
HITVALLÁSUNK A MINŐSÉGI MUNKÁRÓL 

 

A minőség a partnerek tágan értelmezett igényeinek kiszolgálását, a szolgáltatást végzők 

elkötelezettségét, a folyamatos újra értelmezést és javítást foglalja magában. 

 

Célunk a minőség biztosítás terén nem kell több legyen, de kevesebb sem, minthogy azt 

tegyük, amit a nevelési programunkban leírtunk. 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a gyermek igénye alapján készítettük el a 

helyi Nevelési Programunkat, figyelembe véve a nevelési partnereink óvodai neveléssel 

szemben támasztott elvárásait. 

 

A nevelő igénye a nevelőmunkát segítő, jól alkalmazható nevelési program 

 

A minőségbiztosítás magában foglalja az értékelést. Feladatunk a Nevelési Program 

folyamatos elemzése, beválásának felülvizsgálása, kiegészítése. 

 

A minőségbiztosítás folyamat jellegű és soha nincs vége. 

 

Saját minőségfogalmat kell megalkotni a megismert igények alapján, figyelembe véve, hogy 

az igények, elvárások eltérő gyorsasággal fejlődnek. 

 

A minőségbiztosítás lassú és hosszú folyamat, nincsenek látványos, gyors eredmények. A 

minőségbiztosításban nincs kudarc, csak el nem ért eredmények. A minőség biztosítást nem 

lehet rosszul végezni, csak folyamatosan javítani, jobbítani kell. 

 

Az óvoda működésének javítása érdekében feladatokat vállal a nevelőtestület, amelyeket a 

Küldetésnyilatkozatban fogalmazunk meg. 

A Küldetésnyilatkozat a helyi minőségfogalom sűrített, felhívó jellegű, tömör 

megfogalmazása. 

 A helyi minőségfogalom kialakítása a partneri igények elemzését és rangsorolását követő 

kompromisszumok eredménye. 

A minőséget az óvoda meglévő és vállalt alapértékeihez igazítottan határozzuk meg. 

 

Óvodánk általános alapértékei 

- gyermekközpontúság 

- nevelésközpontúság 

- életkori sajátosságokhoz igazodó tanulás 

- differenciált fejlesztés 

- a játék kiemelt szerepe 

- tevékenységekre épülő nevelési – tanulási folyamat 

- a gyermek testi- lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele 

- érzelmi alapokon nyugvó óvodai élet 

- teljesítmény kényszertől mentes fejlesztés 

- esztétikus, harmonikus, tiszta környezet biztosítása 

- a gyermeki fejlődés – fejlesztés egyénhez igazodó megvalósulásának elősegítése 

- a kooperáció vagy együttműködési képesség fejlesztése, toleráns viselkedési 

formák elsajátítása 

- a pedagógusok önállóságának biztosítása 

- néphagyományőrzés 



- egészséges életmódra nevelés 

- környezetvédelem, környezettudatos nevelés 

- kommunikáció kiemelt feladatai 

- hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése 

- Integrációs program a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyegyenlőségének megteremtése érdekében 

- önállóságra nevelés az öntevékenység biztosításával 

- a helyi környezet értékeinek, hagyományainak megismertetése, megszerettetése, 

stb. 

 

Vállalt értékeink 

- családokkal való nyitottabb és szorosabb együttműködés kialakítása 

- minden gyermek általános gondozottságának javítása 

- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

- felzárkóztatáshoz szükséges szakember biztosítása 

 


