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

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 

Majd Megnövök Baptista Óvoda 

1214 Budapest, Űrhajós u. 4/a. 

nevelési-oktatási munkájáról 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2020 februárjában ismételten értékelte a 

fenti intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának 

teljesítését, szakmai, törvényességi munka ellenőrzését. 

Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain 

alapulnak. 

1. A Z E L L E NŐR ZÉ S M E NE T E

Az intézmény a fenntartó részére 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 fenntartónak, a most sorra került fenntartói értékelésnél az előző 

évek dokumentumai és a helyszíni szemle vizsgálati eredményei álltak rendelkezésre. 

2. A Z E L L E NŐR ZÉ S T E R ÜL E T E I

- Az intézmény gazdálkodása 

- A működés törvényessége 

- Szakmai munka eredményessége 

- Az intézményvezető értékelése 

3. M E G Á L L A PÍ T Á SOK  – É R T É K E L É S

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. 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 a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre 

állnak. Az alapító okirat, a Pedagógiai program, a Házirend, és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak Az intézmény rendelkezik a 

működéséhez szükséges szabályzatokkal, melyek szintén a jogszabályi előírás alapján 

készültek.  Az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási tervei a jogszabályban 

előírtaknak megfelel. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott gyermekek, mind az 

alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő.  

Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak, az óvodapedagógusok 

végzettsége az Nkt. 3. számú mellékletében előírtaknak megfelel.  Az intézmény az óvodai 

nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti, az adminisztrációs fegyelem megfelelő.  

A szakmai munka eredményessége 

A Majd Megnövök Baptista Óvoda Magyarország első és ez idáig egyetlen cigány nemzetiségi 

óvodája. Nekik, értük jött létre az óvoda, amelyben az elmúlt mintegy két évtizedben több mint 

200 gyerek kapott útravalót az iskolához, esélyt a későbbi normális életre. Az óvoda mellett – 

ugyanabban, a Csepel Önkormányzatától tartós használatba kapott épületben – tanoda is 

működik a gyerekek további útjának figyelemmel kísérése és támogatása érdekében. 20 éven 

át az óvodát a Kovács Zoltán kiemelten közhasznú alapítvány tartotta fenn, 2013 szeptembere 

óta a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működik. Elhivatott munkájuknak köszönhetően 

az intézményben igen értékes és színvonalas munka folyik, a pedagógiai programban 

megfogalmazottak megvalósulása példa értékű.  



Intézményvezető értékelése 

Az óvodavezető motiváló szerepe, széleskörű szemléletformálása, eredményes 

programmódosítása kiemeli az óvodát az eredményesség szempontjából is. Az intézményi 

működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, feladatellátást, az intézményi dokumentumokat, 

a Pedagógiai programot jól hajtotta végre, igen eredményesen végzi az óvodavezető a feladatát. 

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

hozza. 

Budapest, 2020. február 17. 


	Majd Megnövök Baptista Óvoda

