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fenntartói értékelése

az intéztnény 2021,/2022. tanévben végzett

nevelő-oktató munkáj ától

Á l{olping Oktatási és Szociális Intézményfenntaxtő Szewezet, rrrint a I{OSZISZ Szent István

Gimnázium ós Szakgimnázium fenltartőja 2022. októbet 11-ón, a 2011, évi CXC törény 85. § (3) alapján

értékelte az'tntézmény szakmai munkáiát, a pedagógiai ptogam teljesítését,

Az tntézmény a 2021/2022. tanév zátását követóen megküldte beszámolóiát a pedagógiai pfogram

végtehaltásáól és az tntézményben folyó szakmai munkától.

A fenntartói étékelés alapját

o az éves beszámoló,

c az év íolyamán beküldött intézményi dokumentumok

l az év folyamán az ittézményben végzett hivatalos ellenótzések
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intézményben végzett helyszíni látogatáson töttént személyes interjúk ós meglrgyelések adták,

Az ősszegző éttékelés az Átézmély vezetőjének átadásta ketüI, s a fenntartó honlap;án is eléthető.

A fenntattói ellenőtzés - éttékelés tetületei

o az intéz,mény gazdálkodása

r a rnűködés szabályozottsága

o a szahrrai munka etedményessége, hatékonysága

o gyermelr- és iíjúságvédelrni tevékenység

o tanulói és gyetmekbalesetek megelózésére tett lntézkedések

Megállapítások, értékelések

1. Az intézrnény gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdá|kodó költségvetési szerw, rnely a törvényi elóításoknak megfelelően

működik, Á kőltségvetési adatszolgáltatások a jogszabályi határidőlrig és formában elkészítéste lrerültek.

A gazdálkodásta, működéste vonatkoző szabáIyzztokkal rendelkezik a z intézmény. A íenftartő gazdaság

ellenőízést taított az ntézményben, Az intézmény kotábbi gazdasági tattalékai csölrkentek. Az intézmény

etedményes pá|yázatb6, tőrténő beruházási tevékenységet végzett.

2. A működés töfvényessége

Az 'tntézmény alapdokumentumai - Alapító Okirat, SZMSZ, Pedagógiai Ptogtam, Éves munkaterv,

Házjtend , a tanév folyamárl lettek pontosítva. Á Pedagógiai Program és az Alapító Okirat kohetenciában

van egymással.

Á múkódési engedély, a nyrlvántaításbá vételi hatátozat rendelkezéste á1l.

Az lntézmény a2 
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haszn^|t tanűgyi nyilvántatásokat igyekszik pofltosan yezetli. Az adatkezelés a

tanu]Ók és az alkaltnazottak esetében is kezd megfelelru az előításoknak, és az intézményi s zabáIyozásnak.

Az osztályok, csopoítok szewezése alapvetően a jogszabáIyoknak megfelelóen töíténik.

3. A szakmai munka etedményessége, hatékonysága

A tanévte feladat volt az lntéznényiPedagógiai Progtam átdo|gozása. A megfogalmazott célok és elvek

megvalósulnak.

Az intéznény Pedagógiai Program)a alapjalban megfelel a 201,1. évi CXC. törvényben foglaltaknak,

valamint a 20 /2012.§IIL31.) EMMI tendelet 7.§-ában tészletesen elóírt tattalmaknak. Á Pedagógiai

Progtam tendelk eztk szakértői véIeménnyel.
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Az iskolai trevc]Ő-olrtató munlra, az egyes tantárgyak tanításának céljai összcfiiggést mutatflalr az iskola

lriemcltcn fontosnak tattott éttékcivel, tclrát a cólolr, a hozzájuk tel-rclelt kör,ctclménytendszet, a tartalom

ilsszlrangban r,a tl,

4. Gyermek-és iíiúságvédelmi tevékenység

A nevclő-oktató munlra egészsógcs és biztonságos feltételei biztosítottak az lntézmérrybcn.

A gyermekek védelmétól szóló 1997. évi XXXL tőrvény képezi az iskola gyetmekvédelmi ptogamjának

alapját. Az ifjúságvédelrni tnunka ezcn intézményben is fontos tetület, melynek feladatatt az,

egészségnevelési píogíamban fog lnazták meg. Az rntézményben a gyermekvédelmi tevékenységgel

kapcsolatos ügyeket mcgfelelóen intézrk. Az rskola komoly és napi kapcsolatot alakított ki az egészségügyi

szolgálatolrkal, de jelentős az iskola lelkr gondozói tevékenysége is, különösen a hittan tanóták alkallas

bcvonásáva1.

5. A tanulói-és gyermekbalesetek megelőzéséte tett intézkedések

Az tntézményt szabáIyzatok tattalmazzák a védő ővó előírásokat, a tanulókat felkészítik balesetek

elkedlésére. Az alkalnazoti közósség baleset esetén az e\őításokat betartvá, megteszi a szükséges

intózkedéseket.

Osszegzés:

A KOLPING Oktatási és Szociális Intézményfenntaftó Szeívezet vezetősége a fentiek alapján

megálJapiga, hogy a I(OSZISZ Szent István Gimnázium és Szakgimnázium az alapití okiratban és a

múködési engedólyben íögzítettek szer.nt működik, a 2021/2022. tanévben a kotábbiná1 jobban,

szabályosan végezte pedagóglai munkáját. Szükséges a tanügyr és a működést szabályozó dokurnentációk

pontosítása. Á tanév végén,2022. július 1. napján igazgatőváltás töttént; Tóth Edina _ korábbi

igazgatóhelyettes _ vette át 
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yezetői feladatokat.

l3udapest, 2022. oktőbet 11.
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