Fenntartói értékelés
[Nkt.85. § (3) bek., és 83. § (2) bek. e), h) pontja alapján]
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
(4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.)
nevelési-oktatási munkájáról

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2018. február 26-28, és április 25 között
ellenőrizte, majd értékelte a fenti intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény
pedagógiai programjának teljesítését. Jelen értékelés megállapításai az intézményben
lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain, az éves beszámolón, valamint az országos
méréseken alapulnak.

1. AZ ELLENŐRZÉS MENETE
Az intézmény a fenntartó részére minden tanév (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/szakmai és
törvényességi ellenőrzés vizsgálati eredményei álltak rendelkezésre.

2. AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI
- Az intézmény gazdálkodása
- A működés törvényessége
- Szakmai munka eredményessége
- Az intézményvezető értékelése

3. MEGÁLLAPÍTÁSOK – ÉRTÉKELÉS
Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak
a korábbi évekhez hasonlóan megfelel. Az intézmény továbbra is jól gazdálkodik és az erről
szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelelő határidőig és a jogszabályokban előírt
formában elkészült. Az intézmény elkészítette és frissítette a működéshez szükséges
szabályzatokat. 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 – Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Működési
Szabályzat - a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak, annak tartalma
megfelel a jogszabályi előírásoknak, a törvényi változások miatt azok átdolgozása időben és
megfelelő tartalommal megtörtént. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges
szabályzatokkal, melyek a jogszabályi előírás alapján készültek, a változásokat követik.
Elkészítették a következő öt évre szóló (2018-2023) továbbképzési programjukat a
jogszabálynak megfelelően, rendelkeznek továbbá beiskolázási tervvel, amely szintén
megfelel jogszabályban előírtaknak, és a fenntartó elfogadta.
Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a
jogszabályoknak megfelelő, naprakész.
Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak, a pedagógusok
végzettsége a tantárgyfelosztással koherens, a változásokat a 2011. évi CXC. Nkt. 66.§ és a
98. § (4), valamint a 3. számú melléklet előírásai alapján végzik.
Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint pontosan, naprakészen vezeti,
az adminisztrációs fegyelem megfelelő, amely a rendszeres, következetes vezetői
ellenőrzésnek is köszönhető.
Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály és a fenntartói engedélyek
alapján történnek. Megállapítható, hogy az intézményben a jogszerű működésre törekszenek,
a törvényi előírásokat jól alkalmazzák és betartják.

A szakmai munka eredményessége
Az intézmény továbbra is széles oktatási kínálattal rendelkezik, keresi a lehetőségeket az új
képzések beindítására, alkalmazkodva a munkaerő piaci igényekhez és a változó
jogszabályokhoz.
A nevelési program és a helyi tanterv tükrözi az intézményi sajátosságokat, ugyanakkor
megfelel a kerettantervnek és az érettségi követelményeknek.
Az intézmény a feladatellátás tekintetében a pedagógiai programban megfogalmazottakat
megfelelő szinten és módon hajtotta végre.
Az intézményben magas színvonalú, hatékony, kiválóan irányított szakmai munka folyik,
megállapítható, hogy a vezetőség összehangolt munkája kiemelkedő.
Kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat, amelyhez a
feltételeket is megteremtik. Egyedi módon Debrecen városában az intézmény kiemelkedő
szerepet vállal a fogyatékos tanulók egyenlő esélyeinek biztosításához, a nevelési-oktatási
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréshez azzal, hogy számos fogyatékossági típust
felvállal és biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket is.
Nagy szerepet vállaltak és vállalnak a pályázatok területén, erősségük a jól összeszokott
csapat és a szakmai irányítás.
A kiváló szakmai munka mellett az egyéb programok, szabadidős tevékenységek is színes,
sokrétű, hasznos programot kínálnak.

Munkájukat olyan szellemben végzik, hogy továbbra is érdemesnek tartsák őket a 2016ban kapott „Az év nevelőtestülete” díjra, melyet fenntartó Baptista Szeretetszolgálat
EJSZ a 20 éves Jubileumi Gálán a debreceni Euro Baptista Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola kollektívájának adományozott.

Intézményvezető értékelése
Az intézmény vezetője nyitott, őszinte, nagy munkabírású, jól kommunikáló, rugalmas,
szakmailag kiváló pedagógus, aki az intézmény működését, szakmai irányítását, a
gazdálkodást, a feladatellátást továbbra is eredményesen és fáradhatatlanul végzi, a
pedagógiai programban megfogalmazottakat eredményesen, jól hajtja végre, sikerre viszi a
tantestületét.

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

Budapest, 2018. május 10.

