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Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai programjára épülő 

egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az éves tervezés 

egyéb dokumentumai  

MINTA 

  

Pedagógus neve:    

Pedagógus oktatási azonosítója:    

Intézmény neve:    

Intézmény OM azonosítója:    

Intézményvezető neve:    

Egész éves nevelési tanulási 

ütemterv, a csoportprofil, a tematikus 

terv és az éves tervezés ellenőrzés 

időpontja: 

  

Ellenőrzést végző pedagógus:  

 
Ellenőrzés szempontjai: 

o Hogy jelenik meg a tervekben a gyermeki kompetenciák fejlesztése?  
o Mennyiben biztosítja az éves nevelési-tanulási ütemtervben meghatározott 

célok megvalósulását?  
o Hogy kapcsolódik az óvodai csoport és az óvodán kívüli tevékenységek, egyéb 

foglalkozások tervezése az éves nevelési és tevékenységi tervben 
meghatározott követelményekhez?  

o Hogy kapcsolódik az óvodai csoport és az óvodán kívüli tevékenységek, az éves 
nevelési és tevékenységi tervben meghatározott személyiség- és 
közösségfejlesztési feladatokhoz?  

o Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő 
gyermekekkel kapcsolatos feladatok?  

o Hogy jelennek meg az éves tervezésben a nevelési, ismeretátadási tanulási 
területek kapcsolódása, egymásra épülése?  

o Hogyan épít az óvodapedagógus a tervező munka során a gyermekek előzetes 
ismereteire?  

o Hogy jelenik meg az ismeretek, fogalmak, egymásra épülése az éves tervezés 
dokumentumaiban?   

o Hogy jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés?  
o Hogy jelennek meg a tervezésben az eltérő gyermeki igények figyelembevétele, 

a fejlődési ütemnek megfelelő folyamatok?  
o Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?  
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o Tartalmazza-e a nevelési tevékenységi terv a céloknak megfelelő 
ismeretátadási, tanulási eszközöket? (szemléltető eszközök, kéziszerek, 
hangszerek, rajzeszközök, stb.)  

o Milyen elemeket tartalmaz az adott csoport pedagógiai programokhoz 
illeszkedő éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési 
céljaihoz?  
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       ellenőrzést végző (k)                                                            önértékelő pedagógus 
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