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

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott
Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola
(3023 Petőfibánya, Iskola u. l.)
nevelési-oktatási munkájáról
A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó rendszeresen ellenőrzi és értékeli a fenti
intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését.
Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzések és utóellenőrzések,
valamint a nevelőtestületi értekezleteken való megjelenés alkalmával tapasztaltak alapján készült.
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
-

3.

Az intézmény gazdálkodása
A működés törvényessége
Szakmai munka eredményessége
Az intézményvezető értékelése

Megállapítások - értékelés

Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény gazdálkodását külön gazdasági ellenőrzési csoport végzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak
és a törvényességi szempontoknak megfelel-e az intézmény. Ennek alapján megállapítható, hogy az
intézmény megfelelően gazdálkodik, a működéshez szükséges szabályzatokkal rendelkezik, azok segítik a
mindennapi munkát. Az ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályok által előírt módon az intézmény
számára rendelkezésre állnak.
A működés törvényessége
Az intézmény alapdokumentumai - Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat - a
vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal rendelkezésre állnak, a helyi viszonyokat
figyelembe vették, azok átdolgozása az előírásoknak megfelelően megtörténtek, melyet a fenntartó
ellenőrzött. Javasoltuk a Házirend, az SzMSz tartalmának átstrukturálását a jobb áttekinthetőség
érdekében, amelynek elvégzése folyamatban van.

Az intézmény kidolgozta a működéséhez szükséges szabályzatokat, melyek megfelelnek a jogszabályi
előírásoknak, valamint a helyi viszonyoknak. Követik a jogszabály módosítást és ennek megfelelően
aktualizálják. Rendelkeznek továbbképzési programmal és beiskolázási tervvel, a tartalma a jogszabályi
előírásnak megfelel, elfogadás előtt egyeztetve a fenntartóval.
Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a szabálykövető,
pontos, rendszeres fenntartói ellenőrzés segíti ezt a feladatot.
Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak, a pedagógusok végzettsége és
szakképzettsége majdnem megfelel a jogszabályban előírtaknak, melyet a 2011. évi CXC. Nkt. 66.§ és a
3. számú melléklet tartalmaz. Nehézséget 3 tantárgy oktatása jelent, amely országosan is hiányszak, ilyen
kistelepülésen nem könnyen lehet szakos tanárt alkalmazni.
Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat naprakészen, pontosan vezeti, a törvényi előírásokat szem előtt
tartva, a záradékok szövegezése a 20/2012. EMMI rendelet 1. számú mellékletének megfelelően került
bejegyzésre.
A szakmai munka eredményessége
Az intézményben a nevelő-oktató munka jó színvonalú, lelkes tantestület dolgozik a tanulók megfelelő
fejlesztéséről.
Megállapítható, hogy a pedagógiai programban meghatározott feladatok teljesültek, a fenntartó a
pedagógiai-szakmai munkát eredményesnek minősíti, melyet az ellenőrzések, a tanévvégi beszámolók, a
rendezvényeken, valamint rendszeres nevelőtestületi értekezleteken való jelenléttel megtapasztalt.
Intézményvezető értékelése
Az intézményvezető megfelelően, irányítja az intézmény nevelő-oktató tevékenységét. Az intézményi
működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, feladatellátást, az intézményi dokumentumokat, valamint a
tanulmányi eredményeket figyelembe véve, eredményesen, - a pedagógiai programot jól hajtotta végre.
A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bek. alapján honlapján nyilvánosságra hozza.
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