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

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 

Baptista „ESÉLY” Szakközépiskola  
(7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3.) 

gazdálkodásáról, szakmai munka eredményességéről, törvényes működéséről 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2016 januárjától hét alkalommal 
folyamatosan értékelte a fenti intézményében folyó szakmai munkát, a törvényes működést és 
az intézmény pedagógiai programjának teljesítését. Ezzel párhuzamosan 2015-től három 
alkalommal gazdasági belső ellenőrzésre is sor került. Jelen értékelés megállapításai az 
intézményben 2018.06.29. napján lefolytatott fenntartói ellenőrzések tapasztalatain alapulnak. 

1. A Z E L L E NŐR ZÉ S M E NE T E

Az intézmény a fenntartó részére minden tanév 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, a fenntartói ellenőrzések, a helyszíni szemle vizsgálati eredményei álltak 
rendelkezésre. A fenntartó előzetes bejelentés alapján, valamint bejelentés nélkül végezte az 
ellenőrzéseit. 

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 gazdálkodása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi 
szempontoknak. A gazdasági belső ellenőrzés jegyzőkönyveiben feltárt kisebb hiányosságokra 
az intézményvezető intézkedési terveket dolgozott ki, s pótolta a hiányosságokat. Az 
intézmény megfelelően gazdálkodik és az erről szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelelő 
határidőkig és a jogszabályokban előírt formában elkészült.  

A működés törvényessége 

Az alapító okirat a jogszabályoknak megfelelően készült. Az intézmény rendelkezik hatályos 
működési engedéllyel. Az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, házirend pedagógiai 
program) külső szakértő véleménye alapján a fenntartó jóváhagyta. 



Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges belső szabályzatokkal. Közzétételi 
listáján a KIR felületen eleget tett tájékoztatási kötelességének. 

Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a 
jogszabályoknak megfelelő. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételeit az 
igazgatónő igyekszik biztosítani, a szakos ellátottság a pedagógushiány miatt néha gondot 
okoz. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat vezeti.  

A szakmai munka eredményessége 

Az intézmény feladatellátásának tekintetében, a pedagógiai programban megfogalmazottak 
teljesültek. Az intézmény tanulói létszáma alacsony, a duális képzésből adódóan nehezen 
finanszírozható.  Az ifjúságvédelem keretében az intézmény biztosítja egészségnevelést, 
drogmegelőzést, bűnmegelőzést, szabadidős programokat, valamint a hátrányos helyzetű és 
veszélyeztetett tanulók szűrését. Speciális gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
megvalósítását segítő tevékenység keretében kiskorú tanulók esetében a feltárást (hátrányos 
helyzet, veszélyeztetettség és sajátos nevelési igényű gyermekek), családlátogatást, igény 
szerinti foglalkozások megszervezését (felzárkóztatás, fejlesztő felkészítés, korrepetálás) 
végzi az intézmény.

Intézményvezető értékelése 

Az intézményi működést, szakmai irányítást, feladatellátást, az intézményi dokumentumokat, 
valamint a tanulmányi eredményeket figyelembe véve, az új intézményvezető munkája jónak 
mondható.

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

Budapest, 2018. július 02. 
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