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Újdonságok

Belső ellenőrzési rendszerről bővebben

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ kiépített intézményei számára egy belső tanügy-igazgatási, 
gazdasági támogató-segítő ellenőrzési rendszert.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2) bekezdése kötelezően előírja a 
kormányhivataloknak az egyházi fenntartású intézmények kétévenkénti törvényességi ellenőrzését. 
 
Tanügyigazgatás területén 2014-ben minden nevelési-oktatási intézményben megtörtént az alapdo-
kumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) részletes felülvizsgálata és javítása, az iskolai 
adminisztráció (naplók, beírási naplók, törzslapok belső szabályzatok, határozatok, jegyzőkönyvek 
stb.) ellenőrzése. A pedagógus munkakörben történő alkalmazás feltételeinek vizsgálata során a 
végzettségek szakképesítések ellenőrzésére is sor került. 

A fenntartó irányító, szabályzó tevékenységének keretén belül az alapdokumentumok legitimációs 
eljárását, a maximális osztály, csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezését, indítható 
osztály, csoportlétszám meghatározását is ellenőrizte a fenntartó.

A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók szakvéleményeinek érvényességére, illetve a rehabi- 
litációs ellátásukat végző szakemberek szakképesítésének a vizsgálatára is kiterjedt a belső 
ellenőrzés. A belső ellenőrzés folyamatos volt, beleértve a már ellenőrzött tanévek visszaellen- 
őrzését is. 

A Baptista Pedagógiai Intézet honlapján zárt felületen elérhetők a tanügy-igazgatási dokumen-
tumok mintái, szabályzatai, általános dokumentumai. Segítségül szolgál intézményeinknek a folyama-
tosan megjelenő jogszabály-ismertető is, amely a jogszabályok útvesztőiben segít eligazodni. 

A tanügy-igazgatási belső ellenőrzésekkel párhuzamosan Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Gazdasági 
Ellenőrzési Osztálya a fenntartott nevelési-oktatási intézmények számviteli, könyvviteli, adózási 
feladatait, tevékenységét támogatva, belső ellenőrzéssel segíti az ott folyó gazdasági tevékenységet. 
Az oktatási intézményekkel rendszeres, és aktív a kapcsolatuk. A BSZ EJSZ Oktatási Intézmény- 
fenntartó Központjával szoros együttműködésben kialakításra került az intézményi költségvetési 
táblázat, amely szerint az intézmények elkészítették a 2014-es évi költségvetési tervüket.

Az elmúlt évben a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott oktatási intézmények számviteli, 
könyvviteli szabályossági vizsgálata az összes intézmény esetében megtörtént. Az ellenőrzés során 
az intézményrendszerre vonatkozó törvényi előírásoknak, és egyéb kapcsolódó rendeleteknek 
megfelelően vizsgálatra került a dokumentálás, a könyvviteli munka szabályossága, és a bér-
kompenzáció meghatározása. 
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Konferenciák, képzések

Az intézményi munka segítésére a nyár végén a Gazdasági Ellenőrzési Osztály fórumot szervezett 
nevelési-oktatási intézményeinkben. A meghívott ügyintéző kollégák visszajelzése alapján, mind a 
témaválasztás, mind a felmerült kérdések megbeszélése hasznos volt, amely elősegítette az elkö- 
vetkező feladatok hatékonyabb, szakszerűbb megoldását. A könyvelő kollégáknak is konzultációs 
lehetőséget biztosított az ellenőrzés. Itt a számviteli, könyvelési, bérszámfejtési témákkal kapcso-
latban kaptak tájékoztatót a megjelent kollégák.

Összességében elmondható, hogy mind tanügyigazgatás, mind pedig gazdasági, könyvviteli, számvi-
teli területen a fenntartó kellő támogatást/segítséget biztosít nevelési-oktatási intézményei 
számára.

Intézményi webfejlesztésről

Nagy volumenű webfejlesztés kezdődött a baptista intézmények életében, melynek ered-
ményeképpen a 2016-os tanév elejére minden oktatási intézmény honlapja megújul, illetve azok is 
rendelkeznek majd weboldallal, akik eddig nem éltek ezzel a kommunikációs lehetőséggel.

Negyvenhárom honlap kialakítása és működtetése azonos platformon, hasonló dizájnnal és admin 
felülettel, állandó technikai támogatással hatalmas beruházást és komoly kihívást jelent. Természe-
tesen a „baptista brand’-nek és a kézikönyvben is meghatározott arculatnak, illetve a modern kor 
követelményeinek is megfelelnek a honlapok, amelyek azonban felhasználóbarát kezelőfelületet és 
könnyen intézményre szabható külcsínyt kapnak.

Oktatási konferenciák 2014-2015
Az idei tanévben két országos oktatási 
konferenciát szerveztünk, melyeknek 
hagyományosan a szigetszentmiklósi 
baptista imaház adott otthont. Mindkét 
szakmai fórumon jelen voltak a baptista 
egyházi, Szeretetszolgálat vezetők, 
illetve számos szakértő és kormányhi-
vatalnok tartott előadást aktuális 
kérdésekről.

Idén is követte az aktualitást a konferen-
cia témaválasztása, s így hangsúlyosabbá 
váltak        mindenkiben         felmerülő 



Szakmai előadás-sorozat pedagógusok számára, 
bibliai alapokon

A pedagógusi életpálya számos nehézséget, és sok energiát igénylő kihívást is rejt magában a 
nevelő-oktató munka örömei mellett. A Baptista Szeretetszolgálat számára fontos a fenntartásában 
működő intézmények dolgozóinak életpályája és folyamatos szakmai fejlesztése, illetve motiválása.
Steiner József, a BSZ missziói lelkész-igazgatója szorosan együtt dolgozik oktatási szakembereink-
kel és a nevelési-oktatási intézményeink vezetőivel. Ebből a munkakapcsolatból nőtt ki az a felis-
merés, hogy szükség van a vezetők és dolgozók számára egy olyan képzés-sorozat kialakítására, 
mely mind a személyes életvitel és a szakmai munka, mind a keresztény értékrend területén 
hasznos ismereteket ad.

A videokivetítéssel kísért előadások témái:

• Életünk egyensúlya 1.: A karrier és a pénz
• Életünk egyensúlya 2.: A munka
• Életünk egyensúlya 3.: A pihenés
• Mit tehetünk a kiégés ellen?
• Haladó cél- és időmenedzsment (egész napos tréning)
• Célmenedzsment (célkitűzés és önellenőrzés mentor bevonásával)
• Változásmenedzsment (biblia kitekintéssel és esettanulmánnyal)
• Szervezeti küldetés-stratégia kialakítása, SWOT-analízis
• Vezetés a posztmodern korban
• Hogyan fejlődhetünk vezetési képességeinkben?
• Párkapcsolatunk és családi életünk - Isten terve szerint 
• Hit és egészség
• Hit és kultúra (Hogyan viszonyuljunk a jelen kultúrához a keresztény értékrend alapján)

hitéleti kérdésekkel kapcsolatos kérdések, illetve kiemelten tárgyaltuk az új programlehetőségeket, 
pályázatokkal kapcsolatos újdonságokat, intézményi weboldalak fejlesztését. A szakképzési 
keretszámok nem várt és nem előnyös alakulása miatt szükséges új stratégiáról is szó esett. 
Hálaadásra is volt okunk bőven, hiszen újabb iskolalelkészek és támogató lelkészek kinevezésére is 
sort került, így nem csak a hálózat fenntartása, hanem annak bővítése is lehetségessé vált.
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Versenyek

Az előadássorozatnak a nagyhalászi Csuha Antal Baptista Általános Iskola adott helyett ez elmúlt 
fél évben (a nyári szünet után itt is folytatódik). Emellett több oktatási intézményben került sor 
egy-egy téma feldolgozására, mint például a kótaji István Király Baptista Általános Iskola családi 
egészségnapján, május 16-án (a “Hit és egészség” című előadás). 

A legtöbb pozitív visszajelzést kiváltó, hiánypótló előadás Tiszaszalkán, május 19-én hangzott el, 
”Mit tehetünk a kiégés ellen?” címmel, telt házzal. A kiégéshez vezető okokat feltáró előadásban a 
megelőzés eszközeiről is nagyon gyakorlati módon esett szó.

Intézményvezetőink Steiner Józseffel, a Baptista Szeretetszolgálat missziói lelkész-igazgatójával 
kapcsolatba lépve igényelhetik az egy-egy adott témában való képzést, a szeptembertől induló 
tanév pedagógus továbbképzési napjaira, vagy egyéb időpontra.

Mesékkel varázsoltak a diákok

Kótaj. Az ország baptista iskolái számára 
meseolvasó versenyt hirdetett a kótaji 
István Király Baptista Általános Iskola. A 
közelmúltban megtartott rendezvényen a 
magyar gyermekirodalom kiemelkedő 
alakjára,

Móra Ferenc kettős évfordulójára is 
emlékeztek, így a felolvasandó meséket is 
tőle választották.

Az ünneplőbe öltözött kisdiákokat izga-
tott szülők és pedagógusok is elkísérték. A 
feszültség oldására a gyerekek kézműves 
foglalkozásokon          vehettek        részt, 

ahol saját készítésű könyvjelzővel, őszi termésekből kirakható sünivel, dióhéj-állatfigurákkal gazda-
godhattak.  A rövid megnyitó után a gyerekek évfolyamonként lehetőséget kaptak a felkészülésre, 
majd kezdődhetett a meseáradat.

Nehéz helyzetben volt a zsűri, amikor döntenie kellett. Senki sem ment haza üres kézzel, mindenki 
táskájába került egy kis meglepetés. A legnagyobb ajándék azonban mégis az volt, hogy a gyermekek 
együtt voltak, egymásra figyeltek, egymást varázsolták el. KM
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Történelmi eseménynek adott otthont február 
14-én nagyhalászi Csuha Antal Baptista 
Általános Iskola, ugyanis első alkalommal 
lehetett a házigazdája a megyei diákolimpia 
egyéni sakkdöntőjének az oktatási intézmény.

– A rendezvényen közel 130 gyermek vett részt 
amatőr, illetve értékszámos kategóriában. Az 
ötfordulós verseny svájci rendszerben történt, 
2×25 perc volt a játékidő – tájékoztatta lapunkat 
Kormány László pedagógus.

Belső ellenőrzési rendszerről bővebben

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ kiépített intézményei számára egy belső tanügy-igazgatási, 
gazdasági támogató-segítő ellenőrzési rendszert.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 34. § (2) bekezdése kötelezően előírja a 
kormányhivataloknak az egyházi fenntartású intézmények kétévenkénti törvényességi ellenőrzését. 
 
Tanügyigazgatás területén 2014-ben minden nevelési-oktatási intézményben megtörtént az alapdo-
kumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) részletes felülvizsgálata és javítása, az iskolai 
adminisztráció (naplók, beírási naplók, törzslapok belső szabályzatok, határozatok, jegyzőkönyvek 
stb.) ellenőrzése. A pedagógus munkakörben történő alkalmazás feltételeinek vizsgálata során a 
végzettségek szakképesítések ellenőrzésére is sor került. 

A fenntartó irányító, szabályzó tevékenységének keretén belül az alapdokumentumok legitimációs 
eljárását, a maximális osztály, csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezését, indítható 
osztály, csoportlétszám meghatározását is ellenőrizte a fenntartó.

A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók szakvéleményeinek érvényességére, illetve a rehabi- 
litációs ellátásukat végző szakemberek szakképesítésének a vizsgálatára is kiterjedt a belső 
ellenőrzés. A belső ellenőrzés folyamatos volt, beleértve a már ellenőrzött tanévek visszaellen- 
őrzését is. 

A Baptista Pedagógiai Intézet honlapján zárt felületen elérhetők a tanügy-igazgatási dokumen-
tumok mintái, szabályzatai, általános dokumentumai. Segítségül szolgál intézményeinknek a folyama-
tosan megjelenő jogszabály-ismertető is, amely a jogszabályok útvesztőiben segít eligazodni. 

A tanügy-igazgatási belső ellenőrzésekkel párhuzamosan Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Gazdasági 
Ellenőrzési Osztálya a fenntartott nevelési-oktatási intézmények számviteli, könyvviteli, adózási 
feladatait, tevékenységét támogatva, belső ellenőrzéssel segíti az ott folyó gazdasági tevékenységet. 
Az oktatási intézményekkel rendszeres, és aktív a kapcsolatuk. A BSZ EJSZ Oktatási Intézmény- 
fenntartó Központjával szoros együttműködésben kialakításra került az intézményi költségvetési 
táblázat, amely szerint az intézmények elkészítették a 2014-es évi költségvetési tervüket.

Az elmúlt évben a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott oktatási intézmények számviteli, 
könyvviteli szabályossági vizsgálata az összes intézmény esetében megtörtént. Az ellenőrzés során 
az intézményrendszerre vonatkozó törvényi előírásoknak, és egyéb kapcsolódó rendeleteknek 
megfelelően vizsgálatra került a dokumentálás, a könyvviteli munka szabályossága, és a bér-
kompenzáció meghatározása. 

Mattokkal érték el a sikereket a diákok, A sakktábla „lovagjai” 
- © Fotó: iskola 

Nagyhalász – Egyénben és csapatban is ott lesznek a 
nagyhalászi iskola diákjai az országos döntőben. 

Edzőtábor Velencén

– Az iskolánk legjobb sakkosai szeptembertől havi egy hetet töltenek Velencén sakkedzőtáborban, 
ahol nemzetközi nagymesterek foglalkoznak velük, így a várt siker nem maradhatott el.
– Az iskolai sakkéletben történelmet írva hat versenyzőnk képviselheti Nagyhalászt az országos 
diákolimpia sakkdöntőjében.

– A február 28-án megtartott megyei diákolimpia sakk csapatversenyen szintén jól szerepeltek a 
diákjaink, ugyanis két leányegyüttesünk is bejutott az országos döntőbe, de a fiú csapataink is igen 
jól szerepeltek, hiszen a felsős fiúk a második, az alsós fiúk a harmadik helyet szerezték meg – tette 
hozzá befejezésül Kormány László tanár úr.

Akikre büszke az iskola

Egyéni továbbjutók:

Szabó Maja, Bor Boglárka, Demeter Dorina, Nagy Bernadett Éva, Radvánszki Viktor, és Kormány 
Szabolcs

A csapatok tagjai:

Alsós lányok: Demeter Dorina, Bor Boglárka, Szabó Maja, Pinke Maja. Felsős lányok: Nagy Bernadett 
Éva, Nagy Fanni, Szabó Luca, Nagy Dorina. Alsós fiúk: Kormány Gábor, Kató Máté, Kormány Kristóf, 
Piszku Marcel, Gálik Bence. Felsős fiúk: Radvánszki Viktor, Kormány Szabolcs, Tóth Miklós Milán, 
Pinke Dominik, Pinke Martin. Felkészítő tanárok: dr. Gunyecz Zoltán, Kormány László, Hegedüs 
János Péter.

(Forrás: szon.hu)
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Kitüntetések

2014 karácsonyára készülve immár második alkalommal kaptak kitüntetést a baptista iskolák és 
óvodák legjobb dolgozói. Ezúttal is több kategóriában lehetett jelölni a kimagasló munkát végző 
kollégákat. Az ünnepélyes díjátadóra a december 14-én, a Papp László Sportarénéban megren-
dezett koncert alkalmával került sor.

2014 oktatási díjazottjai

Az Ócsai Nagy Pál-díj:
 
Csizmadia László

Ócsai Nagy Pál érem:

Mühlné Koszter Kornélia
Szabó Károly
Nagy László posztumusz díj 

Kitüntető díjak és elismerések az oktatásban
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Az év intézményvezetője:

Berczelédi Zsolt - Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest

Görömbei Zoltán - Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Törökszent-
miklós

Ruskáné Fintor Mária - István Király Baptista Általános Iskola, Kótaj
 
Az év nevelőtestülete:

Csuha Antal Baptista Általános Iskola – Nagyhalász

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola – Budapest
 
BSZ Köszönet érme:

Bíróné Berki Ilona
Szipőcs Csabáné
Ruskovics Gáborné
Dávidné Veress Eleonóra
Gecseyné Papp Zsuzsanna
 
A Közösség Önzetlen Szolgálatáért – érem:

Papp Tünde
Iván Ildikó
Cserepesné Tóth Erzsébet
Szakál Károlyné
Walter Mónika
 
Minden-Tisztelet érem:

Nagy Edit
Kincses Lászlóné
Szalai Józsefné
Barna Zoltán
Molnár Imréné
Molnárné Bucsai Ildikó
Kontra Sándor
Darnai József
Bancsi Béláné
Rácz Istvánné
 
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!
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Hírek, események

Anyanyelvi önkéntes lek-
torok baptista iskolákban
2014. szeptemberében megérkeztek az első 
angol anyanyelvi önkéntes lektorok a baptista 
oktatási intézményekbe. Jelenleg heten dolgoz- 
nak tizenkét intézményben, az ország számos 
pontján.

Fő feladatuk az angol nyelvi oktatás színvon-
alának emelése. A helyi pedagógusokkal szoro-
san együttműködve azért dolgoznak, hogy 
diákjaink használható, beszédközpontú 
nyelvtudásra tegyenek szert az intézmények-
ben.

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 
erős hagyománya van a karitatív munkának, 
melynek keretében a fiatalok elutaznak és 
valamilyen nemes cél érdekében egy másik 
országban töltenek el  1-2 évet.  Az önkén-
tesek nagy része egy évét ajánlja fel a 
Szeretetszolgálat számára. 

Ők külföldi partner- és missziósszervezetek 
közvetítésével érkeznek Magyarországra. 
Jelenleg amerikai, kanadai, illetve brit segítőink 
vannak. A jövőben szeretnénk az önkéntesek 
és az őket fogadó intézmények számát is nö- 
velni, valamint folyamatos tréninget biztosítani 
számukra.

Uniós projekteket díjaz-
tak Budapesten 

Nemzetközi Együttműködési Kultúráért 
Nívódíjat kaptak azok a köznevelési, szak-
képzési és felnőtt tanulással foglalkozó 
intézmények, amelyek az EU oktatási és 
képzési együttműködéseket támogató prog- 
ramja keretében valósultak meg.

A díjakat Sipos Imre köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár és Tordai Péter, a Tempus 
Közalapítvány igazgatója adta át szerdán a 
MOM parkban.

A díjazottak: II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Téglás, Empíra 
Európai Tanácsadó Nonprofit Kft., Nyíregyhá-
za, Rogers Személyközpontú Oktatásért 
Alapítvány, Szorgoskert Nonprofit Kft . 
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Ajánló

Határtalanul! Vajdasági programismertető
A Bácskossuthfalvi Baptista Központ a délvidék Határtalanul! program egyik szállásadó központja, 
programszervezője. Közel tíz éve szervezünk iskolai, önkormányzati egyházi csoportoknak délvidé-
ki utakat, kirándulásokat.

Néhány adat rólunk:

• a magyar határtól 30 km-re található a település, Szabadka és Zombor között félúton
 másfél - két óra távolságban elérhető minden lényegesebb látnivaló

• nagy gyakorlattal rendelkező tanárcsapat vezeti a túrákat, legyen az történelmi, földrajzi,   
 irodalmi, magyarsággal kapcsolatos

• negyvenöt férőhelyes szállással rendelkezünk (a szállás/étkezés - árak kollégiumi szinten),   
 ami szükség esetén bővíthető

A magyar történelem útjain járva szakemberek vezetésével szervezünk utakat:

• a Hunyadiak nyomában Nándorfehérvári kirándulás
• a középkori Délvidék nevezetességei: Aracs, Bács, Pétervárad
• 48-as délvidéki csaták helyszíneinek felkutatása
• Szabadka, Palics, Zombor – irodalomtörténet, szecesszió korabeli épületek
• a nagy bécsi háború eseményeinek felidézése: zentai csata, Szalánkemén, Karlócai békekötés  
 helyszíne.

Ezen túl, más, alternatív programokat biztosíthatunk, meg beszélés szerint. Állatkert, múzeumok 
lovaglás, termáltó látogatás, tájházak, stb.

Kapcsolat:

Bácskossuthfalvi Baptista Központ
24340 Bácskossuthfalva, Pacséri út 14.
e-mail: nyulz@stcable.net

Nyúl Zoltán
lelkész - tanár



www.pedintezet.baptistaoktatas.hu
www.baptistaoktatas.hu
info@baptistaoktatas.hu

Tel.: 06/1-381-0537

www.facebook.com/baptistanevelesoktatas 
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