klíma
(munkaközösségek)
E. A Decsi Polgármesteri Hivatal által koordinált tevékenységek
1. Gazdálkodási tevékenység
2. Takarítás, karbantartás, az udvaros feladatai
3. Étkeztetés
II. Gyermekek létszáma
1. Létszámváltozás a nevelési év folyamán (szorgalmi időszak)
(az érkezés és a távozás okai)
2. A beiratkozás tapasztalatai
(iskolaérettség alakulása)
III. A nevelő-oktató munka értékelése
1. A nevelőmunka eredményei, nehézségei (a munkaterv és a nevelési-pedagógiai programban kitűzött feladatok alapján; jutalmazások, fegyelmi és büntető intézkedések, valamint ezek okai)
2. Tervezett belső ellenőrzések értékelése
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3. Nemzetiségi nevelés-oktatás (résztvevők száma, eredményesség)
4. Szakszolgálati tevékenység (logopédia, gyógytestnevelés; résztvevők száma, eredményesség)
5. Az intézményi pedagógiai programban található halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programjában foglaltak érvényesülése
6. Gyermek- és ifjúságvédelmi munka
7. Balesetek, mulasztások alakulása
8. Az óvodai nevelésen kívüli szolgáltatások, választható tevékenységi formák és tapasztalatai
9. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése (Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása; tehetséggondozás)
10. A szakmai munkaközösségek munkája
11. Felelősi rendszer értékelése
12. Egyéb intézményi sajátosságok, tapasztalatok, az intézményi ellenőrzésekből eredő
változások
13. Események, ünnepek értékelése

IV. Az intézmény kapcsolatai
1. Szülői szervezet
2. Nemzetiségi önkormányzatok
3. Szolgáltató intézmények: szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók, családsegítő, gyermekvédelmi szolgálat, egyéb szolgáltatók
4. Köznevelési, kulturális és sportintézmények
5. Sportegyesületek, alapítványok
6. Regionális, országos, külföldi és egyéb kapcsolatok
V. A mini bölcsőde működése a 2019/2020 nevelési évben
VI. A nyári óvoda
1. kihasználtsága, a szülői igények tükrében
2. takarítási szünet
VII. A 2020/2021. nevelési évre, tanévre tervezett legfontosabb feladatok

VIII. Kérések, javaslatok a fenntartó felé
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1. melléklet
Az óvoda 2019/2020. nevelési évi fontosabb mutatói

Óvoda

Férőhely

Gyermekek
száma
okt.
stat.

máj.

Férőhely kihasználtság
%
okt.
éves
máj.
stat.
átl.

SNI
Óvoda

okt.
stat.

Csoportok
száma
öszszes

HH
máj.

okt.
stat.

máj.

német

Átlagos csoport-létszám

HHH
okt.
máj.
stat.

Tankötelessé
válók száma

Óvodában maradó
tankötelesek
száma

Veszélyeztetett
Gyermekbalesetek
okt.
száma
máj.
stat.

%-os aránya

2. melléklet
Hátrányos helyzet (óvoda)

Intézmény

Épület

Csoport
megnevezése

Csoport
létszáma

HH gyermekek
száma

HH gyermekek %os aránya

HHH gyermekek
száma

HHH gyermekek %os aránya

Iskolába iratkozó HH
gyermekek száma iskolánként, az iskolák
megnevezésével

Iskolába iratkozó HHH
gyermekek száma iskolánként, az iskolák megnevezésével

