
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 ellenőrizte az óvodában folyó szakmai munkát és az 
óvoda pedagógiai programjának, éves munkatervének teljesítését. Jelen értékelés megállapításai az 
óvodában lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain alapulnak.  

Az ellenőrzés ideje: 2018.10.15. 
Helye: Szeged Szabadkai út 18 
Az ellenőrzött időszak: 2017/2018-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. 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 
• Óvodai szakmai munka áttekintése csoport látogatás során 

3. Az ellenőrzés területei 

• A működés törvényessége 
• Munkáltatói feladatok ellátása 
• A szakmai munka eredményessége, tárgyi, dologi, személyi feltételek teljesülése 
• Az óvoda gazdálkodása 
• Gyermekvédelmi tevékenység 
• A gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 
• Étkeztetés minősége, mennyisége  

4. Vizsgált dokumentumok: 
• Pedagógiai program 
• Házirend 



• SZMSZ 
• Alapító Okirat, működési engedélyezési dokumentumok 
• Munkaköri leírások 
• Továbbképzési program és beiskolázási terv 
• Felvételi-mulasztási naplók 
• jegyzőkönyvek, hivatalos iratok 

5. 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 áll. 
Az óvoda rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelnek, s tartalmazzák a szükséges legitimációkat. A szervezeti és működési 
szabályzat valamint a házirend az előírásoknak megfelel. A fenntartó javasolja a fenti két 
dokumentum valamint a pedagógiai program vonatkozó részeinek átdolgozását az adatváltozások 
könnyebb kezelhetősége érdekében. Az átdolgozás határideje 2019. január 31. 

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. A fenntartó javasolja az adatkezelési szabályokra vonatkozóan a konkrét 
GDPR hivatkozások feltüntetését. A kiegészítések megtételének határideje: 2019. január 31.  
A dokumentumok 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 

Az Óvodát érintő, 2017/2018. évben lefolytatott ellenőrzések, és megállapításai: 
• Fenntartói ellenőrzés: (2017. 11.20-án) Az ellenőrzés során a korábban feltárt hiányosságokat 

pótolták, korrigálták. 
• Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Ellenőrzési Osztálya: 

(2018. 07.02) 2017. január 1-től 2017. 12.31-ig terjedő időszakban igénybe vett támogatások 
elszámolásának szabályszerűségeit ellenőrizte. Hiányosságokat nem tárt fel az ellenőrzés.  

Munkáltatói feladatok ellátása 



Személyi feltételek: 
• felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus: 6 fő, ebből szakvizsgázott 3 fő. 
• Pedagógiai asszisztens 1 fő 
• Főállású szakképzett 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 biztosítottak. Az óvoda 
a jogszabály alapján előírt nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti. 
Az óvodai munkaköri leírások összességében az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges 
nyilvántartási adatokat, általános és egyéni feladatokat. 

Az óvodai felvételi, mulasztási naplók az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges 
nyilvántartási adatokat. 

A szakmai munka eredményessége, tárgyi, dologi, személyi feltételek teljesülése 

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 2017/2018. 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 óvoda kihasználtsága 100 %-os, jelenleg várólista is van. 
A mindennapi óvoda munka során megvalósul a képességfejlesztés és tehetséggondozás, ez javarészt 
a pedagógusok feladata, tekintettel a sportközpontú programra. A sportban tehetséges gyermekek 
tehetséggondozását elősegítik a többféle sportfoglalkozások: 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 segíti a csoportokban, tevékenységekbe 
ágyazódóan. 
Az Alsóvárosi Általános Iskolával alakult ki rendszeres partneri kapcsolat, ennek célja az iskolára 
felkészítés, illetve az iskolásoknak érzékenyítés. 
Az óvoda eszközparkja jó állapotban van. 2018 nyarán az évre tervezett eszközpótlás, javítás, 
fejlesztés megtörtént. 



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

Az óvoda gazdálkodása 

Az Óvoda nem állami köznevelési intézmény, mely szakmai szempontból önálló, gazdálkodási 
szempontból részben önállóan gazdálkodik. 
Az óvoda jól gazdálkodott a költségvetésben biztosított 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. 

Gyermekvédelmi tevékenység 

A nevelési feladatok egészséges és biztonságos feltételei biztosítottak az intézményben.  A 
gyermekvédelmi feladatok ellátását Kovács Zsigmondné Herendi Nóra vezető helyettes biztosítja.  
A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ tervei szerint novembertől havi egyszeri 
alkalommal fogadóórát tart az intézményben. 

A gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 

Az óvoda szabályzatai tartalmazzák a megfelelő óvó és védő előírásokat. A gyermekeket felkészítik a 
balesetek elkerülésére, megelőzésére. Az intézményben a vizsgált időszakban jegyzőkönyvezett 
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 szerinti időszakos 
felülvizsgálatok megtörténnek, erről a dokumentáció rendelkezésre áll. 

Étkeztetés minősége, mennyisége 

Az étkezést szerződés alapján az EURES Kft biztosítja. A kiszállított adagok mennyisége megfelelő. 
Az intézményben melegítőkonyha működik. Az élelmiszerbiztonságra és a higiénés 
követelményekre vonatkozó előírásokat betartják. 2018-ban a NÉBIH ellenőrzése során 
hiányosságot nem tárt föl. 

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, 2018. 10. 15. 



Szabóné André Piroska 
fenntartó képviselője


