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NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING)

Hatályos: 2019. szeptember 1-től

1. A monitoring rendszer
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 10. §-a alapján a költségvetési intézmény köteles olyan
monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok
megvalósításának nyomon követését.
A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló
folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül
működő belső ellenőrzésből áll.
A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan
figyelemmel kell kísérni, és értékelni kell (együtt: monitoring) a rendszert.
1.1. Folyamatos monitoring
A belső kontroll folyamatos monitoringja a szervezet normális, ismétlődő műveletei során
történik meg. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósul meg, azonnal
reagál a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a
helyrehozó intézkedések feltételezetten kisebb költségekkel járnak.
Mivel a külön értékelésekre a tényeket követően kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása
sokszor gyorsabban megtörténik a folyamatos monitoring által.
1.2. Eseti nyomon követés (külön értékelések)
A külön értékelések gyakorisága és hatóköre elsősorban a kockázatértékeléstől és a folyamatos
monitoring tevékenységek hatásosságától függ.
A külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányulnak és
céljuk biztosítani, hogy a belső kontroll az előre meghatározott módszerekkel és eljárásokkal
elérje a kívánt eredményeket.
A monitoring által biztosítani kell, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelően
és azonnal végrehajtásra kerüljenek.
A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez a költségvetési szervnek mérlegelnie kell mind
a külső, mind a belső eseményekből eredő változások jellegét és nagyságát, és a változásokkal
összefüggő kockázatokat; a kockázatokra válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és
tapasztaltságát és a vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.
A kontrollok külön értékeléseit hasznos lehet közvetlenül a kontrollok eredményességére
koncentrálni egy meghatározott időszakban. A külön értékelések megvalósíthatóak önértékelés
formájában, vagy a kontrollok kialakításának felülvizsgálata és közvetlen tesztelése
révén.
A belső kontroll monitoringjának ki kell terjednie azokra az elvekre, és eljárásrendekre,
amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításai és ajánlásai haladéktalan
megoldásának biztosítását szolgálják.
A vezető köteles
- haladéktalanul kiértékelni az ellenőrzésekből és más vizsgálatokból származó
megállapításokat, beleértve a szervezet tevékenységeit értékelő ellenőrök, vagy mások
által jelentett hiányosságokat és ajánlásokat;
- meghatározni a megfelelő intézkedéseket az ellenőrzésből, vagy más vizsgálatokból
eredő megállapítások és ajánlásokra adandó válasz (probléma megoldás) tekintetében;
- meghatározott időkereteken belül teljes tájékoztatást adni mindazokról a műveletekről,
intézkedésekről, amelyek kijavítják, megoldják a tudomására hozott ügyeket.
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A megoldás folyamata akkor kezdődik, amikor az ellenőrzés, vagy más vizsgálateredményeit
jelentik a vezetésnek, és csak akkor fejeződik be, amikor a foganatosított intézkedések:
- kijavították az azonosított hiányosságokat;
- fejlődést eredményeztek, vagy
- azt mutatják, hogy a megállapítások és ajánlások nem indokolnak vezetői
intézkedéseket.
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:
 szakmai tevékenységgel
 önértékeléssel
 tanügyigazgatással
 a munkáltatással
 a működtetéssel és
 gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja,
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:
 A tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,
 Teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
 Megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
 Megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű
használattól.
2. A belső ellenőrzés általános elvi követelményei
 Biztosítsa az intézmény, felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó
nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.
 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az
intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.
 Fogja át a pedagógiai munka egészét.
 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos
óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó önértékelés, PSZE, PÉM ellenőrzési,
értékelési rendszer működtetése.
3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Az ellenőrzés fogalma:
Az ellenőrzésen azt a vezetői funkciót értjük, amely a szervezet tevékenységének minőségi
jegyeit és célszerűségét vizsgálja. Összehasonlítás: a tényleges helyzet összevetése a szervezet
célkitűzéseivel a tervek alapján.
Az ellenőrzés célja
Az óvodában folyó pedagógiai tevékenység eredményeinek, minőségjegyeinek,
célszerűségének és feltételeinek megállapítása, amely minden dolgozót érint és mozgósít.
Az eredményeket értékelve olyan intézkedések kidolgozása, melyek:
 erősítik a kedvező tendenciákat
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feltárják és kijavítják a hibákat
meghatározzák a feladatokat, hatásköröket, munkamegosztást,
szabályozzák a megvalósulás és a minőségi munkavégzés folyamatát

Ellenőrzés feladata
 Az intézmény nevelési programjában megfogalmazott célok összevetése az óvoda
mindennapi életével, működésének eredményével.
 A nevelés folyamatok vizsgálata – milyen az óvodapedagógus munkája, hogyan segíti,
irányítja, motiválja a gyermekeket, hogy minél eredményesebb legyen nevelő munkája.
 A gyermekek vizsgálata a programban megfogalmazott „a fejlődés várható eredménye”
alapján – hol tart a gyermek a fejlődésében, mit értünk el nevelésünkkel.
 A szervezet belső rendjére, működésére vonatkozó szabályok vizsgálata – törvényesség,
szakszerűség, hatékonyság.
 A közösen elfogadott dokumentumok vizsgálata - vezetésük törvényessége,
szakszerűsége, pontossága.
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó önértékelés szempontjai alapján
az eredményesség vizsgálata.
Az ellenőrzés dokumentumai
~ Éves ellenőrzési terv – munkaterv része
~ Vezetői ellenőrző lap – óvodai csoportnapló része
~ Az ellenőrzési terv, összegző értékelése (a nevelési terv értékelésének része)
~ Önértékelési kérdőívek
Pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése:
 A nevelési év elején vizsgálandó indikátorok: gyermek-pedagógus arány, átlagos
csoportlétszám;
 A nevelési év végén vizsgálandó indikátorok- az önértékeléshez kapcsolódva:
 intézményi önértékelési kompetenciák szerint,
 szervezeti klíma,
 globális elégedettség az intézménnyel;
 Dokumentumok ellenőrzése:
 csoportnaplók,
 gyermekek fejlődési naplója,
 mulasztási naplók,
 statisztikai, normatíva igénylése;
 Ünnepek, kirándulások, kapcsolattartás a szülőkkel, nevelési gyakorlat megvalósítása;
 Éves munkatervek kidolgozása és működtetése;
 Munkarend-munkafegyelem, dolgozók munkájának értékelése intézményünk
teljesítményértékelési szabályzata alapján.
Intézményi ellenőrzési terv (l. 1. táblázat)
Az intézményi ellenőrzési terv mindig egy nevelési évre szól. Az ellenőrzési tervben
határozzuk meg, és hozzuk nyilvánosságra:
 az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket.
 a vezető mit kíván személyesen (vagy delegáltja útján) folyamatosan ellenőrizni.
Az ellenőrzés tapasztalatairól minden esetben írásos feljegyzés készül.
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4. Az intézmény mérési, értékelési rendszere
Az intézmény vezetése meghatározott időszakonként és meghatározott szempontok alapján
megvizsgálja az intézmény működésének gyakorlatát, a folyamatos alkalmasság, a partneri
elvárásoknak való megfelelés és hatékonyság biztosítása érdekében. Minderről beszámolókat,
értékeléseket készít, melyeket hozzáférhetővé tesz a partnerek számára.
A mérés és értékelés célja:
Kiszámítható, tervezhető mérések, értékelések rendszerének működtetése annak érdekében,
hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés alapja
legyen a minőségi munkavégzésben,
A mérési, értékelési rendszer folyamatos működtetése alapozza meg a reális, objektív tényeken
alapuló helyzetelemzést, amelyre a folyamatos fejlesztés épül.
Mérés fogalma:
A mérés eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló
jelenségekkel számszerűen összehasonlíthatóvá válik.
A mérés és értékelés egymással összefüggő, de nem azonos fogalmak.
Mérés területei:
 Gyermekek fejlettségének mérése,
 Partneri igény-és elégedettségmérések rendszere (szülő, nagycsoportos gyerekek,
külső partnerek)
Az értékelés fogalma:
Adatelemzés folyamatszabályozó tevékenység, melynek középpontjában minden esetben az
eredményesség és a minőség áll. A meghatározott célkitűzéseket hasonlítja össze az intézmény
működésének és pedagógiai tevékenységének eredményeivel. Magába foglalja az ellenőrzést
is. A kitűzött céloknak való megfelelőség alapján minősít.






Az értékelés területei:
Pedagógiai – tanügy – igazgatási
Munkaügyi
Vagyonüzemeltetés
Gazdálkodási

Alapelvek:
1) Törvényesség: a jogszabályi előírások (törvények, SZMSZ, Házirend, Pedagógiai
Program) betartása.
2) Teljesség: az ellenőrzési rendszer lefedi valamennyi óvodapedagógus nevelőmunkáját.
3) Rendszeresség-tervszerűség: az ellenőrzések rendje meghatározott és tervezett.
4) Objektivitás: az ellenőrzés szempontok szerint történik, az értékelés elfogulatlan.
5) Helyi sajátosságok érvényesülése: az ellenőrzési szempontsor az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjával összhangban a speciális, helyi sajátosságoknak megfelelő.
6) Segítő, előremutató: a nevelési elvek számonkérése a szakmai önállóság tiszteletben
tartásával, a módszertani szabadság biztosításával történik. Az értékelés az
ellenőrzöttek munkájának segítését célozza,
7) Hatékonyság: az erősségek kiemelésével, valamint a gyengeségek feltárásával, okainak
megállapításával a pedagógus fejlődési irányvonalának kijelölése.
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A pedagógiai munka ellenőrzésének irányelve
1) A céljainkkal összhangban került meghatározásra az ellenőrző szempontsor.
2) Az alapelveknek megfelelően a pedagógiai munka ellenőrzésének tervezésére a
nevelési év munkatervében kerül sor, valamint az intézményi munkatervvel
összhangban kerülnek meghatározásra a nevelési évre kialakított feladataink.
5. A munkatársak értékelése
Az értékelés célja
 Az egyéni és a közös értékrend összehangolása
 Egyéni erősségekre, teherbíró képességre, aktivitásra alapozott feladatelosztás
 Diszkrét, fejlesztés elvű értékelés
 Önértékelés igényének megalapozása
Az értékelés feladata
 A munkavégzés körülményeinek meghatározása a helyi nevelési program alapján
 Fejlesztéselvű értékelés összehangolása kitűzött céljainkkal
 A kitűzött célok és eredmények összevetése
 Átlátható cél -, feladat-, és kritériumrendszer kiépítése
Az értékelés hatása megmutatkozik a folyamatok megvalósulásában, új
megfogalmazásában és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési szempontok változásában.

célok

Sikerkritériumok
 Kialakul az önellenőrzés igénye
 A dolgozók tisztában vannak képességeikkel, erősségeikkel, gyengeségeikkel
 Igényük van az innovációra
 A dolgozók a szakmai ismereteiket tudatosan alkalmazzák
 Ismerik és alkalmazzák a törvényi előírásokat
Az értékelés folyamata
 A megadott szempontok alapján a vezető értékeli az ellenőrzés során tapasztaltakat.
 Ha a vezető az ellenőrzés során hiányosságokat tár fel, akkor ajánlást készít a
hiányosságok pótlására.
 Fejlesztést segítő kritériumokat fogalmaz meg.
 Megadja az ellenőrzött folyamatba történő visszacsatolás helyét és az újabb ellenőrzés
szempontjait.
Az éves ellenőrzési tervet az óvodavezető helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai
alapján az óvodavezető készíti el. (Az éves munkaterv tartalmazza)
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés:
~ területeit
~ módszereit
~ ütemezését
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
~ óvodavezető-helyettes
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~ szakmai munkaközösség
~ szülői szervezet (közösség)
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját értékeli – legalább 1 alkalommal a nevelési
év folyamán a teljesítményértékelés és a minősítés szempontjainak segítségével. Az egyes
nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja:
~ a vezető-helyettest
~ a szakmai munkaközösség vezetőjét
A belső ellenőrzés (vezetői) elvei, szabályai:
 Az időszakos ellenőrzés pontos időpontja és az ellenőrzés típusa (amely lehet
tájékozódó, tematikus, visszatérő) az adott nevelési év munkatervében kerül rögzítésre.
 Amennyiben az ellenőrzés elmarad – előre nem látható esemény miatt – az érintett
személy erről tájékoztatást kap.
 Az elmaradt ellenőrzés – a váratlan esemény megszűnte után két héten belül pótlásra
kerül.
 Váratlan események, problémák miatt szükségessé vált ellenőrzést nem kell bejelenteni
– ha az veszélyeztetné az ellenőrzés eredményességét.
 A folyamatos ellenőrzést nem kell bejelenteni.
Az ellenőrzés és a teljesítményértékelés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni
kell, aki arra írásban észrevételt tehet.
A nevelési évet záró értekezletén értékelni kell:
~ A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés
általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok
megszűntetéséhez szükséges intézkedéseket.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A Kispesti Zöld Ágacska Óvoda nyomon-követési rendszere (monitoring) 2019. szeptember 1-jén
lép hatályba.
Budapest, 2019. június 17.

Szegediné Török Tünde
Óvodavezető
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1. ábra

ELLENŐRZÉSI TERV
Felelős
Ellenőrzés-értékelés
Érintettek
területei
A működés törvényessége – Gazdálkodás
Étkezési befizetések
dokumentumainak
ellenőrzése
Felvételi és mulasztási napló
Statisztikai adatok
nyilvántartása
KIR- adatbázis
naprakészsége

megfelelési
ellenőrzés

Időpont

óvodatitkár

havonta

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

havonta
10.01.
szükség szerint

óvodatitkár

folyamatosan

óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodavezető
óvodatitkár
óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodavezető

értékelés

Megjegyzés

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás
Törzskönyv

Bánáti Tiborné

09.01.

óvodavezető
(önellenőrzés)

fenntartó

Adatszolgáltatás a
Fenntartónak és a KLIK-nek
a tanköteles gyerekekről

Bánáti Tiborné

01.15.

óvodavezető

óvodavezető

Felvételi, előjegyzési napló

Bánáti Tiborné

óvodavezető

óvodavezető

Továbbképzési terv

óvodapedagógusok

Lezárás: 08.31.
Nyitás: 09.01.
03.15.

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés
Pedagógiai program
SZMSZ és Mellékletei

óvodapedagógusok
szakmai
munkaközösségek

óvodavezető

10.31.
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óvodavezető

Részt vesz az
Önértékelési

Házirend
Önértékelési Program
Munka és tűzvédelmi
szabályzat
HACCP

munkacsoportok
vezetőhelyettes

szakmai
munkaközösség
09.16.

dajkák

A működés feltételei – eszköz, felszerelés
óvodavezető

óvodavezető

08.31.

óvodavezető

óvodavezető

vezetőhelyettes

havonta

óvodavezető

óvodavezető

vezetőhelyettes

Negyedévente

óvodavezető

óvodavezető

dajkák

havonta

vezető helyettes
1 fő dajka

óvodavezető

Személyi anyagok
Egészségügyi könyvek

óvodatitkár
óvoda dolgozói

Munkaköri leírások

minden dolgozó

folyamatos
09.01.
09.01. (szükség
esetén)

Helyi szintű leltározás
Tárgyi eszközök pótlása

óvodatitkár
Bánáti Tiborné
Vezető helyettes

07.31.

Működés feltételei – fizikai környezet
Bejárás: munkavédelmi
szemle
Tűzvédelmi szemle
Tisztasági szemle

Személyi
óvodavezető
vezetőhelyettes
óvodavezető

óvodavezető

negyedévente

vezetőhelyettes

óvodavezető

óvodapedagógusok

Látogatási
ütemterv szerint

vezető helyettes
óvodavezető
szakmai
munkaközösség
vezetők

óvodavezető

nevelőmunkát segítő
alkalmazottak

Látogatási
ütemterv szerint

vezető helyettes

óvodavezető

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája
Tervezési és értékelési
dokumentumok
Nevelési gyakorlat:
- szülői értekezletek
- befogadás
- foglalkozásvezetés tervezés
- értékelés
Nevelőmunkát segítő
alkalmazottak munkája

óvodapedagógusok
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Szükség szerint
azonnali
visszacsatolás

Gyermekvédelem
Szakmai Munkaközösségek
tevékenysége

óvodapedagógusok

félévente

gyermekvédelmi
felelős

óvodavezető

munkaközösség
vezetők

félévente

óvodavezető

óvodavezető

dajkák

havonta

óvodapedagógusok

félévente

vezető helyettes
óvodavezető

óvodavezető
óvodavezető

Vezető + helyettes

Szóbeli értékelés
vezetői
értekezleteken

óvodavezető

óvodavezető

kapcsolattartók

féléves,
éves
értékelés

óvodavezető

óvodavezető

Szolgáltatások
Gyermekétkeztetés
Szülők igényeire alapozott
szolgáltatások

A szervezet működése
Vezetés színvonala
Kapcsolatok:
- fenntartóval
- bölcsődével
- iskolával
- uszodával
- családsegítővel
- szakszolgálatokkal
- művelődési
intézményekkel
- kerületi szakmai
munkaközösséggel
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vezetői
tanfelügyelet

Megismerési nyilatkozat
A 2019. szeptember 1-től hatályba lépő az intézmény „Nyomkövetési rendszere”
szabályzatában foglaltakat megismertem.
2019. 06. 17.
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