
Fenntartói értékelés 

{Nkt.85. § (3) bek., és 83. § (2) bek. e), h)pontja alapján} 

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 

Baptista Alapfokú Művészeti Iskola  

(5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 3.) 

nevelési-oktatási munkájáról 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2021 márciusában értékelte a fenti 

intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését.  

Jelen értékelés megállapításai a lefolytatott fenntartói utóellenőrzés tapasztalatain alapulnak. 

1. Az ellenőrzés menete 

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 fenntartói értékelésnél az előző évek és a jelenlegi tanév 

dokumentumai és a COVID-19 járvány miatt az on-line ellenőrzés vizsgálati eredményei álltak 

rendelkezésre. 

2. Az ellenőrzés területei 

a) A működés törvényessége és hatékonysága 

b) Szakmai munka eredményessége 

c) A beiskolázási terv és a továbbképzési program összhangja a pedagógiai programmal 

d) Tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

e) Az intézmény gazdálkodása 

f) Az intézményvezető értékelése 

  



3. Megállapítások - értékelések 

A működés törvényessége és hatékonysága 

Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal, melyek a jogszabályi 

előírás alapján készültek.  

Az intézmény alapdokumentumai - Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Működési 

Szabályzat - a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak, annak tartalma 

megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az intézmény rendelkezik érvényes továbbképzési 

programmal és beiskolázási tervvel, amely a jogszabályban előírtaknak megfelel.  

Az intézmény adatkezelése mind az ellátott gyermekek, mind az alkalmazottak esetében a 

jogszabályi előírásoknak megfelel. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei 

biztosítottak. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti, az 

adminisztrációs fegyelem jó. Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály 

alapján történik.  

Megállapítható, hogy az intézményben a törvényi előírásokat betartják és jól alkalmazzák. 

Szakmai munka eredményessége 

A feladatellátás tekintetében a pedagógiai programban megfogalmazottakat magas szinten 

hajtották végre. 

Az intézményben kiváló művészeti tevékenység folyik, a COVID járvány lezárásai kivételével 

rendszeresen fellépnek rendezvényeken, emelve annak színvonalát.  

Országosan is kiemelkedő eredményeket érnek el a növendékek a versenyeken. 

Beiskolázási terv és a továbbképzési program összhangja a pedagógiai programmal 

Az intézmény érvényben lévő továbbképzési programja (2018-2023), illetve beiskolázási terve 

összhangban van a hatályos pedagógiai programmal. A pedagógus továbbképzések ezeknek 

megfelelően szerveződnek. A továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtása a 

jogszabály által előírtaknak megfelelően történik. 

Tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

A balesetek jegyzőkönyvének elkészítését, elektronikus nyilvántartását az arra kijelölt személy 

végzi. Az intézményben a gyermekbalesetek bejelentése minden gyermek, pedagógus, valamint 

munkavállaló számára kötelező. Az a személy, aki nem jelenti a balesetet, mulasztást követ el.  



Az intézmény gazdálkodása 

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak 

megfelel. Az intézmény jól gazdálkodik és az erről szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelelő 

határidőig és a jogszabályokban előírt formában elkészült. Az intézmény a működéshez 

szükséges szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény számára az ingatlan és eszköz feltételek a 

jogszabályok által előírt módon rendelkezésre állnak, melyek megteremtik a nevelés-oktatás 

alapvető feltételeit. 

Az intézményvezető értékelése 

Az intézményvezető magas szinten irányítja az intézmény nevelő-oktató tevékenységét.  

Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, feladatellátást, az intézményi 

dokumentumokat, valamint a művészeti eredményeket figyelembe véve, a pedagógiai programot 

eredményesen hajtotta végre. 

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

hozza. 

Budapest, 2021. március 18. 
 

 


