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Fenntart6i 6rt6kel6s az Angyalkert Magrln Ovod a 2019-2020. 6vi

mtikiid6s6r6l, a pedag6giai program v6greha jt6s6r6l, az

intfizmfinyben foly6 szakmai munka eredm6nyeir6l

In t6zm 6ny OM azonosft6j a:2027 49 lnt6zm6nyv ezet6 z Fe rencryn 6 Kerekes Ed it

Az 6voda fenntart6ja: Angyalkert Magrin6voda Nonprofit Kft.

6000, Kecskem6t, Benk brin u.5.

A fenntarto irftnyitSi tev6kenys6gdnek r6,sze a kcizneveldsi intezmeny pedag6giai-szakmai

tevdkenys6genek ellen6rzdse. A fenntart6 hat6skorrel rendelkezik az int6zm6ny

hat6konys6gdnak 6s pedag6giai-szakmai eredm6nyessdg6nek megit6l6s6ben.

(Nkt.83. $(2)e,g,h.i.)

Az Angyalkert Magan6voda Nonprofit Kft., mint fenntart6 (a k6pviselet6re jogosult szem6ly)

2020. jrinius 27. napjdn 6rt6kelte az Intezmeny munk6jdt, a pedag6giai-szakmai munka

eredm6nyess6g6t valamint a pedag6giai program teljesit6s6t. Az alibbi 6rt6kel6s az

intdzmenyben lefolytatott fenntart6i elemzds tapasztalain alapul. Az ellenorz6sre a 20II. evi

CXC. tcirv6ny alapjirn keriilt sor.

1. Az ellen6rz6s menete

Az intezmenyvezeto a Fenntart6 rlszere atan6v lezirulilsdt kdvet6en 2}I9.junius 25. napjarr

bemutatta a fenntart6 6ltal k6rt dokumentumokat. A Vezet6i Munkaterv 6rt6kel6se. a

pedag6giai programban meghat6rozott feladatok vdgrehajt6sa, az int6zm6nyben foly6

pedag6giai-szakmai munka eredm6nyess6ge alapot kepez a Fenntart6 6rt6kel6sdre. A

fenntart6nak a most sorra keriilt ellenorzlsn6l 6s 6rt6kel6sn6l az adott tan6v dokumentumai

rendelkezdsre rilltak. A fenntart6 k6pviseldje az intdzmenyvezetl rlszdre az elk6sziilt

ertdkeldst 6tadta.

2. Az ellen6rz6s teriiletei

I ) az intlzmdny mtikcid6s6nek t<irv6nyess6ge, hat6konysiiga

2) az intezmeny gazdillkod6sa

3) az intezmdny szakmai munk6jrinak eredmdnyess6ge

4) t6rgyi, szemdlyi felt6telek, amelyek lehetovd teszik a jogszabttlyoknak illetve a partneri

elv6r6soknak mesfelel6 mrik<id6st
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5) pedagogiai felt6telek

6) szewezet 6s vezetds

7) gyermek 6s ifiris6gv6delmi tev6kenys6get

g) tanut6-6s gyermekbaleset megeloz6se drdek6ben tett int6zkeddsek

9) Int6zmdnYvezeto 6rt6kel6se

l. nrtetet6s, megrillaPitdsok

Az intezmeny dokumentumai a vonatkoz6 es hat5lyos jogszabrilyok szerint rendelkez6sre

6llnak. Az alapit6 okirat 6s a pedag6giai program aiogszabillyoknak megfeleloen kdsziilt' Az

int6zm6ny rendelkezik a mtik6d6shez sziiksdges szabaryzatokkal. A szab|lyzarok a

j o gszab6lYoknak megfelelnek'

Azintezmeny iratkezel6se megfelel a vonatk oz6 iogszab6lyoknak' Azintezmeny adatkezel6se

mind azell6tott gyermekek, mind az alkalmazottak esetdben a iogszabilyoknak megfelel6' a

taniigyi nyilvantart 6sok az eloir6s szerint vannak v ezelv e.

Azint'zmlnyfeladatellhtilsaihozamegfelel6szem'lyzetbiztositott'

3.2. Gazdillkodhs

Azintezmeny gazdillkod6sa a hatalyos 6s vonatkoz6 jogszabillyoknak megfelel6'

Az intezmeny az 6ves kcilts6gvet6s6n beliil mozgott, ennek megfeleloen gazdhlkodott 6s az

err6l sz6l6 kdlts6gvet6si besz6mol6t, illetve az 6ves sz6mviteli besz6mol6kat a jogszab6lynak

megfelel6en hat6rid6re elk6szitette. Takar6kosan 6s hatdkonyan gazd6lkodott a

rendelkez6s6re 6116 er6forr6sokkal'

Az intezmeny a mrikod6s6hez sziiks6ges szabillyzatokkal rendelkezik. Az intezmeny sz6m6ra

az ingatlan 6s eszkoz felt6telek a iogszabtiyi kovetelmdnyeknek megfelelo m6don

rendelkez6s6re 611nak.

Az intezm'ny az 6vodai feladatell6t6s tekintet6ben a pedag6giai programot kdvette es az

elv6rhat6 teljesitmdnyt hajtotta v6gre a tan6v folyam6n. Az intezm6ny kihaszn6lts6ga m6g

nem teljes, folyamatosan, felmeno rendszerben, a lehetos6geknek megfeleloen toltik fel az

6vod5t.



ANGYALKERT MAGAN OVODA
OM:202749

6000, Kecskem6t, Benk b6n u.5.
tel.: +36 76 800 161

Fontosnak tartla a fenntart6 a balesetmegeloz6s, a munkav6delmi int6zked6sek kimagasl6

betartdsdt. Azintezmeny szabillyzataitartalmazzdka izi.iks6ges 6v6 6s v6do rendszab|lyokat.

A dolgoz6kat 6s a gyermekeket felk6szitik a balesetek megel6z6sdre, elkeriilds6re.

Az elektronikus adatszolg6ltat6st (KIR) j6l haszn6ljak.

Az Intezmdny feladatell6t6s6nak szemdlyi felt6telei biztositottak. Az 6vodai csoportok

szervez6 se a hat6lyo s j o gszabillyoknak me gfelel6 en tdrt6nik.

o All6shelyekkel valo gazddlkod6s - kivil6

o Jogszab6lybanmeghathrozott kotelezo alkalmazottak kore - kivdl6

o Pedag6giai program megval6sit6s6hoz sztiks6ges szakmai kompetenci6k megldte -
kivfl6

o Munkaiigyi dokumentumok 6s munkakdri leir6sok megl6te - kivil6

. Pedag6gusok m6dszertani kultrir6ja - kivfl6

o Pedagogusok m6dszertani sokszimis6ge - kivdl6

o A gyermekek 6letkor6nak, egydni saj6tossrig6nak figyelembe v6tele a mindennapi

munk6ban - kivil6

. A gyermekek szem6lyis6gfejleszt6sdnek folyamata - kivr[16

o szoci6lis kompetencia, t6rsas viszonyok kialakit6sa - kivil6

o Az egdszs6ges 6letm6dra nevel6s megval6sit6sa, hat6kony 6vodai eg6szs6ggondoz6s -
kivdl6

3.6. Szervezet es vezet6s

o Pedag6giai alapelvek, c6lok, feladatok, eszkd,zdk, eljar6sok tervezlse - kivfl6

. A napi mrik<id6s tervez6se - kiv6t6

o A szerkezeti struktitra, vezetlsi szerkezet, hat6skrirok muk<id6se - kivil6

o A folyamatok szab6lyozotlsfuga- kivril6

o Munkatarsak kiv6lasztisa, munkaer6 gazdillkodhs - kivil6

o A munka szewezetts6ge - kivil6

o Inform6ci6s rendszer hat6konys6ga - kivdl6

o A folyamatos fejleszt6s - kivril6
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. Pedag6gusok 6s a pedag6gusok munk6j6t segitok munkdjanak dsszehangol6sa,

6rt6kel6se - kivdt6

. Ert6kek, hagyomiinyok figyelembev6tele - kiv6l6

o A fenntart6i elv6r6s szerint az angol nyelv be6pit6se a mindennapokba -megfeleld

o Yezetovel val6 megel6gedetts6g - kivdl6

o A kiils6 6s bels6 partnerekkel kialakitott egytittmrik<iddsi folyamatok-kiv6l6

o Azlntezmeny saj6toss6gainak - megfelel6

k6ben tett int6zked6sek:

o Az Int6zm6ny saj6toss6gainak - megfelel6

Az intdzmdnyvezeto kiv6l6an koordin6lja, irhnyitja a feladatell6t6si helyen foly6 nevel6si

tev6kenysdget. Tdrekszik ana, hogy szakmailag kdpzett, sokoldahi 6vodapedagogusok kiss6k

el a feladatokat. 6 maga is sokoldahi, szakmailag magasan kepzett vezeto. Az rntezmenyi

mrik<id6st, szakmai ir6nyit6st, a gazd6lkod6st, feladatell6tdst, azintlzmlnyi dokumentumokat,

valamint az 6vodai 6let eredm6nyeit figyelembe v6ve, a pedagogiai programot kiv6l6an

hajtotta vdgre.

A fenntart6 jelen int6zm6nyi 6rt6kel6st a helyben szokSsos m6don nyilv6nossdgrahozza.
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