
Fenntartói értékelés 
[Nkt.85. § (3) bek., és 83. § (2) bek. e), h) pontja alapján] 

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 

Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája 

(4485 Ibrány, Óvoda u. 5.) 

nevelési-oktatási munkájáról 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2019. március közepén értékelte a fenti 

intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését. 

Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain 

alapulnak. 

1. AZ ELLENŐRZÉS MENETE 

Az intézmény a fenntartó részére minden tanév (nevelési év) lezárását követő harminc napon 

belül megküldte az intézmény által készített - fenntartó által előzetesen meghatározott 

szempontsor szerinti - beszámolót, amely a pedagógiai program végrehajtását, az intézményben 

folyó szakmai munka eredményességét értékeli. A fenntartói értékelésnél az előző évek és a 

jelenlegi nevelési év dokumentumai és a helyszíni szemle vizsgálati eredményei álltak 

rendelkezésre. 

2. AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI 

- Az intézmény gazdálkodása 

- A működés törvényessége 

- Szakmai munka eredményessége 

- Az intézményvezető értékelése 

3. MEGÁLLAPÍTÁSOK - ÉRTÉKELÉS 

Az intézmény gazdálkodása 

Az intézmény gazdálkodását a fenntartó gazdasági csoportja rendszeresen ellenőrzi. 

Az intézmény gazdálkodásában jogszabály ellenes tevékenységet nem állapított meg. 

 



Az intézmény megfelelően gazdálkodik és az erről szóló beszámoló a jogszabályoknak 

megfelelő határidőkig és a jogszabályokban előírt formában elkészült. A fenntartó a 

gazdálkodáshoz rendszeres segítséget nyújt. Az intézmény a működéshez szükséges 

alapdokumentumokkal, szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény számára az ingatlan és 

eszköz feltételek a jogszabályok által előírt módon rendelkezésre állnak, melyek megteremtik a 

nevelés-oktatás alapvető feltételeit. 

A működés törvényessége 

Az intézmény alapdokumentumai - Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Működési 

Szabályzat - a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak, annak tartalma 

megfelel a jogszabályi előírásoknak, a változásokat követik, az esetleges hiányosságokat 

határidőig pótolták. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal, 

melyek a jogszabályi előírás alapján készültek. Az intézmény továbbképzési programja és 

beiskolázási tervei a jogszabályban előírtaknak megfelel, a fenntartónak elfogadásra időben 

megküldte. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak, az 

óvodapedagógusok végzettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Az intézmény az óvodai nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti, az 

adminisztrációs fegyelem jó. 

A szakmai munka eredményessége 

Az intézményben továbbra is színvonalas, sokrétű, tartalmas nevelési munka folyik, a 

„Hagyományőrző” pedagógiai program szerint, amely az egész feladatrendszert áthatja. A 

gyermekek között igen magas számban megtalálható a halmozottan hátrányos helyzetű, a 

veszélyeztetett gyermek, akiknek változatos programokkal, speciális szakemberekkel segítenek. 

Sikeres pályázók, nyári tábort szervezők, önkénteseket fogadó nyitott intézmény. Kiemelendő 

a rendszeresen megrendezésre kerülő nyári tábor Amerikai önkéntesekkel, ahol bibliai 

történetek, sport, zene, kézművesség és angol nyelv szerepel a programok között, nagy sikerrel. 

A feladatellátás tekintetében a pedagógiai programban megfogalmazottakat megfelelő szinten 

és módon hajtotta végre.



Intézményvezető értékelése 

 

Az intézmény vezetője megfelelően irányítja az óvodát, számtalan program színesíti a 

mindennapokat, felejthetetlen élményeket szerezve az óvodába járó gyerekeknek és szüleiknek 

egyaránt. Az intézmény alkalmazotti közösségét jó csapattá kovácsolta, munkájuk eredménye 

látványos, mérhető, értékelhető. A pedagógiai programjukban megfogalmazottak teljesültek, 

eredményesen végzi az óvodavezető a feladatát. 

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

hozza. 

Budapest, 2019. május 7. 

 

 

 

 

 


