
 

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

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 

Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 
(4254 Nyíradony, Jókai utca 2.) 

nevelési-oktatási munkájáról 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2019. szeptember végén értékelte a fenti 

intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését. 

Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain 

alapulnak. 

1 .  Az e l lenőrzés  menete  

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 nem álltak rendelkezésre, hiszen 2019. szeptember 

1-jétől került át a fenntartásába, de az idei tanévre vonatkozó dokumentumok és a helyszíni 

szemle vizsgálati eredményei áttekintésre kerültek. 

2. Az ellenőrzés területei 

- Az intézmény gazdálkodása 

- A működés törvényessége 

- Szakmai munka eredményessége 

- Az intézményvezető értékelése 

 

  



3. Megállapítások – értékelés 

Az intézmény gazdálkodása 

Az intézmény gazdálkodását a fenntartó gazdasági csoportja rendszeresen ellenőrzi. Jelen 

intézmény ellenőrzése még ezután fog majd megtörténni.  

A működés törvényessége 

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

Szabályzat - a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak, a helyi viszonyokat 

figyelembe vették, azok átdolgozása az előírásoknak megfelelően megtörténtek, melyet a 

fenntartó ellenőrzött. Javasoltuk az SzMSz tartalmának átstrukturálását a jobb áttekinthetőség 

érdekében, amelynek elvégzése folyamatban van. 

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

szabálykövető, pontos, rendszeres fenntartói ellenőrzés segíti ezt a feladatot. 

Az intézmény kidolgozta a működéshez szükséges szabályzatokat, melyek megfelelnek a 

jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi viszonyoknak.  

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. Általánosságban megállapítható, hogy az intézményben 

megfelelő az alkalmazási feltétel, a szakos ellátottság jónak mondható.  

Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti, az adminisztrációs 

fegyelmet jónak ítéli a fenntartó, a dokumentumok rendszerezettek, jól áttekinthetőek. 

A szakmai munka eredményessége 

Az intézményben jó színvonalú, hatékony, sokféle, megfelelően irányított szakmai munka folyik. 

A nevelés-oktatás részeként fontos feladatnak tartják a tanórán kívüli tevékenység 

megszervezését. 

Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazottak teljesülnek, az intézményben tartalmas, 

színvonalas, sokszínű munka folyik, amely a tantárgygondozásra, a napközis foglalkozásra, 

valamint a szabadidő területére egyaránt kiterjed. 



Intézményvezető értékelése 

Az intézményvezető a jogszabályok betartására törekszik, az adminisztrációs fegyelem jó, amely 

következetes vezetői ellenőrzésről ad visszajelzést. Jellemző a fegyelmezett, gyermekszerető 

légkör, amelyben nagy része van a vezetőnek. 

Az intézményi működést, szakmai irányítást, feladatellátást, az intézményi dokumentumokat 

figyelembe véve, eredményesen, jól hajtja végre a pedagógiai programot. 

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

hozza. 

Budapest, 2019. november 11. 

 

 

 


