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

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 

Újkenézi Mesevár Óvoda 

(4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 55.) 

nevelési-oktatási munkájáról 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2019 novemberében 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 2019. szeptember 1-jétől önálló intézményként működik.  

A fenntartónak, a most sorra került fenntartói ellenőrzésnél így csak az idei tanév dokumentumai és a 

helyszíni szemle vizsgálati eredményei álltak rendelkezésre. 

1. AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI 

- Az intézmény gazdálkodása 

- A működés törvényessége 

- Szakmai munka eredményessége 

- Az intézményvezető értékelése 

2. MEGÁLLAPÍTÁSOK - ÉRTÉKELÉS  

Az intézmény gazdálkodása 

Az intézmény gazdálkodását a fenntartó gazdasági csoportja ellenőrzi majd a tanév folyamán. 

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 sokrétű, tartalmas nevelési munka folyik a pedagógiai program szerint, amely az egész 

feladatrendszert áthatja. A gyermekek között megtalálható halmozottan hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett gyermek, akiknek változatos programokkal segítenek.  

A feladatellátás tekintetében a pedagógiai programban megfogalmazottakat megfelelő szinten és módon 

hajtották végre. 

Intézményvezető értékelése 

Az intézmény vezetője megfelelően irányítja az óvodát, a jogszabályok betartására törekszik.  

Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, a feladatellátást eredményesen végzi, a 

pedagógiai programot a vizsgált időpontig jól hajtotta végre. Az első tanévük lezárása után minden 

szempontot lehet majd ellenőrizni, mely a következő tanévben fog megtörténni. 

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

Budapest, 2019. december 9. 

 

 

 


