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Az ellenőrzés és értékelési törvényi háttere
A közoktatási törvény 102. § (1) d) pontja értelmében Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a
minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen – ha jogszabály másképp nem
rendelkezik négyévenként legalább egy alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény
gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka
eredményességét, a nevelési-oktatási intézményben a gyermek-és ifjúságvédelmi
tevékenységet, a tanuló és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.
A közoktatási törvény 104. § (4) bekezdése szerint Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata a nevelési- illetve pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási
intézményben folyó szakmai munka eredményességét az Országos szakértői névjegyzékben
szereplő szakértő által készített szakértői vélemény, a közoktatási intézmény által készített
beszámoló, Oktatási Hivatal mérései, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék véleményének
alapján értékelheti.
A közoktatási intézmények ellenőrzésének szabályait a közoktatásról szóló törvény 107. §-a
határozza meg.
Az ellenőrzés és értékelés célja
Önkormányzatunk fenntartói körben - fenntartó és irányítói jogán - ellenőrzi és értékeli a
közoktatási intézményeket.
Az ellenőrzés és értékelés célja annak megállapítása, hogy a közoktatási intézmények
működése megfelel-e az alapító okiratban foglaltaknak, illetve az alapító okiratban foglalt
feladatok ellátására előírt szakmai követelményeknek.
Ennek értelmében:
•

Tapasztalatokat és információkat szerzünk a közoktatási intézményekben folyó
nevelő-oktató munka eredményességéről, hatékonyságáról, jogszerűségéről,
gazdálkodás szervezettségéről, szabályozottságáról.

•

A feltárt információk alapján a működés feltételeit javítjuk, az intézmények zavartalan
működésének biztosítása érdekében.

Az intézmények ellenőrzésében és értékelésében közreműködők köre
•
•

A Polgármesteri Hivatal által megbízott, ellenőrzési munkakör betöltésére alkalmazott
személy, vagy külső megbízott;
A jogszabály és a helyi szabályzók által jogosult és meghatározott személyek
(közoktatási szakértők).

Az intézmények ellenőrzésének, értékelésének tartalmi irányulása
Szakmai ellenőrzés, értékelés
Törvényességi, tanügy-igazgatási vizsgálat
Gazdálkodás vizsgálata
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Az intézmények ellenőrzése és értékelése a következő dokumentumokra támaszkodik
Az ellenőrzés és értékelés során az intézmények alapvető dokumentumain (alapító okirat,
pedagógiai/nevelési program, esélyegyenlőségi program, SZMSZ, minőségirányítási
program, tantárgyfelosztás, belső ellenőrzési terv, továbbképzési és beiskolázási terv,
eszközfejlesztési terv, házirend, stb.) kívül minden olyan szabályozó értékelésre kerül, amely
a célvizsgálat szempontjából adatokat, vagy információkat tartalmaz.
Az intézmények ellenőrzésének és értékelésének főbb témacsoportjai
Ellenőrzés,
értékelés
típusa

Vizsgálat témacsoportjai

Intézményi alapdokumentumok - alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat,
házirend, nevelési/pedagógiai program, minőségirányítási program és egyéb belső
szabályzatok – megléte, naprakészsége, jogszerűsége, elfogadásuk rendje.
Tanügyigazgatási, tanügyi dokumentumok megléte és naprakészsége,
törvényessége
a naplók, a gyermek- és tanuló nyilvántartások, a törzskönyvek, a
vizsgadokumentációk, a bizonyítványok nyilvántartásának, kezelésének és
vezetésének szabályossága
munkaterv, belső ellenőrzési terv, tantárgyfelosztás, tanügyi
nyilvántartások, tanulóterhelés, stb.
A működés és döntéshozatal jogszerűségének ellenőrzése. Véleményezési,
javaslattevői jogok érvényesülése, formai megfelelőségük, határidők betartása.
A belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben (belső
TÖRVÉszabályzatok érvényesülése a gyakorlatban, tájékoztatási kötelezettségek
NYESSÉGI, teljesítése, fegyelmi ügyek száma, megoldása, stb.)
TANÜGYA pedagógus továbbképzések lebonyolításának vizsgálata a képzési,
IGAZGATÁSI beiskolázási tervek figyelembe vételével.
ELLENŐRZÉS
Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység az intézményben (nyilvántartások,
iratok, szabályzatok megléte, törvényessége; jelzési kötelezettségek betartása,
egészség-megelőzési, drogmegelőzési, gyermekvédelmi programok; a gyermekés ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; a feladatellátás feltételrendszere; a
kapcsolatrendszer kiépítettsége és működtetése).
A gyermek- és tanulóbalesetek érdekében tett intézkedések az
intézményben (gyermek, tanulóbalesetek száma, gyakorisága, súlyossága,
előidéző okai, adminisztrálása, intézkedések; a baleseti veszélyforrások
megszüntetésére tett intézkedések; intézményi szabályok megvalósulása a
gyakorlatban).
A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtésével összefüggő tevékenységek (munkavédelmi-, tűzvédelmi
tevékenység, szabályzatok vizsgálata).
A nevelési-, pedagógiai program összefüggése a napi gyakorlattal
Az ÖMIP és az IMIP minőségcéljainak teljesítése
SZAKMAI
Egyes intézményi folyamatok: esélyteremtés, integrált nevelés,
ELLENŐRZÉS egészségnevelés, beiskolázás, tanulómegőrző képesség, stb. működésének
ÉS
hatékonysága
ÉRTÉKELÉS
A közoktatási intézmények szakmai mutatói
Az intézményvezetői pályázatok szakértői véleményezése
A

•

A gazdálkodás szabályozottsága, szervezettsége
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GAZDÁLKODÁS
VIZSGÁLATA

•
•
•
•

Szabályzatok megléte, aktualizált volta
A fenntartó felé szolgáltatott gazdálkodással kapcsolatos
precízsége, határidők betartása
A költségvetési rendeletben előírtak szigorú betartása
Saját bevételek növelésének hatékonysága

adatok

Az intézmények ellenőrzéséhez – a fenntartó igénye szerint – a vizsgálatot végző szakértők,
szakemberek részletes szempontsort készítenek, melyet az ellenőrzés megkezdése előtt
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztályával egyeztetnek.
Célvizsgálatok
Az átfogó intézményellenőrzések és vizsgálatok mellett alkalomszerűen, szükségleteknek
megfelelően egy-egy adott témában célvizsgálatokat végeztet a fenntartó közoktatási
szakértők bevonásával.
A célvizsgálatok témáját az önkormányzat az éves tervében határozza meg a közreműködők
segítségével.
Intézményvezetők beszámoltatása
A közoktatási intézmények vezetői – a közoktatásról szóló törvény 104. §-ának (5)
bekezdése alapján – évenként beszámolót készítenek az intézmények tevékenységéről a
fenntartó által meghatározott szempontok alapján.
Intézmények értékelése
Az intézmények értékelésénél a törvényi előírások szerint az alábbi információkat használjuk
fel:
•
•
•
•

•

szakértői szakvélemények,
partnerelégedettségi mutatók, partnerigények,
országos mérések, helyi mérések eredményei,
a közoktatási intézmények által készített beszámolók,
a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) évenkénti értékelését az IMIP
végrehajtásáról, amelyet az intézmények megküldenek a fenntartónak és a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hoznak.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve nyilvánosságra hozzuk a nevelési-oktatási
intézmény munkájával összefüggő értékelésünket a város honlapján.
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Az intézmények ellenőrzésének ütemezése

Ellenőrzési,
értékelési
területek

Szakmai és
törvényességi
ellenörzés

2010.

2011.

2012.

2013.

Aréna Óvoda
Losonc U. Óvoda
Pipitér Óvoda
Szivárvány Óvoda
Aranyhíd NOIK
Dési H. I. Ált. Isk.
Paragvári U. Ált. Isk.
Reguly A. Ált. Isk.
Oladi ÁMK
Élelmiszeripari Szki.
Herman Ottó Szki.
Nagy Lajos Gimn.

Hétszínvirág Óvoda
Játéksziget Óvoda
Mesevár Óvoda
Weöres S. Óvoda
Gothard Ált. Isk.
Zrínyi I. Ált. Isk.
Gépipari Szki.
Művészeti Szki.
Puskás T. Szki.
Savaria Szki.

Barátság Óvoda
Benczúr Óvoda
Gazdag E. Óvoda
Kőrösi Óvoda
Mocorgó Óvoda
Napsugár Óvoda
Bartók B. Zeneisk.
Neumann Ált. Isk.
Nyitra Utcai ÁMK
Szent-Györgyi Középi.

Margaréta Óvoda
Maros Óvoda
Szűrcsapó Óvoda
Vadvirág Óvoda
Bercsényi M. Ált. Isk.
Derkovits Gy. Ált. Isk.
Váci M. Ált. Isk.és AMI
Hefele M. Szki.
Horváth B. Szki.
Kanizsai D. Gimn.
Keresk.és Vend. Szki.
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