
FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS 

a nemze' köznevelésről 2011. évi CXC. törvény (NKT) 83.§ (2) bekezdés e), g), h) és i) pontja alapján 
a Pick Gyermeknevelési Alapítvány által fenntartoC 

KÖLYÖKSZIGET ÓVODA 

(6725 Szeged Szabadkai út 18.) 
nevelési-oktatási munkájáról 

A Pick Gyermeknevelési Alapítvány, mint fenntartó ellenőrizte az óvodában folyó szakmai munkát és az 
óvoda pedagógiai programjának, éves munkatervének teljesítését. Jelen értékelés megállapításai az 
óvodában lefolytatoM fenntartói ellenőrzés tapasztalatain alapulnak.  

Az ellenőrzés ideje: 2019.11.08. 
Helye: Szeged Szabadkai út 18. 
Az ellenőrzöM időszak: 2018/2019-as nevelési év. 

1. Az ellenőrzés menete 

Az óvodavezető a fenntartónak beszámolt a pedagógiai program és az éves munkaterv 
végrehajtásáról, az óvodában folyó szakmai munka eredményességéről és szabályosságáról. A 
fenntartónak az értékeléshez az óvoda dokumentumai és a helyszíni szemle vizsgálatai 
rendelkezésre álltak. 

2. Az ellenőrzés módszerei: 
• Dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése 
• Óvodavezetői beszámoló, munkatervek vizsgálata 
• Személyi, tárgyi feltételrendszer megfelelőségének vizsgálata 
• Költségvetés teljesülése 

3. Az ellenőrzés területei 
• A működés törvényessége 
• Az intézményi alapdokumentumok érvényességének vizsgálata  
• Óvoda szakmai működésének ellenőrzése 
• Beiratkozás szabályossága, tájékoztatás teljeskörűsége,  
• Az óvoda gazdálkodása, norma\va felhasználásának ellenőrzése  
• A norma\va jogcímet megalapozó  alapdokumentumok vezetése 
• Pedagógus továbbképzések rendje, tervezeMsége  
• Óvodai kommunikáció hatékonysága 

4. Vizsgált dokumentumok: 
• Alapító okirat,  
• Működési engedély 
• Nyilvántartásba vételi dokumentumok 



• SZMSZ  
• Óvodai házirend (A szülőnek egy példányt át kell adni). 
• Óvodai Helyi Pedagógiai Program (HOP)  
• Éves munkaterv 
• Továbbképzési program 5 éves 
• Éves  továbbképzési terv  
• Előző naptári év szakmai beszámolója 
• Felvétel rendje, szolgáltatási szerződés szülőkkel,  
• beiratkozás dokumentumainak naprakészsége, 
• szülők webes és egyéb tájékoztatása,  
• Intézményi közzétételi lista 
• Felvételi-mulasztási naplók 
• SNI dokumentumok 
• Étkezéssel kapcsolatos dokumentumok – ingyenesség igazolása 

5. Megállapítások-értékelés 

Megelőző ellenőrzések megállapításai: 

Az Óvodát érintő, 2018/2019. évben lefolytatoM ellenőrzések, és megállapításai: 
• Fenntartói ellenőrzés: (2018. 10.15-én) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolták, 

korrigálták. 
• Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Ellenőrzési Osztálya: (2019. 

07.08) 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakban igénybe veM 
támogatások elszámolásának szabályszerűségeit ellenőrizte. Hiányosságokat nem tárt fel az 
ellenőrzés.  

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 áll. 
Az óvoda rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelnek, s tartalmazzák a szükséges legijmációkat. A szervezej és működési 
szabályzat valamint a házirend az előírásoknak megfelel.  
Az óvoda továbbképzési programja és beiskolázási terve a jogszabályokban foglaltaknak megfelel.  
Az óvoda adatkezelése mind az ellátoM gyermekek, mind az alkalmazoMak esetében a 
jogszabályoknak megfelelő.  

Megállapítás:  
Az Alapító Okiratot aktualizálni szükséges: a feladatellátáshoz tartozó TEÁOR számokat 
módosítani kell a jelenleg aktuális számokra, valamint a jsztségviselők változása mial 
módosításokat át kell vezetni.    
Az SZMSZ és a Házirend vonatkozó részeit az aktuális Térítési díj szabályzaMal harmonizálni 
kell.  
A módosításokat a legközelebbi alapítványi kuratóriumi ülésre be kell terjeszteni. 



A fenntartó javasolja az adatkezelési szabályokra vonatkozóan a konkrét GDPR hivatkozások 
feltüntetését.  

Felelős: 
óvodavezető 

Határidő: 
2020. május 31. 

A dokumentumok ellenőrzése során az óvodavezető a dokumentumok és a szükséges információk 
rendelkezésre bocsátásakor konstruk\v együMműködéssel segíteMe a fenntartói ellenőrzés 
lefolytatását. Az óvoda törvényesen, szabályszerűen működik, az adminisztra\v munka kövej a 
jogszabályváltozásokat, az átvizsgált dokumentumok tartalmi és eljárásrendi szempontból egyaránt 
megfelelőek. 
Megállapítható, hogy az intézmény megfelel a módosítoM nemzej köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvénynek, valamint az elemzés időpontjában érvényes 20/2012. évi EMMI rendelet 
előírásainak 

Óvoda szakmai működése 
  
Az óvodavezető értékelése alapján a 2018/2019. nevelési évre kitűzöM célok és a munkatervben 
megfogalmazoM 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 elfogadoM, valamint az óvodavezető által jóváhagyoM intézményi Pedagógiai 
Programra épült, amelynek megvalósítása ebben az évben is magas színvonalú pedagógiai munka 
eredménye. 
A Szülői Szervezet az éves munkatervet megismerte, ennek dokumentálása nem teljeskörű. 
Az óvoda kihasználtsága 100 %-os, a 75 férőhelyre 72 gyermeket veMünk föl, közülük 3 fő SNI-s. 
2019-20-as nevelési év vonatkozásában várólista van. 
A mindennapi óvoda munka során megvalósul a képességfejlesztés és tehetséggondozás, ez 
javarészt a pedagógusok feladata, tekinteMel a sportközpontú programra. A sportban tehetséges 
gyermekek tehetséggondozását elősegíjk a többféle sporpoglalkozások: korcsolya, foci, tánc, úszás. 
A felzárkóztatást a csoportban végzik szakemberek javaslata és segítsége alapján.  
A sajátos nevelési igény – nagy óraszámban, helyben végzi a logopédus és a gyógypedagógus a 
fejlesztéseket, ez városi szinten is kimagasló szolgáltatást eredményez. 
Az angol nyelvi előkészítést a mindennapos nyelvhasználat segíj a csoportokban, tevékenységekbe 
ágyazódóan. 
Az óvoda eszközparkja jó állapotban van. 2019 nyarán az évre tervezeM eszközpótlás, javítás, 
fejlesztés megtörtént, a játszótéri játékok jelentős része megújult. 
Az ellenőrzés során szerzeM gyakorlaj tapasztalat és a dokumentációk alátámasztják az óvodavezető 
nevelési év értékelését. 
A nevelési feladatok egészséges és biztonságos feltételei biztosítoMak az intézményben.  A 
gyermekvédelmi feladatok ellátását Kovács Zsigmondné Herendi Nóra vezető helyeMes biztosítja.  
A Szociális és Gyermekjóléj Szolgáltatási Központ havi egyszeri alkalommal fogadóórát tart az 
intézményben.  



Az óvoda szabályzatai tartalmazzák a megfelelő óvó és védő előírásokat. A gyermekeket felkészíjk a 
balesetek elkerülésére, megelőzésére. Az intézményben a vizsgált időszakban jegyzőkönyvezeM 
gyermekbaleset nem fordult elő. Az óvoda rendelkezik a jogszabályoknak megfelelő 
nyomtatványokkal, az elektronikus adatszolgáltatást ismerik, és szükség esetén használják is.  
Az óvodai játszótér játékainak felülvizsgálata a helyszínen a megfelelő rendszerességgel 
megtörténik, erről napló készül. A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet szerinj időszakos felülvizsgálatok 
megtörténnek, erről a dokumentáció rendelkezésre áll. 

Az étkezést szerződés alapján az EURES Kr biztosítja. A kiszállítoM adagok mennyisége megfelelő. Az 
intézményben melegítőkonyha működik. Az élelmiszerbiztonságra és a higiénés követelményekre 
vonatkozó előírásokat betartják.  

Megállapítás:  
A Szülői Szervezet üléséről szóló jegyzőkönyvet az éves program mellé kell csatolni. 

Felelős: 
óvodavezető 

Határidő: 
2019. december 15. 

Az óvoda gazdálkodása, norma^va felhasználása 

Az Óvoda nem állami köznevelési intézmény, mely szakmai szempontból önálló, gazdálkodási 
szempontból részben önállóan gazdálkodik. 
Az óvoda jól gazdálkodoM a költségvetésben biztosítoM anyagi és dologi forrásokkal. Az anyagi 
erőforrások felhasználása hatékony volt.  
Az óvoda gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak megfelel. A 
gazdálkodásról szóló beszámoló az előírt határidőben elkészült. 
A norma\va igénylést megalapozó dokumentumok rendelkezésre állnak.  
Az óvodai felvételi, mulasztási naplók az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges 
nyilvántartási adatokat. 
Megállapítás:  

A fenntartó javasolja, ahogy a jövőben a norma\va igénylésekor a hiányzási ráta 
tervezésekor 0,85-ös szorzószámmal számoljon az intézmény (teljes létszámnál: 
72*0,85=61,2fő) 
A fenntartó javasolja a norma\va igénylés és elszámolás megkönnyítése érdekében az 
étkezési térítési díj táblákon jogcímek szerinj (ingyenes étkező, nem ingyenes étkező ) 
összesítő adatok feltüntetését, mivel ezzel az adatgyűjtés felgyorsul.  

Továbbképzések 

Személyi feltételek: 
• felsőfokú végzeMségű, főállású óvodapedagógus: 6 fő, ebből szakvizsgázoM 3 fő. 
• Pedagógiai asszisztens 1 fő 



• Főállású szakképzeM dajka 3 fő 
• Vállalkozóként közreműködik 1 fő fejlesztő munkát végző logopédus, 1 fő gyógypedagógus, 1 

fő gyermekorvos, illetve 1 fő védőnő. 

A 3 óvodai csoportot fenntartó óvoda feladatellátásának a személyi feltételei biztosítoMak. Az óvoda 
a jogszabály alapján előírt nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezej. 
Az óvodai munkaköri leírások összességében az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges 
nyilvántartási adatokat, általános és egyéni feladatokat. 
A továbbképzési program, illetve az opera\v terv rendelkezésre áll, a jogszabályoknak megfelel. 
Továbbképzés területén elmaradások nincsenek.   

Óvodai kommunikáció hatékonysága 

Az Óvoda rendelkezik saját honlappal, ahol rendszeresen frissülnek az információk.  A szülőkkel 
folytatoM kommunikációt a lehetőségek szerint az elektronikus kommunikáció felé tereli az óvoda, - 
elsősorban az e-mail használatát ösztönzik. A krijkus kommunikációs pontoknál még nem sikerült 
áMérni az e-mail alkalmazására: az óvodai felvétellel, díjváltozásokkal kapcsolatos levelezés még 
mindig ajánloM postai levéllel történik. Ez nem költséghatékony megoldás, viszont egyelőre ezekkel 
a témákkal kapcsolatban a szülők még igénylik a papír alapú kommunikációt. 

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

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

Szeged, 2019. 11.08. 

Matula Anikó 
fenntartó képviselője


