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Fenntartói értékelés az Angyalkert Magán Óvoda 2017-2018. évi 

működéséről, a pedagógiai program végrehajtásáról, az 

intézményben folyó szakmai munka eredményeiről 

Intézmény OM azonosítója:202749 Intézményvezető: Szirmai Ágnes 

 

Az óvoda fenntartója: Angyalkert Magánóvoda Nonprofit Kft. 

6000, Kecskemét, Bánk bán u.5. 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai 

tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény 

hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében. (Nkt.83.§(2)h.) 

Az Angyalkert Magánóvoda Nonprofit Kft., mint fenntartó 2018.júliusában értékelte az 

Intézmény munkáját, valamint a pedagógiai program teljesítését. Az alábbi értékelés az 

intézményben lefolytatott fenntartói elemzés tapasztalain alapul. Az ellenőrzésre a 2011. évi 

CXC. törvény alapján került sor. 

 

1. Az ellenőrzés menete 

Az intézményvezető a Fenntartó részére a tanév lezárulását követően július végéig bemutatta 

a fenntartó által kért dokumentumokat, amelyben a pedagógiai program végrehajtását, az 

intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékelte. A fenntartónak a most sorra 

került ellenőrzésnél és értékelésnél az adott tanév dokumentumai rendelkezésre álltak. A 

fenntartó képviselője az intézményvezető részére az elkészült értékelést átadta. 

 

2. Az ellenőrzés területei 

1) az intézmény működésének törvényessége 

2) az intézmény gazdálkodása 

3) az intézmény szakmai munkájának eredményessége 

4) tárgyi, személyi feltételek, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak illetve a partneri 

elvárásoknak megfelelő működést 

5) pedagógiai feltételek 

6) szervezet és vezetés 
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7) Intézményvezető értékelése 

 

3. Értékelés, megállapítások 

3.1. A működés törvényessége 

Az intézmény dokumentumai a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre 

állnak. Az alapító okirat és a nevelési program a jogszabályoknak megfelelően készült. Az 

intézmény rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a 

jogszabályoknak megfelelnek. 

Az intézmény iratkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Az intézmény adatkezelése 

mind az ellátott gyermekek, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő, a 

tanügyi nyilvántartások az előírás szerint vannak vezetve. 

Az intézmény feladatellátásaihoz a megfelelő személyzet biztosított. 

 3.2. Gazdálkodás 

Az intézmény gazdálkodása a hatályos és vonatkozó jogszabályoknak megfelelő. 

Az intézmény az éves költségvetésén belül mozgott, ennek megfelelően gazdálkodott és az 

erről szóló költségvetési beszámolót, illetve az éves számviteli beszámolókat a jogszabálynak 

megfelelően határidőre elkészítette. Takarékosan és hatékonyan gazdálkodott a 

rendelkezésére álló erőforrásokkal. 

Az intézmény a működéséhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény számára 

az ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon 

rendelkezésére állnak. 

3.3. Szakmai munka eredményessége 

Az intézmény az óvodai feladatellátás tekintetében a nevelési programot követte és az 

elvárható teljesítményt hajtotta végre a tanév folyamán. Az intézmény kihasználtsága még 

nem teljes, folyamatosan, felmenő rendszerben, a lehetőségeknek megfelelően töltjük fel az 

óvodát.  

Fontosnak tartja a fenntartó a balesetmegelőzés, a munkavédelmi intézkedések kimagasló 

betartását. Az intézmény szabályzatai tartalmazzák a szükséges óvó és védő rendszabályokat. 

A dolgozókat felkészítik a balesetek megelőzésére, elkerülésére. 

Az elektronikus adatszolgáltatást (KIR) jól használják.  

3.4. Tárgyi, személyi feltételek 
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Az Intézmény feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az óvodai csoportok 

szervezése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. 

 Álláshelyekkel való gazdálkodás – megfelelő 

 Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre – megfelelő 

 Pedagógiai program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte – 

megfelelő 

 Munkaügyi dokumentumok és munkaköri leírások megléte – megfelelő 

3.5. Pedagógiai feltételek 

 Pedagógusok módszertani kultúrája – megfelelő 

 Pedagógusok módszertani sokszínűsége – megfelelő 

 A gyermekek életkorának, egyéni sajátosságának figyelembe vétele a mindennapi 

munkában – megfelelő 

 A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata – megfelelő 

 Speciális fejlesztés – logopédia. fejlesztési pedagógia – megfelelő 

 szociális kompetencia, társas viszonyok kialakítása – megfelelő 

 Az egészséges életmódra nevelés megvalósítása, hatékony óvodai egészséggondozás – 

megfelelő 

3.6. Szervezet és vezetés 

 Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások tervezése – megfelelő 

 A napi működés tervezése – megfelelő 

 A szerkezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése – megfelelő 

 A folyamatok szabályozottsága – megfelelő 

 Munkatársak kiválasztása, munkaerő gazdálkodás – megfelelő 

 A munka szervezettsége – megfelelő 

 Információs rendszer hatékonysága – megfelelő 

 A folyamatos fejlesztés – megfelelő 

 Pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők munkájának összehangolása, 

értékelése – megfelelő 

 Értékek, hagyományok figyelembevétele – megfelelő 

 A fenntartói elvárás szerint az angol nyelv beépítése a mindennapokba – megfelelő 
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 Vezetővel való megelégedettség – kiváló 

 A külső és belső partnerekkel kialakított együttműködési folyamatok kialakítása – 

megfelelő 

3.7. Intézményvezető értékelése 

Az intézményvezető megfelelően koordinálja, irányítja a feladatellátási helyen folyó nevelési 

tevékenységet. Törekszik arra, hogy szakmailag képzett, sokoldalú óvodapedagógusok lássák 

el a feladatokat. Ő maga is sokoldalú, szakmailag képzett vezető.  Az intézményi működést, 

szakmai irányítást, a gazdálkodást, feladatellátást, az intézményi dokumentumokat, valamint 

az óvodai élet eredményeit figyelembe véve, a pedagógiai programot jól hajtotta végre. 

A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (2).pont alapján, a helyben szokásos 

módon nyilvánosságra hozza. 

 

 

 

Schifter Katalin 

Angyalkert Magánóvoda Nonprofit Kft. 

Ügyvezető igazgató 

 

A Fenntartó által készített értékelést megkaptam és elfogadom.  

 

 

 

 

 

Szirmai Ágnes 

Intézményvezető 

Angyalkert Magán Óvoda 

Kecskemét, 2018.07.26. 
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