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A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2013. december - 2014. januárban 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 ZÉ S M E NE T E  
 

Az intézmény a fenntartó részére minden tanév (nevelési év) lezárását követő harminc napon 
belül megküldi – jelen esetben ez jóval később került megküldésre - az intézmény által 
készített, a 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 és a helyszíni szemle vizsgálati eredményei álltak rendelkezésre. 
 

2. A Z E L L E NŐR ZÉ 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.  
 
 
A működés törvényessége 
 
Az intézmény alapdokumentumai – Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Működési 
Szabályzat - a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak nem teljes mértékben felel meg, több 
kötelezően szabályozandó területről nem rendelkezik. Hiányosak a szabályzatok, vagy nem 
rendelkeznek vele, pl. hiányzik az adatkezelési szabályzat, a beiskolázási terv. Fenntartói 
segítséget biztosítunk a szabályzatok elkészítéséhez, melyet utóellenőrzés alkalmával 
áttekintünk.   
 
 



 
 
 
 
Az intézmény öt évre vonatkozó továbbképzési programja rendelkezésre áll.  Az intézmény 
adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak 
részben megfelelő. Hiányzik a munkaidő nyilvántartása, valamint a munkavégzés havi 
igazolása. A személyi anyagok tárolása megfelelő, minden adat, dokumentum megtalálható a 
dossziéban. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak, a jogszabályi 
megfelelőség egy esetben kifogásolható, egy pedagógus nem rendelkezik felsőfokú 
végzettséggel, jelenleg végzi a felsőfokú tanulmányait, de gyakorlott néptáncos. Az 
intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti.  
 
A szakmai munka eredményessége 

 
Az intézményben magas szintű művészeti tevékenység folyik, rendszeresen fellépnek 
rendezvényeken, versenyeken, emelve annak színvonalát. Országosan is kiemelkedő 
eredményeket érnek el a növendékek, az intézmény is rendez országos szintű versenyeket.  
Sikeres pályázati tevékenységet folytat az intézmény. A feladatellátás tekintetében a 
pedagógiai programban megfogalmazottakat megfelelő szinten és módon hajtotta végre az 
intézmény.  
 
 
Intézményvezető értékelése 
 
Az intézményvezető művészeti tevékenysége magas szintű, megfelelően menedzseli 
intézményét. Adminisztratív munkája kifogásolható, a határidők betartása nem erőssége, 
ebben javuló tendenciát mutat. Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, 
feladatellátást, az intézményi dokumentumokat, valamint a művészeti eredményeket 
figyelembe véve, - a fentebb leírtakon kívül - a pedagógiai programot jól hajtotta végre. 
 
A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bek. alapján honlapján 
nyilvánosságra hozza. 
 
 
Budapest, 2014. február 27.  
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                                                                                                               oktatási igazgató 


