Fenntartói értékelés
[Nkt.85. § (3) bek., és 83. § (2) bek. e), h) pontja alapján]
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott
Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
(1036 Budapest, Mókus u. 2.)

nevelési-oktatási munkájáról

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2020 februárjában értékelte a fenti
intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését.
Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain
alapulnak.
1. A Z E L L E NŐR Z É S M E NE T E
Az intézmény a fenntartó részére minden tanév (nevelési év) 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 ellenőrzés és a
helyszíni szemle vizsgálati eredményei álltak rendelkezésre.
2. A Z E L L E NŐR Z É 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 gazdálkodását a fenntartó gazdasági csoportja rendszeresen ellenőrzi.
Az intézmény gazdálkodásában jogszabály ellenes tevékenységet nem állapított meg.
Az intézmény megfelelően gazdálkodik és az erről szóló beszámoló a jogszabályoknak
megfelelő határidőkig és a jogszabályokban előírt formában elkészült. Az intézmény a
működéshez szükséges alapdokumentumokkal, szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény
számára az ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályok által előírt módon rendelkezésre állnak,
melyek megteremtik a nevelés-oktatás alapvető feltételeit.
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 megfelel a jogszabályi előírásoknak Az intézmény rendelkezik a
működéséhez szükséges szabályzatokkal, melyek szintén a jogszabályi előírás alapján
készültek. Az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási tervei a jogszabályban
előírtaknak megfelel. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az
alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő.
Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak, a pedagógusok végzettsége
és szakképzettsége megfelel a jogszabályban előírtaknak, melyet a 2011. évi CXC. Nkt. 66.§
és a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti, az
adminisztrációs fegyelmet jónak ítéli a fenntartó.

A szakmai munka eredményessége

Az intézményben magas színvonalú, hatékony, kiválóan irányított szakmai munka folyik. A
nevelés-oktatás részeként fontos feladatnak

tartják a tanórán

kívüli tevékenység

megszervezését, számos kiváló program megrendezését is felvállalja az intézmény, valamint
országos versenyek, rendezvények lebonyolítását is.

A tehetséggondozás területén is

kiemelkedő munkát végeznek. Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazottak
teljesültek, az intézményben tartalmas, színvonalas, sokszínű munka folyik, amely a

tantárgygondozásra, a napközis foglalkozásra, valamint a szabadidő területére egyaránt
kiterjed.

Intézményvezető értékelése
Az intézményben a jogszabályok betartása példaértékű. Az adminisztrációs fegyelem
betartása naprakész, amelyről a következetes vezetői ellenőrzésről ad visszajelzést. Az
intézményben folyó szakmai munka kiváló, a vezető elhivatottságának, maximális
hivatástudatának köszönhetően
.
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.

Budapest, 2020 február 15.

