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A I{olping

Oktat6si 6s Szoci6lis Int6zm6nyfenntart6 Szervezet, mint a KOSZISZ Szent Istv6n
G:tmn6zrum 6s Szakgimnilziam fenntatt6ja 201,8. szeptember 3-6n, a 2011. 6vi CXC torv6ny 85. (3)
$

alapiiln 6rt6kelte az int6.zrr'6ny szakmaimunkiljilt, apedag6gpai program teljesit6s6t.
tnt6,zm6ny a 2017 /2018. tan6v z6r6s6t kovet5en me$ktildte besz6mo76j6t a pedag6giai progam
v6grehajt6s 6t6l 6.s az tnt6zm6nyben foly6 szakmaimunk6r6l.
A fenntat6i 6t6ke16s alapiilt

Az

.
.
.
.

az 6ves besz6mol6,

6v folyamdn bekiildott tnt6zm6nyi dokumentumok
az 6v folyamiln az tnt6zmlnybenv6gzetthivatalos ellen5rz6sek
tnt6zmlnybenv6gzetthelyszini l6togatAson tort6nt szem6lyes interjfk 6s megfigyel6sek adtdk.
^z
Az osszegz6
6t6kel6s zz tnt6zm6ny vezet6j6nek 6tad6sn kerril, s a fenntatt6 honlapj6nis el6rhet6.
^z

A fenntart6i elten6n6s - 6rt6kel6s teriiletei

.
o
o
.
o
o

tnt6zm6ny gazdillkod6sa
^z
a miikod6s szabilyozottsilga
a szakmai munka eredm6nyess6ge, hat6konysilga
gyermek- 6s ilris6gv6delmi tev6kenys6g

tanul6i- 6s gyermekbalesetek megel6z6.s6re tett int6zked6sek
szem6lyr rigyek
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Meghllapitds ok, 6rt6kel6s ek

1,. Az intflzrnflny gazdhlkodfsa
rnt6zmeny on6ll6an gazd6lkod6 koits6gvet6si szerv, mely

Az

a torv6nyi el5ir6soknak

megfelel5en

miikodik. A kolts6gvet6si adatszolg6ltat6sok a logszabillyrhatdld6l<tg 6s form6ban elk6szit6ste keniltek.
A gazdhkod6sra,miikod6sre vonatkoz6 szab6lyzatokkal tendelkezikaztnt6zmlny. A fenntat6 gazdasigS
elfen6n6st tartott az ttt6zm6nyb en.

2.
Az

A miikiid6s tiirv6nyess6ge

lnt6.zm6ny alapdokumentumai

- Alapit6 Okirat, SZMSZ,

Pedag6giai Progtam, Eves munk^terl,

Hiztte11d, -, a hat6lyos logszabSlyoknak megfelel6en k6sziiltek el.

A

Pedag6giai Progtam 6s az Alapit6

egym6ssal. A szakmai dokumentumokat a logszabillyrvilltozhsokat kovetve a
^tTvarr
201.6/201,7 . tan6vben akanhzdn6k. A Pedag6giai Ptogramot pedag6giar szak6rt6 v6lem6nyezte.
A miikod6si enged6ly, a totzskon)'vi nytlvhntartdsttgazol6hat6rozzttendelkez6sre 6ll'

Okirat koherenci6b

Az

tnt6.zm6ny

az flltala hasznillt tanirgyi nytlv6ntartilsokat igyekszik pontosan vezetti. Lz adatkezel6s

a

tanul6k 6s az aq<almazottakeset6ben is m6t megfelel az eI6t6soknak,6s az rnt6zrr-€rryt szabillyozilsnak.
Az oszt1Iyok, csopottok szervez\.se a jogszab6lyoknak megfelel6en tot6nik, ugtanakkor a kiiuetke46
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3.

A szakmai munka eredm6nyess6ge, hat6konys6ga
A tan6vre feladatvolt az tnt6zm6nyi Pedag6giai Program iltdolgozilsa. megfogalmazott c6Iok 6s elvek
megval6sulnak.

Az

tnt6zm6ny Pedag6giai Programja megfelel

a

201.1..6vi CXC. torw6nyben foglaltaknak, valamtnt a

2O/2012.[IIL31.) EMMI rendelet 7.$-6ban r6szletesen el6in tartalmaknak. A Pedag6giai Progtam
rendelkezik szak6rt6t v6lem6nnyel.

Az iskolai nevel5-oktat6 munka, az egyes tantirgyaktanrtils6nak c6ljai osszefiigg6st mutatnak az iskola
kiemelten fontosnak tartott 6t6keivel, teh6tac6lok, ahozz6jakrendelt kovetelm6nyrendszer, atartalom
osszhangban van.

A

kompetenciam6r6ssel

megl.llapiths okat

te tte

:

6s a lemozsol6dissal

kapcsolatban

a

Nyiregyh6zi

POK az

al6bbi

:

OKM2017 a ttzedik 6vfolyamokon m6rt matematika 6s szoveg6tt6s etedm6nyd, az
orsz6gos 6s az azonos iskolatipus 6tlagn6l szignifrk6nsan alacsonyabbak. Az iskola szetepel az Oktatilsi
Hivatal OKM eredm6nyeik alapj6nj6h6t6nyl<tegyenlit6 hat6ssal, illetve az 6tlagosn6l nagyobb m6rt6kben

Lz

tnt{zm6fly

^z

felleszt6 tnt6zm6nyek list6j6ban.
magasabb akateg6la 6{agin6l.

A

A

lemorzsol6d6ssal vesz6\yeztetett tanul6k ar|nya

^z

lntlzn;'lnyben

feladatell6t6si heiyhez rogzitett tntl.zm6nyrbeavatkoz6sok nem

fogiik

6t avesz6lyeztetetts6gi teriileteket, igy abeavatkozisok b5vit6se sziiks6ges lehet. Javasoliuk tov6bb6, hogy
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az int6'zrn6ny vezet6se v6lasszon a Szakmai Napokon ingyenesen felkin6lt, a lemorzsol6d6s csokkent6se

t6m6jilbanmeghirdetettszakmaircndezv6nyekb6l.

Az

rgazgat6 6v kozben elk6szitette az

ot esztend6re sz6l6 stat6.siai tervet

6.s

vezet6i programj6t,

s

elk6sziilt a tov6bbk6pz6si program is.

4.

Gyermek-6s i{risdgv6delmi tev6kenys6g

A nevel6-oktat6 munka

eg6szs6ges 6s biztonsdgos felt6telei biztositottak az int6zm6nyben.

A gyermekek v6delm6r6l sz6l6
alapi6t.

Az

. 6viX,YXI. torv6ny klpezt az iskola gyermekv6delmi programj6nak
i!6s6gv6delmi munka ezen int6,zm6nyben is fontos tetiilet, melynek feTadatait az
1997

eg6szs6gnevel6si ptogramban fogaknaztilk meg.

Az tntlzm6nyben a gyermekv6delmi

kapcsolatos iigyeketmegfelel6en rnt6ztk. Az iskola komoly

6s

napi kapcsolatot

tev6kenys6ggel

alakitottliaz

eg6szs6giigyi

szolg6latokkal, de jelent6s az iskola lelki gondoz6i tev6kenys6ge is, kiiloncisen a hittan tan6t6k alkalmas

bevon6sival.

5.

A tanul6i-6s gyermekbalesetek megel6z6s6re tett int6zked6sek
Az int6zm6nyi szab6lyzatok tartalmazz6k a v6.d6-6vo el6fu6sokat, a tanul6kat felk6szitik balesetek
elkedil6s6re.

Az

alkalmazottt kozoss6g baleset eset6n az eI6lr6sokat betartva, megteszi a szriks6ges

int6zked6seket.

6.

Szem6lyi iigyek

A tan6v folyam6n megtot6nt az ij

rgazgat6helyettes megbizilsa, az ezzelkapcsolatos el6k6.szit6 munk6k

ut6n a fenntart6i egyet6rt6s k6r6se megtort6nt, s az egyet6rt6s meg is lett adva.

,6sszegz6s:

A KOLPING

Oktat6si 6s Szoci6lis Int6zmlnyfenntart6 Szewezet vezet6s6,ge a fentiek alapjiln
meg6llapitja, hogy aI{OSZISZ Szent Istv6n Gtrnn6zium 6s Szakgimndzium az alapit6 okfuatban 6s a

miikod6si enged6lyben rcgzitettek szerint miikodik, a
szab6lyosanvlgezte pedag6giai nankli6t.Javasoljuk
figyelemmel kis6r6s6t, az

eg6,sz

a

2017

/20178. tan6vben a kor6bbin6l jobban,

POI( 6ltalk6rtint6zked6sek megt6tel6t

6s

tan6vben.

Budapest, 2018. szeptember 3.
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