
Fenntartói értékelés 

a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény (NKT) 83.§ (2) bekezdés e), g), h) és i) pontja alapján 

a Pick Gyermeknevelési Alapítvány által fenntartott 

KÖLYÖKSZIGET ÓVODA 

(6725 Szeged Szabadkai út 18.) 

nevelési-oktatási munkájáról 

A Pick Gyermeknevelési Alapítvány, mint fenntartó 2018.06..-án ellenőrizte a fenti óvodában 
folyó szakmai munkát és az óvoda pedagógiai programjának, éves munkatervének teljesítését. 
Jelen értékelés megállapításai az óvodában lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain 
alapulnak. Az ellenőrzés a 2017-201-as tanévre vonatkozott. 

1. Az ellenőrzés menete 

Az óvodavezető a fenntartó részére megküldte az óvodavezető által készített éves beszámolót, 
amely a pedagógiai program és az éves munkaterv végrehajtását, az óvodában folyó szakmai 
munka eredményességét értékeli. A fenntartónak az értékeléshez az óvoda dokumentumai és a 
helyszíni szemle vizsgálatai álltak rendelkezésre. 

2. Az ellenőrzés területei 

- Munkaköri leírások 

- Felvételi-mulasztási naplók 

- Közétkeztetés minősége, mennyisége 

- Szakmai munka eredményessége 

3. Megállapítások-értékelés 

A működés törvényessége 

Az óvoda alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. 
Az alapító okirat és a szakmai program a jogszabályoknak megfelelően készült. Az alapító 



okirat, a működéshez szükséges engedély és a szakmai pedagógiai program tartalma 
összhangban állnak. 

Az óvoda rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek, s tartalmazzák a szükséges legitimációkat. Az 
óvoda továbbképzési programja és beiskolázási terve a jogszabályokban foglaltaknak 
megfelel. Az óvoda adatkezelése mind az ellátott gyermekek, mind az alkalmazottak esetében 
a jogszabályoknak megfelelő. Az óvoda feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak. 
Az óvoda a jogszabály alapján előírt nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti. 

Munkaköri leírások 

Az óvodai munkaköri leírások összességében az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a 
szükséges nyilvántartási adatokat, általános és egyéni feladatokat. 

 Felvételi és mulasztási naplók 

Az óvodai felvételi, mulasztási naplók az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges 
nyilvántartási adatokat. A záradékolás és alkalmazás megfelelő. 

A munkaköri leírások, a mulasztási naplók ellenőrzése során az óvodavezető a dokumentumok 
és a szükséges információk rendelkezésre bocsátásakor konstruktív együttműködéssel segítette 
a fenntartói ellenőrzés lefolytatását. Az óvoda törvényesen, szabályszerűen működik, az 
adminisztratív munka jól követi a jogszabályváltozásokat, az átvizsgált dokumentumok 
tartalmi és eljárásrendi szempontból egyaránt megfelelőek. 
Megállapítható, hogy az intézmény megfelel a módosított nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvénynek, valamint az elemzés időpontjában érvényes 20/2012. évi EMMI rendelet 
előírásainak. 

A szakmai munka eredményessége 

Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozott. Ezek között 
kiemelten szerepelt a gyermekek személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási 
nehézségek, a hátrányos helyzet, a sajátos nevelési igény csökkentése, az esélyteremtés 
megvalósítása, a tehetség, a képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai 
folyamat tervezése, a gyermekek személyiségfejlesztésének folyamatos vizsgálata, a nevelési, 
ismeretszerzési, tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége, a 
kommunikáció és a szakmai együttműködés. 
Az óvodavezető értékelése alapján a 2016/2017. nevelési évre kitűzött célok és a 
munkatervben megfogalmazott feladatok megvalósultak. A gyakorlatban is, minden 
részterületen, mind a nevelés, mind az egyéni fejlesztés területén sikeresnek mondható a 
nevelési év. Az éves munkaterv a nevelőtestület által elfogadott, valamint az óvodavezető által 
jóváhagyott intézményi Pedagógiai Programra épült, amelynek megvalósítása ebben az évben 
is magas színvonalú pedagógiai munka eredménye. 



Az ellenőrzés során szerzett gyakorlati tapasztalat és a dokumentációk alátámasztják az 
óvodavezető nevelési év értékelését. 

Az óvoda működését, szakmai irányítását, a gazdálkodást és az óvodai dokumentumokat, 
valamint a szakmai munka eredményeit figyelembe véve, az óvodavezető szakszerűen, 
eredményesen vezeti az óvodát. 

A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85.  § (3) bek. alapján nyilvánosságra hozza. 

Szeged, 2017. 11. 20. 

       Muhariné Bíró Mária 

       fenntartó képviselője 


