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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés e), h) 

pontja, valamint a 85.§ (3) bekezdése alapján a 2019/20 –as tanévről készült beszámoló, az 

intézményi dokumentumok, valamint a tanév során végzett intézményi ellenőrzések 

tapasztalatai alapján fenntartói értékelést állítottam össze az intézmény munkájáról. 

A személyi ellátottság mind pedagógus tekintetében, mind a technikai munkatársak 

vonatkozásában hasonlóan a korábbi évekhez, megfelel a feladatellátás szükségleteinek. A 

munkatársak teljesen azonosulnak az intézmény értékrendjével és felfogásával. Ebben a 

harmonizálásban a plébános atyának is igen nagy szerepe van. Ha személyi változások 

történnek is, a közvetlen lakókörnyezetben megtalálja a vezető óvónő a megfelelő kollégát. 

Az intézmény dolgozói közös érdekek mellett tudnak célkitűzéseket végrehajtani. A falu 

társadalmi életének központja ez az óvoda. Ez minden rendezvényen és programon keresztül 

kiviláglik. Ennek következtében a szociális környezetre igen csak meghatározó az óvoda 

funkcionális és morális szerepe.  

Folyamatosak a minősítések, illetve folyamatosak a képzésekre való jelentkezések. 

Ezek olyan lehetőségeket biztosítanak az itteni gyermekeknek és szüleiknek, amik 

biztosíthatják a hosszú távú tanulást, a széleskörű társadalmi szerepvállalást.  

Teljesen meghatározó, hogy az intézményben a nevelés és tanulás teljesen egybe olvad a 

hitélettel és az egymásra figyelő szociális környezettel. Mindezek megerősítését hivatott 

alátámasztani a sok és rendszeres családlátogatás.  

A gyermekekkel való foglalkozás kiemelt területe a felzárkóztatás és a fejlesztés. 

Ebben nagy módszertani ismeretekre tettek szert. Különösen a mozgásfejlesztés tekintetében, 

hála a megfelelő technika és infrastrukturális adottságoknak. Minden körülmény biztosított 

ahhoz, hogy a gyermekek iskolaérettségi felkészítése garantálható legyen. Természetesen a 

tehetséggondozás is kiemelt program, oly annyira, hogy az intézmény otthont ad komoly 

bemutatóknak is. Köszönet érte.  

Nagyon köszönöm a vírushelyzet idejében nyújtott határozott és megbízható 

helytállást, amiben a gyermekek biztos háttérbázisa volt az óvoda. Szükség esetén az 

ügyeletek is zökkenőmentesek voltak. Az étkezés biztosítása is példaértékűen volt 

megszervezve.  

A belső ellenőrzés folyt, ameddig lehetőség volt rá, de kérem ennek a folytatását a 

jövőben. A dokumentáció is megfelelően elkészült. Kérem, hogy hasonlóképpen szervezzék 

és készüljenek a pedagógusképzések megvalósítására, ennek dokumentációjára is. A KETT-es 

képzéseket továbbra is fogjuk szervezni igények szerint.  

Szintén nagy eredmény, hogy a gyermekek között baleset nem történt, a hiányzások is 

jelentéktelen mértékben vannak csak jelen. Köszönhető ez részben annak is, hogy az 



intézménynek jó a kapcsolata a családsegítőkkel és egyéb karitatív és szociális hatóságokkal. 

A preventív munka meghatározó a gyermek korai fejlettségétől fogva.  

 A fejlesztések remélhetőleg a következő tanévben megindulnak. A bürokratikus 

akadályok már megoldottnak látszanak. Amennyiben ez késlekedik, az óvoda a szakmai 

tevékenységét még akadálytalanul tudja folytatni.  

Köszönöm az egész éves áldozatos munkájukat és kérem az Isten áldását arra, hogy az 

eltervezett feladatokat, melyeket a pedagógiai programban illetve a munkatervben 

meghatároznak azt meg tudják valósítani a jövőben is.  
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