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Hétszínvirág Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A Hétszínvirág óvoda pedagógusai fontos feladatuknak tartják a „befogadó óvodai”
szemléletet, azt, hogy legyen a befogadás személyes, egyéniséghez igazodó,
differenciált.
Szívügyük, hogy a gyermekek megtalálják helyüket az óvodában, biztonságban
érezhessék magukat.
Az óvoda nevelőtestülete nagy erőfeszítéseket tesz az együttnevelés érdekében.
Értékrendjük szerint: „az őszinteség, a segítőkészség, emberi hangnem
bizalmat kelt a hátrányos helyzetű szülőkben, különösen, ha látják, hogy
elfogadják gyermeküket.”
A hátránykompenzáció mellett fontosnak tartják a tehetségek felismerését, segítését.
A művészetek eszközeivel való nevelés áthatja helyi nevelési programjukat. A
meséhez, bábjátékhoz való kapcsolatuk példás. Tudják s alkalmazzák a mese és a
bábjáték személyiségformáló erejét az óvoda mindennapjaiban és ünnepeiken. Nagy
szükségük van erre, mert a gyermeki tartást, önállóságot, az ebből fakadó
egészséges öntudatot csak ezek segítségével alakíthatják ki.
Áldozatos, példaértékű munkájukhoz gratulálok, s kívánom, hogy a komplex
fejlesztéseik eredményeként minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki,
szellemi értékeit.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Hétszínvirág Óvoda működése a helyszínen végzett ellenőrzések tapasztalatai
alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban foglaltaknak.
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre
állnak, aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, folyamatosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, valamennyi területre kiterjedően, jól
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak
és a jogszabályi előírásoknak megfelel.
Kiemelkedő
az
intézmény
felzárkóztató,
fejlesztő
munkája.
Integrált
nevelőmunkájukat a „befogadó óvoda” szemlélete erősíti.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, gyermekbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása
megfelel a jogszabályi előírásoknak.
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Játéksziget Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A Játéksziget Óvoda szakértői vizsgálatát a megadott szempontsor alapján
elvégeztem.
Az óvoda a játékot, mind a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszközét, az
óvodai nevelés minden egyes területén kiválóan és hatékonyan alkalmazza.
Az alapvető dokumentumok egymásra épülnek a törvénynek megfelelően
nyilvánosságra hozták, így mindenki számára betekinthető és elolvasható.
Az IMIP időarányos teljesítése a nevelési év folyamán
•

A partnerek elégedettségmérését megvalósították.

•

Elégedettek az eredményekkel, a mutatók szerint elérték kitűzött
céljaikat.

•

Nincs eltérés az IMIP tervtől.

A szakmai munkát saját szerkesztésű csoportnapló alapján végzik, amelynek
tartalma az Országos Alapprogrammal megegyezik.
Bázis óvodaként működve a megye óvónői számára lehetőséget biztosítanak
előadások hallgatására és a gyakorlati munkájukban is szívesen engednek
betekintést.
Fontos kérdésként kezelik a hátrány kompenzációját, a tehetséggondozást.
A differenciált fejlesztés minden lehetséges formájával és eszközével él a
nevelőtestület.
A teljes óvodai nevelés arra irányul, hogy az óvodai légkör, nevelő munka során a
gyermekek megfelelő irányba fejlődjenek.
Az aktív, jól képzett nevelőtestület csapatmunkája biztosíték erre.
Gratulálok az óvoda pályázókedvéhez, amely biztosítja a sikeres működésük
eredményességét, sikerességét.
Az elvégzendő feladatokhoz erőt, jó egészséget és további sikereket kívánok.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Játéksziget Óvoda működése a helyszínen végzett ellenőrzések tapasztalatai
alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban foglaltaknak.
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre
állnak, aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, folyamatosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, valamennyi területre kiterjedően, jól
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, gyermekbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása
megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az óvoda vezetője és összes
alkalmazottja tudatosan, naprakészen végzi a munkáját.
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Mesevár Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A Mesevár Óvoda – Čuvarnica Čarobni Dvorac a valós igényeknek megfelelően,
ahhoz folyamatosan igazodva, a szakmai szempontok figyelembevételével biztosítja
a gyermekek számára szükséges óvodai csoportok működését. Az óvoda
folyamatosan működteti saját minőségfejlesztő, teljesítményértékelő és minősítő
rendszerét. Kiemelt szakmai színvonalon gondoskodnak helyi nevelési programjuk
megvalósításával a gyermekek szociális, testi, értelmi képességeinek egyéni és
életkorra specifikus fejlesztéséről.
Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a szeretetteljes, biztonságos, családias
légkör megteremtését, mely a partneri együttműködésen, az óvoda nyitottságán, a
gyermek-szülő-pedagógus jó kapcsolatán alapszik. Az óvoda kapcsolatait, a
családhoz illesztett megoldásokat kidolgozták. Messzemenően figyelembe veszik a
családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesítik a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
Az óvodai nevelés feladatai és tevékenységei egymást kiegészítik, és a gyermekek
életkori sajátosságaihoz igazodnak. A tanulási folyamat tervezése komplex módon
valósul meg, mely lehetőséget ad a sokoldalú tapasztalatszerzésre. Az
óvodapedagógusok építenek a gyermekek természetes érdeklődésére.
Dicséretet érdemel az inkluzív szemlélet, a differenciált bánásmód hangsúlyozása,
az esélyegyenlőség megteremtése érdekében megfogalmazott feladatok. Az óvoda
nevelési elveiben kiemelten érvényesül a gyermekek tisztelete, elfogadása és
megbecsülése, mely kifejezi a gyermeki jogok tiszteletben tartását.
A vizuális tevékenységek, mely egyik kiemelt nevelési terület, látványosan
megjelenik az óvoda mindennapi életében. Egész napos ösztönző környezet
biztosításával segítik a gyermekek alkotó tevékenységének kiteljesedését. Keresik
az új módszereket, eszközöket, változatos tevékenységeket alkalmaznak. Az óvoda
helyiségei esztétikusak, a gyermekek munkái díszítik.
Kiemelik a mozgás komplexitását, mely nagyon alkalmas az óvoda pedagógia
célkitűzéseinek megvalósítására. Gyermekeik rendszeres mozgásfejlesztését
tervszerűen és célirányosan építik be az óvodai élet mindennapjaiba.
A személyi feltételek kitűnőek, átlag felettinek tekinthetők. Magasan képzett,
felelősségtudattal tevékenykedő, szakmai továbbképzésekre, önképzésre igényes
pedagógusként tevékenykednek. Ezt mutatják, a Szülői Szervezet pozitív
visszajelzései, a szakértői vizsgálatok eredményei, az évek óta emelkedő
gyermeklétszám.
Nyugodt szívvel állapítható meg, hogy a nevelőtestület összeforrott szakmai
közösség, akik magas színvonalú szakmai ismeretekkel és pedagógus-hivatás
legfontosabb képességeivel rendelkeznek. Nyitottak az innovációra, az új
befogadására.
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A közoktatási intézmény törvényes keretek között, a központi helyi és intézményi
szabályozásokat figyelembe véve, azok betartására törekedve működik. A
szabályozó
dokumentumok
megtalálhatók,
azonosíthatók,
hozzáférhetők,
szabályosan kiadottak, jogszabály követők, teljes körűek, vezetésük naprakész.
Az óvoda törvényes és szakszerű működése összességében a jogszabályoknak
megfelel. A vonatkozó szabályokat törekszenek betartani és betartatni.
Az alapvető dokumentumokat (ONP, HOP, IMIP, Házirend, SZMSZ) a törvénynek
megfelelően nyilvánosságra hozták, és koherens az éves munkatervvel.
A szabályozott működés elősegíti az óvoda szakmai nevelőmunkájának hatékony
megvalósulását. A konkrét célok színvonalas megvalósításának biztosítéka az
óvodavezető és a nevelőtestület elhivatottsága, pedagógiai kultúrája és az a
gyermekszeretet, mely áthatja a teljes óvodai életet és a dokumentumokat.
A szakmai szakértői jelentésben szereplő Mesevár Óvoda – Čuvarnica Čarobni
Dvorac, törvényes, szakszerű és megfelelő hatékonysággal működő
intézménye a fenntartónak.
Szakmai munkájukhoz gratulálok, az elvégzendő feladatokhoz erőt, jó egészséget,
és további sikereket kívánok.
A HORVÁT NEMZETISÉGI SZAKÉRTŐ ÖSSZEFOGLALÓJA:
A Mesevár Óvoda több éve ad lehetőséget a Szombathelyen élő horvát családoknak,
hogy gyermekeik számára biztosított legyen a törvény által is kötelezően biztosítandó
horvát nemzetiségi nevelés. Munkájukat – a fenntartó mellett- figyelemmel kíséri a
városban működő Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a horvát egyesület is.
A horvát- magyar csoportban nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés folyik, vagyis
mindkét nyelv egyenlő arányban jelenik meg a napi tevékenységekben. Ehhez a
gyermekek különböző nyelvi alapokkal érkeznek. Ennek fejlesztése a csoportban
dolgozó óvónők és a dada feladata.
A csoportban folyó munka színvonalát dicséri az a tény, hogy hosszú évek óta telt
házzal működnek, minden évben elérik a fenntartó által meghatározott maximális
létszámot.
Jelenleg 24 fő jár a csoportba. Vegyes összetételű csoportról van szó, ami azt jelenti,
hogy az óvónőknek komoly felkészültséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a
kiscsoportos gyermekek fejlesztése, nevelése mellett a nagycsoportosokat
megfelelően felkészítsék az iskolába lépéshez. A differenciált nevelés ebben az
esetben elengedhetetlen, a mindennapok szerves része. Az óvodai élet
mindennapjaiban megjelennek a horvát nyelvhez és kultúrához tartozó kifejezések,
mesék, mondókák, dalocskák. Nagy gondot fordítanak arra, hogy minél gyakrabban
szervezzenek célirányos kirándulásokat a környező nemzetiségi településekre, illetve
az anyaországba. Rendszeres szereplői a városi nemzetiségi programoknak.
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A megfelelő ön- és továbbképzésre az óvodapedagógusok mindig nyitottak, ehhez
az óvoda vezetése megadja a megfelelő támogatást is. Sajnos 2011. őszétől az
egyik nemzetiségi óvónő új munkahelyen folytatja tevékenykedését, ezért a személyi
feltételek megfelelő pótlása elengedhetetlenné vált. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
megfelelő szakmai felkészültség mellett a megfelelő végzettségre is.
Az óvodai nevelés lezárása után van lehetőségük a szülőknek arra, hogy gyermekük
az általános iskolában is folytathassa a nemzetiségi nyelv tanulását és a kultúra
megismerését. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezzel a lehetőséggel kevesen élnek.
Az adott iskola földrajzilag távol esik az óvodától, a szülők nem szívesen viszik el a
belvárosból gyermekeiket. Így az óvodában végzett munka gyümölcse nem érik be
igazán. Szükséges lenne átgondolni az adott lehetőségeket, hiszen az óvodai
csoport egykori megszervezésének is az volt a célja, hogy a nemzetiségi falvakból a
városba költöző családok számára is biztosítva kegyen a kisebbségi élethez tartozó
valamennyi lehetőség kihasználása.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Mesevár Óvoda működése a helyszínen végzett ellenőrzések tapasztalatai alapján
megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban foglaltaknak.
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre
állnak, aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, folyamatosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, valamennyi területre kiterjedően, jól
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, gyermekbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása
megfelel a jogszabályi előírásoknak.
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Weöres Sándor Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Az óvoda hitvallása: „A természet szeretete és oltalma egyben
emberszeretet is.”
Egy ilyen nevelési program megvalósításához alapvetően fontos a nevelés színtere,
az óvoda épített és természetes környezete. Az óvoda minden csoportja esztétikus,
szépen rendben tartott. A személyes beszélgetéskor a vezető elmondta terveit, a
jövőre nézve. Fontos lenne a bővítés, hiszen a gyermeklétszám adott s az idősek
klubja is megfelelőbb helyet kaphatna. A tornaszoba hiányát is igyekeznek
kompenzálni a sok kirándulással, erdei óvodai programokkal, versenyekkel.
Az óvoda kollektívája igyekszik kihasználni a számukra adódó lehetőségeket, a
minőségi munkára való törekvésük számomra egyértelmű.
A szülői vélemények alapján elmondható, hogy a nevelő- fejlesztő munka során az
óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a tapasztaláson alapuló ismeretszerzésre. Előtérbe
helyezik a gyermekek mentális fejlődését, lehetőséget kapnak gyermekeik az idegen
nyelvvel való megismerkedésre, úszni, korcsolyázni tanulhatnak.
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nevelési programjukban vállalt
kötelezettségeiket teljesítsék: a hozzájuk járó gyermekek felkészülve indulhassanak
az iskolába.
Ehhez kívánok a nevelőtestületnek kitartó, szakmai sikerekben bővelkedő
munkát, melyhez minden feltétellel rendelkeznek.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Weöres Sándor Óvoda működése a helyszínen végzett ellenőrzések tapasztalatai
alapján megfelel az alapító okiratban foglaltaknak.
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre
állnak, aktualizálásuk nem minden esetben naprakész.
Az intézmény nem rendelkezik Informatikai szabályzattal. Az Iratkezelési szabályzat
nem tartalmaz az elektronikus iktatásra vonatkozó szabályozást.
A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a jogszabályi előírásoknak
megfelelő.
A
tanügyi
nyilvántartásokat,
dokumentumokat többségében
folyamatosan vezetik.
A csoportnaplókat az utolsó felhasznált oldalon nem zárják le.

jogszerűen,

A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, valamennyi területre kiterjedően,
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása
megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Egy fő pedagógus várakozási idejének csökkentésére a 7 éves továbbképzési
cikluson belül kétszer került sor.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, gyermekbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
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Gothard Jenő Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A vizsgálat tapasztalatai az alábbiakban összegezhető:
1. A szakmai vizsgálat során mindvégi tapasztalható volt a leendő köznevelési
törvénynek jövőre gyakorolt hatásából adódó bizonytalanság. Az
intézménynek a városrész (Herény, Kámon) életében való beágyazottsága,
kapcsolatrendszere problémamentes. Az iskolában az idei tanévtől kezdődően
új az igazgató, valamint a helyettesei is. Jelenleg is az intézményben tanít a
volt igazgató és helyettesei is.
2. A Gothard Jenő Általános Iskola a településrész külső körzetében működik. A
tanulók többségének szociokulturális környezete ideálisnak mondható,
rendezett családi körülmények között nevelkednek. A tehetséggondozó
csoportok indítása továbbra is indokolt.
3. Az iskolai tanulói létszám az utóbbi három évben lényegesen nem változott.
Ebből következik, hogy a tanulócsoportok száma állandó Megállapítható, hogy
a tanulócsoportok mintegy fele pedagógiai értelemben igen ideális
létszámúak.
4. Az intézmény ideális környezetben van, megfelelő tárgyi és személyi
feltételekkel rendelkezik az alapító okiratban meghatározott feladatai
ellátásához. A családias légkör a jellemző.
5. Az intézmény pedagógiai alapdokumentumai hatályosak. A 2010-ben
elfogadott és jóváhagyott pedagógiai programot a jogszabályi előírásoknak
megfelelő. Az egészségnevelési és a környezeti nevelési program, amely
kellő
konkrétsággal
határozza
meg
a
célokat,
feladatokat,
tevékenységformákat.
6. Az IMIP tartalmazza a kt. 40. §(10-11). bekezdésében meghatározott kötelező
elemeket. A minőségcélok összhangban vannak az ÖMIP-ben meghatározott
célokkal, s koherenciát mutatnak a pedagógiai programban megfogalmazott
célokkal.
7. A nevelő-oktató munka tervezése szakszerűen, „felülről” induló, intézményi
szintű stratégiai célok és feladatok mentén történik az intézményben. Az
iskolai munkatervben meghatározott feladatoknak a különböző programokban,
munkaközösségi tervekben való megjelenítés, „lebontása” jól nyomon
követhető.
8. Az intézmény feladatrendszeréhez a személyi feltételek optimálisan adottak. A
tantestület stabil. A szakos ellátottság teljes.
9. A tantestület munkaközösségekbe szerveződött. A tantestületi létszámból
következő komplex szervezési elv teszi lehetővé az azonos szakterületen
dolgozók szervezett szakmai együttműködését, a műhelyszerű működést. A
munkaközösségek elsősorban a rendezvények, versenyek szervezésében
veszik ki részüket
10. A helyi tanterv tartalmazza a tanulók értékelésével kapcsolatosan előírt iskolai
szabályokat. Az értékelés dokumentálása kidolgozott. A hagyományostól
eltérő értékelési formát az alsó és a felső tagozaton sem alkalmaznak.
11

11. Az átvizsgált dokumentumokat a jogszabály-változások követően az új
vezetésnek át kell dolgozni, aktualizálni kell.
12. Mind a tanulmányi és verseny eredmények, mind a továbbtanulási adatok azt
igazolják, hogy az intézményben elismerésre méltó nevelő-oktató munka
folyik.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Gothard Jenő
tapasztalatai:

Általános

Iskolában

végzett

törvényességi

ellenőrzések

Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően többségében
rendelkezésre állnak, aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és
nyilvánossága a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Az intézmény nem rendelkezik Informatikai biztonsági szabályzattal, továbbá öt évre
szóló pedagógus-továbbképzési programmal, illetve a 2011/2012. tanévre szóló
beiskolázási tervvel.
Az iskola, a 308/2008. (VI.19.) Kgy. sz. határozat szerint, sportedző alkalmazására
fordítható óraszámot a vizsgált tanévben nem a célnak megfelelően használta fel.
Az angol nyelv tanítását nem minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő
végzettségű pedagógus látta el.
A tanulói magatartás értékelése és minősítése nem minden esetben felel meg az
alapdokumentumokban foglaltaknak.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat többségében jogszerűen, naprakészen
vezetik.
A naplóbejegyzések között több helyen hiányos, vagy szabálytalan beírás, javítás
fordult elő.
A tanügyi dokumentumok hiányosan tartalmazzák a sajátos nevelési igényű
tanulókról a kötelezően nyilvántartandó adatokat.
Erősen hiányosak egyéni fejlesztési naplók bejegyzései 2010. decembertől, nem
készültek el egyéni fejlesztési tervek megvalósulásának írásbeli értékelései.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, minden területre kiterjedően működik,
azonban több esetben hiányos az adminisztráció.
Az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi
alapdokumentumoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelel.

tevékenység

az

A munkaügyi dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása nem
minden esetben felel meg a jogszabályi előírásoknak.
A vizsgált személyi anyagokban a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó
dokumentumok hiányosak, emiatt a jubileumi jutalomra vonatkozó jogosultságok két
esetben nem állapíthatóak meg. A pedagógusok a vizsgált tanév II. félévéig nem
rendelkeztek munkaköri leírással. Az intézmény nem vezet nyilvántartást a
pedagógusok által elvégzett képzésekről.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban
nem volt.
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Zrínyi Ilona Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményi alapdokumentumai hatályosak, az
intézmény vezetése ezek alapján szervezte a 2010-2011. tanévben az iskola nevelőoktató munkáját. A szakmai munka ellátásához megfelelő személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkeznek. Folyamatos a pedagógusok önképzése és
továbbképzése.
A tantestület munkaközösségekbe szerveződött. Az ésszerű takarékosság jegyében
érdemes lenne újra gondolni az alsó tagozatban a munkaközösségek szervezését.
Az intézményi tervező és megvalósító munka az éves munkatervben és a tanév végi
beszámolóban elsősorban a különböző sporttevékenységekre, versenyekre
koncentrálva jelenik meg. A szakmai munkaközösségek beszámolóiban (Rogers,
testnevelés) kívánatos a szakmai igényesség növelése. Hangsúlyozottan jelenik meg
a sportiskolai képzés eredményessége. Ugyanakkor elismerésre méltóak országos
és más eredményeik.
Az iskola tanulólétszáma stabil, speciális képzéseik keresettek a szülők körében.
Az intézményi minőségirányítási program célja, hogy biztosítsa a közoktatási
intézmény szakszerű, eredményes és törvényes működését ahhoz, hogy a fenntartó
által meghatározott feladat ellátási rendszerbe megfelelő színvonalon
bekapcsolódjon.
Az intézmény teljesítette az Önkormányzati
megfogalmazott fenntartói elvárásokat.

Minőségirányítási

Programban

Az egységes szakmai ellenőrzési és a minőségirányítási szempontok alapján
megállapítható, hogy a Zrínyi Ilona Általános Iskolában folyó nevelő-oktató
tevékenység megfelel az iskolahasználók elvárásainak, a hatályos közoktatási
jogszabályokat betartja, az alapdokumentumokban lefektetett célok
megvalósítása érdekében működik.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Zrínyi Ilona Általános Iskolában végzett törvényességi ellenőrzések tapasztalatai:
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően – az Informatikai
biztonsági szabályzat kivételével - rendelkezésre állnak, aktualizálásuk folyamatos.
Kivételt képez a Tűzvédelmi és a Munkavédelmi szabályzat, amelyeket 1998 óta
nem vizsgáltak felül
Az iskola jelenleg nem rendelkezik öt évre szóló pedagógus-továbbképzési
programmal. A tanévre szóló beiskolázási tervet nem önálló dokumentumként
készítették el.
A munkaterv nem tartalmaz ellenőrzési tervet, az áttekintett dokumentáció alapján az
ellenőrzés megvalósulása nem követhető nyomon.
A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a jogszabályi előírásoknak
megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, naprakészen, többnyire
gondosan vezetik.
Az osztálynaplókban a hiányzások statisztikáját nem egységesen vezetik.
A tanügyi dokumentumokban hiányos
nyilvántartandó adatainak bejegyzése.

a

sajátos

nevelési

igényű

tanulók

Hiányos a szakköri naplók nyitása, zárása, továbbá a foglalkozásokon résztvevő
tanulók névsora.
A belső ellenőrzési rendszer különálló terv alapján, több területre kiterjedően
működik, az ellenőrzési terv megvalósulása az adminisztrációban nehezen követhető
nyomon.
Az
intézményben
a
gyermekés
ifjúságvédelmi
tevékenység
az
alapdokumentumoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelel, a gyermek és
ifjúságvédelmi felelős feladatait az SZMSZ tartalmazza, a feladatot végző pedagógus
munkaköri leírásában nem jelenik meg.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban
nem volt.
A munkaügyi dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel
a jogszabályi előírásoknak.
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Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Az ellenőrzés, értékelés végeredményeként megállapítottam, hogy a Puskás Tivadar
Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégiumban a törvényi előírásoknak
(Közoktatási törvény, Szakképzési törvény) megfelelően, az érvényben lévő
Pedagógiai program szerint, az elvárható szinten folyik a szakmai munka.
Az önkormányzati és az iskolai minőségfejlesztési programban megfogalmazott
célok és feladatok nagy része időarányosan megvalósult, kisebb részük
megvalósítására folyamatos tevékenység irányul.
A 127. évet eredményesen záró intézmény kulcsszerepet tölt be Szombathely város
és a városkörnyék leendő szakembereinek képzésében.
A gépészet és az elektronika szakterületen képez érettségi utáni szakképzésben
technikusokat, továbbá szakiskolai képzésben szakmunkásokat.
A tanulólétszám meghaladja a 700-at, a szakiskolások létszáma magasabb: 422 fő.
A mintegy 10 oktatott szakma többsége keresett a munkaerő-piacon, az RFKB által
kiemelten támogatott, 2 pedig kifejezetten hiányszakma (hegesztő, gépi forgácsoló).
Az alternatív energiára épülő Solárképzés struktúrája folyamatosan bővül.
A szakmatanulás feltételei jók, a gyakorlati képzés színhelyei a LUK, a BPW, az
EPCOS, JABIL, EON, továbbá egyéb vállalatok és vállalkozások.
Az intézmény a TISZK tagiskolája, ez nem csak a szakképzésben jelent pluszt, de a
pedagógiai kompetenciák fejlesztését is bővíti továbbképzésekkel, tréningekkel.
A képzés feltételei folyamatosan bővülnek a nyertes pályázatokból, 4 sikeres
pályázatukból mintegy 40 millió Ft forrás származott.
A hatékony nevelési-oktatási tevékenység feltétele a megfelelően felkészült,
elkötelezett tantestület, melynek tagjai folyamatosan képzik magukat (új diploma,
szakvizsga, tanfolyam).
A tehetséges diákok színvonalas felkészítését az országos versenyek eredményei
bizonyítják:
a tanévben SZKTV 4 országos helyezés, OSZKTV 2 országos eredmény.
A kollégiumban a vidéki diákok nemcsak szállást és ellátást kapnak, de rendkívül
színvonalas fejlesztő tevékenység folyik, továbbá gazdag szabadidős tevékenységet
is kínálnak a diákoknak.
Az iskola nincs könnyű helyzetben: egyrészt a tanuló létszám csökkenésének
általános tendenciája, másrészt a szakiskolai képzésre jellemző országos állapotok
miatt.
A helyzettel tisztában vannak, a dokumentumok egyértelműen megfogalmazzák a
cselekvési szándékot vagy konkrét feladatot, amelyekkel elébe mehetnek a kritikus
állapot kialakulásának.
Ezek a negatív tendenciák:
a kompetenciaeredmények, főleg a szövegértés gyenge eredményei
hátráltatják a diákok tanulási tevékenységét,
ebből következik, hogy rendkívül magas a bukások, így a lemorzsolódások
száma
alacsony a tanulmányi átlag
a kudarcok miatt is magas a hiányzás, az igazolatlan hiányzások száma
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a magatartási fegyelmi gondok szaporodnak, egyre nehezebb a küzdelem a
dohányzás és egyéb káros szenvedélyek ellen.
Minden dokumentum tartalmazza azokat a tevékenységi formákat, amelyek
segítségével ezek a mutatók javulhatnak: kompetenciafejlesztés, felzárkóztató,
korrepetáló foglalkozások, az osztályfőnökök és az ifjúságvédelem munkájának
erősítése stb.
A tanévben először építették be az sajátos nevelési igényű tanulókkal való hatékony
foglalkozást.
Fontos eleme az iskolai munkának az esélyegyenlőség megteremtése, a
hátránykompenzáció mind anyagiakban, mind szellemiekben.
A tantestület törekvése az, hogy a problémákon túllépve diákbarát, szerethető iskolát
teremtsen, ennek fő eszköze a sok sportolási lehetőség, szabadidős program,
belföldi és határainkon túli tanulmányi kirándulások stb.
A közművelődési programok kiemelkedő momentuma a Puskás-galéria, mely már
többéves hagyományként fejleszti a diákok ízlésvilágát, művészeti ismereteit.
Tehát az iskola tantestülete igyekszik a helyzetből fakadó hátrányokat igényes
szakmai munkával kompenzálni. Több pedagógiai tudásra és erőfeszítésre van itt
szükség, mint a válogatottan jó képességű diákokat tanító és kiváló szülő hátteret
maguk mögött tudható elitiskolák tanárainak.
Az értékelési trendben még mindig kevés szerepet kap a hozzáadott érték, amivel
ebben az iskolában tartani tudják, esetleg még növelni is a beiskolázott tanulók
eredményeit, vagy megfelelő életvitelre szoktatják a szülői házból nagy nevelési
hiányosságokkal érkező diákokat.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégiumban végzett
törvényességi ellenőrzés során nem tapasztaltunk a közoktatási intézmények
működését szabályozó jogszabályi előírásokba ütköző eljárást.
Az alapdokumentumok a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre álltak,
aktualizálásuk a jogszabályi változásokat követik. A dokumentumok legitimációja és
nyilvánossága a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezették, az ellenőrzés
során kisebb hiányosságokat tapasztaltunk. Ezek korrigálására felkértük az
intézmény vezetőjét.
Az ellenőrzési rendszer az intézményi minőségirányítási programnak megfelelően
tervszerűen, körültekintően, valamennyi területre kiterjedően működött.
Az
intézményben
a
gyermekés
ifjúságvédelmi
tevékenység
alapdokumentumoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

az

A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása a
jogszabályi előírásoknak megfelelt.
.
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Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Az 1950-ben alapított intézmény és kollégiuma fontos szerepet tölt be a megye és a
város műszaki szakembereinek képzésében. A 9-12. évfolyamon történő általános
műveltségi és műszaki képzést lezáró érettségi után az OKJ szerinti szakmai
képzésben vesznek részt a diákok a gépészeti – gépgyártás-technológiai, valamint
informatikai szakterületen.
Kiváló tárgyi körülmények között – a korábbi világbanki programoknak, a gazdálkodó
szervezeteknek és egyéni vállalkozók folyamatos segítésének köszönhetően –
kimagasló színvonalú gép-és eszközrendszerrel tudják biztosítani a korszerű oktatási
feltételeket.
A tanévben mintegy 12 millió pályázati pénzt tudtak fordítani további fejlesztésekre.
A tantestület jól képzett, hivatása iránt elkötelezett tanárokból áll. Rendelkeznek az
előírt végzettséggel, továbbképző tanfolyamokon, tréningeken bővítik szakmai
kompetenciáikat.
Megállapítható, hogy az intézményben az oktatási törvény előírásainak megfelelően,
az érvényben lévő Pedagógiai program szerint, jó színvonalon folyik a nevelésioktatási tevékenység.
A beiskolázási mutatók szerint még különösebb aggodalomra nincs ok, de a
tanulólétszám csökkenésének általános tendenciája miatt a továbbiakban is erősíteni
kívánják a beiskolázással kapcsolatos piártevékenységet, pl. általános iskolások
számára szervezett tanulmányi versenyekkel.
Az iskola tanulmányi átlaga 3,37 - csekély mértékben javult a korábbiakhoz képest.
Magasabb átlag elérése permanens célkitűzésként szerepel, azonban a tanulási
eredményeket erőteljesen meghatározza a bekerülő diákok képessége,
felkészültsége.
A bukások száma viszont kis mértékben nőtt a tanévben, 1,5%-kal: a tanév végén 82
diák bukott egy vagy több tantárgyból. Mindenütt általánosan jellemző a hiányzás
növekedése, itt is: egy tanulóra már átlagban két hét hiányzás jut. A szigorú
intézkedések következtében az igazolatlan hiányzás viszont a felére csökkent.
A magatartási átlag (4,0) és a fegyelmik számának csökkenése is biztató, de a
szorgalom átlaga (3,39) jelzi, hogy valóban lehetne még javítani a tanulmányi
eredményeken.
A kompetenciamérések mutatják, hogy a fejlesztés megfelelő: mind a matematikai
eszköztudás, mind a szövegértési kompetencia tekintetében az iskolai átlag
szignifikánsan magasabb, mint az országos, sőt az előző évek eredményéhez képest
is emelkedést mutat.
Fontos mutató az érettségi vizsgateljesítmény: 121 főből sikerrel vizsgázott113, az
érettségi átlaga:3,7. Az emelt szintű felkészítésnek köszönhetőn számos diák tett
emelt szintű vizsgát idegen nyelvből és informatikából, előre hozott érettségire is
ezekből a tantárgyakból vállalkoztak többen.
A szakmai vizsgák átlaga 3,67, ez 72,67%-os teljesítmény.
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Az eredményesség látszik a kimeneti adatokban is: az érettségizettek közül 19 fő
tanul felsőoktatási intézményben, a többség a szakmatanulást folytatja a saját
iskolában; a szakmát szerzett diákok közül is magas létszámban továbbtanulnak (47
fő) vagy elhelyezkedtek a szakmájukban. A továbbtanulásra való felkészítés
eredményességét bizonyítja, hogy az utóbbi években a szakközépiskolák országos
rangsorában a 8., 9. és a 11. helyet foglalta el az intézmény. Elenyésző számban
váltanak szakmát, vagy még az adatfelvétel idején néhányan munkanélküliek.
Az eredményes munkavégzés tükröződik a tanulmányi versenyen részt vevő diákok
helyezéseiben: humán területen, anyanyelvi versenyeken is kimagasló országos
eredményeket értek el, természettudományokból – a megyei sikerek mellett
országos fizikaversenyen ért el 7. helyezést az iskola diákja. Országos szakmai
versenyeken 10 tanuló végzett az első tíz helyen.
Az iskola harmonikusan együttműködik a partnerekkel:
• a szülői házzal, melynek elégedettségéről meggyőződhettek a 2010/11-es
tanév végén kitöltött, feldolgozott kérdőívből
• a tanulói kérdőív eredményei is pozitívak: a diákok elégedettek az oktatás
színvonalával, az iskola felszereltségével, jól érzik magukat az iskolai
közösségben
• szoros együttműködést valósít meg az iskola a TISZK-kel, továbbá a
szakképzésben
fontos szerepet játszó vállalatokkal, gazdasági kamarákkal, a nevelési
folyamatot segítő kulturális és egészségügyi intézményekkel
A Péterfy kollégium kiváló nevelőmunkája meghatározó jelentőségű az intézmény
eredményes működésében.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban végzett
törvényességi ellenőrzés során nem tapasztaltunk a közoktatási intézmények
működését szabályozó jogszabályi előírásokba ütköző eljárást.
Az alapdokumentumok a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre álltak,
aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer az
megfogalmazottak alapján működik.

intézményi

minőségirányítási

programban

Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak
és a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
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Savaria Szakképző Iskola és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium /2002 – 2011-ig viselt neve az
intézménynek/ jelentős helyet foglal el az Önkormányzat által fenntartott
középiskolák között: Az eredetileg gimnáziumnak alapított (1955.) intézményben
1969 óta folyik szakképzés, a város, városkörnyék és a megye számára képez
közlekedési szakembereket.
Az iskola 120 férőhelyes kollégiumában a vidéki diákok otthonos körülmények közt,
szakszerű pedagógiai ellátásban részesülhetnek.
A képzés a közoktatási és a szakképzési törvénynek megfelelően működik:
Általános közismereti képzés folyik a 9-12. évfolyamokon – szakmai előkészítéssel.
Választható szakmacsoportok: gépész, elektrotechnika-elektronika, közlekedési
szakmacsoport és belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés.
Ez utóbbiban a szakmai képzés az iskola falain kívül, rendészeti szakközépiskolában
vagy felsőfokú intézményben folyik.
A 12. évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, és folytathatják
tanulmányaikat:
az intézmény OKJ-s képzésein 2 éves képzésben autószerelő, autóelektronikai
műszerész, közlekedésautomatikai műszerész, szállítmányozási ügyintéző,
vasútüzemvitel-ellátó, valamint a 2+1 éves ráépülő képzésben autótechnikus
szakmát szerezhetnek.
A szakmai képzések bővítése a minőségirányítási programnak is célkitűzése, hiszen
ezzel az intézmény jobban meg tud felelni a munkaerőpiac igényeinek.
Ez motiválta az iskolát, hogy felvállalja a felsőfokú szakképzést (a Széchenyi István
Egyetem közreműködésével): logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakmával.
Tehát a sikeresen érettségizett diákok nagyobb része az iskola szakképző
évfolyamain tanul tovább vagy a felsőfokú szakképzésbe iratkozik.
A felsőfokú műszaki végzettségű szakemberek hiányával egyre több diák tanul
tovább szakirányban felsőfokú intézményekben, a pályakövetési adatok szerint
számuk az előző tanév óta is mintegy 10 fővel nőtt.
A szakmai végzettséget sikerrel megszerző diákok elsősorban mégis a munkába
állást választják, hiszen ez az iskola elsődleges képzési feladata. Az elhelyezkedési
esélyeik jók, a legutolsó adat szerint munkanélküliként regisztrált mindössze 6 fő.
A legnagyobb kihívást – mint a legtöbb középiskola számára – a beiskolázás jelenti:
nem mennyiségi, hanem minőségi gondok: a jelentkező diákok nagyon gyenge
ismeretekkel és kompetenciákkal kerülnek az iskolába, így, főleg a 9-10.
évfolyamokon sok a tanulási kudarc, vagyis magas a bukások, évismétlések száma.
Bár a kompetenciavizsgálatok eredménye kielégítő: az iskolai eredmény matematikai
eszköztudásból és szövegértésből valamivel magasabb az országos átlagnál, ez
mégsem bizonyul kielégítőnek, hiszen a tanuló-megtartó stratégiák ellenére
(differenciáló órai munka, korrepetálások, a matematika, a fizika emelt óraszámú
tanítása) a lemorzsolódás (a 2010/11-es tanévben 34 fő) mégis inkább emelkedő
tendencia.
22

Az iskolai átlageredmény sem emelkedik (3,1), bár ezt célként tűzték ki, de a
folyamatosan romló eredményekkel érkező 8.-osok miatt ez így is eredményként
értelmezhető.
A fegyelmi helyzet, a mulasztási órák számának csökkenése (igazolt és igazolatlan)
javulást mutat – az elmúlt években meghozott intézkedések hatására.
Az iskola nyitottság megmutatkozik abban is, hogy fontosnak tartja a
partnerkapcsolatok erősítését: a szülőkkel hatékonyabb kapcsolattartásra törekszik,
a TISZK által szervezett munkacsoportokban aktív a részvétel, a szakképzésben
meghatározó cégekkel, vállalatokkal pedig a diákok gyakorlati képzése miatt is
szükséges az élő kapcsolat.
Megállapítottam, hogy az iskolában az oktatási törvény előírásainak megfelelően, az
érvényben lévő Pedagógiai program szerint, az elvárható szinten folyik a szakmai
munka.
Az ÖMIP-ben és az IMIP-ben megfogalmazott célok és feladatok részben
időarányosan megvalósultak, más részük megvalósításra vár, de ezekre hatékony
stratégiát dolgoztak ki, és a megvalósításukért erőfeszítéseket tesz az elkötelezett,
megfelelő képzettséggel rendelkező tantestület.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Savaria Szakképző Iskola és Kollégiumban törvényességi ellenőrzés során nem
tapasztaltunk a közoktatási intézmények működését szabályozó jogszabályi
előírásokba ütköző eljárást.
Az iskola működése megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban
foglaltaknak.
Az alapdokumentumok a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre álltak,
aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen, gondosan vezetik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak
és a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása
jogszerű.
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Művészeti Szakközépiskola
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Művészeti
Szakközépiskola Vas megye – egyetlen - művészeti képzést folytató középfokú
intézménye.
A szülői igények és a megyében élő művészek inspirációjára alapított intézmény
elsősorban a város, a megye, kisebb mértékben más megyék (61 fő) tehetséges
diákjait fogadja, mintegy 200 (az 2010/11-es tanévben 191 fő) diákot.
A zenei tagozat 1975 óta, a képző- és iparművészeti tagozat 1991 óta képezi a
művészet iránt affinitást érző, tehetséges diákokat (alkalmassági felvételi vizsgán
bizonyítva), elsősorban szakirányú továbbtanulásra felkészítve őket.
A felkészítés eredményességét bizonyítják a pályakövetési mutatók. A képző- és
iparművészeti tagozaton (az 1995-2007, 12 év mutatói szerint) a felsőoktatásban
továbbtanulók aránya 72,79%, a zeneművészeti tagozaton (1993-2007, 14 év) a
felsőoktatásban továbbtanulók aránya 98,78%.
Az iskola a 2010-ben a fenntartó által elfogadott Pedagógiai program szerint
működik.
Képzési rendszer:
9-12. évfolyam: (párhuzamos oktatás)
közismereti oktatás
szakmai képzés a 9-10. évfolyamon modulrendszerű, kompetenciaalapú központi
program
szakmai képzés a 11-12. évfolyamokon központi program alapján
érettségi vizsga a 12. évfolyam befejezése után
13. szakképző évfolyam: szakmai képzés az 1997-ben kiadott szakmai program
szerint
érettségi utáni szakképzés, szakképző évfolyam: 14. és 15. évfolyam az 1997-es
program
szakmai vizsga a 15. évfolyam befejezése után.
Megszerezhető OKJ-s szakmák:
Képző- és iparművészeti tagozat: alkalmazott fotográfus, bútorműves,
alkalmazott grafikus, díszítő szobrász, fémműves, kézműves.
Zenei tagozat: klasszikus hangszeres zenész, magánénekes, zeneelméletszolfézs, jazz zenész, népzenész. Köztük az újonnan indultak is bizonyítják a
képzése frissítését, az igényekhez való alkalmazkodást.
A családias légkörű, ugyanakkor nyitott iskola erőssége - az oktatás magas
minőségén túl a kreatív, kommunikatív, az értelmiségi-művészi lét megélésére alkalmas fiatalok
nevelése.
Az alacsony létszám miatt az egyéni bánásmódot, a tehetségmentést és
tehetséggondozást eredményesen tudják gyakorolni. Így az iskolára egyáltalán nem
jellemző a bukás, a lemorzsolódás, iskolaváltás.
(a tanévben 2-2 diák családi ok, illetve szakmaváltás miatt távozott).
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Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei jók, a diákok magatartása, szorgalma
kiváló, a külön mért szakmai szorgalom pedig különleges elkötelezettséget tükröz
(4,5).
A kompetenciavizsgálat szignifikánsan magasabb eredményt mutat az országos
átlagnál mind a szövegértésben, mind a matematikai eszköztudásban.
A nevelési-oktatási integráció szellemében részképesség- hiányos (a tanévben 10
fő) diákok felzárkóztatását oldják meg egyéni fejlesztő munkával.
A versenyeredmények mindkét tagozaton kimagaslóak:
- a zenei tagozaton országos eredményt 18 diák ért el, 4 tanár pedig a
legjobb
felkészítői díjat kapta,
- a képző- és iparművészeti tagozaton mintegy 20 diák kapott országos
vagy
megyei díjat.
Két növendék köztéri munkalehetőséget kapott szakmai vizsgamunkaként:
az önkormányzat megrendelésére Heimler Jenő emléktáblájának elkészítése
a Bolyai Gimnázium megrendelésére Batthyány Lajos-dombormű készítése.
Különleges tehetségnevelési program a Savaria Szimfonikus Zenekar
kezdeményezése, mely szerint zenei versenyt hirdetett a tehetséges növendékek
számára, ennek eredményeként 10 diák számára lehetőséget biztosít szólista
szereplésre /a zenekarral a Bartók teremben/.
Ez utóbbi produkciók már átvezetnek ahhoz a kulturális-művészeti „misszióhoz”,
melyet
az ÖMIP is megfogalmaz minőségcélként az iskola számára.
Ennek maradéktalanul eleget tesznek, mivel a 2010/11-es tanévben 32 ízben
szerepeltek - különböző felkérésekre - iskolán kívül: Savaria Történelmi Karnevál,
kiállítások megnyitói, jubileumi ünnepségek, más iskolák ünnepélyei stb.
Az intézmény igyekszik a helyi adottságokat kihasználva egészséges és esztétikus
környezetet kialakítani a növendékek számára, a diákokat ezek megbecsülésére
nevelik.
Az iskola közismereti és a művészeti szakmai képzést folytató tanárai (sokan közülük
a város ismert művészei) megfelelő szaktudással és mély elkötelezettséggel végzik
munkájukat.
Megállapítottam tehát, hogy az iskolában a törvényi előírásoknak megfelelően, az
érvényben lévő Pedagógiai program szerint, magas színvonalon folyik a nevelésioktatási tevékenység.
Az önkormányzati és az iskolai minőségirányítási programban megfogalmazott célok
és feladatok teljes mértékben, időarányosan megvalósultak.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
Művészeti Szakközépiskolában végzett törvényességi ellenőrzés összegzéseként
megállapítható, hogy alaki, formai hiányosság minimális volt. A törvényességi
ellenőrzés során nem tapasztaltunk a közoktatási intézmények működését
szabályozó jogszabályi előírásokba ütköző eljárást.
Az alapdokumentumok a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre álltak,
aktualizálásuk követi a jogszabályi változásokat. A dokumentumok legitimációja és
nyilvánossága a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetik. A belső
ellenőrzési rendszer tervszerűen működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak
és a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás a vizsgált időszakban nem volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása
jogszerű.

27

