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Fenntart6i 6rt6kel6s az Angyalkert Magdn 6voda 2020-202L 6vi miikiid6s6r6l, a

pedag6giai program v6grehajtdsdr6l, az intflzm6nyben foly6 szakmai munka
eredm6nyeir6l

Int6zm6ny OM azon os f t6 ja:2027 49 Int6zm6nyv ezet6 : Fe re nc zy n6 Ke re kes Ed it

Az 6voda fenntaft6ja: Angyalkert Magin6voda Nonprofit Kft.
6000, Kecskemdt, B6nk b6n u.5.

A fenntart6 ir6nyit6i tevdkenys6g6nek rdsze a koznevel6si intezmeny pedag6giai-szakmai

tev6kenys6g6nek ellenorz6se. A fenntart6 hat6skorrel rendelkezik az intezmeny hat6konys5g6nak 6s

pedag6giai-szakmai eredm6nyess6g6nek megitdl6s6ben. (Nkt.83.g(2)e,g,h.i.)

Az Angyalkert MagSn6voda Nonprofit Kft., mint fenntaft6 (a k6pviseletdre jogosult szemely) 2021.
augusztus 25. napjdn drtdkelte azlnrezmeny munkilj6t, a pedag6giai-szakmai munka eredm6nyess6g6t

valamint a pedag6giai program teljes[t6s6t. Az alitbbi 6rtdkelds az intdzmdnvben lefolyatott fenntart6i
elemzds tapasztalain alapul. Az ellenorzdsre a 201 1 . dvi CXC. torvdny alapjfin keri.ilt sor.

1. Az ellen6rz6s menete
Az intezmenyvezeto a Fenntart6 rdszdre a tandv lezhrulilsifi kovetoen 2021. auglusrtus 24. napjSn

bemutatta a fenntart6 6ltal kdrt dokumentumokat. A Yezetoi Munkaterv 6rt6kel6se, a pedag6giai

programban meghathrozott feladatok v6grehajt6sa, az intezmlnyben foly6 pedag6giai-szakmai munka

eredm6nyess6ge alapot kepez a Fenntaft6 6rtdkel6s6re. A fenntarl6nak a most sora keri.ilt
ellenorz6sndl 6s drtdkeldsndl az adoIl tan6v dokumentumai rendelkez6sre 6lltak. A fenntart6
k6pviseloje az intdzmdnyvezeto r6,szdre az elk6sztilt 6rl6keldst 6tadta.

2, Az ellen6rz6s teriiletei
I ) az intdzmlny mrikoddsdnek torvdnyess6ge, hat6konysdga

2) az int6,zm6ny gazd6lkod6sa

3) az intdzmeny szakmai munk6j6nak eredmenyessdge

4) tirgyi, szemdlyi feltdtelek, amelyek lehetov6 teszik a jogszabrilyoknak illetve a parlneri
elv6r6soknak megfelelo miikod6st

5) pedag6giai felt6telek
6) szervezet ds vezet6s

7) gyermek 6s ififs6gv6delmi tevdkenysdget

8) tanul6-6s gyermekbaleset megeloz6se drdekdben tett int6zked6sek
9) Intdzmdnyvezeto drtdkel6se

3. Ert6kel6s, megdllapitfsok

3.1. A mfikrjdds torvdnyessdgq

Az intezmenv dokumentumai a vonatkoz6 6s hat6lyos jogszab6lyok szerint rendelkez6sre 6llnak. Az
alapit6 okirat ds a pedag6giai program a jogszab6lyoknak megfeleloen kdszi.ilt. Az intezmeny
rendelkezik a mtikod6shez sziiks6ges szabiiyzatokkal. A szab|lyzatok a jogszab6lyoknak megfelelnek.
Az intezmeny iratkezelese megfelel a vonatkoz6 jogszab6lyoknak. Az intdzmdny adatkezel6se mind az
ell6tott gyetmekek, mind az alkalmazottak eset6ben a jogszabdlyoknak megfelelo, a tantigyi
nyilvrintartfsok az eloir6s szerint vannak vezetve.
Az intezmeny fe ladatel I 6t6saih oz a m e gfe le I o szemelyzet bi zto s itott.
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3.2. Gazddlkod6s

Az intezmeny gazd6lkod6sa a hat6lyos 6s vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelelo.

Az intezmdny az 6ves kolts6gvet6s6n beli.il mozgott, ennek megfeleloen gazd6lkodott 6s az err6l sz6l6

kolts6gvet6si besz5mol6t, illetve az 6ves sz6mviteli beszSmol6kat a jogszab6lynak megfeleloen

hat6ridore elkdszitette. Takar6kosan 6s hat6konyan gazd|lkodott a rendelkezdsere 61lo eroforr6sokkal.

Az intezmeny a mtikodds6hez szi.iks6ges szabillyzatokkal rendelkezik. Az intdzmeny szamhra az

ingatlan 6s eszkoz feltdtelek a jogszabSlyi kdvetelm6nyeknek megfelelo m6don rendelkezds6re 6llnak.

Az intdzmeny az 6vodai feladatellit6s tekintet6ben a pedag6giai programot kovette 6s az elv6rhat6

tefjesitm6nyt hajtotta v6gre a tandv folyam|n. Az intezmdny kihaszn5lts6ga m6g nem teljes,

folyamatosan, felmen6 rendszerben, a lehetos6geknek megfeleloen t6ltik fel az ovoddt.

Fontosnak tartja a fenntart6 a balesetmegelozds, a munkav6delmi int6zkeddsek kimagasl6 betarl6s6t.

Az intezmeny szab|lyzatai tartalmazz5k a sziiksdges 6v6 6s vddo rendszab6lyokat. A dolgoz6kat 6s a

gyermekeket felk6szitik a balesetek megeloz6sdre, elkerillds6re.

Az elektronikus adatszolg6ltat6st (KIR) j6l haszn6lj6k.

Az Intlzmeny feladatell6t6s6nak szem6lyi feltdtelei biztositottak. Az 6vodai csoportok szervez6se a

h at6lyos j ogszabSlyoknak me gfeleloen tort6nik.
. All6shelyekkel valo gazd6lkod6s - kivfl6
o Jogszab6lyban meghat|rozott kotelezo alkalmazottak kore - kiv:il6

' . Pedag6giai program megval6sit6sihoz szi.iksdges szakmai kompetenciSk megldte - kivil6
o Munkaiigyi dokumentumok 6s munkakori leir6sok megl6te - kiv6l6

o Pedag6gusok m6dszertani kultrir6ja - kiv6l6
o Pedag6gusok m6dszertani sokszintis6ge - kivdl6
. A gyermekek dletkor6nak, egy6ni saj6toss6g6nak figyelembe v6tele a mindennapi munk6ban -

kiv6l6
. A gyermekek szemdlyis6gfejlesztds6nek folyamata - kivdl6
o szoci5lis kompetencia, tSrsas viszonyok kialakit6sa - kiv6l6
o Az egdszsdges 6letm6dra nevelds megval6sit6sa, hatdkony 6vodai eg6szs6ggondoz6s - kivil6

3.6. Szervezet 6s vezetds

o Pedag6giai alapelvek, cdlok, feladatok, eszkozdk, elj6r6sok tervez6se - kiv6l6

o A napi miikod6s tervezdse - kiv6l6
o A szerkezeti struktrira, vezet6si szerkezet, hat6skorok mrikoddse - kiv6l6
. A folyamatok szab6lyozotts6ga - kivril6
o Munkat6rsak kiv6lasztbsa, munkaero gazd6lkod6s - kivil6
o A munka szewezettsdge - kivdl6
o lnform6ci6s rendszer hat6konys6ga - kiv6l6
o A folyamatos fejlesztds - kiv6l6
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. Pedag6gusok 6s a pedag6gusok munk6j6t segitok munk6jSnak osszehangol6sa, 6rt6kel6se -
kiv616

o Ert6kek, hagyorn6nyok figyelembev6tele - kiv6t6
o A fenntart6i elv6r6s szerint az angol nyelv be6pit6se a rnindennapokba -megfelel6
o Vezetovel val6 megel6gedetts6g - kivil6
. Mesterprogram teljesi.il6se - kivil6
o A kiilso 6s belso partnerekkel kialakitott egyiittmrikdddsi folyamatok-kivfl6
. A kialakult j6rvSnytigyi helyzetben (COVID-19) val6 probldmamegold6s - kiv6l6

o Az Int6zm6ny saj6toss6gainak - megfelel6

en tett intdzkedesek:

o Az Int6zm6ny sajdtoss6gainak - megfelel6

Az intezmdnyvezeto kiv6l6an koordin6lja, irdnyitja a feladatell6t5si helyen foly6 nevel6si

tev6kenysdget. Torekszik arra, hogy szakmailag kdpzett, sokoldalf 6vodapedag6gusok l6ss6k el a
feladatokat. 6 maga is sokoldalir, szakmailag magasan kdpzett vezeto. Az intezmenyi mrikdddst,

szakmai irdnyitSst, agazdhlkod6st, feladatell6t6st, azintdzmdnyi dokumentumokat, valamint azovodai

6let eredm6nyeit figyelembe v6ve, a pedag6giai programot kiv6l6an hajtotta v6gre.

A fenntart6 jelen int6zm6nyi 6rt6kel6st a helyben szok6sos m6don nyilv6noss6grahozza.
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