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Óvodai pedagógiai program szakértői vizsgálatának szempontrendszere 
 
Jogszabályi háttér: 

• Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
• 363/2012.(XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 
Formai követelmények 

 
van nincs megjegyzés 

A pedagógiai program hatályba lépésének 
szabályozása 
 

√  Belső szabályozás szerint 

A nevelőtestület részvétele a pedagógiai program 
készítésében 
 

√  Mindenérintett pedagógus é a fenntartó is részt vett a 
módosításban 

Intézkedés a pedagógiai program módosításának 
körülményeiről 
 

√  Egyeztetés a KORM hivatallal és az EMMI-vel  

Az intézményvezető jóváhagyó nyilatkozata és 
aláírása 

√  A program mellékletét képezi 

Keltezés 
 

√  2021. február 21. 

Az intézmény körbélyegzőjének lenyomata 
 

√   

A nevelőtestület képviselőjének aláírása vagy az 
elfogadásról szóló jegyzőkönyv megléte 

√  A legitimálás a Program része  

A Szülői Szervezet képviselőjének aláírása, vagy 
jegyzőkönyvi véleménye  

√  A legitimálásban benne foglaltatik  

Intézkedés a pedagógiai program nyilvánosságáról és 
elhelyezéséről. 

√  Belső szabályozás szerint  
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Jogszabályban meghatározott kötelező tartalom 

 

 
van 

 
nincs 

 
megjegyzés 

R. 6. § (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos 
alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, 
vagy az ily módon készített pedagógiai programok 
közül választ. 

 

√  A nevelőtestület az Alapprogramra épített pedagógiai program 
készítése mellett döntött, a Montessori pedagógia adaptációjával, 
kéttanáros módszerrel, intenzív tehetségfejlesztéssel. 

R. 6. § (2) Az óvoda pedagógiai programja 
meghatározza:    

a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, 
célkitűzéseit, 

√  Az Alapprogram alapelvei, értékei, célkitűzései, a Montessori 
pedagógia alapelvei, értékei, a tehetségfejlesztés célkitűzései 
meghatározásra kerültek. 

b)  azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, 
amelyek biztosítják a gyermek személyiségének 
fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 
fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által 
minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges 
értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez, 

√  Minden az Alapprogramban meghatározott nevelési feladat és 
tevékenység szerves részeként beépítik a Montessori pedagógia 
adaptációjából és az intenzív tehetségfejlesztés célkitűzéséből 
adódó helyi sajátosságaikat, melyek elősegítik a gyermekek 
optimális fejlődését, az iskolakezdéshez szükséges fejlettség 
elérését. Ezt szolgálja a kéttanáros módszer alkalmazása is,  
 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő 
tevékenységet, 

√  A gyermekvédelmi tevékenység a családok szociális helyzetéhez 
igazodó. 

d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai 
tevékenységet, 

√  Megelőzés-centrikus, mentálhigiénés szemlélet szövi át. 

e) a szülő, a gyermek, a pedagógus 
együttműködésének formáit, 

 

√  A kéttanáros módszer alkalmazása és a szülőkkel való 
együttműködés kiszélesítése fontos innovációs folyamatok 
eredménye a programban. 
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Jogszabályban meghatározott kötelező tartalom 
 

van nincs megjegyzés 

f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda 
esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének 
ápolásával járó feladatokat, 

-  Nem nemzetiségi óvoda. 

h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 
intézkedéseket. 

√   

i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további 
elveket. 

√  A helyi célokból (Montessori pedagógia, kéttanáros modell, 
tehetségfejlesztés) következő elvek megfogalmazása, valamint a 
kéttanáros modellből adódó személyi feltételekkel és optimális 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos elvek. 

R. 11. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók  
a) óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai 
programja tartalmazza-e a sajátos nevelési igényből 
eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális 
fejlesztő tevékenységet. 

-  Az óvoda nem nevel SNI gyermekeket. 

R. 82. § (3) Az intézmény honlapján elérhető-e a 
pedagógiai program? 
 

√  A módosított program a KORM hivatal módosítási engedély után 
kerül fel 

R. 128. § (5) Az egészségfejlesztési program része-e a 
pedagógiai programnak? 
 

√   

Nkt. 32.§ (1) Ha az intézmény alapítványi fenntartású, 
szerepel-e dokumentumon a fenntartó jóváhagyása? 
 

√   

A. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának 
pedagógiai és nevelési alapelveivel, gyermekképével 
és óvodaképével való egyezés. 

√  A vizsgált program az Alapprogrammal koherens. 
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Jogszabályban meghatározott kötelező tartalom 

 

 
van 

 
nincs 

 
megjegyzés 

A. Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben 
megjelenhetnek a különböző - köztük az innovatív - 
pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram 
biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai 
nézeteinek, értékrendjének és módszertani 
szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a 
gyermek érdekének védelmében tartalmaz. 
 

√  Az óvodapedagógusok, a nevelőtestület pedagógiai nézeteinek, 
értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesítése során 
a gyermekek érdekeinek védelmét a hivatalosan elismert források 
alkalmazásával végezték. A  Montessori elemek adaptációja B. 
Méhes Vera: Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az 
óvodában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. valamint  az OFI 
által akkreditált B. Méhes Vera: Magyarországi Montessori 
Óvodai Program alapján készült.  A tehetségfejlesztés témában 
akkreditált képzéseket végeztek és pályázatokon, valamint a 
Tehetségpont akkreditáción mérették meg gyakorlatuk 
eredményességét. A kéttanáros módszer adaptálása az optimális 
fejlesztés, az adaptív nevelés és a korai idegennyelv-elsajátítás 
korszerű megvalósítása érdekében történik. 
 

A. Az óvodai nevelés általános céljaival való 
összhang, sajátos helyi célok képzése 

√   

A. Az óvodai nevelés alapprogramjának irányelveivel 
való egyezés 

√  Az irányelvek a pedagógiai program minden fejezetében, teljes 
tartalmában érvényesülnek. 

• A nevelés általános feladataival való összhang √   

• Az óvodai élet tevékenységformái és az 
óvodapedagógus feladataival való összhang. 

√   

• Az óvodai élet megszervezésének elveivel való 
egyezés. 

√  A pedagógiai program megvalósításához a fenntartó mind a 
személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében a helyi célok 
megvalósításához szükséges többletet biztosít. 

• A fejlődés óvodáskor végére várható 
jellemzőivel való összhang.  

√   
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ÖSSZEFOGLALÓ SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 

A pedagógiai program az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemében készült, a Montessori pedagógia elemeinek, az intenzív 
tehetségfejlesztés és a kétanáros modell megvalósításának nevelési rendszerbe építésével. A program kellő részletességgel, szakmailag átgondoltan 
fogalmazza meg a nevelési elveket, értékeket, célokat, feladatokat. 
 
Könnyen áttekinthető, szerkezetileg jól tagolt, logikus, lényegre törő megfogalmazással készült dokumentum. Szerkezetében követi a 
meghatározott sorrendiséget, a tartalmi szabályozókat. Felépítése tudatos, rendszerszemléletű.  
 
A helyzetkép, a küldetés, a nevelési elvek, értékek, gyermekkép, az óvodakép és a pedagóguskép megfogalmazása tudatos, elkötelezett 
nevelőtestületet, hiteles nevelési felfogást mutat.  
Az általános és a helyi nevelési célok megfogalmazása összhangban van a tartalmi szabályozókkal. 
A helyi nevelési célokkal kapcsolatos óvodapedagógusi feladatok megfogalmazása valamennyi nevelési és tevékenységi területen szervesen beépül 
az általános feladatok rendszerébe. 
A megfelelő részletességgel és korszerű tartalommal tervezett feladatok biztosítják a helyi nevelési program egységes értelmezését a pedagógiai 
gyakorlatban, megőrizve az óvodapedagógusok kellő módszertani szabadságát.  
A gyermeki tevékenységek között megmutatkozik a szabad játék túlsúlyának érvényesítése. Az óvodapedagógus szerepének, feladatainak 
szakszerű megfogalmazása, a megújult játékpedagógia alkalmazása érdekében megkülönböztetik a szabad és az irányított játékot. 
 
A tevékenységekben megvalósuló tanulás feladatainak megfogalmazásában kézzel foghatóvá válnak az általános és helyi célokból következő elvek, 
értékek, feladatok gyakorlati alkalmazásának fő csomópontjai. 
A szervezeti és időkeretek illeszkednek az alapprogram nevelési-tanulási koncepciójához. A program megvalósításához a jól képzett és a kéttanáros 
modell alkalmazásához szükséges humán erőforrás biztosított. 
A kapcsolattartási rendszer összhangban van az óvoda általános és helyi nevelési célkitűzéseivel, alapelveivel. 
A gyermekvédelmi feladatok az intézményi sajátosságokhoz illeszkednek. 
A fejlődés várható jellemzőinek megfogalmazása koherens a részletesen kifejtett nevelési tartalmakkal. 
A tartalmilag korszerű egészségfejlesztési program a pedagógiai program része. 
 
A pedagógiai program a jogszabályi előírásoknak megfelel, szakmai tartalma maximálisan alkalmas arra, hogy az érintett magánóvoda 
nevelőmunkáját szabályozza, az óvodába járó gyermekek optimális fejlődését, a szülők elégedettségét biztosítsa. 
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Budapest 2021, Február 21.  
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.  
 
 


