
 

 

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

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 

Újkenézi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 67.) 

nevelési-oktatási munkájáról 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2019 októberében értékelte a fenti intézményében 

folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését. Jelen értékelés megállapításai 

az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. 

1. Az ellenőrzés menete 

Az intézmény 2019. szeptember 1-jétől önálló intézményként működik.  

A fenntartónak, a most sorra került fenntartói ellenőrzésnél így csak az idei tanév dokumentumai és a 

helyszíni szemle 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 gazdálkodását a fenntartó gazdasági csoportja ellenőrzi a tanévben. 

A működés törvényessége 

Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az 

alapító okirat, a Pedagógiai program, a Házirend, és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma részben 

felelt meg a jogszabályi előírásoknak, az ellenőrzés időszakában. A tartalmi részben helyesbítések, 

kiegészítések szükségesek, melyet a fenntartó előírt. A Pedagógiai Program tartalma hiányos, jelenleg 

folyamatban van az átdolgozása, melyet az intézkedési tervben leírt határidőig kell elkészíteni. 
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Rendelkeznek a működéséhez szükséges szabályzatokkal, melyek szintén a jogszabályi előírás alapján 

készültek. A továbbképzési programjuk és a beiskolázási terveik a jogszabályban előírtak alapján készül 

el. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak 

megfelelő. 

Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei részben biztosítottak, a pedagógusok végzettsége és 

szakképzettsége részben felel meg a jogszabályban előírtaknak, melyet a 2011. évi CXC. Nkt. 66.§ és a 

3. számú melléklet tartalmazza.  

Az intézményben a tanügyi nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezetik, az adminisztrációs 

fegyelem jó. 

A szakmai munka eredményessége 

Az intézményben megfelelő színvonalú szakmai munka folyik. A nevelés-oktatás részeként fontos 

feladatnak tartják a tanórán kívüli tevékenység megszervezését, a művészeti nevelés lehetőségének 

biztosítását, a szakkörök és egyéb tevékenységek megszervezését, amely az egyetlen lehetőség a 

településen. Sok programot szerveznek az intézmény tanulóinak, amelyre igen nagy szükség van, hiszen 

magas számú a halmozottan hátrányos helyzetű diákjaik száma. 

Intézményvezető értékelése 

Az intézményvezető feladatát jól teljesíti, a jogszabályok betartására törekszik. 

Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, feladatellátást eredményesen végzi, a 

pedagógiai programot a vizsgált időpontig jól hajtotta végre. Az első tanévük lezárása után minden 

szempontot lehet majd ellenőrizni, mely a következő tanév elején fog majd megtörténni. 

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

Budapest, 2019. november 26. 

 
 

 


