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ÉVES BESZÁMOLÓ  

2021 - 2022 

 

Beszámoló a BECS éves munkájáról: 

1. Az első nevelőtestületi értekezleten: 

• Megválasztottuk az BECS új tagjait, a régi tagokat megerősítettük. 

                            A BECS tagjai : 

                                                     Veres Anikó – munkaközösség vezető 

                                                     Rálik Anita – óvodapedagógus 

                                                     Ráczné Diószegi Mónika – óvodapedagógus 

                                                     Bujdosó Enikő – óvodapedagógus   

                        

 

• Tájékoztattuk a nevelőtestületet az 5 éves terv alapján elkészített éves terv 

feladatairól. 

o Vezető önértékelése 

o Vezető tanfelügyelete 

o Óvodapedagógus minősülése 

o Évente értékelendő intézményi elvárások értékelése 

o Intézményi átfogó tanfelügyelet  

 

           BECS feladatainak megvalósulása: 

• Az intézmény éves önértékelésének megtervezése alapján megbeszéltük a 

feladatokat, a felelősöket kijelöltük, meghatároztuk a minősülésben részt vevő 

kollégák támogatását, az vezetőre vonatkozó tanfelügyeleti ellenőrzést megelőző 

önértékelés folyamatát, előkészítését, az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

feladatait. A hatályos Önértékelési kézikönyve alapján átdolgoztuk az intézmény 

önértékelési kézkönyvét az elvárásoknak megfelelően, melyet feltöltöttünk az 

informatikai rendszerbe. 

Partnerek tájékoztatása, felkészítése 

• Az intézményvezetőt tanfelügyeleti ellenőrzése okán, és a kétévente sorra kerülő 

önértékelése kapcsán tájékoztattuk a hatályban lévő új elvárásokról, változásokról. 

Az önértékelésben részt vevő partnereket tájékoztattuk, előkészítettük részvételüket a 

folyamatban. (kérdőívek, interjúk…) 

Az önértékelésben részt vevők támogatása 

• Az önértékelésben részt vevő vezetőt igyekeztünk mindenre kiterjedően támogatni, 

segíteni, a feladatokat elvégezni, az értékelés folyamatát és a határidőket figyelemmel 

kísérni, az adatgyűjtő és segítő kollégák támogatásával. 

• A minősülő kollégának szükség szerint szakmai segítséget, támogatást nyújtottunk, 

minősülése online történt.  

A feladatok, részfeladatok koordinálása, .  

• A tanfelügyeleti ellenőrzést megelőző önértékeléssel kicsit megcsúsztunk, de 

igyekeztünk a feladatokat hamar, rugalmasan megoldani. A csúszás oka az 
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önértékelés elindításának sikertelensége. A tanfelügyelet elfogadta, nem okozott nagy 

problémát.  

• Minősülő kollégánknak szakmai és szervezési segítséget nyújtottunk. 

Az önértékelés lebonyolítása 

• Az önértékelés és tanfelügyelet lebonyolításában és szervezési feladatokban aktívan 

részt vettek a kollégák, partnerek. Az adatgyűjtő tartotta a kapcsolatot a partnerekkel 

a kérdőívezés és az interjúk kapcsán, majd töltötte fel a felületre a papír alapú 

kérdőíveket, nyomtatta ki az értékelő lapokat. A vezető önértékelés során a vezetőre 

háruló feladatok megvalósulását figyelemmel kísértük.  A tanfelügyelői látogatás 

napját előkészítettük, időt, helyet biztosítva, meghívtuk az interjúban részt vevő 

vezető helyettes kollégát, valamint biztosítottuk a betekintést a fenntartó által 

elkészített interjúba.  

 

2. A nevelőtestület tájékoztatása a 2021-22-es év önértékelési eredményeiről 

 

Pedagógus önértékelésére ebben tanévben nem került sor. 

Egy óvodapedagógus minősülésére és a vezető önértékelésére, valamint tanfelügyeleti 

ellenőrzésére került sor.  

Az intézmény minden évben értékelendő feladatainak elemzése folyamatban van. 

 

Önértékelési, ellenőrzési, minősülési feladatok megvalósulása: 

Név Feladat Határidő Megvalósulás 

Miklya Ildikó 

óvodapedagógus 

minősülés 2022. 03.29. megvalósult 

online 

Botta Dukátné 

Orczifalvi Éva 

intézményvezető 

Önértékelés 

tanfelügyelet 

2022. 04. 

2022. 04. 26 

megvalósult 

megvalósult 

intézmény Évente értékelendő 

elvárások 

2022. 08. 31 folyamatban 

 

 

Az önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye az informatikai felületen megtalálhatóak, 

illetve az e célra megnyitott mappákban, papír alapú formában, az irodában.  

Betekinthetnek az erre jogosult személyek 

 

3. Tapasztalatok, eredmények megfogalmazása a BECS működésével kapcsolatban 

- A csoport hatékonyságának érdekében gyakoribb megbeszélések, rendszeres kommunikáció 

továbbra is megoldandó feladat. 

- Az önértékelés rendszerek további tanulmányozása értelmezése szükséges 

- Hatékony feladatmegosztás, hatékony munkát eredményez. 

- Határidők figyelemmel kísérése, pontos betartása 
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4. A következő 2022-23 év várható feladatai 

1. Az öt éves terv elkészítése a vezetővel 

2. Éves terv elkészítése  

3. Intézményi elvárások évente történő értékelése 

4. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés elvégzése 

5. Minősülések támogatása 

 

 

 

2022. 08. 23. 

 


