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Fenntart6i 6rt6kel6s az Angyalkert Magrln Ovoda2018-2019. 6vi

miikiid6s6r6l, a pedag6giai program v6greha jt6shr6l, az

intflzmfinyben foly6 sza km ai m u n ka e red m 6nyei 16l

Int6zm6ny OM azon osit6j a:2027 49 lnt6zm6nyv ezet6 z Fe re n czyn 6 Ke rekes E d i t

Az 6voda fenntart6ja: Angyalkert Magdn6voda Nonprofit Kft.

6000, Kecskem6t, B6nk b6n u.5.

A fenntart6 ir6nyit6i tevdkenysdgenek r€sze a kdznevel6si intdzm6ny pedag6giai-szakmai

tev6kenys6gdnek ellenorz6se. A fenntart6 hat6skorrel rendelkezik az intezmeny

hat6konys6ganak ds pedag6giai-szakmai eredmdnyessdg6nek megit6l6sdben. (Nkt.83.$(2)h.)

Az Angyalkert Magan6voda Nonprofit Kft., mint fenntart6 2019jfnius 28. napj6n 6rt6kelte az

Intezmlny munk6j6t, valamint a pedag6giai program teljesitds6t. Az alflbbr drtekelds az

intezmenyben lefolytatott fenntart6i elemzds tapasztalain alapul. Az ellenorzdsre a 2011. evi

CXC. torv6ny alapjdnkeriilt sor.

1. Az ellenfirz6s menete

Az intezmenyvezeto a Fenntart6 reszere a tan6v lezhrulilsit kovetoen 2019. jrinius 27 .napjttn

bemutatta a fenntarto itltal kdrt dokumentumokat, amelyben a pedagogiai program

vegrehajt6s6t, M int6zmdnyben foly6 szakmai munka eredm6nyess6gdt drt6kelte. A

fenntart6nak a most sorra kertilt ellenorzlsndl 6s drtdkel6sn6l az adott tanev dokumentumai

rendelkez6sre 6lltak. A fenntart6 k6pviseloje az inllzmlnyvezetb reszdre az elkdsziilt

drtdkeldst 6tadta.

2. Az ellen6rz6s teriiletei

1 ) az int6zm6ny mtik<id6s6nek tcirv6nyess6ge

2) az tntezmdny gazdalkod6sa

3) az rntezmeny szakmai munk6j6nak eredmdnyessdge

4) tfugyi, szem6lyi feltetelek, amelyek lehetov6 teszik a jogszab6lyoknak illetve a partneri

elvar6soknak megfelel6 mrikod6st

5) pedag6giai felt6telek
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6)

7)

szervezet ds vezetds

Intezm6nyvezeto 6rtdkeldse

3. Ert6kel6s, megillapitdsok

3.1. A mtik<ldds torvdnyessdge

Az rntezmdny dokumentumai a vonatkoz6 ds hat6lyos jogszab6lyok szerint rendelkez6sre

6llnak. Az alapit6 okirat 6s a neveldsi program a jogszabillyoknak megfeleloen k6sziilt. Az

int6zmdny rendelkezik a mrik<iddshez sziiks6ges szabillyzatol<kal. A szab|,lyzatok a

j o gszab6lyoknak megfelelnek.

Az rnt6zmeny iratkezel6se megfelel a vonatkozo jogszab6lyoknak. Azintezmeny adatkezel6se

mrnd az ell6tott gyermekek, mind az alkalmazottak esetdben a jogszabttlyoknak megfelelo, a

tani.igyi nyilv6ntart6sok az eloirris szerint vannak vezetve.

Az intezmeny fel adatel I 6t6saiho z a me g felelo szemlly zet bizto sitott.

3.2. Gazditlkodds

Azintezmeny gazd|lkod6sa a hat6lyos 6s vonatkozo jogszabilyoknak megfelelo.

Az rntezmeny az 6ves kdlts6gvet6s6n beliil mozgott, ennek megfelel6en gazditlkodott 6s az

enol szdl6 kcilts6gvetdsi besz6mol6t, illetve az 6ves sz6mviteli besz6mol6kat a jogszab6lynak

megfelel6en hat6ridore elkdszitette. Takar6kosan 6s hatdkonyan gazd6lkodott a

rendelkezdsere 6ll6 eroforr6sokkal.

Az intdzmdny a mtikodds6hez sztiksdges szabillyzatokkal rendelkezik. Az intezmeny szitmtna

az ingatlan 6s eszkoz felt6telek a jogszabtiyi kdvetelm6nyeknek megfelelo m6don

rendelkez6sdre 6llnak.

3.3. Szakmai munka eredmdnyess6ge

Az intezmeny az 6vodai feladatell6t6s tekintetdben a neveldsi programot kdvette es az

elv6rhat6 teljesftmdnyt hajtotta vdgre a tandv folyam6n. Az intezm6ny kihaszn6lts6ga mdg

nem teljes, folyamatosan, felmeno rendszerben, a lehetos6geknek megfeleloen t<iltjiik fel az

6vod6t.

Fontosnak tartja a fbnntart6 a balesetmegel6zds, a munkavddelmi intdzked6sek kimagasl6

betart6s6t. Azintezmeny szab6lyzataitaftalmazz(l< a sziiksdges 6v6 es v6do rendszabiiyokat.

A dolgoz6kat felkdszitik a balesetek megelozds6re, elkeri.il6sdre.

Az elektronikus adatszolg6ltat6st (KIR) j6l haszn6lj6k.
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Az Intdzmeny feladatellit6s6nak szem6lyi felt6telei biztositottak. Az 6vodai csoportok

szerv ezdse a hat6l yo s j o g szab6lyoknak me gfe le 16 en tort6nik.

o All6shelyekkel val6 gazdhlkod6s - megfelel6

o Jogszab6lyban meghatdrozottkotelezo alkalmazottak kore - megfeleld

o Pedag6giai program megval6sitlshhoz sztiks6ges szakmai kompetencirlk megldte -
megfele16

o Munkatgyi dokumentumok 6s munkak0ri leir6sok megl6te - megfelel6

3.5. Pedag6giai felt6telek

o Pedag6gusok m6dszertani kultrir6ja - megfelel6

o Pedag6gusok m6dszertani sokszinusdge - megfelel6

o A gyermekek 6letkor6nak, egydni saj6toss6g6nak figyelembe vdtele a mindennapi

munk6ban - megfelel6

o A gyermekek szem6lyisdgfejleszt6s6nek folyamata - megfelel6

o Speci6lis fejleszt6s - logop6dia. fejlesztdsi pedag6gia - megfelel6

. .szoci6lis kompetencia, t6rsas viszonyok kialakit6sa - megfelel6

o Az egdszsdges dletm6dra nevel6s megval6sit6sa, hatdkony 6vodai egdszs6ggondoz6s -
megfelel6

3.6. Szervezet 6s vezet6s

o Pedag6giai alapelvek, c6lok, feladatok, eszkcizok, elj6r6sok tervez6se - megfelel6

. A napi mukdd6s tervezdse - megfelel6

o A szerkezeti struktrira, vezet6si szerkezet, hat6skorrik mrikdd6se - megfelel6

. A folyamatok szab6lyozottsdga- megfelel6

-- o Munkatarsak kivillaszt6sa, munkaero gazd6lkod6s - megfelel6

o A munka szewezetts6ge - megfelel6

o Inform6ci6s rendszer hat6konys6ga - megfelel6

o A folyamatos fejlesztds - megfelel6

o Pedag6gusok 6s a pedag6gusok munk6j6t segit6k munk6j6nak osszehangol6sa,

drt6kel6se - megfelel6

o Ert6kek, hagyomdnyok figyelembevdtele - megfelel6
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o A fenntartoi elvirds szerint az angol nyelv bedpit6se a mindennapokba - megfelel6
o Vezetovel val6 megeldgedettsdg - kivfki
o A kiilso 6s belso partnerekkel kialakitott egyiittmtikrid6si folyamatok kialakit6sa -

megfelel6

Az intdzmenyvezeto megfelel6en koordindlja, iranyitja a feladatellitrisi helyen foly6 neveldsi

tevdkenysdget' Tcirekszikana, hogy szakmailagkepzett, sokoldahi 6vodapedag6gusok l6ss6k

el a feladatokat.6 maga is sokoldalf, szakmailagkepzettvezeto. Azintdzmenyi mtikcid6st,

szakmai ir6nyit6st, a gazd6lkod6st, feladatell6t6st, az intezmenyi dokumentumokat, valamint

az 6vodar 6let eredm6nyeit figyelembe vdve, a pedag6giai programot j6l hajtotta v6gre.

A fenntarto jelen int6zmenyi 6rt6kel6st az Nkt. 85. g (3).pont alapjan, a helyben szok6sos

m6don nyi lvdnoss 69r a hozza.
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Angyalkert Mag6n6voda Nonprofit Kft.

lJgyvezetb rgazgat6

A Fenntart6 altal kdszitett drtekel6st megkaptam 6s elfogadom.

;{@/ru,
Ferenczynd Kerekes Edit

Intezmdnyvezet6

Angyalkert Mag6n 6voda

Kecskem6t . 2019.06.28.


