
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Madarász Imre Egyesített Óvoda (5300 Karcag, Táncsics körút 17)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

002 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA CSOKONAI ÚTI ÓVODÁJA (5300 Karcag, Csokonai út

24)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

003 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA GÉPGYÁR ÚTI "SZIM" ÓVODÁJA (5300 Karcag,

Gépgyár út )

Ellátott feladatok:

202329
Madarász Imre Egyesített Óvoda
5300 Karcag, Táncsics körút 17

OM azonosító: 202329
Intézmény neve: Madarász Imre Egyesített Óvoda
Székhely címe: 5300 Karcag, Táncsics körút 17
Székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok
Intézményvezető neve: Gulyás Ferencné
Telefonszáma: 59/503-324
E-mail címe: madaraszimreovi@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 28.

Fenntartó: Karcag Városi Önkormányzat
Fenntartó címe: 5300 Karcag, Kossuth L. tér 1.
Fenntartó típusa: városi önkormányzat
Képviselő neve: Szepesi Tibor
Telefonszáma: 59/500-610
E-mail címe: polgarmester@ph.karcag.hu
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- óvodai nevelés

 

005 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA KINIZSI ÚTI ÓVODÁJA (5300 Karcag, Kinizsi út 46)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

006 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA KUTHEN ÚTI ÓVODÁJA (5300 Karcag, Kuthen út 16)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

007 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA TAKÁCS PÉTER ÚTI ÓVODÁJA (5300 Karcag, Takács

Péter út 50)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

008 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA TÁNCSICS KÖRÚTI ÓVODÁJA (5300 Karcag, Táncsics

körút 19)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

009 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDFA ÚTI ÓVODÁJA (5300 Karcag, Zöldfa utca 32)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 9 579 278 14 0 64 64 0 0 29 29,00 41 41

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

9 579 278 14 0 64 64 0 0 29 29,00 41 41
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0

ebből nő 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0

Részmunkaid
ős

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ebből nő 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ebből nő 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Összesen
(s01+s03+s05
)

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 2 7 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 3 7 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 41 41 0 0 41 41 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka 30 30 0 0 30 30 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 9 9 0 0 9 9 0 0
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202329

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Madarász Imre Egyesített Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=001
 

002 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA CSOKONAI ÚTI ÓVODÁJA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=002
 

003 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA GÉPGYÁR ÚTI "SZIM" ÓVODÁJA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=003
 

005 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA KINIZSI ÚTI ÓVODÁJA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=005
 

006 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA KUTHEN ÚTI ÓVODÁJA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=006
 

007 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA TAKÁCS PÉTER ÚTI ÓVODÁJA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=007
 

008 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA TÁNCSICS KÖRÚTI ÓVODÁJA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=008
 

009 - MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDFA ÚTI ÓVODÁJA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202329&th=009

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt

a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,

fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai felvételi kérelmeket a Madarász Imre Egyesített Óvoda Óvodavezetője bírálja el, mely ellen a szülő, a kézhezvételtől

számított 15 napon belül, Karcag város jegyzőjénél jogorvoslati eljárást indíthat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC

törvény 37.§ alapján.

 

A beíratáshoz szükséges:

- a határidőre leadott jelentkezési lap,

- a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ- száma

- az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló határozat,

- a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által

közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek

szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő

tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával

jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles

értesíteni az óvodavezetőt.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján (www.karcag.hu)

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján (www.karcagiovodak.hu)
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Székhely Táncsics krt. 17. - 2 csoport

1. sz. tagintézmény	Csokonai u. 24. - 4 csoport

3. sz. tagintézmény	Kinizsi u. 46. - 4 csoport

5. sz. tagintézmény	Kuthen u. 16. - 5 csoport

6. sz. tagintézmény	Gépgyár u. 1. - 3 csoport

7. sz. tagintézmény	Takács P. u. 50. - 4 csoport

8. sz. tagintézmény	Táncsics krt. 19. - 2 csoport

9. sz. tagintézmény	Zöldfa u. 32. - 3 csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Nem releváns.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Ellenőrzést végző szervezet: Karcagi Polgármesteri Hivatal 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

 

Az ellenőrzés tárgya és célja: Annak megállapítása, hogy a 2021. évi költségvetési normatív hozzájárulások és a normatív kötött

felhasználású támogatások igénybevétele és elszámolása megfelelt-e a vonatkozó törvény előírásainak.

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere: vonatkozó dokumentumok tételes, szúrópróbaszerű pénzügyi vizsgálata

Az ellenőrzés időtartama: 2022. január 10 – március 10.

 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor

 

Az ellenőrzés tárgya:
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A 2021. évi normatíva hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások igénylésének, felhasználásának vizsgálata.

 

Az ellenőrzés összefoglalása:

A vizsgált Intézmény alapító okirata meghatározza, tartalmazza az Intézményre jellemző, a költségvetési normatíva

igénybevételéhez előírt, igényjogosultságot a jelentésben bemutattok szerint.

 

Az intézmény a normatíva igényléséhez, elszámolásához vezeti a jogszabályban előírt dokumentációkat, továbbá minden egyéb

normatíva igénybevételéhez és elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat, melyekkel kapcsolatosan a vizsgálat a jelentésben

tette meg észrevételeit.

 

A támogatások a bemutatottak szerint felhasználásra kerültek.

 

Az Intézmények a normatíva elszámolás során bemutatott támogatást alátámasztó okiratainak rendezettsége továbbra is példa

értékű.

 

 

 

Ellenőrzést végző szervezet: Karcagi Polgármesteri Hivatal 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

 

Az ellenőrzés tárgya és célja: Annak megállapítása, hogy az Intézmény milyen javaslatokat fogadott meg az „Állami

Számvevőszék által végzett: Az Önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó

intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése tárgyában készült figyelemfelhívó levélben meghatározottak” – ból.

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere: vonatkozó dokumentumok tételes, szúrópróbaszerű pénzügyi vizsgálata

Az ellenőrzés időtartama: 2022. március 18 – 2022. április 15-ig.

 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor

 

Az ellenőrzés összefoglalása:

A vizsgált Intézmény megpróbálta megtenni azon szükséges lépéseket, amelyek hozzárjulnak ahhoz, hogy az intézmény

jövőben integritástudatosan és szabályosan tudjon működni

 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda nyitva tartása a Székhelyen és óvodánként

 

Székhely	                                   6:00-17:00 óráig

Csokonai úti tagintézmény         6:00-18:00 óráig

Kinizsi úti tagintézmény	           7:00-17:00 óráig

Kuthen úti tagintézmény	           6:00-18:00 óráig

SZIM tagintézmény	           6:00-18:00 óráig

Takács P. úti tagintézmény         6:00-18:00 óráig

Táncsics krt. 19. tagintézmény   6:00-18:00 óráig

Zöldfa úti tagintézmény	            6:00-18:00 óráig

 

Szombat-vasárnap zárva tart minden óvoda.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep, a részprogramok szerint

 

Óvodai Nevelés a Művészetek eszközével

-	Táncsics krt. 19. sz. Óvoda – Szüret, Gyermeknap, Pünkösd

-	Csokonai úti Óvoda, Táncsics krt. 19. óvoda - Komázó, Évszaki koncertek, Gyermeknap

 

Tevékenység központú program

-	Kuthen Óvoda, SZIM Óvoda - Madarak és fák napja

 

Lépésről – lépésre program

-	Székhely, Kinizsi, Takács P, Zöldfa úti óvodák - Barangoló

 

Tagóvodák rendezvényei

-	Táncsics krt. 17 – Székhely - „Szüret”; Zöld övezet; Madarak és fák napja szülőkkel közösen; Csöppnyi csodák – gyermeknap

-	Csokonai óvoda - Lurkóköszöntő – új gyermekek köszöntése, Galéria avató - Évszaki koncertek, Gyermeknap, Komázó

-	Kinizsi úti óvoda – Ez a nap más, mint a többi – új gyerekek köszöntése Csiri-biri gyermeknap

-	Kuthen óvoda - Csipet csapat – új gyermekek köszöntése; Zsebi-baba gyermeknap

-	SZIM óvoda - „Mozogj velünk!” családi sportdélután - új gyermekek köszöntése; Családi egészségnap; Egy gyermek – egy

palánta; „Szülőkkel a természetért”- madarak és fák napja; „SZIM-világ” családi délután

-	Takács Péter úti óvoda - „Pöttöm fogadó” új gyermekek köszöntése, nyílt nap; „Ovi- Karácsony” szülők és óvodapedagógusok

meglepetés műsora; Gyermeknap, családi délután

-	Táncsics krt. 19. sz. óvoda – Szüret, Pünkösdölő, Lucázás, Komázó

-	Zöldfa úti óvoda - Mihály napi vásár; Márton napi vigasságok; Egészségnap; Nyárnyitogató

 

Intézményi rendezvények

„Kelj fel Jancsi!” ügyességi sportverseny (gyermekek, szülők)

Ovigála

„Játszd újra!” kreatív alkotó kiállítás

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” – kerékpáros ügyességi vetélkedő

Pedagógus napi ünnepség

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Átfogó ellenőrzés

 

Ellenőrzést végző szervezet: Oktatási Hivatal

 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – Vezetői tanfelügyelet

 

A vezetői ellenőrzés célja:

„Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és

vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.”

 

A vezetői ellenőrzés a tagintézmény vezetőkre is kiterjed.

 

Ellenőrzött vezető: Gulyás Ferencné intézmény vezető

 

Az ellenőrzés típusa: vezetői pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú

Az ellenőrzés időtartama: 2022.05 01.– 2022. 06 15.

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2022.05.31.

 

Ellenőrzést végző szakértők:

Balog Éva	                vezető tanfelügyelő
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Kovácsné Elek Margit	tanfelügyelő

 

Az ellenőrzés eredménye:

	

Kiemelkedő területek

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése és

irányítása:	Az intézmény környezettudatosságra nevelése kiemelkedő. 5 óvoda Örökös Zöld Óvoda, 4 óvoda Zöld óvoda címet

visel.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása magas szinten valósul meg, a tehetséggondozás kereteit az Akkreditált Kiváló

Tehet-ségpont biztosítja, Nemzeti Tehetség Program támogatásával.

A felzárkóztatás módszereit segíti az Esélyteremtő óvoda, mely az Oktatási Hivatal Módszertani Központjaként valósul meg, a

jó gya-korlatok átadásával.

Vezetői koncepcióját, jövőképét a pedagógiai program és a helyi sajátosságok, hagyományok, elért eredmények

figyelembevételével alakítja ki, magas színvonalon történik a megvalósítás.

 

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása:

A jogszabályi változások folyamatos, naprakész követése, az intézmény szabályozott működtetése.

A fenntartóval való együttműködése eredményes, előremutató.

A partnerekkel történő kapcsolattartásban aktív, együttműködésük hatékony és példás.

Fontos számára az intézmény arculata, a pozitív intézményi kép kialakítása, fenntartása.

Az intézményi működés nyilvánosságának biztosítása több csatornán működik, így valamennyi érintett és érdekelt félhez azok

meg-felelő időben eljutnak.

 

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása: A nevelési év végi beszámolók részletesen, konkrétan

tartalmazzák az elért eredményeket, a kiemelkedő és fejleszthető, kiemelten kezelendő területeket.

A stratégiai és operatív tervek egymásra épülnek, a célok, feladatok összhangban vannak, melyhez a tárgyi és személyi

feltételek biztosítottak.

 

Az intézményi erősségek, fejlesztési területek meghatározottak nevelési évenként, melynek alapját az előző évi értékelések

adják.

Az intézményvezetői irányítással valósulnak meg az innovatív elemek beépítése a nevelési gyakorlatba.

OH Bázisintézményi feladatok ellátása során jó gyakorlataik ismertek, melyek kidolgozásában aktív vezetői szerepvállalás

jellemző.

 

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása: Az intézményben a vezetői hatás és jogkörök

egyértelműen szabályozottak, melyek betartása megvalósul a vezető által. A döntéshozatal előkészítése az érintettek

véleményének figyelembe vételével, a jogszabályi környezet szem előtt tartásával valósul meg, melyben az érdekképviselet

vezeti is részt vesznek.

Az intézményi működésbe az önértékelések többszintű rendszere beépült, mely során az erősségek, fejleszthető területek

kijelölésre kerülnek.

A vezetői tervek az önértékelés eredményeit figyelembe veszik, a célkitűzések meghatározásába a nevelőközösség

bekapcsolódik.

Lehetőséget biztosít a képzéseken való részvételre, ösztönzi, támogatja az önképzés megvalósulását, nagy hangsúlyt fektet a

belső tudásmegosztás különböző formáira is.

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése:	Az önértékelések tervezett ütemezése megvalósul, mely az országos szakmai ellenőrzés

szempontrendszerén alapul.

Mindez kiegészül az EFQM alapú önértékeléssel, szorosan együtt-működve a Szövetség a kiválóságért egyesülettel.

Önreflexiója rendszeres, objektíven értékeli vezetői tevékenységét.

Határozottan, hatékonyan irányítja a rábízott intézményeket.

Felelősséget érez a gyermek és a felnőtt közösség iránt

Eredményesen képviseli intézményét, az intézmény érdekeinek érvényesítését. Határozott jövőképe van.

Elkötelezettsége erős, az általa vezetett tagintézmények iránt.

Folyamatos fejlődés, emelt szintű képzettség, szakmai alázat vezérli vezetői tevékenységét.
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A fenntartói elvárásoknak megfelelően törvényesen működteti az intézményeket.

 

Fejlesztendő területek

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése és

irányítása:Nem került kijelölésre.

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása: Nem került kijelölésre.

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása: Intézményi szabályzó dokumentumok módosítása - Az

intézményt érintő külső változások

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása:  Nem került kijelölésre.

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése:	Nem került kijelölésre.

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült.

 

 

 

Ellenőrzött tagintézmény: Gépgyár utcai SZIM Óvoda

Bevont vezető: Szabóné Szentesi Mária tagintézmény-vezető

 

Az ellenőrzés típusa: intézményi pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú

Az ellenőrzés időtartama: 2022. 04.06 – 2022.05.21.

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2020.05.06.

 

Ellenőrzést végző szakértők:

Hrabovszki Zoltánné	vezető tanfelügyelő

Béres Istvánné		tanfelügyelő

Kócsi Sándorné		tanfelügyelő

 

Az ellenőrzés eredménye:

	

Kiemelkedő területek

1. Pedagógiai folyamatok	

1. 8. 4. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.

Lehetőség szerint, minden nap jelzéssel élünk a szülők felé a gyermekek aznapi teljesítményéről. Minden nevelési évben 2

alkalommal mérünk, értékelünk, továbbá fejlesztési tervet készítünk, melyekről tájékoztatjuk a szülőket. A szülők projektekbe

való bevonása lehetőséget teremt gyermekeik teljesítményének saját élményű megtapasztalására is. Gyermekeink számára a

visszacsatolás folyamatos, az Adleri elveket alkalmazzuk.

 

1. 9. 4. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és

külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az

intézménynek.

Folyamatos pedagógiai megújulás, új módszerek, eljárások, innovatív elemek beépítése jellemzi nevelő munkánkat, melyet

vezetőként koordinálok, irányítok. Számos Jó gyakorlatunk került már bemutatásra intézményi, regionális, megyei és országos

szinten is. Nyertes pályázatok írása,

megvalósítása is több alkalommal történt nevelőközösségemben. Bekapcsolódunk egyéni, team munkába, intézményi szinten is

pályázatok írásába, megvalósításába.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés	

2. 5. Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?

 

2. 5. 1. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a

munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.
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Az egészséges és környezettudatos nevelés kiemelt feladat az óvodánkban. Örökös Zöld Óvodaként betartjuk és terjesztjük a

Zöld Óvoda értékeit. A zöld jeles napokról megemlékezünk. Programjainkba lehetőleg a szülőket is bevonjuk.

 

2. 6. 2. A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az

intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára.

Éves beszámolóimban részletesen beszámolok a megvalósított feladatok eredményiről, hagyományainkról, szervezeti

kultúránkról.

 

2. 7. 4. A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek. A rendezvényeken

való aktív részvétel, az utána való visszajelzések kiemelkedő területként jelölhető.

 

3. Eredmények	

3. 2. 3. Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.

Intézményünk az OH Bázisintézménye, Kiváló Akkreditált Tehetségpont. Óvodánk Jász- Nagykun Szolnok megyében Zöld

Óvoda Bázisintézményi feladatokat lát el. Óvodánk Örökös Zöld Óvoda és Zöld Bázisintézményként is működik.

Bázisintézményi feladatellátás is több alkalommal valósult meg. Esélyteremtő óvoda vagyunk. Kertművelésünket már két

alkalommal díjazták országos díjjal a "Legszebb Konyhakert" programban. "Komposztünnep" rendezvényünket a HUMUSZ

SZÖVETSÉG országos megmérettetésben, 2-ik díjjal jutalmazta.

 

3. 3. 1. Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról.

Tagóvodánk sikeres nevelő munkája több belső és külső szakmai rendezvényen is bemutatkozhatott.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció	

4. 1. 1. Az intézményünkben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy

szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). Intézményünkben 10 szakmai műhely működik,

melyek minden tagóvodából felölelik

Intézményünkben 10 szakmai munkaközösség működik, melyek minden tagóvodából felölelik óvodapedagógusainkat.

Tagóvodámban minden pedagógus aktív tagja több munkaközösségnek is. Két szakmai munkaközösségben vezetői feladatokat

is ellátnak. Az együttműködés a tehetséggondozó műhelyek vezetői és a munkaközösség vezetők team munkájában is

megjelenik. Sikeres pályázataink megírása, megvalósítása a kolléganők közös munkájának köszönhető. Kiváló, egymást

támogató, segítő légkör uralkodik intézményi, tagintézményi szinten is.

 

4. 2. 1. Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.

Az intézményünkben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.

 

4. 2. 2. Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.

Számos alkalommal éltünk az intézmény által kínált tudásmegosztás lehetőségével, melyeken ismertettük kolléganőinkkel Jó

gyakorlatainkat. Szakmai munkaközösségeink pedagógiai munkája a P P - ban megfogalmazott célok elérését szolgálják

biztosítva a színes módszertani kultúránk átadását.

 

4. 3. 1. Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.

A hatékony munkavégzéshez nélkülözhetetlen információáramlás magas színvonalon működik.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai	

5. 4. 1. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. Intézményünk

kapcsolatrendszere konkrét, átlátható. Folyamatos veszünk részt társadalmi eseményeken. A közéleti szereplésünk széleskörű,

látogató és közreműködő szerepben is. Az SZMSZ - ben szabályozott módon kapcsolatot tartunk szakmai szervezetekkel, az

óvoda előtti és utáni intézményekkel. Továbbá széleskörű szakmai kapcsolatrendszerünk alakult ki térségi, megyei és országos

szinten is.

 

5. 4. 2. Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. Tagóvodánk

gyermekeivel rendszeresen látogatjuk helyi rendezvényeinket. Intézményi rendezvényeinknek aktív tagjai vagyunk.

Kolléganőimmel rendszeresen veszünk részt a városban szervezett rendezvényeken látogatóként és aktív közreműködőként
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egyaránt.

 

5. 4. 3. Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a díjakra történő

jelölésekkel. Intézményünk szakmai munkájának elismerése minden releváns helyen elhangzik. Tagóvodánk magas szakmai

munkánk és aktív közéleti tevékenységeink elismeréseként már 2 alkalommal elnyerte az Év Óvodája címet.

Óvodapedagógusaink közül ketten kapták meg az Év Pedagógusa, egy fő az Év Dajkája intézményi díjat és egy fő kapta meg

Karcag Város Önkormányzata által adományozott Karcag Város Kultúrájáért Díjat.

 

6. A pedagógiai munka feltételei	

6. 4. 4. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő/tanító munka feltételeinek, az intézmény deklarált

céljainak. Deklarált céljaink elérését teljes mértékben szolgálja óvodám alkalmazotti körének szakmai felkészültsége.

 

6. 5. 3. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság

jellemző. Egységes értékrend, igényesség, hatékonyság jellemzi nevelőmunkánkat.

 

6. 5. 4. Az intézményünk munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen

belül és kívül.

 

6. 6. 1. Az intézményünk számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten

érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-tanító munka részét képezik. Nevelőmunkánkat átszövi a hagyományok

átörökítése a gyermekek és a szülők körében is.

 

6. 6. 2. Az intézményünkben dolgozók és külső partnereink ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új

hagyományok teremtésére. A múltunk bemutatása mellett új hagyományaink is erősítik a nevelési célok megvalósításában a

gyermek - szülő- pedagógus összhangját.

 

6. 9. 2 Az intézményünk lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra,

fórumokra. Kiváló Akkreditált Tehetségpontként és a Bázisintézményi feladatellátásban is aktívan, kreatív, innovatív módon

veszünk részt. Magas szakmai színvonalú munkánkkal az intézmény által szervezett, vagy részvételt igénylő munkából aktívan

vesszük ki a részünket. Ehhez megkapjuk az intézményi támogatását.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.	

7. 2. 5. A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében

történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A humán

erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítését az intézményvezető végzi a tagintézmény vezetővel közösen az eredmények

ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi

és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A humánerőforrás képzési, fejlesztési terv elsősorban az intézmény pedagógiai

fejlődésének elsődlegessége, és a pedagógusok önmegvalósítási igényének szem előtt tartásával készül el. A megszerzett tudás

és annak alkalmazása az intézmény pedagógiai munkájának színvonalát emeli. Minden óvodapedagógus lényeges több kredit

órát gyűjtött össze, mint a törvényi elvárás.

 

7. 2. 6. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. Eszközeink, módszereink kiválasztása reflektivitáson, önreflexión alapul, mely

a pedagógiai prioritásokkal összhangban van.

 

7. 2. 7. A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében

történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A humán

erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítését az intézményvezető végzi a tagintézmény vezetővel közösen az eredmények

ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi

és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A humánerőforrás képzési, fejlesztési terv elsősorban az intézmény pedagógiai

fejlődésének elsődlegessége, és a pedagógusok önmegvalósítási igényének szem előtt tartásával készül el. A megszerzett tudás

és annak alkalmazása az intézmény pedagógiai munkájának színvonalát emeli. Minden óvodapedagógus lényeges több kredit
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pontot gyűjtött össze, mint a törvényi elvárás.

 

7. 2. 8. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. Eszközeink, módszereink kiválasztása reflektivitáson, önreflexión alapul, mely

a pedagógiai prioritásokkal összhangban van.

 

 

Fejleszthető területek

1. Pedagógiai folyamatok	

1. 8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?

Jól működő mérési rendszerünk felülvizsgálata átgondolása.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés	Nem került kijelölésre.

3. Eredmények	Nem került kijelölésre.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció	Nem került kijelölésre.

5. Az intézmény külső kapcsolatai	Nem került kijelölésre.

6. A pedagógiai munka feltételei	Nem került kijelölésre.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.	Nem került kijelölésre.

 

A fejlesztendő területekhez intézkedési terv készült, melyet a nevelőtestület elfogadott.

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 28.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 2 / kis csoport: 1 /
középső csoport: 2 / nagy csoport: 1 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 0 / kis csoport: 0 / középső
csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes
életkorú óvodai csoport: 2 / kis csoport: 1 / középső csoport: 1 /
nagy csoport: 1 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai
csoport: 1 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0
/ összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 5 / kis
csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 3 / kis csoport: 0 /
középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 2 / kis csoport: 1 / középső
csoport: 1 / nagy csoport: 2 / összevont osztály, vegyes
életkorú óvodai csoport: 0 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 /
nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai
csoport: 3

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-202329-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-202329-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-202329-0

13 /  14 



A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 28.
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