
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: 2020.10.09. 
Helye: Szeged Szabadkai út 18. 
Az ellenőrzöM időszak: 2019/2020-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 
• Fenntartói döntések végrehajtása 
• Gyermekbalesetek jegyzőkönyve 

5. Megállapítások-értékelés 

Megelőző ellenőrzések megállapításai: 

Az Óvodát érintő, 2019/2020. évben lefolytatoM ellenőrzések, és megállapításai: 
• Fenntartói ellenőrzés: (2019. 11.08-án) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat részben 

pótolták, korrigálták, kisebb hiányosságok maradtak, amelyekre jelen jegyzőkönyv kitér. 
• Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Ellenőrzési Osztálya: (2020. 

06.03-07.22 közöM) 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban igénybe veM 
étkezési támogatások elszámolásának szabályszerűségeit ellenőrizte. Az ellenőrzés 
megállapítása alapján az intézmény eddig alkalmazoM térítési díj beszedési gyakorlata nem 
felel meg a jogszabályi előírásoknak. A fenntartó és az intézmény ezt vitatja, fellebbezéssel 
élt. Az ellenőrzési jegyzőkönyv a jogszabályi megfeleltetési problémán kívül hiányosságot 
nem tárt fel.   

• Katasztrófavédelmi ellenőrzés: CSM Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége január 23-án ellenőrizte az óvodát. Szabálytalanságot nem 
tártak fel. Hiányosságként a tűzoltókészülékekre vonatkozó oltóanyag egységszámítás hiányát 
kifogásolták, illetve a menekülési terven a közmű főelzáró helye nem volt feltüntetve. A 
hiányosságokat határidőben pótolta az óvoda.   

• Oktatási Hivatal által kezdeményezeM vezetői tanfelügyelet: 2020.02.07-én. Vezetői szakmai 
munkát értékelték, dokumentumokat vizsgáltak. Az értékelés során hiányosságot nem 
állapítoMak meg.  

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 legilmációkat. A szervezel 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 a következő alapítványi kuratóriumi ülés alkalmával aktualizálni 

szükséges, a lsztségviselő változása miam módosításokat át kell vezetni.   A szükséges 
módosításokat a legközelebbi alapítványi kuratóriumi ülésre be kell terjeszteni, és a 
kötelező egyeztetések el kell végezni. 

• Az SZMSZ módosítása szükséges a következők miaM:  
o -fenntartó által engedélyezeM alkalmazom létszám módosulása  
o óvodai díj beszedésének változása - a térítési díj szabályzaMal és a szülői 

szerződésekkel harmonizálni szükséges az SZMSZ minden fejezetében. 
• A Házirend vonatkozó részeit az aktuális térítési díj szabályzaMal harmonizálni kell. 
• A fenntartó javasolja a dokumentumokban az adatkezelési szabályokra vonatkozóan a 

konkrét GDPR hivatkozások feltüntetését.  
• A fenntartó javasolja, a Szülői Szervezet SZMSZ-ében az elektronikus ülésezés 

lehetőségének biztosítását. 
A változtatások végrehajtásáról a fenntartó írásos beszámolót kér az intézményvezetőtől, a 
soron következő kuratóriumi ülésre. 

Felelős: 
óvodavezető 

Határidő: 
2021. május 31 vagy a legközelebbi kuratóriumi ülés időpontja – a keMő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni. 

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 kövel a 
jogszabályváltozásokat, az átvizsgált dokumentumok tartalmi és eljárásrendi szempontból – a fenl 
módosítások figyelembe vételével - egyaránt megfelelőek. 
Megállapítható, hogy az intézmény megfelel a módosítoM nemzel 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 2019/2020. nevelési évre kitűzöM célok és a munkatervben 
megfogalmazoM feladatok többségében megvalósultak. A gyakorlatban is, minden részterületen, 
mind a nevelés, mind az egyéni fejlesztés területén sikeresnek mondható a nevelési év, annak 
ellenére, hogy a tavaszi pandémia időszak miam intézménybezárás jelentősen módosítoMa az 



előzetes terveket. Az éves munkaterv a nevelőtestület által elfogadoM, valamint az óvodavezető által 
jóváhagyoM intézményi Pedagógiai Programra épült, amelyet a dolgozók ezévben is magas 
színvonalon igyekeztek megvalósítani.  
A Szülői Szervezet az éves munkatervet megismerte, ennek dokumentálása rendben van. 
Az óvoda kihasználtsága 100 %-os, a 75 férőhelyre nevelési évben 72 gyermeket veMünk föl, közülük 
3 fő SNI-s. 2019. decemberében a fenntartó kuratóriumi döntés alapján engedélyezte a létszám 76 
főre emelését, egy nevelési évre. A létszám 2020. március 16-tól állt vissza 75 főre. 
A mindennapi óvoda munka során megvalósul a képességfejlesztés és tehetséggondozás, ez 
javarészt a pedagógusok feladata, tekinteMel a sportközpontú programra. A sportban tehetséges 
gyermekek tehetséggondozását elősegílk a többféle sporroglalkozások: korcsolya, görkorcsolya, 
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 segíl a csoportokban, tevékenységekbe 
ágyazódóan. 
Az óvoda eszközparkja jó állapotban van. A 2020 nyarára tervezeM tervezeM eszközpótlás, javítás, a 
tavaszi pandémia időszak alaM megtörtént, a játszótéri játékok jelentős része megújult, az óvodai 
termek és bútorok egy része is felújításra került. 
Az ellenőrzés során szerzeM gyakorlal 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 Gyermekjólél Szolgáltatási Központ havi egyszeri alkalommal fogadóórát tart az 
intézményben.  
Védőnő hel egyszer, logopédus hel 2 alkalommal és a gyógypedagógus hel  egy alkalommal látja el 
a gyermekeket. 
Az óvoda szabályzatai tartalmazzák a megfelelő óvó és védő előírásokat. A gyermekeket felkészílk a 
balesetek elkerülésére, megelőzésére. Az intézményben a vizsgált időszakban egy jegyzőkönyvezeM 
gyermekbaleset fordult elő (2020. 08.07.). A 8 napon belül gyógyuló baleset dokumentálása az 
előírásoknak megfelelően megtörtént.   
Az óvodai játszótér játékainak felülvizsgálata a helyszínen a megfelelő rendszerességgel 
megtörténik, erről napló készül. A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet szerinl időszakos felülvizsgálatok, 
illetve a 4. éves minősítés májusban megtörtént, erről a dokumentáció rendelkezésre áll. 
Az óvodai 5 éves Továbbképzési Program, illetve az ebből lebontoM éves beiskolázási terv az 
előírásoknak megfelelő.  Az óvodai munkatervet és a beszámolót a nevelőtestület és a szülői 
szervezet megismerte.  
Az étkezést szerződés alapján az EUREST Ku biztosítja. A kiszállítoM adagok mennyisége megfelelő. 
Az intézményben melegítőkonyha működik. Az élelmiszerbiztonságra és a higiénés követelményekre 
vonatkozó előírásokat betartják.  
A rovar és rágcsálóirtás rendszeresen megtörténik.  

Megállapítás:  
A Pedagógiai Programban az egyes külső szakemberek nevét nem szükséges feltüntetni, 
illetve az esetlegesen akár éves szinten is változó adatokat (folyóiratok megnevezés, stb) sem 



kell konkrétan megjelölni. A pedagógiai program módosítási folyamata – pályázatos 
vállalásként – megkezdődöM, a vállalt határidő 2020.08.31. 
A Házirend mellékleteként elkészült a pandémiás intézkedési terv is. 

Felelős: 
óvodavezető 

Határidő: 
folyamatos 

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 kezdeményezésére 2020 szeptemberétől jelentősen átalakul az óvoda 
gazdálkodási rendje. A folyamatot 2020. december 31-ig kell befejezni. 

Felelős: 
óvodavezető 

Határidő: 
2020.12.31. 

Személyi feltételek: 
• felsőfokú végzeMségű, főállású óvodapedagógus: 7 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 vezel. 
Az óvodai munkaköri leírások összességében az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges 
nyilvántartási adatokat, általános és egyéni feladatokat. 

Óvodai kommunikáció hatékonysága 



Az Óvoda rendelkezik saját honlappal, ahol rendszeresen frissülnek az információk. 2020-tól a 
honlap megújítása folyamatban van. A szülőkkel folytatoM kommunikációt az elektronikus 
kommunikáció felé tereli az óvoda, - elsősorban az e-mail használatát ösztönzi. Ezévtől az 
elektronikus kommunikáció veMe át a vezető szerepet a szülők és az intézmény közöm 
információcserében.   

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

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

Szeged, 2020. 10.09. 

Matula Anikó 
fenntartó képviselője 

1 példányt átveMem: 

Pivárcsik László  
óvodavezető


