Szent Anna Katolikus Óvoda

Ikt.sz.: 111-23/2018.

5440 Kunszentmárton, Csongrádi út 18.

Tárgy: Az intézmény 2017/2018-as tanévvégi beszámolójának fenntartói értékelése (a Nkt. 83. § (2)
e) és h) pontja, 13/2017 (VI. 14.) EMMI rendelet figyelembevételével)

Az intézmény vezetője által készített tanévvégi beszámolót a Szent Gellért Katolikus Iskolai
Főhatóság főigazgatója értékelte az intézményben folyó szakmai munka és annak az intézmény
pedagógiai programjával való összhangja alapján.

Megállapításaim:
1. Az intézmény tanévvégi beszámolója az intézmény rendelkezésére bocsátott szempontsor
alapján elkészült.
2. Az intézmény törvényes működési feltételei, alapdokumentumai, szabályzatai
naprakészek, legitimek.
Az intézmény adatkezelése az alkalmazottak és az intézmény tanulói vonatkozásában
jogszabálynak megfelelően történik.
3. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek az intézményben adottak és megfelelőek.
Fejlesztésükről, karbantartásukról folyamatosan gondoskodnak. Az intézmény két
telephelyen működik, mindkét épület állaga rossz. A nyílászárók cseréjére,
falazatjavításra, esőcsatornára, fűtéskorszerűsítésre, a vizesblokkok felújítására lenne
szükség.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Gyermeklétszám 2018. júniusban: 136 fő.
- Az óvodai foglalkozások látogatására többször sor került. Mind a pedagógusok,
mind a technikai dolgozók és dajkák munkáját is folyamatosan figyelemmel
kísérték.
- Az intézmény mindkét telephelyén tehetséggondozó műhelyek működnek, így azok
segítségével számos kimagasló eredményt értek el az intézmény gyermekei rajz- és
alkotópályázatokon, országos bábversenyen is 2. helyezést értek el a gyermekek.
- A Szent Márton Plébánia által benyújtott EFOP-1.3.7-17. pályázat megvalósításába
az intézmény bekapcsolódott. Így természetmegismerő táborban, néptánctáborban,
drámatáborban, néphagyományőrző táborban, kézművestáborban vehettek részt,
illetve csoportkirándulásokra és gyermeknap megrendezésére is jelentős összegeket
fordíthattak. A pályázati költségek összesen: 5.902.480 Ft.

5. Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi
szempontoknak megfelel. Az erről szóló beszámoló határidőre és a jogszabályoknak előírt
formában elkészült.
6. Az intézményvezető értékelése:
Az óvoda egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását,
gazdálkodását az intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi.
Az intézmény pedagógiai munkáját figyelembe véve köszönetemet fejezem ki az óvoda
vezetőjének, Smuta Zsoltnénak és valamennyi pedagógusának, alkalmazottjának a
2017/2018-as tanévben végzett munkájukért.

A következő, 2018/2019-es tanévre kívánom mindnyájuknak
a Jóisten áldását áldozatos munkájukra.

Szeged, 2018. augusztus 31.

Barabás Hunorné
SzeGeKIF főigazgató

