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Fenntartrfi 6rt6kel6s az Angyalkert Mag6n 6voda 2021-2022. 6vi miikiid6s6r6l, a

pedagbgiai program v6grehajtrisfrril, az intlzmfinyben foly6 szakmai munka
eredm6nyeir6l

Int6zm 6ny OM azo n o sf t6j a 22027 49 lnt6zm6nyy ezet6 i Fe re n czyn 6 Ke re ke s E d it

Az 6voda fenntart6ja: Angyalkert Magin6voda Nonprofit Kft.
6000, Kecskem6t, Bdnk b6n u.5.

A fenntart6 irinyit6i tevdkenys6gdnek resze ? kozneveldsi intezmeny pedag6giai-szakmai

tev6kenys6g6nek ellenorzlse. A fenntarl6 hat6skonel rendelkezik az intezmenv hat6konysilgfinak es

pedag6giai-szakmai eredmdnyess6g6nek megitdl6sdben. (Nkt.83.$(2)e,g,h.i.)

Az Angyalkert MagSn6voda Nonprofit Kft., mint fenntart6 (a k6pviselet6re jogosult szem6ly) 2022.
jtnius 30. napj6n 6rt6kelte az Intezmeny munk6j6t, a pedag6giai-szakmai munka eredm6nyessdgdt

valamint a pedag6giai program teljesit6sdt. Az alilbbi 6rt6kel6s az intezmenyben lefolytatott fenntart6i
elemz6s tapasztalain alapul. Azellenorzdsre a 2011, 6vi CXC. torv6ny alapj6n keri.ilt sor.

1. Az ellen6rz6s menete
Az intezmenyvezeto a Fenntart6 rdszdre a taney lez6rul6s6t kdvetoen 2022. jtnius 24. napjbn

bemutatta a fenntart6 6ltal kdrt dokumentumokat. A Yezetoi Munkaterv ertdkel6se, a pedag6giai

programban meghatfirozott feladatok vdgrehajt6sa, azintezmenyben foly6 pedag6giai:szakmai munka

eredmdnyessdge alapot k6pez a Fenntart6 6rtdkel6s6re. A fenntart6nak a most sorra keriilt
ellenorz6sndl 6s 6rtdkeldsndl az adott tandv dokumentumai rendelkezdsre 6lltak. A fenntart6

k6pvisef 6je az intdzmdnyvezeto rdszdre az elk6sziilt 6rt6kel6st 6tadta.

2. Az ellen6rz6s teriiletei
1 ) az intlzmenv mrikod6s6nek torv6nyess6ge, hat6konysSga

2) az intdzmdny gazdiikodhsa

3) az intdzmdny szakmai munk6j6nak eredmdnyess6ge

4) tfirgyi, szem6lyi felt6telek, amelyek lehetove teszik a jogszab|lyoknak illetve a partneri

elv6r6soknak megfelel 6 m iikciddst

5) pedag6giai feltdtelek

6) szervezet 6s vezqt6s

7) gyermek 6s ififs6gv6delmi tev6kenysdget

8) tanul6-6s gyermekbaleset megeloz6se 6rdek6ben tett int6zkeddsek

9) Int6zm6nyvezeto 6rt6kel6se

3. Ert6kel6s, meg6llapitfsok

Az intezmeny dokumentumai a vonatkoz6 6s hat6lyos jogszab6lyok szerint rendelkez6sre 6llnak. Az
alapit6 okirat ds a pedag6giai program a jogszab6lyoknak megfeleloen kdsztilt. Az intezmdny
rendelkezik a mtikod6shez sziiksdges szab6lyzatokkal, A szabhlyzatok a jogszab6lyoknak megfelelnek.
Az intdzmeny iratkezelese megfelel a vonatkoz6 jogszab6lyoknak. Az int6zm6ny adatkezel6se mind az
ell6tott gyermekek, mind az alkalmazottak eset6ben a jogszabhlyoknak megfelelo, a tantigyi
nyilvilntartitsok az eloir6s szerint vannak vezetve.
Az intezmeny fe I adate I I 6t 6s aiho z a m e gfe I e I 6 szemlly zet b iztos itott.



Angtalkert Magdn Ovoda

OM:202749

FENNTARTOI ENTETNfiS

2021.-2022.

2022.06.s0.

3.2. Gazd6lkod6s

Az intezmenv gazd6lkodLsa ahatillyos 6s vonatkoz6 jogszabrllyoknak megfelelo.
Az intdzm5ny az 6ves kdltsdgvetdsdn beliil mozgott, ennek megfelel6en gazd6lkodott 6s az errol sz6l6
koltsdgvetdsi besz6mol6t, illetve az 6ves sz6mviteli besz6mol6kat a jogszab6lynak megfeleloen
hat6ridore elk6szitette. Takardkosan 6s hat6konyan gazd|lkodott a rendelkez6s6re 5116 eroforr6sokkal.

Az intdzmlny a mrikod6s6hez sziiksdges szab|lyzatokkal rendelkezik. Az int6zm6ny szdmdra az

ingatlan 6s eszkoz feltdtelek a jogszabillyi kcivetelm6nyeknek megfelelo m6don rendelkezdsdre Sllnak.

3.3. Szakmai munka eredm6nyess6ge

Az intezmeny az 6vodai feladatell6t6s tekintetdben a pedag6giai programot kdvette es az elvdrhato

teljesitmdnyt hajtotta v6gre a tan6v folyamhn. Az intdzmiony kihaszn6ltsSga mdg nem teljes,

folyamatosan, felmen6 rendszerben, a lehetosdgeknek megfeleloen tdltik fel az 6vodht
Fontosnak tartJa a fenntart6 a balesetmegeloz6s, a munkavddelmi int6zked6sek kimagasl6 betaft6s6t.

Az intezmeny szab|lyzatai tartalmazzdk a sziiks6ges 6v6 6s vdd6 rendszab6lyokat. A dolgoz6kat 6s a

gyermekeket felkdszitik a balesetek megeloz6sdre, elkeriil6sdre.

Az elektronikus adatszolg6ltat6st (KIR) j6l haszn6lj6k.

Az lntezmeny feladatellSt6s6nak szemelyi feltdtelei biztositottak. Az 6vodai csoportok szervez6se a

hatdlyos j ogszab5lyoknak m egfeleloen tort6nik.
. All6shelyekkel val6 gazd6lkod6s - kiv6l6
o Jogszab6lyban meghatfirozott kotelezo alkalmazoltak kore - kiv6l6

. . Pedag6giai program megval6sit6s6hoz sziiksdges szakmai kompetenci6k megl6te - kivil6
o Munkaiigyi dokumentumok 6s munkakori leir6sok megldte - kiv6l6

. Pedag6gusok m6dszertani kultrirSja - kivil6
e Pedag6gusok m6dszertani sokszintis6ge - kivdl6
. A gyermekek 6letkor6nak, egydni saj6toss6gdnak figyelembe v6tele a mindennapi munk6ban -

kiv616
o A gyermekek szemdlyisdgfejlesztdsdnek folyamata - kivit6
. szoci6lis kompetencia, t6rsas viszonyok kialakit6sa - kiv6l6
c Az egdszsdges 6letm6dra nevel6s megval6sit6sa, hatdkony 6vodai egdszs6ggondozils - kiv6l6

3,6. Szewezet 6s vezet6s

. Pedag6giai alapelvek, cdlok, feladatok, eszkdzdk, eljar6sok tervezdse - kiv6l6
o A napi mtikodds tervez6se - kiv6l6
o A szerkezeti struktrira, vezetdsi szerkezet, hat6skorok mrikoddse - kivdl6
r A folyamatok szab6lyozottshga- kivdl6
o Munkatarsak kiv6laszthsa, munkaero gazd6lkod6s - kivril6
o A munka szervezetts6ge - kivdl6
o Inform6ci6s rendszer hatdkonys6ga - kivdl6
o A folyamatos fejlesztds - kiv6l6
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o Pedag6gusok ds a pedag6gusok munk6j6t segitok munkSjdnak dsszehangol6sa, 6rtdkel6se -
kivft6'
Ertdkek, hagyomtinyok fi gyelembev6tele - kivdl6

A fenntart6i elv6rSs szerint az angol nyelv be6pit6se a mindennapokba -megfeleld
Vezetovel val6 megel6gedetts6g - kiv6l6

Mesterprogram teljestil6se - kivfl6
A kiilso 6s belso partnerekkel kialakitott egyiittmrikdd6si folyamatok-kivdl6
A kialakult j5rv6nyiigyi helyzetben (COVID-19) va16 probl6mamegold6s - kivdl6

c Azlntdzmdny saj6tossdgainak - megfeleld

3.8. Tanul6-ds gyermekbaleset megeloz6se drdekdben tett intdzkeddsek:
o Az Int6zmdny sajdtoss6gainak - megfelel6

Az intdzmenyvezeto kiv6l6an koordin6lja, irfinyitja a feladatellSt5si helyen foly6 neveldsi

tev6kenysdget. Tdrekszik arra, hogy szakmailag kepzett, sokoldalf 6vodapedag6gusok l6ss6k el a

feladatokat. 6 maga is sokoldahi, szakmailag magasan k6pzett vezeto. Az intezmlnyi mrikdd6st,
szakmai ir6nyit6st, agazdhlkoddst, feladatell6t6st, azintdzmdnyi dokumentumokat, valamint az6vodai
6let eredmdnyeit figyelembe v6ve, apedag6giai programot kiv6l6an hajtotta v6gre.
A fenntart6 jelen int6zm6nyi 6rt6kel6st a helyben szok6sos m6don nyilvdnoss6grahozza.

ANGYALKERT ilAGAI{ OVODA

Angyalkert Mag6n6voda Nonprofit Kft ,

Ugyvezet6
A Fenntart6 6ltal k6szitett 6rt6keldst megkaptam 6s elfogadom.

ffih6
Ferenczyn6 Kerekes

Intezmdnyvezeto

Angyalkert Magrin
Kecskem6t, 2022.06.30.

a

a

o

a

a

o


