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Aréna Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Aréna Óvoda ellenőrzése során átfogó képet kaptam az itt folyó magas
szintű, tudatos nevelőmunkáról. Az óvoda vezetése a törvényben előírtaknak megfelelően
készíti el dokumentációját, vezeti óvodáját. Komoly gondot fordít a nevelőtestület a csapat
építésére. Tevékeny, aktív kollégái a rájuk bízott feladatot felelősségteljesen, megfelelő
szakértelemmel végzik.
Városi és megyei szinten is innovatív tevékenységükkel a hagyományőrzés terén
kiemelkedő sikereket értek el.
Javasolnám a nevelőtestület által összeállított saját csoportnapló bevezetését, hiszen a
Hagyományőrző helyi programmal évek hosszú sora óta dolgozó kollegák, a sok éves
tapasztalat alapján, egy igen tartalmas csoportnapló összeállítására lennének képesek.
Az alapvető dokumentációk összefogott előkészítő munkával készültek, így megállapítható,
hogy a gyakorlatból merítenek – s a gyakorlatban valósítják meg terveiket. Érzékenyen
reagálnak a visszajelzésekre, s lehetőség szerint beépítik munkájukba. Így mindig nyomon
követhető a fejlődés iránya.
Az óvoda szakmai munkájának erősségei:
 a dokumentumok egymásra épülése
 a megfogalmazott elvek megvalósítása a gyakorlatban
 fenntartói elvárásoknak való megfelelés, visszacsatolás
 család-óvoda pozitív kapcsolata
 hagyományőrző kiemelt tevékenység
 aktív, jól együttműködő nevelőtestület
Szakértői munkám során megtapasztalhattam, hogy az intézmény vezetője lelkiismeretes
és gyermek-centrikusgondolkodással irányítja az óvodát. Szakmai tudása, emberi
magatartása példaértékű kollégái előtt. E pozitív magatartásának köszönhetően ér el az
óvoda eredményeket, és a szülők megbecsülését. A város legnagyobb óvodájaként évek óta
sikeresen megtartják a gyerekeket, az óvoda jó hírnevének folyamatos megtartásával.
Igen pozitív szemléletet tükröz, hogy az óvodából kikerülő valamennyi nagycsoportos
gyermeket a közeli iskolákba visznek a szülők. Ez is jelzi az óvoda – iskolák
kapcsolatának szoros együttműködését.
Az intézményben a demokratikus vezetés érvényesül. A látottakat, tapasztaltakat
alátámasztotta a folyamatosan kezelt dokumentum rendszer. A minőségirányítási program
működtetését szervezetten végzik, az ott leírtaknak megfelelően.
Összegzésként megállapítható, hogy a szombathelyi Aréna Óvodában egy alkotó,
innovatív közösséget ismertünk meg. A teljes óvodai nevelés, az óvodai légkör,
nevelőmunka arra irányul, hogy minden gyermek megfelelő irányban fejlődjön.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A törvényességi ellenőrzés tapasztalata alapján elmondható, hogy az intézményben az
előírásokat betartják.
Az intézményben valamennyi kötelező tanügy-igazgatási nyomtatvány megtalálható.
Vezetésük szakszerű és naprakész.
A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény alapdokumentumai
formailag és tartalmilag megfelelőek, elfogadásuk törvényessége megállapítható,
hatályosságuk egyértelmű.
Az intézmény iratkezelése elfogadható. Az iratokat megfelelő módon tárolják, rendelkeznek
Iratkezelési szabályzattal.
A munkaügyi dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában
készültek, valamint az intézményben nyilvántartott adatok, iratok is megfelelnek a törvény
előírásainak.
A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az óvoda vezetője és összes alkalmazottja
törekszik az állandóan változó törvényi feltételeknek való megfelelésre.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.
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Losonc Utcai Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Az óvoda rendelkezik és előreláthatólag a pályázati támogatásnak köszönhetően rendelkezni
fog a színvonalas nevelőmunka tárgyi feltételeivel. Az esztétikus, barátságos csoportszobák
az óvónők és a gyerekek keze-munkáját dicséri. Érzékelhető a folyamatos innováció, sikeres
pályázati munka.
A tudatos nevelői munka alapfeltétele a nevelőtestület képzése. A testület továbbképzési
koncepciójában a prevenció, fejlesztés került középpontba.
A helyi nevelési program tükröződik a gyakorlati munkában. Tudatos, tervszerűséggel
épülnek egymásra a dokumentumok. Jól működik a párhuzamos program, az innováció
hatással van a teljes nevelőtestületre. Azonban javasolnám a folyamatos tízórai bevezetését
minden csoportba, ezt már a módosított alapprogram is megerősíti.
A szakmai, gyakorlati munka és a dokumentáció arról tanúskodik, hogy az óvoda fontosnak
tartja az önkormányzat által kitűzött elvárásokat, minden évben felülvizsgálják a teljesülés
mértékét, irányát.
A gyermekvédelmi munkaközösség összefogja a teendőket, szerves kapcsolatot képez a
gyermek – család és a pedagógus között. Az esélyteremtés másik pólusa, a
tehetséggondozás a nevelési program alapelveinek szerves része.
Az óvoda nevelési rendszerének szerves része az egészségnevelő munka. A gyakorlati
tapasztalatok is ezt igazolták.
Az óvoda kihasználtsága kiegyensúlyozott képet mutat. A gyermekek fejlesztésével,
céltudatos pedagógiával, folyamatos innovációval igyekeznek kihasznált, keresett óvodává
válni.
Erősségek
Tudatos pedagógia, átfogó
értékelő munka

Fejlesztési javaslatok
tervező – Párhuzamos tevékenységek bevezetéseként
–
folyamatos
tízórai
bevezetése
(Alapprogram)
nevelés,

Egészséges
életmódra
környezettudatos pedagógia
Zöld Óvoda
Célirányosan képzett nevelőtestület
Esztétikus környezet kialakítása
Minőségirányítási
munka
jól
működő
rendszere
Kompetenciaalapú programcsomag
működtetése
Folyamatos innováció
Pályázati források kiaknázása, pályázati
munka

A szombathelyi Losonc Utcai Óvodában magas szintű szakmai munkát tapasztaltam.
Folyamatos innováció hatására fejlődik az óvoda. A képzett nevelőtestület és a demokratikus
vezetés alatt tudatos nevelőmunkát végez. Ennek hatására az óvoda kihasználtsága a
100%-t is meghaladja.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A törvényességi ellenőrzés tapasztalata alapján elmondható, hogy az intézményben az
előírásokat maradéktalanul betartják.
Az intézményben valamennyi kötelező tanügy-igazgatási nyomtatvány megtalálható.
Vezetésük szakszerű és naprakész.
A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény alapdokumentumai
formailag és tartalmilag megfelelőek, elfogadásuk törvényessége megállapítható,
hatályosságuk egyértelmű.
Az intézmény iratkezelése magas színvonalú. Az iratokat megfelelő módon tárolják,
rendelkeznek Iratkezelési szabályzattal.
A munkaügyi dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában
készültek, valamint az intézményben nyilvántartott adatok, iratok is megfelelnek a törvény
előírásainak.
A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az óvoda vezetője és összes alkalmazottja
példaértékűen törekszik az állandóan változó törvényi feltételeknek való megfelelésre.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.
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Pipitér Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Pipitér Óvoda ellenőrzése során átfogó képet kaptam az itt folyó magas
szintű, tudatos nevelőmunkáról. Az óvoda vezetése a törvényben előírtaknak megfelelően
készíti el dokumentációját, vezeti óvodáját. Komoly gondot fordít a nevelőtestület a csapat
építésére. Tevékeny, aktív kollégái a rájuk bízott feladatot felelősségteljesen, megfelelő
szakértelemmel végzik.
Az intézményben a demokratikus vezetés érvényesül. A látottakat, tapasztaltakat
alátámasztotta a folyamatosan kezelt dokumentum rendszer. A minőségirányítási program
működtetését szervezetten végzik, az ott leírtaknak megfelelően.
A helyi nevelési program megvalósításának értéke, hogy kiemelten kezelik a nemzetiségi
gyermekek fejlesztését. A fejlesztés alapja az a családi háttér, melyet az ott élő családok
hordoznak magukban.
A csoportnaplók esztétikusak, saját maguk által tervezettek.
Az alapvető dokumentációk összefogott előkészítő munkával készültek, így megállapítható,
hogy a gyakorlatból merítenek – s a gyakorlatban valósítják meg terveiket. Érzékenyen
reagálnak a visszajelzésekre, s lehetőség szerint beépítik munkájukba. Így mindig nyomon
követhető a fejlődés iránya.
Az óvoda szakmai munkájának erősségei:
 a dokumentumok egymásra épülése
 a megfogalmazott elvek megvalósítása a gyakorlatban
 fenntartói elvárásoknak való megfelelés, visszacsatolás
 család-óvoda pozitív kapcsolata
 hagyományőrző kiemelt tevékenység a nemzetiségi nevelés terén is
 aktív, jól együttműködő nevelőtestület
Szakértői munkám során megtapasztalhattam, hogy az intézmény vezetője lelkiismeretes
és gyermek-centrikus gondolkodással irányítja az óvodát. Szakmai tudása, emberi
magatartása példaértékű kollégái előtt. E pozitív magatartásának köszönhetően ér el az
óvoda eredményeket, és a szülők megbecsülését.
Összegzésként megállapítható, hogy a szombathelyi Pipitér Óvodában egy innovatív
közösséget ismertünk meg. Érzékenyen reagálnak a visszajelzésekre, s lehetőség
szerint beépítik munkájukba. Így mindig nyomon követhető a fejlődés iránya. A teljes
óvodai nevelés, az óvodai légkör, nevelőmunka arra irányul, hogy minden gyermek
megfelelő irányban fejlődjön.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A törvényességi ellenőrzés tapasztalata alapján elmondható, hogy az intézményben az
előírásokat betartják.
Az intézményben valamennyi kötelező tanügy-igazgatási nyomtatvány megtalálható.
Vezetésük szakszerű és naprakész.
A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény alapdokumentumai
formailag és tartalmilag megfelelőek, elfogadásuk törvényessége megállapítható,
hatályosságuk egyértelmű.
Az intézmény iratkezelése jónak mondható. Az iratokat megfelelő módon tárolják,
rendelkeznek Iratkezelési szabályzattal.
A munkaügyi dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában
készültek, valamint az intézményben nyilvántartott adatok, iratok is mindenben megfelelnek
a törvény előírásainak.
A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az óvoda vezetője és összes alkalmazottja
magas színvonalon törekszik az állandóan változó törvényi feltételeknek való megfelelésre.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.
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Szivárvány Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A helyi nevelési program tükröződik a gyakorlati munkában. Tudatos, tervszerűséggel
épülnek egymásra a dokumentumok. A folyamatos értékelés megadja a fejlesztés
irányvonalát.
A szakmai, gyakorlati munka és a dokumentáció arról tanúskodik, hogy az óvoda fontosnak
tartja az önkormányzat által kitűzött elvárásokat.
Az óvoda nevelési rendszerének szerves része az egészségnevelő munka. A gyakorlati
tapasztalatok is ezt igazolták. A munkaterv azonban nem tartalmazza az évre lebontott
konkrét feladatokat.
A tanköteles korú gyermekek 26%a visszamaradt óvodában. Felvetődik a kérdés, hogy
minden esetben indokolt-e a gyermek óvodában tartása. Javaslom, hogy a továbbiakban
szakvéleményekkel igyekezzenek alátámasztani döntésüket – befolyásolni a szülő döntését.
Mindig a gyermek fejlettsége a mérce, ezt kell alátámasztani minden oldalról.
Az óvoda kihasználtsága kiegyensúlyozott képet mutat. A gyermekek fejlesztésével,
céltudatos pedagógiával igyekeznek megőrizni az óvodába járó gyermekeket.
Erősségek
Fejlesztési javaslatok
Tudatos pedagógia, átfogó tervező – Alapdokumentumokról hiányzik az OM
értékelő munka
azonosító
Gyermekek fejlesztési rendszere
Iskolakötelesek körültekintő beiskolázása
Aktív, jól képzett nevelőtestület
csapatmunkája.
Célirányosan képzett nevelőtestület
Esztétikus környezet kialakítása
Minőségirányítási munka kiválóan működő
rendszere
Magas szintű gyermekvédelmi háló
működtetése, differenciált
képességfejlesztés
Epochális rendszerű nevelési program
szakszerű megvalósítása
A szombathelyi Szivárvány Óvodában magas szintű szakmai munkával találkoztam. Az
alapvető dokumentációk összefogott előkészítéssel készültek. A gyakorlatból
merítettek – s a gyakorlatban valósítják meg terveiket. Érzékenyen reagálnak a
visszajelzésekre, s lehetőség szerint beépítik munkájukba. Így mindig nyomon
követhető a fejlődés iránya. A legjobb tudásuk szerint igyekeznek megvalósítani az
általuk választott alternatív programban foglaltakat.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A törvényességi ellenőrzés tapasztalata alapján elmondható, hogy az intézményben az
előírásokat maradéktalanul betartják.
Az intézményben valamennyi kötelező tanügy-igazgatási nyomtatvány megtalálható.
Vezetésük szakszerű és naprakész.
A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény alapdokumentumai
formailag és tartalmilag megfelelőek, elfogadásuk törvényessége megállapítható,
hatályosságuk egyértelmű.
Az intézmény iratkezelése magas színvonalú. Az iratokat megfelelő módon tárolják,
rendelkeznek Iratkezelési szabályzattal.
A munkaügyi dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában
készültek, valamint az intézményben nyilvántartott adatok, iratok is megfelelnek a törvény
előírásainak.
A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az óvoda vezetője és összes alkalmazottja
példaértékűen törekszik az állandóan változó törvényi feltételeknek való megfelelésre.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.
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Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Az áttekintett dokumentumok, a helyszíni szemle és az interjú alapján az alábbi szakértői
véleményt alakítottam ki.
Pedagógiai célok megvalósulása: az intézmény az egyénre szabott fejlesztési, nevelési és
oktatási célokat tűzött ki. A gyerekeket az egymás iránti elfogadásra nevelik. A permanens
tanulás iránti igényt, a szakmai végzettséget megszerzésének igényét és a munka
szeretetének igényét igyekeznek kialakítani a tanulóknál, ez utóbbit kevés sikerrel.
Az intézmény szakemberei segítik a városban más óvodákban, iskolákban nevelkedő
gyermekek integrációját.
Képzés jellemzői: A szakszolgálat sérülésspecifikus ellátást ad az ambulánsan megjelenő
gyermekeknek, tanácsot ad a szülőknek, pedagógusoknak. Az óvoda olyan óvodai
csoportokat működtet, amelyek felkarolják a súlyosan sérült gyermekeket, lehetőséget adva
nekik a közösségbe járásra.
Az általános iskola célja az általános műveltség megalapozása, felkészít a továbbtanulásra.
A szakképzés az önálló életvitelt segíti elő.
A tanórán kívüli foglalkozások biztosítják azt a pluszt, amely a gyermekek érdeklődésének,
igényeinek és állapotának megfelelnek.
Habilitáció, rehabilitáció: A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozása az
intézményben a jogszabályi környezetnek megfelelően kialakítva. Rehabilitációs órák,
kéttanáros modell, egyéni megsegítés működik az intézményben.
Személyi feltételek: Az ellátáshoz megfelelőek. A tantestület magasan képzett, sokféle
terápiás ellátásban jártas. Az intézmény céljai között szerepel, a további végzettségek
nyújtásának lehetősége, a magas színvonalú szakmai munka folytatása. Ezt bizonyítja az is,
hogy indultak a referencia intézményi címért is, több „jó gyakorlatot” megjelentetve.
Infrastruktúra: A helyszíni bejárás és a dokumentumok tanúsága alapján az intézmény
nagyon jól felszerelt. Helyiségei a funkcióknak megfelelő méretűek, eszközei minden igényt
kielégítenek. Sokféle terápiás eszköz, fejlesztést segítő helyiség van az intézményben.
Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód: Az esélyegyenlőség alapvető dokumentumával az
intézmény rendelkezik. Összevetve az ÖMIP-el, látható, hogy maximálisan igyekszik az
intézmény az önkormányzati elképzelésekkel együttműködve a saját gyerekei és a város
gyermekeinek biztosítani az egyenlő bánásmódot, az esélyt a tanuláshoz és életkezdéshez.
A két dokumentum kiegészíti és alátámasztja egymást. Céljuk a prevenció és
hátránykompenzáció.
Az intézményben rengeteg olyan intézkedés van, ami a gyerekek esélyeit növeli a
tanulásban, beilleszkedésben. Fizikai elkülönítés a sérültségnek és az életkornak
megfelelően történik csak. Az oktatásba, képzésbe, szakképzésbe való bekapcsolódás
minden tanuló számára biztosítva van. Megfelelő színvonalú oktatáshoz, megfelelően
adekvát fejlesztéshez minden gyermek hozzájut. Az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások
minden egyes gyermek számára hozzáférhetőek. Problémát a magántanulók viszonylag
magas száma jelenti.
A teljesítmények értékelése állapotuk figyelembe vételével történik
Tanügyigazgatási feltételrendszer: Az intézmény érvényes alapdokumentumokkal
rendelkezik. Az alapdokumentumok koherenciája a gyógypedagógiai ellátás tekintetében
megfelelő. Haladási naplók, fejlesztési naplók teljeskörűek, különleges gondozás
dokumentálása megfelelő. Szakértői Bizottság szakértői véleményét figyelembe veszik.
Partneri kapcsolatok: Széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik az intézmény, mellyel a nyitott
nevelés-oktatás módszerét megvalósítja. Partneri kapcsolatait bővíti, minőségfejlesztési és
irányítási rendszerének megfelelően.
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Észrevételek, javaslatok: Az intézmény vezetése munkámat támogatta a vizsgálat során.
Rendelkezésemre bocsátották az általam bekért dokumentumokat, szívesen részt vettek az
interjúban.
Az intézményben nevelkedő tanulók különleges gondozásra szorulnak. Bár az intézmény
mindent megtesz értük, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságukat, vannak olyan
gyermekek, akik a pszichológiai és gyógypedagógiai terápián túl, pszichiátriai ellátásra
szorulnak. Ezek a gyermekek nem könnyen, vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a szakszerű
ellátáshoz. Az intézmény ugyan három pszichológussal rendelkezi k- akik maximálisan
leterheltek- mégsem ezek a kollégák kompetensek a pszichiátriai esetek kezelésére.
A magatartási problémák az intézményben –főként a középfokú oktatásban-problémát
jelentenek. Meglátásom szerint, az intézmény szakember gárdája egyelőre kezelni tudja az
eseteket, de az interjú kapcsán problémaként merült fel.
A szakiskolában piacképes szakmát kapnak a tanulók. Zömük sikeres szakmunkás
végzettséget is szerez. Elhelyezkedésük, munkába állásuk azonban bizonytalan. Ez részint
a motiválatlanságuk a munka iránt, másrészt a munkaerőpiac befogadó képessége miatt
van. Ezt a területet (ami a pedagógiai kompetenciát jelenti) szükséges lenne megerősíteni,
átgondolni, fejleszteni.
Az igazolatlan hiányzások csökkentése további célként kell, hogy szerepeljen az intézmény
céljai között.
A magántanulók viszonylag magas létszáma a különböző intézmények (Gyermekjóléi
Szolgálat, Szakértői Bizottság, Családsegítő Szolgálat) együttes fellépését sürgeti.
Kiválónak találtam a vizsgálatom során az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség növelő
intézkedéseket az intézményben. Dicséretes az intézmény vezetése részéről az
alkalmazottak képzettségének, szakképzettségének támogatása. A sokféle terápiás ismeret
a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését bizonyítja.
Az intézmény tárgyi feltételei a teljes körű nevelést, oktatást, képzést biztosítják.
Regionális szinten az egyik olyan intézmény, amelyik a legtöbb „jó gyakorlatot” töltötte fel -és
fogadta el a szakmai grémium – az adatbázisba.
Különösen pozitív az intézménynek azon elképzelése, hogy a folytathatóságot,
továbbépíthetőséget és fejlődést tartja szem előtt a gyermekek ellátásában és a dolgozók
munkájában is.
Kérem a Fenntartót, hogy figyelembe véve a különleges gondozás eszköz- (és szakember )
szükségletét, az eszközök amortizációját, a továbbiakban is támogassa az intézményt
eszközei beszerzésében, cseréjében, szakemberei képzésében.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 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 pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv
aktualizálása szükséges.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, 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 nem volt, súlyos tanulóbaleset a vizsgált
időszakban nem történt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése mielőbbi teljes körű
átvizsgálásra szorul. A munkáltatói dokumentumok tárolása megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
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Dési Huber István Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Elvégeztem a Dési Huber István Általános Iskola (Dési Huber István Grundschule) megadott
szempontok szerinti ellenőrzését, értékelését.
Összegezve a következő megállapításokat teszem:
Az intézményben szakszerűen, jogszerűen működnek:
- az iskolai minőségirányítási program,
- az esélyteremtés és integrált nevelés,
- a középiskolai beiskolázás,
- az egészségnevelési és ifjúságvédelmi program,
- a tehetséggondozás,
- a pályázati tevékenység,
- a nemzetközi kapcsolatok.
Az alábbi területekre a következő fejlesztéseket javaslom:
-

-

Az intézmény vezetése tekintse át az iskola pedagógiai programját, a közoktatási
törvény 48.§ szerkezetét követve strukturáltan fogalmazza meg mondanivalóját.
Értelmét látom azon részek felülvizsgálatának is, melyek a fenti jogszabályt követve
nem tartoznak a pedagógiai program kötelező elemei közé.
Az iskola vizsgálja meg az óraterveket, készítse el külön a két tanítási nyelvű
osztályokra, külön az emelt szintű német nyelvi oktatásban részesülő csoportokra,
illetve a normál tantervű osztályokra is.
Az óratervek kialakításánál különösen ügyeljen a nyelvi csoportbontások elvének
egyöntetűségére.
Ha az intézmény nívócsoportban gondolja az idegen nyelv oktatását, akkor ez
kerüljön be a pedagógiai programba is.
Az iskola dolgozzon ki projekttervet a leendő elsősök beiratkozására. Ebben
határozza meg a felelősöket, a PR tevékenységet, az időtervet.
Alakítson ki gyakori élő kapcsolatot azokkal az óvodákkal, óvodásokkal, szüleikkel,
akik a körzetébe tartoznak.
A kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében a tanulói motiváltság
fokozása, a kitartás, koncentráció erősítése, a helyes szövegértés gyakoroltatása,
ábrák, grafikonok értelmezésének gyakorlása, a problémamegoldó képesség
fejlesztése minden tantárgyi órán szükséges.

Javaslom továbbá, hogy az iskola minden alapdokumentumának fedőlapján szerepeltesse
az intézményi OM azonosító számot.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Dési Huber István Általános Iskola 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, naprakészen, pontosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, körültekintően valamennyi területre kiterjedően,
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
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Paragvári Utcai Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola szakmai ellenőrzésére irányuló szakértői
tevékenység elsődlegesen az intézmény szakmai munkáját, a hivatalos iskolai
dokumentumokban megfogalmazott célok, és feladatok gyakorlati megvalósítását vette
számba.
A szakértői vizsgálat során megállapítottam, hogy az iskola pedagógiai tevékenysége,
nevelő-oktató munkájának irányvonala megfelelő, összhangban áll az országos
oktatáspolitikai irányelvekkel, a város oktatáspolitikai koncepciójával.
Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott célok, feladatok összefüggésben
állnak a napi pedagógiai gyakorlattal, tevékenységrendszere összefügg Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzatának minőségelvárásaival. A tevékenységek nyomon követhetők,
az eredményesség jól tükröződik.
Az intézmény kiforrott képzési arculattal, profillal rendelkezik és a partneri igényeknek
megfelelően, szélesíti azt. Az iskola nevelési elveiben prioritásként szerepel
gyermekközpontúság, a tehetséggondozás. A tehetségek fejlesztése mellett biztosítani
kívánják az esélyegyenlőséget azoknak a tanulóknak is, akik gyengébb képességekkel,
hátrányos helyzettel, fokozottabb odafigyelést igénylő személyiségjegyekkel érkeznek az
iskolába.
Az iskola - a fenntartó által biztosított - feltételrendszerével megvalósíthatja a hatékony
nevelő-oktató munkát. Programja megvalósításának alapja a szakmailag felkészült
pedagógus közösség, valamint a pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközökés felszerelések folyamatos fejlesztése, bővítése.
A szakértői ellenőrző és értékelő munka alapján az intézmény erősségeit és a fejlesztendő
területeket a következők szerint összegeztem:
Erősségek
Fejlesztendő területek
o Színvonalas nevelő-oktató munka
o Tárgyi felszereltség javítása
o Szakmailag
felkészült,
innovatív o Az iskola épületállagának megóvása
nevelőtestület
o A
nyílászárók
sürgős
cseréje
a
o Speciális képzési lehetőségek biztosítása
balesetveszély miatt
o Tehetséggondozás
o A fűtési rendszer korszerűsítése
o Kiváló szakmai irányítás
o Az iskola biztonságos működéséhez
o Következő
iskolafokozatra
történő
szükséges
az
elektronikus
hálózat
fejlesztése
színvonalas felkészítés
o Művészeti
nevelés-oktatás,
képzés o A vizesblokkok felújítása, modernizálása
o Szemléltetőeszközök és sporteszközök
színvonala és komplexitása
o Idegen nyelvi oktatás
fejlesztése, új taneszközök beszerzése
o
A tanulómegőrző képesség további
o Ének-zenei képzés
fokozása
o Informatikai oktatás beépülése a szaktárgyi
o A zenei képzés tárgyi feltételeinek
oktatásba
bővítése
o ECDL vizsga eredményes letétele
o
Könyvtárfejlesztés
o Tanulmányi- és verseny eredmények
o Időszerűvé vált a tantermekben a bútorzat
o Továbbtanulási mutatók
cseréje
o Körzeten kívül beiskolázási arány
o
A
pedagógus
továbbképzések
o Szakköri és tanórán kívüli tevékenység
finanszírozása
szervezése
o Az intézmény működéséhez szükséges
dokumentumok megléte
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o

Az országos kompetenciamérés eredményei
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Paragvári Utcai Általános Iskola 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, naprakészen, gondosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, körültekintően, valamennyi területre kiterjedően, jól
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
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Reguly Antal Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Megállapítható, hogy a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programjukban
megfogalmazottakat a vizsgált időszakban az éves munkaterveikben megjelenítették. Az
intézményi munka a pedagógiai programban rögzítetteknek megfelelően folyik.
Megvizsgáltam az ÖMIP-ben és az IMIP-ben megfogalmazott minőségcélok teljesülését. Az
intézmény a minőségcélok teljesítése mellett elkötelezett. Az egyes területeken a teljesítés
sokoldalú. Hiányosság mutatkozik a honlap tartalmi elemeit illetően. Igényként fogalmazódott
meg a nemzetiségi nyelvet oktató formáról a nemzetiségi nyelven oktató formára való
áttérés.
A nevelőtestületnek tapasztalata van a szegregált oktatásban (az egykori dyslexia osztály),
ennek pozitív elemeit emelik át az integrált nevelésbe. Megfelelő motivációval kapcsolják be
az integráltan nevelteket (SNI, nevelési tanácsadó véleményével, HH, HHH) a tanórán kívüli
foglalkozások munkájába is.
A körzetben lakó beiskolázható gyermekek száma erősen lecsökkent. Ezzel is
magyarázható, a vizsgált két tanévben indított első osztályok létszámkülönbsége. Körzeten
kívülről is fogadnak, illetve nemzetiségi felvétel tekintetében az egész város körzetnek
számít.
Az intézmény tanulómegőrző képessége jó, hiszen a vizsgált két tanév során mindössze 4,
illetve 1 fő a tanulóvesztesége. A nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók száma igen
magas. A két tanévben a tanulók száma tekintetében csökkent, de százalékosan mégis
emelkedett.
Az iskola tanulóinak 8 osztályos, illetve 6 osztályos középiskolában való továbbtanulása nem
jellemző. A nyolcadikosok továbbtanulását szemlélve megállapítható, hogy legtöbben a
szakközépiskolát választják, majd a gimnázium következik.
A tantárgyi átlagok közül a 2008/2009-es tanévben a leggyengébb a 4. évf. német, a legjobb
4. évf. német nemzetiségi nyelv. A 2009/2010-es tanévben leggyengébb a 8. évf.
matematika, a legjobb a 8. évf. német nyelv.
Az országos kompetenciamérésen, 8. évfolyamon szövegértésből az iskola teljesítménye,
2009-ben az előző évhez képest jelentősen javult. 8. évfolyamon matematikából az iskola
teljesítménye 2009-ben az előző évhez képest jelentősen nem változott. Az iskola
teljesítménye jó.
A vizsgált időszakban sokféle versenyen értek el értékes helyezést az intézmény tanulói.
Kiemelkedő eredmény a Teleki földrajzverseny országos 4. illetve 1. helyezése. Hatékony a
motiválás, jó a tanári felkészítő munka és eredményes a tanulói felkészülés.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Reguly Antal Általános Iskola, Reguly Antal Grundschule 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, naprakészen, pontosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, körültekintően valamennyi területre kiterjedően,
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
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Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Megállapítható, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott legfontosabb célok,
feladatok gyakorlati megvalósulása biztosított az intézményben.
A szakmailag jól kidolgozott pedagógiai program, a helyi tantervvel és szakmai
programmal együtt a mindennapi oktató-nevelő munka valós alapját képezi.
Az intézményi és szakmai munkaközösségi munkatervek részletesek, jól illeszkednek az
iskolai célkitűzésekhez.
Az iskola helyi tanterve összhangban áll a pedagógiai programban megfogalmazott
pedagógiai célokkal, az azokból levezetett feladatokkal, abban jól megjelenítették
intézménytípusnak és a képzési arculatnak megfelelő sajátosságokat is. Valamennyi képzési
típusra meghatározták az egyes tantárgyak évfolyamonkénti, heti- és éves óraszámait, a
tantárgyi célokat, feladatokat, a fejlesztési követelményeket, ezeket a gyakorlatban
alkalmazzák.
Célszerű lenne a szakközépiskola 9. és 10. évfolyamára meghatározott óraszámok
átdolgozása annak érdekében, hogy a tanulók kötelező heti óraszámába (27,5 óra/hét)
„beleférjenek” a szakmai orientációs órák is, különösen azon képzéseknél, ahol ezen
óraszámok a szakmai képzés idejébe beszámításra kerülnek.
Az intézmény szakmai programjában meghatározott óratervek biztosítják a szakképesítések
központi
programjában
meghatározott
óraszámok
valamint
a
szakmai
és
vizsgakövetelmények teljesítését, az elmélet és gyakorlat előírásoknak megfelelő arányát.
Az intézmény szakmai programjában meghatározott tananyagegységek tartalma megfelel a
szakképesítések központi programjában meghatározottaknak, biztosítja az egyes
követelménymodulok teljesítését.
A jól felszerelt és korszerű tanüzem a felkészült szakoktatókkal fontos és biztos garanciája a
magas színvonalú gyakorlati szakképzésnek.
A tantárgyfelosztás igazodik a helyi tantervben meghatározott óraszámokhoz.
Az iskola nem lépi túl a közoktatási törvényben biztosított, a kötelező és nem kötelező
foglalkozásokra rendelkezésre álló órakeretet.
Az iskola a közoktatási törvényben biztosított órakeretet döntően az óraterv szerinti
tanórákra illetve csoportbontásra fordítja, a tanórán kívüli foglalkozásokra fordított órák
száma ebben tanévben csak heti 8 óra.
A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból, az intézménytípusra
illetve az intézményre vonatkozó elvárásaiból az iskola meghatározta saját intézményi céljait
és feladatait, elkészítette intézkedési tervét.
Az intézményi minőségirányítási program összhangban van Szombathely Megyei Jogú város
minőségirányítási programjával.
Az intézményben kidolgozták a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus
munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének rendszerét, amelyet a
gyakorlatban is alkalmaznak.
A teljes körű nyitott önértékelést négyévente végzi el az intézmény. Az elmúlt tanévben már
a Savaria TISZK minőségfejlesztési tevékenysége keretében végezték el ezt a munkát.
Az intézményben folyó minőségfejlesztő munkát leginkább a támogató csoport végzi Balogh
Csaba tanár szakszerű irányításával.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően sor került az intézmény minőségirányítási
programjában megfogalmazott célok és feladatok megvalósításának értékelésére is.
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Az intézmény a pedagógiai programjában meghatározott céloknak megfelelően kiemelt
hangsúlyt helyez személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokra, a
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységekre, a
tanulók szociális hátrányainak enyhítésére.
Sajnálatos módon az intézményben (is) évről évre növekszik a hátrányos és halmozottan
hátrányos, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók létszáma. Ugyancsak növekszik a sajátos nevelési igényű tanulók létszáma,
akiknek egyéni fejlesztését – a szakértői vélemények alapulvételével – az Aranyhíd
Nevelési-Oktatási Integrációs Központban végzik.
Az SNI tanulók az intézményben integrált nevelésben vesznek részt.
Az esélyteremtés érdekében végzett az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse – Skriba
Lászlóné – koordinálja nagy hozzáértéssel.
Az intézmény 2010/11-es tanévre vonatkozó ifjúságvédelmi tevékenységet szabályozó
működési programja is alapos, a tanulók körében végzett részletes felmérés alapján
határozza meg az aktuális feladatokat.
Az intézmény szakmai mutatói az alábbiakról tanúskodnak:
• az iskola tanulóinak átlageredménye a 3,3-es átlag körül mozog, a bukások száma
pedig csökkenő tendenciát mutat
• az iskolában néhány tanév alatt sikerült a lemorzsolódott tanulók arányát a kb. 4 %os szintről 1,4 százalékra csökkenteni
• az érettségi és szakmai vizsgák eredményei jók, igazodnak a tanulók év végi
eredményeihez
• az intézményben emelkedő tendenciát mutat a tanulói hiányzások számának
alakulása
• A kompetenciamérés eredményei azt mutatják, hogy a szakközépiskolában az
országos átlag körül, a szakiskolában az országos átlag felett teljesítettek a tanulók
az elmúlt években mindkét vizsgált területen. 2008-ról 2009-re viszont csökkent a
tanulók eredménye mindkét iskolatípusban.
• az iskola versenyeredményei kiemelkedőek, a különböző országos szakmai és
tanulmányi versenyeken évek óta nagyon sikeresen szerepelnek az iskola tanulói
• az iskola évtizedekre visszanyúló nemzetközi kapcsolatai jól szolgálják az iskolai
oktató-nevelő munkát.
Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium – jól felkészült, tapasztalt
vezetők irányításával – színvonalasan végzi szakmai munkáját.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégiumban végzett törvényességi
ellenőrzés összegzéseként megállapítható, hogy az előzetesen önellenőrzésre kiadott
tájékoztató anyagnak köszönhetően alaki, formai hiányosság csak minimális volt. A
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. A belső ellenőrzési rendszer szakmai és pénzügyi vonatkozásban
tervszerűen, körültekintően, valamennyi területre kiterjedően működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Az iskola jogszerű működését támasztja alá az is, hogy törvényességi kérelem, fegyelmi
eljárás a vizsgált időszakban nem volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű. A
pedagógus munkaköri leírások „névhez kötésére” megtettük módosító javaslatunkat az
iskolavezetés felé.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.

.
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Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Az intézményben szerzett személyes tapasztalat és az átvizsgált dokumentumok alapján
megállapítható, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott legfontosabb célok,
feladatok gyakorlati megvalósulása biztosított az intézményben.
A szakmailag jól kidolgozott pedagógiai program, a helyi tantervvel és szakmai
programmal együtt a mindennapi oktató-nevelő munka valós alapját képezi.
Az intézményi és szakmai munkaközösségi munkatervek részletesek, jól illeszkednek az
iskolai célkitűzésekhez.
Az iskola helyi tanterve illeszkedik a pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai
célokhoz, az azokból levezetett feladatokhoz. Abban megjelenítették intézménytípusnak és a
képzési arculatnak megfelelő sajátosságokat is. Valamennyi képzési típusra meghatározták
az egyes tantárgyak évfolyamonkénti, heti- és éves óraszámait, a tantárgyi célokat,
feladatokat, a fejlesztési követelményeket, ezeket a gyakorlatban alkalmazzák.
Az iskola jól integrálta képzési rendszerébe a 2007-től ott működő Illés Béla Labdarúgó
Akadémiát.
A nyelvi előkészítő osztályra megfogalmazott célkitűzések gyakorlati megvalósulását
bizonyítják az érintett tanulók jó előrehozott érettségi vizsgaeredményei is.
A pedagógiai programban meghatározott célkitűzések megvalósulását nem csak az órarend
szerinti órák, hanem a tanórán kívüli foglalkozások is jól szolgálják. A különböző
felzárkóztató és tehetségfejlesztő foglalkozásokra, verseny és vizsgafelkészítésekre,
sportköri tevékenységre heti 56 órát fordít az intézmény.
Célszerű lenne az óratervek átdolgozása annak érdekében, hogy a tanulók heti kötelező
óraszáma ne haladja meg a 27,5 órát a szakközépiskola és a szakiskola 9. és 10.
évfolyamán.
Az intézmény szakmai programjában meghatározott óratervek biztosítják a szakképesítések
központi
programjában
meghatározott
óraszámok
valamint
a
szakmai
és
vizsgakövetelmények teljesítését, az elmélet és gyakorlat előírásoknak megfelelő arányát.
Az intézmény szakmai programjában meghatározott tananyagegységek tartalma megfelel a
szakképesítések központi programjában meghatározottaknak, biztosítja az egyes
követelménymodulok teljesítését.
A gyakorlati képzés iskolában biztosított feltételei, a külső gyakorlati képzőhelyekkel fennálló
jó kapcsolat és a felkészült szakoktatók fontos és biztos garanciái a magas színvonalú
gyakorlati szakképzésnek.
A tantárgyfelosztás igazodik a helyi tantervben meghatározott óraszámokhoz.
A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból, az intézménytípusra
illetve az intézményre vonatkozó elvárásaiból az iskola meghatározta saját intézményi céljait
és feladatait, elkészítette intézkedési tervét.
Az intézményi minőségirányítási program összhangban van Szombathely Megyei Jogú város
minőségirányítási programjával.
Az intézményben folyó minőségfejlesztő munkát leginkább a támogató csoport végzi.
Kidolgozták a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak teljesítményértékelésének rendszerét, amelyet a gyakorlatban is
alkalmaznak.
Az iskola bekapcsolódott a SAVARIA TISZK minőségfejlesztési tevékenységébe, több
feladatot már ennek keretében végeztek el.

22

A hatályos jogszabályoknak megfelelően sor került az intézmény minőségirányítási
programjában megfogalmazott célok és feladatok megvalósításának értékelésére is.
Az intézmény a pedagógiai programjában meghatározott céloknak megfelelően kiemelt
hangsúlyt helyez személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokra, a
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységekre, a
tanulók szociális hátrányainak enyhítésére.
Sajnálatos módon az intézményben (is) évről évre növekszik a hátrányos és halmozottan
hátrányos, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók létszáma. Ugyancsak növekszik a sajátos nevelési igényű tanulók létszáma,
akiknek egyéni fejlesztését – a szakértői vélemények alapulvételével – az Aranyhíd
Nevelési-Oktatási Integrációs Központban végzik.
Az SNI tanulók az intézményben integrált nevelésben vesznek részt.
Az esélyteremtés érdekében végzett munkát az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse –
Horváth Krisztina – koordinálja.
Az intézmény 2010/11-es tanévre vonatkozó ifjúságvédelmi tevékenységet szabályozó
működési programja is alapos, a tanulók körében végzett részletes felmérés alapján
határozza meg az aktuális feladatokat.
Eredményes az a mentorprogram, amit a hátrányos helyzetű, tanulási problémákkal
rendelkező, nehezen beilleszkedő szakiskolás tanulók támogatására hoztak létre az
intézményben.
Az intézmény szakmai mutatói az alábbiakról tanúskodnak:
• az iskola szakközépiskolai tanulóinak átlageredménye a 3,2-es, a szakiskolai
tanulóké a 2,7-es átlag körül mozog, a bukások száma pedig a szakközépiskolában
csökkenő tendenciát mutat, a szakiskolában évente változó
• az iskolában a lemorzsolódott tanulók aránya alacsony
• az érettségi és szakmai vizsgák eredménye a tanulók többségénél igazodik év végi
eredményekhez, ugyanakkor viszonylag magas a sikertelenül vizsgázók száma is
• az intézményben emelkedő tendenciát mutat a tanulói hiányzások számának
alakulása, kirívóan magas a szakiskolai osztályokban (különösen az igazolatlan
hiányzások száma magas)
• A kompetenciamérés eredményei azt mutatják, hogy 2008-ról 2009-re a
szakközépiskolában javultak, a szakiskolában romlottak a tanulók eredményei
mindkét vizsgált területen
• az iskola versenyeredményei kiemelkedőek, a különböző országos szakmai és
tanulmányi versenyeken évek óta nagyon sikeresen szerepelnek az iskola tanulói
• az iskola kialakult nemzetközi kapcsolatai jól szolgálják az iskolai oktató-nevelő
munkát.
A Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégium – jól felkészült, tapasztalt vezetők irányításával – jó színvonalon végzi szakmai
munkáját.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégiumban végzett törvényességi ellenőrzés összegzéseként megállapítható, hogy az
előzetesen önellenőrzésre kiadott tájékoztató anyagnak köszönhetően alaki, formai
hiányosság csak minimális volt. A 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. A belső ellenőrzési rendszer szakmai és pénzügyi vonatkozásban
tervszerűen, körültekintően, valamennyi területre kiterjedően működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanév során hat fegyelmi tárgyalást tartottak. Három alkalommal éltek a „szigorú
megrovás” fokozattal és háromszor róttak ki „megrovást”, ezek ellen fellebbezés nem
érkezett.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű. A
közalkalmazotti nyilvántartással kapcsolatos – külön fenntartói intézkedést nem igénylő –
észrevételeinket már a helyszíni ellenőrzéskor közöltük az iskolavezetéssel, kérve az
azonnali intézkedést.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.
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Nagy Lajos Gimnázium
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
A szakértői vizsgálat összegzéseként a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium szakmai
munkájának eredményességéről és színvonaláról a következő megállapítások tehetők
•
•
•

•

•

•

Az intézmény nevelő-oktató munkáját a módosított NAT, és Közoktatási törvény
alapján végzi. A működést szabályozó módosított helyi dokumentumokkal teljes
körűen rendelkezik.
A működés személyi és tárgyi feltételei adottak a beiskolázási lehetőségei hosszú
távon biztosítottak.
Nevelő-oktató munkájukat tartalmában és rendszerében jól felépített pedagógiai
program alapján végzik. A program napi gyakorlatba való alkalmazásának
megvalósítása felkészült pedagógusokkal, szakszerű és hozzáértő vezetés és
irányítás mellett a belső kulcsfolyamatok folyamatos ellenőrzésével történik.
Az intézmény kiváló eredményeket ért el a tehetséggondozás és fejlesztés területén.
Ennek hatására a felsőoktatási intézményekbe való beiskolázás és a tanulmányi
versenyeken nyújtott teljesítmények tekintetében eredményei országosan is
kiemelkedők.
A Minőségirányítási program megfelel az ÖMIP elvárásainak és követelményeinek.
Az IMIP alkalmas az intézmény minőségi munkájának szervezésére, irányítására és
koordinálására. A programban meghatározott feladatok végrehajtása, a tervezés, a
működés folyamat szervezése, a partner igények felmérése, a pedagógusok
értékelése, a tevékenységek dokumentálása nagyrészt megvalósult.
A szakmai eredményesség mutatói is a nevelő-oktató munka sikerességét igazolják.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban a nevelőoktató munka szinte valamennyi területén tervszerű, tudatos, eredményes és színvonalas
tevékenység folyik. Munkájukhoz további eredményeket és sikereket kívánok.
Néhány szakértői javaslat a munka minőségének javítása érdekében:
•
•
•
•
•
•

Az intézmény fordítson nagyobb figyelmet a szakmai pályázatok kihasználásának
lehetőségére.
Keressenek lehetőséget arra, hogy minden tanulójuk legalább 2 éven keresztül
tanuljon informatikát.
Az igény és elégedettségi szint mérésére a külső partnerek esetében is kerüljön
sor.
A mérések eredményeit a Szülői Munkaközösséggel minden esetben ismertessék.
Nagyobb figyelmet fordítsanak minőségirányítási program végrehajtása során a
tevékenységek részletes dokumentálására.
Tegyenek hatékony intézkedéseket a mulasztások számának csökkentése
érdekében.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
Nagy Lajos Gimnáziumban végzett törvényességi ellenőrzés összegzéseként
megállapítható, hogy az előzetesen önellenőrzésre kiadott tájékoztató anyagnak
köszönhetően alaki, formai hiányosság csak minimális volt. A 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. A belső ellenőrzési rendszer szakmai és pénzügyi vonatkozásban
tervszerűen, körültekintően, valamennyi területre kiterjedően működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Az iskola jogszerű működését támasztja alá az is, hogy törvényességi kérelem, fegyelmi
eljárás a vizsgált időszakban nem volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.
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Oladi Általános Művelődési Központ
Szakmai ellenőrzés:
SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÁS:
Az OLADI ÁMK pedagógiai és művelődési programja szakszerűen felépített, a napi
gyakorlattal összefüggésben áll. A program az iskolai nevelés-oktatás helyzetének
elemzésén alapul, az intézmény hagyományait követi, megfelel a közoktatási törvény
előírásainak, az intézmény pedagógiai koncepcióját, stratégiáját határozza meg és
körvonalazza az ezzel összhangban álló helyi tanterv alapjait is.
A vizsgálat során tapasztaltam, hogy az intézmény minőségirányítási programja az
önkormányzati minőségirányítási programra épül. A programban megfogalmazott célokat
évente értékelik, a fejlesztő javaslatokat a következő tanév feladatainak, céljainak
meghatározásakor felhasználják. Az éves értékelés dokumentációját bemutatták. Az iskola
az ÖMIP-ben és IMIP-ben megfogalmazott minőségcélokat folyamatosan teljesíti.
Az intézmény szakmailag autonóm, megítélése szempontjából döntő jelentőséggel bír az
intézményi stratégia, amely leghangsúlyosabban a pedagógiai és művelődési programban
jelenik meg. Meglátásom szerint, az intézmény eredményeire közvetlen befolyást
gyakorolnak annak vezetői, illetve a vezetés minősége.
A közoktatási intézmény életében a legnagyobb hangsúly a folyamatokra, kiemelten a
pedagógiai folyamatokra esik. Ezek vizsgálatát és értékelését a pedagógiai és művelődési
programhoz viszonyítottam. Megállapítottam, hogy a korszerű szervezési módok
alkalmazása gyakori, a módszertani kultúra gazdag, a motiválás eredményes, a
pedagógusok tevékenysége nemcsak a tanórán, hanem a tanórán kívül is hatékony. A
kiemelt pedagógiai kulcsfolyamatok a dokumentumok szintjén kiemelt figyelmet kapnak, a
napi gyakorlatban a terveknek megfelelően megvalósulnak. A három intézményegység
hagyományait, értékeit az Oladi ÁMK tovább őrzi és ápolja.
Az Oladi ÁMK szakmai ellenőrzésére irányuló szakértői munka elsődlegesen az intézmény
szakmai tevékenységét, a hivatalos iskolai dokumentumokban megfogalmazott célok, és
feladatok gyakorlati megvalósítását vette számba. Az iskolavezetés, a nevelőtestület a
kitűzött célok megvalósításának eléréséért munkálkodik. Az intézmény pedagógiai
programjában meghatározott célok, feladatok összefüggésben állnak a napi pedagógiai
gyakorlattal, tevékenységrendszere összefügg Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának minőségelvárásaival. A tevékenységek nyomon követhetők, az
eredményesség jól tükröződik.
A szakértői vizsgálat során megállapítottam, hogy az iskola pedagógiai tevékenysége,
nevelő-oktató munkájának irányvonala megfelelő, összhangban áll az országos
oktatáspolitikai irányelvekkel, a város oktatáspolitikai koncepciójával.
Az Oladi ÁMK-ban a szakértői ellenőrző és értékelő munka alapján az intézmény erősségeit
és a fejlesztendő területeket a következők szerint összegeztem:
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Erősségek
Szakmailag
felkészült,
sokoldalúan
képzett, gyerekeket szerető, innovatív
nevelőtestület
Elkötelezett, nyitott vezetés, kiváló
szakmai irányítás
Jó infrastrukúra (uszoda, tornaterem,
könyvtár, zöldövezet, sportpályák, stb.),
szép környezet, jól felszerelt intézmény
Korszerű
ruhaipari
tanműhely
működtetése
Új módszerek alkalmazása, projektnapok
szervezése
Bővülő szakmai és külföldi kapcsolatok
A fenntartóval való jó kapcsolat
Intézményi átjárhatóság biztosítása, 12
évfolyamos iskola
Tehetséggondozás
Gyermekközpontúság
Eredményes pályázati tevékenység
Intézményi
hagyományok
ápolása,
megőrzése
Környezeti nevelés
Speciális képzési lehetőségek biztosítása
Két tannyelvű oktatás bevezetése
Az informatikai oktatás erősítése, webgazdasági szakközépiskola indítása
Az idegen nyelv, az informatika és a
művészeti nevelés hatékonysága
Speciális
sportolási
lehetőségek
biztosítása
Közművelődési
programok
helyben
történő szervezése
Minőségbiztosítási rendszer működtetése
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o
o
o
o
o
o

28

Fejlesztendő területek
Tárgyi felszereltség-, az épület állagának-, az
udvar állapotának javítása
Az elavult informatikai eszközpark fejlesztése
az általános iskolában
A gördülékeny információáramlás kiépítése,
működtetése
Eszközállomány
fejlesztése,
az
új
taneszközök folyamatos beszerzése
A pedagógiai és művelődési programban a
javasolt kiegészítések végrehajtása
A kompetenciamérés eredményeinek javítása
a középiskolában
Pedagógus továbbképzésekhez a pénzügyi
fedezet biztosítása
Az intézmény tanuló megőrző képességének
fejlesztése
A szakképző iskola tevékenységének
reklámozása
Az intézményegységek közötti együttműködés
mind teljesebbé tétele
A szakmai munka folyamatos megújítása
Intézményi programok összehangolása
Tanulók neveltségi szintjének emelése
A nagyszámú, gyenge képességű tanuló
fejlesztése, felzárkóztatása a középiskolában
Az iskolai közösség további fejlesztése
A tanulókban az egészséges életmód
igényének és képességének kialakítása

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
Az Oladi Általános Művelődési Központ működése az önellenőrzési beszámoló és a
helyszínen végzett ellenőrzés tapasztalata alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak és az
alapító okiratban foglaltaknak.
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre álltak,
aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a jogszabályi
előírásoknak megfelelő. A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen,
gondosan vezetik. A belső ellenőrzési rendszer szakmai és pénzügyi vonatkozásban
tervszerűen, körültekintően, valamennyi területre kiterjedően működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű. A
feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére felkértük az intézmény vezetését.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.
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