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Fenntart6i 6rt6kel6s az Angyalkert Magrin 6voda 2019-2020. 6vi

miikiidds6r6l, a pedag6giai program vdgrehait6shr5l, az

intilzmilnyben foly6 szakmai munka eredmdnyeir6l

lnt6zm6ny OM azo n os f t6 ja 22027 49 Intlzmilnyv ezet6 : Fe re nc zy n6, Ke rekes E d it

Az 6voda fenntart6ja: Angyalkert Magrin6voda Nonprofit Kft.

6000, Kecskem6t, B6nk b6n u.5,

A fenntarto ir6nyit6i tevekenyseg6nek rdsze a kozneveldsi rnlezmeny pedag6giai-szakmai

tevekenys6gdnek ellenorzese. A fenntart6 hat6skorrel rendelkezik M rntezmeny

hat6konys6gdnak ds pedagogiai-szakmai eredmdnyessdg6nek megit6ldsdben.

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

Az Angyalkert Mag6n6voda Nonprofit Kft., mint fenntart6 (a kepviselet6re jogosult szem6ly)

2020. jirnius 29. napjin drtekelte az Intezmlny munk6jtfi, a pedag6giai-szakmai munka

eredmdnyessegdt valamint a pedag6giai program teljesitesdt. Az al6bbi 6rtdkelds az

intdzmdnyben lefolytatott fenntart6i elemzds tapasztalarn alapul. Az ellenorzdsre a 2011. 6vi

CXC. torvdny alapj6n keriilt sor.

1. Az eUen6rz6s menete

Az rnlezmenyvezeto a Fenntart6 reszere a tandv Iezhrultsdt kovetoen 2020. junius 25. napjan

bemutatta a fenntart6 iital kdrt dokumentumokat. A Vezetoi Munkaterv 6rt6keldse, a

pedag6giai programban meghat6rozott felad'atok vdgrehajt6sa, az int6zmdnyben foly6

pedag6giai-szakmai munka eredmenyessdge alapot kepez a Fenntart6 drtdkeldsdre. A

fenntart6nak a most sor:ra keri.ilt ellenorzdsndl 6s drtekeldsnel az adott tan6v dokumentumai

rendelkezdsre 6lltak. A fenntart6 kdpviseloje az tntezmenyvezeto reszere az elkdsziilt

d(dkelest ttadta.

2. Az ellen6rz6s teriiletei

1) az rntezmeny mukoddsenek torv6nyessdge, hatdkonys6ga

2) az intezmeny gazdtikod6sa

3) az intezmeny szakmai munk6j6nak eredmenyessege

4) tirgyi, szemelyi feltdtelek. amelyek lehetove teszik a jogszabitlyoknak illetve a partneri

elvarasoknak mesfelelo mtikodest
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5) pedag6giai feltdtelek

6) szervezetds vezetes

7) gyermek ds ifiris6gvedelmi tevdkenysdget

8) tanul6-es gyermekbaleset megel Szeseerdekdben tett intezkeddsek
9) Intezmdnyvezeto drtdkeldse

3. Ert6kel6s, megdllapitrisok

Az intdzmdny dokumentumai a vonatkoz6 es hat6lyos jogszab6lyok szerint rendelkezdsre
dllnak' Az alapito okirat es a pedag6giai program a jogszabiiyoknak megfeleloen kdsztlt. Az
int'zmdny rendelkezik a mukoddshez sztiksdges szabl,lyzatokkal. A szabtivzatok a

j ogszab6lyoknak megfelelnek.

Az intezmeny iratkezeldse megfelel a vonatk ozo jogszab6lyoknak. Az intezmeny adatkezeldse
mind az ell6tott gyermekek, mind az alkalmazottak eseteben a jogszabitlyoknak megfelelo, a
taniigyi nyilv6ntart6sok az eloirris szerint vannak vezetve.

Az intezmdny fe I adat e llftils aiho z a m e g fe I e I o s zemely zet b i zto s ito tt.
3.2. Gazdalkodds

Azintezmeny gazditlkodiisa a hatdlyos ds vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelelo.
Az intezmeny az dves kcjltsegvetdsdn beliil mozgott, ennek megfeleloen gazd6lkodott ds az
enol si6l6 koltsdgvetdsi besz6mol6t, illetve az 6vessz6mviteli besz6mol6kat a jogszab6lynak
megfeleloen hat6ridore elkdszitette. Takardkosan 6s hatdkonyan gazd6lkodott a
rendelkezdsdre iill6 eroforrdsokkal. 

.,

Az intezmeny a mtikoddsehez szriksdges szabtJyzaLokkal rendelkezik. Az inrezmeny sz1mfua
az ingatlan 6s eszkoz feltetelek a jogszabrilyi kcjvetelmdnyeknek megfelelo m6don
rendelkezdsdre 61lnak.

Az intezmeny az 6vodai feladatell6tds tekintetdben a pedagogiai programot kovette es az
elv6rhat6 teljesftmdnyt hajtotta vegre a tanev folyaman. Az intezmeny kihasznalts6ga mdg
nem teljes, folyamatosan, felmeuo rendszerben, a lehetosegeknek megfeleloen toltik fei az
6vod6t.
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Fontosnak Iartja a fenntarto a balesetmegelozes. a munkavedelmi intdzkeddsek kimagasl6

betart6sft. Azintezmeny szabiiyzataitartalmazzl,k a sziiksdges ov6 6s vedo rendszabtiyokat.

A dolgoz6kat 6s a gyermekeket felk6szitik a balesetek megeloz6s6re, elkerill6sdre.

Az elektronikus adatszolg6ltat6st (KIR) j6l hasznflj6k.

Az Intezmeny feladatell6tdsanak szemdlyi feltetelei biztositottak, Az ovodai csoportok

szervezdse a hatdlyo s j o gszabttlyoknak me gfele I oen tortenik.

r Alldshelyekkel valo gazditlkodds - kivfl6

r Jogszab6lyban meghatitrozott kotelezo alkalmazottak kdre - kivfl6

o Pedagogiai program megval6sit6s6hoz sziiksdges szakmai kompetenci6k megldte -
kivfl6

o Munkaiigyi dokumentumok ds munkakciri leir6sok megldte - kivril6

. Pedag6gusok m6dszertani kultrir6ja - kivil6

o Pedag6gusok m6dszertani sokszinusdge - kivril6

o A gyermekek eletkor6nak, egydni saj6toss6g6nak figyelembe vetele a mindennapi

munkaban - kivril6

o A gyermekek szemdlyisegfejleszt6sdnek folyamata - kivdl6

o szoci6lis kompetencia, t6rsas viszonyok kialakitdsa - kiv6l6

o Az egeszsdges eletm6dra neveles megvalosit6sa, hatekony 6vodai eg6szs6ggondoz6s -
kiv6l6

3.6. Szervezet es vezetes

o Pedag6giai alapelvek, celok, feladatok. eszkozcjk, elj6r6sok tervez6se - kivril6

. A napi mtikod6s tervezdse - kivrild

o A szerkezeti struktura, vezetesi szerkezet, hat6skorcik mukod6se - kivfl6

o A folyamatok szab|lyozotts6ga - kivdl6

o Munkat6rsak kivdlasztasa, munkaero gazd|lkodits - kivril6

o A munka szervezettsege - kiv6l6

r inform6ci6s rendszer hatekonys6ga - kiv6l6

o A folyamatos fejlesztes - kiv6l6
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Pedag6gusok ds a pedag6gusok munkdjat segitok munk6j6nak osszehansol6sa.
drt6keldse - kiv6l6

Ertdkek, hagyom6nyok figyelembevdtele - kivril6
A fenntarl6i elv6r6s szerint az angol nyelv bedpitdse a mindennapokba -megfelel6
Yezetovel val6 megeldgedettsdg _ kiv6l6
A kiilso ds belso partnerekkel kialakitort egyiittmrikoddsi folyamatok-kiv6l6

o Azlntezmeny sajdtossrigainak _ megfelel6

o Azlntezmeny saj6tossrigainak _ megfelel6

Az intezmenyvezetl kiv6l6an koordin6lja , irfnyitja a feladatellatdsi helyen foly6 neveldsi
tevdkenyseget' Torekszik arta, hogy szakm ailagkepzett, sokoldahi 6vodapedagogusok l6ss6k
el a feladatokat' 6 maga is sokoldalf, szakmailag magasan kepzett vezetb. Az intezmenyi
mtikcjddst, szakmai irrinyit6st, a gazd6,lkod6st, feladatelldt6st, az intezmenyi dokumentumokat,
Valamint az ovodai dlet eredmdnyeit figyelembe vdve, a pedag6giai programot kivril6an
hajtotta vdgre.

A fenntart6 jelen intdzmdnyi ertdkelest a helyben szok6sos m6don nyilv6noss agrahozza.
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Schifter Katalin

Angyalkert Magdn6voda Nonprofi t Kft

Ugyvezeto

A Fenntart6 altalkdszitett ertdkeldst megkaptam ds elfi
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Kecskem6t, 2020.06,29.


