2008/2009. tanév
Margaréta Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Margaréta óvoda felvállalt értékrendje talán egyszerűnek tűnik, mégis megnyerő!
Szeretnék, hogy segítségükkel a hozzájuk járó gyermekek természetes módon élhessék át a
gyermekkor szépségeit, vagy nehézségeit.
A program megvalósításához fontos a nevelés színtere, az óvoda épített és
természetes környezete. Élnek a környezet adta lehetőségekkel, hiszen gyermekeik
esztétikus, rendben tartott udvarrészen játszhatnak, melyeket természetesen folyamatosan
újítani, karbantartani, fejleszteni kell. Az óvoda vezetője igyekszik a lehetőségekhez mérten
az épületet is szépítgetni, nagy feladata az állagmegóvás, melyet nagy odaadással végez.
Nevelési programjukban sokrétű feladatot oldanak meg. Még több eredményt
tudnának felmutatni, ha a művészetek eszközeivel való nevelést természetes módon
beépítenék e rendszerbe, hiszen az óvodapedagógusok nagy affinitással rendelkeznek e
téren. Áldozatos munkájukban nagy segítséget jelentene a zene, a képzőművészet ereje,
mely csak „Tiszta Forrásból„ fakad!
Figyelembe veszik a különböző szülői igényeket is, így az intézmény szervezett
úszótanfolyamot az Oladi Művelődési Központban, a gyermektánc tanfolyam nagy sikert
aratott.
Szerveztek bábszínház látogatásokat, 55 gyermeknek volt bérlete, s nem
feledkeztek meg a téli sportokról sem, hiszen korcsolyázni is mehettek gyermekeik.
Az óvoda éves beszámolójából látható, hogy mennyi program várja a kicsiket ebben
az óvodában. Igazán figyelemre méltó a nevelőtestület sokrétű, a gyermeki igényt kielégítő
munkája.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A törvényességi ellenőrzés tapasztalata alapján elmondható, hogy az intézményben az
előírásokat betartják.
Az intézményben valamennyi kötelező tanügy-igazgatási nyomtatvány megtalálható.
Vezetésük 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.
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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Maros Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Maros óvoda felvállalt kiemelt nevelési területe a mozgás, és a környezeti nevelés.
Milyen egyszerűnek tűnő, mégis milyen összetett, hiszen alapkészségeket fejlesztő komplex
nevelési terület.
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, s
tanácsokkal igyekeztem segítséget adni a még tudatosabb szervezéshez. Az óvoda
vezetője igyekszik a lehetőségekhez mérten az épületet is szépítgetni, minden igényt
kielégítő öltöző berendezésük van. Nagyszerű lehetőség nyílik a mozgásra az épületben
kialakított tornaszobában, melynek mozgásfejlesztő eszközökkel való felszereléséről
folyamatosan gondoskodnak.
Az óvoda kollektívája igyekszik kihasználni a meglévő lehetőségeket, a minőségi
munkára való törekvésük 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.
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nevelési programjukban vállalt
kötelezettségeiket teljesítsék: a hozzájuk járó gyermekek felkészülve indulhassanak az
iskolába

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A törvényességi ellenőrzés tapasztalata alapján elmondható, hogy az intézményben a
törvényi előírásokra nagy gondot fordítanak, azokat maradéktalanul igyekeznek betartani.
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.
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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Szűrcsapó Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Szűrcsapó óvoda szakmai látogatásakor egyértelműen kiderült számomra, hogy a
vezető innovatív szellemben, a változtatás és változás igényével nagy szakmai
kompetenciával vezeti az intézményt.
Helyi programjuk szellemében arra törekszenek, hogy a gyermekek környezettudatos
fejlesztéséhez, neveléséhez rendelkezzenek minden olyan eszközzel, feltételrendszerrel,
ami joggal elvárható. Egy komplex tehetséggondozó program segítségével még
hatékonyabban tudnák a gyermekeik egyéni képességeit javítani, fejleszteni, hiszen
rendelkeznek ehhez minden feltétellel.
Igyekeznek minden olyan pályázati lehetőséget megragadni, amely segítheti szakmai
munkájukat. Jó példa erre jelen pályázatuk az intézmény teljes felújítására, amely igazán
méltó körülményeket biztosít majd az ide járó gyermekeknek.
Színvonalas rendezvényeik méltán váltanak ki elismerést szűkebb, és tágabb
környezetükben.
A nevelőtestület szakmai igényessége, kitartása, innovatív képessége példa
lehet mások számára is!

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A törvényességi ellenőrzés tapasztalata alapján elmondható, hogy az intézményben a
törvényi előírásokat betartják.
Az intézményben valamennyi kötelező tanügy-igazgatási nyomtatvány megtalálható.
Vezetésük a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.
A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény alapdokumentumai
formailag és tartalmilag megfelelőek, elfogadásuk törvényessége megállapítható,
hatályosságuk egyértelmű.
Az intézmény iratkezelése megfelelő színvonalú. Az iratokat az előírások szerint tárolják,
rendelkeznek Iratkezelési szabályzattal.
A munkaügyi dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában
készültek.
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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Vadvirág Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Szombathelyi Vadvirág Óvoda szakértői vizsgálata során sikerült betekintenem az
intézmény dokumentumaiba. Látogatásom során kialakult egy átfogó kép az óvoda
nevelőmunkájáról, hatékonyságáról, gyermek megtartó képességéről.
ERŐSSÉGEK
Megfelelő tárgyi feltételek

JAVASLAT MÓDOSÍTÁSRA
Általános Hetirend kidolgozása a nevelési
programban
Az óvoda nevelési programja összefügg a
Akadálymentesítés kiépítése
napi gyakorlattal
(esélyegyenlőség)
a pedagógiai célok szoros összefüggésben Programban a fejlődés jellemzőit
vannak a minőségi célokkal, valamint a konkrétabban, megfoghatóbban
gyakorlati megvalósítással.
fogalmazzák át, így lehet reálisan mérni a
gyermekek kimeneti szintjét.
Magasan képzett nevelőtestület
Erős gyermekvédelmi munka
Minőségirányítási rendszer megfelelő
működtetése
Megfelelő gyermekmegtartó képesség,
kiegyensúlyozott nevelőmunka
A Vadvirág Óvoda működéséről összességében nagyon kedvező tapasztalatot szereztem. A
pedagógiai munka magas színvonalú, az óvodai élet jól szervezett. A törvényi elvárásoknak
megfelelnek. Az óvoda vezetője kiválóan irányítja a szervezetet, ennek köszönhetően évről
évre javulnak a nevelési eredmények, fejlődnek a személyi és tárgyi feltételek.

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.
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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Bercsényi Miklós Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Bercsényi
Miklós
Általános
Iskolában
folytatott
szakmai
munka
eredményességének vizsgálata arra irányult, hogy a fenntartó meggyőződhessen
intézményének szolgáltatásairól, a szakmai munka hatékonyságáról, színvonaláról.
Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvek szellemében, a célok
hatékony megvalósítása érdekében folyó nevelő-oktató tevékenység kimagasló
szakmai színvonalon, példamutató nevelőtestületi innovációval valósul meg, mely
összhangban áll az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazottakkal.
Az egyes pedagógiai területek – esélyteremtés, integrált nevelés, differenciált
fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egészségnevelés, beiskolázás,
továbbtanulás,
tanulómegőrző
képesség,
iskola
támogató
rendszere,
kapcsolatrendszer, intézményi pályázatok – céltudatos tervezéssel, átgondolt vezetői
támogatással, eredményesen szolgálják a tanulóifjúság személyiségfejlődését,
szellemi, erkölcsi és testi épülését.
Az intézményi minőségirányítási program célja, hogy biztosítsa a közoktatási
intézmény szakszerű, eredményes és törvényes működését, valamint, hogy a fenntartó
által
megfogalmazott
feladat-ellátási
rendszerbe
megfelelő
színvonalon
bekapcsolódjon.
Az önkormányzati minőségirányítási programban megfogalmazott fenntartói
elvárásokat az intézmény kiválóan teljesítette. A mindennapi gyakorlatba beépültek a
fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatok, azok célszerű, az új kihívásoknak
megfelelő, magas minőséget képviselő megoldásai.
A közoktatási intézmény a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 23. pontja
alapján megfogalmazottaknak megfelel:
„minőségirányítás az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény
folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének
egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülők, a pedagógusok, valamint a fenntartó,
továbbá a munkaerő-piac igényeinek kielégítése céljából.”
A részletes szakmai elemzés alapján megállapítható, hogy a Bercsényi Miklós
Általános Iskolában folyó nevelő-oktató tevékenység az iskolahasználók által elvárt
szakmai igények kielégítését szolgálja, a hatályos jogszabályoknak megfelel, valamint
az alapdokumentumokban lefektetett célok megvalósítása érdekében működik.
A Bercsényi Miklós Általános Iskolában folytatott innovatív vezetői irányítás, a
kiváló
pedagógiai
munka
és
a
kiemelkedő
színvonalon
működő
minőségbiztosítási rendszer szervesen illeszkedik Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzatának közoktatási rendszerébe és megfelel a fenntartó által
megfogalmazott elvárásoknak.
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Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Bercsényi Miklós 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,
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás és súlyos tanulói baleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.

6

Derkovits Gyula Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Derkovits Gyula Általános Iskola a vizsgált 2007/2008-as tanévben oktató-nevelőmunkáját
szakmai szempontból a vonatkozó közoktatási jogszabályok, a fenntartó által hozott
helyi rendeletek, határozatok alapján, valamint az ezek figyelembe vételével alkotott,
tartalmilag és formailag kiemelkedően és pontosan kimunkált, helyi, intézményi
dokumentumok gyakorlati munkára való fordításával végezte.
Az intézmény munkája – amint azt az iskolát bemutató részben leírtam – a szociokulturális
környezetből adódóan rendkívül összetett. E kihívásoknak az iskola vezetése és
nevelőtestülete tudatos felkészüléssel, tervezéssel, a minőségügy közoktatásban való
megjelenésének kezdete óta annak előnyeit felismerve és kihasználva kiemelkedő
színvonalon felel meg. Ezt támasztja alá a tanulómegtartó képesség területén mutatkozó
egyenletesség, a jó kihasználtság, az intézmény iránti érdeklődés töretlensége
Az intézmény pedagógiai programja a napi munka gyakorlatában megvalósul, az
intézmény stratégiai és taktikai elképzeléseit jól bontja le az iskola vezetése a feladatok
szintjére. Gondoskodnak az elvégzett munka eredményességének értékeléséről,
korrekciójáról, fejlesztéséről és elismeréséről az átlátható és megvalósítható szabályok,
követelmények alapján.
Kiterjedt kapcsolatrendszert működtetnek, pályázati tevékenységük kiemelkedő, ami
hasznosul az intézmény, elsősorban az odajáró gyermekek nevelési-oktatási feltételeinek
javításában, elismerése megmutatkozik az iskolahasználók elégedettségében.
A szakmai ellenőrzés alá vont intézmény teljes tevékenységi rendszere arra a tanulói
összetétel által reprezentált, valós iskolára irányul, amely négy évtized alatt sikeresen
értelmezte a lakótelepi elhelyezkedésből adódó küldetését, s a negatív demográfiai
jelenségek mellett is tartja pozícióit. Ebben a mindenkori – így a jelenlegi iskolavezetésnek is
– nagy szerepe volt/van. A személyes adottságok mellett a magas szintű vezetéselméleti
ismeretek elsajátításának és gyakorlati alkalmazásának, s a közoktatás-politika különböző
színterein szerzett tapasztalatoknak és gyakorlatnak is nagy szerepe van.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Derkovits Gyula 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,
adminisztráltan működik.
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Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban nem
volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.
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Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és AMI szakmai ellenőrzésére irányuló szakértői
tevékenység elsődlegesen az intézmény szakmai tevékenységét, 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 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.
Az intézmény kiforrott képzési arculattal rendelkezik és a partneri igényeknek megfelelően,
szélesíti azt. Az iskola nevelési elveiben prioritásként szerepel gyermekközpontúság.
Biztosítani kívánják a tehetségek fejlesztése mellett 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 eszközök- és felszerelések teljes körű
megléte.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 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,
adminisztráltan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
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Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban nem
történt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.
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Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola tevékenysége, oktató-nevelő munkája
jól illeszkedik Szombathely város szakképzési, szakközépiskolai képzési rendszerébe. Az
általa kínált szakmák, szakterületek biztosítják az iskola kihasználtságát, működését, de nem
jelentenek konkurenciát a város többi hasonló kategóriájú iskolája számára. Az iskola
közösségének tevékenységét jól minősíti a hozzáadott érték nagysága. Viszonylag gyenge
előképzettségű gyerekekből, diákokból kell a munka világa számára jó szakembereket
biztosítani. A szüntelen fejlődő, képzettségben, képességben, kompetenciákban erősödő
nevelőtestület bizonyára meg fog birkózni a jövőbeni feladatokkal is. Az iskola eddigi
eredményei tiszteletre méltóak, jövőbeni sikerei pedig a közösség tevékenységében
rejlenek.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Hefele Menyhért Szakképző Iskola működése az önellenőrzési beszámoló és a helyszínen
végzett ellenőrzés tapasztalata alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító
okiratban foglaltaknak. A törvényességi ellenőrzés összegzéseként megállapítható, hogy
alaki, formai hiányosságot nem tapasztaltunk.
Az iskola alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre állnak,
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. Tekintettel a tanulói összetételre, az átlagosnál is
nagyobb figyelmet fordítanak a hátránykompenzációra.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.
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Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium munkájáról pozitív kép alakult ki bennem. Az
iskola igazgatója és helyettesei jó irányt szabnak az intézménynek, a tantestület által
készített és elfogadott dokumentumok minőségi munkáról tanúskodnak.
A pedagógiai kulcsfolyamatok mind a dokumentumok, mind a napi gyakorlat szintjén kiemelt
figyelmet kapnak. A félévi és az év végi tantestületi értekezleten elhangzó beszámolók
tükrözik, hogy az iskola ez irányú tevékenységét az elvárt módon teljesíti, a mindennapi
gyakorlatban is különös figyelmet fordítanak arra, hogy az iskola megtartsa a városban
kivívott szerepét, őrizze értékeit, s megfelelő válaszokat találjon a megújuló kihívásokra. Jó
színvonalon felel meg a szűkebb környezet társadalmi elvárásainak, minőségi szolgáltatást
biztosít az igénybevevők számára. Kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvek és az
informatika oktatására, valamint a pedagógiai programban fontosként megjelenített nevelési
területek céljainak megvalósítására. Ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy Szombathely
iskolaváros jellegét erősítse.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Kanizsai Dorottya Gimnázium működése az önellenőrzési beszámoló és a helyszínen
végzett ellenőrzés tapasztalata alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító
okiratban foglaltaknak. A törvényességi ellenőrzés összegzéseként megállapítható, hogy
alaki, formai hiányosságot nem tapasztaltunk.
Az iskola alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre állnak,
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.
Az iskolában a törvényességi ellenőrzés során nem tapasztaltunk a közoktatási intézmények
működését szabályozó jogszabályi előírásokba ütköző eljárást.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.
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Kereskedelmi és Vendéglótói Szakképző Iskola és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
Tudjuk, hogy egy iskolát sokféle szempont szerint lehet újra és újra mérlegre tenni. A
legkülönfélébb módon készíthetők kimutatások és statisztikák akár diákok teljesítményéről, a
hozott és hozzáadott értékről is. Grafikonokban megjeleníthetők az eltérő képességek
hónapra- félévre-évre vetített fejlődése. Óriási kísértésnek van kitéve minden tanár és
minden iskola, hiszen mérik a teljesítményt, értékelik a közreműködő személyeket.
Rangsorokat állítanak fel.
A Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium-ban tett látogatásaim során
megtapasztaltam, hogy az ott élő közösséget elsősorban az egyes ember tisztelete járja át.
Eredményes oktató-nevelő munkájuk alapja a tanárok és diákok közötti bizalom és
összetartozás. Ez pedig feltételezi, hogy a tanárok-nevelők között embertársi kapcsolat
létezik, hiszen csak így lehet felébreszteni a növendékekben a közösség iránti érzéket.
Éppen ma, a közöny világában fontos, hogy az egymás iránti érzékenység és felelősség ne
vesszen ki kapcsolatainkból. Mindennek garanciáját láttam az új igazgató, valamint az őt
egy emberként támogató közvetlen munkatársak és pedagógus kollégák személyében.
Minden iskola valamiképpen kínálatot jelent környezete számára. Feszítő kérdés: Vajon az
emberi minőség gondolata eltűnik-e, vagy vannak/ lesznek-e szigetek, amelyek egy kívülről
irányított piacorientált társadalomban a belülről irányított embert tekintik eszménynek!? Az
iskola nem magánügy. Minden iskoláért kell, hogy valakik felelősséget vállaljanak. Az iskola
intézmény, követelményrendszerrel, tantervvel, szabály –és szokásrendszerrel. Sok minden
van, ami az iskolában leírható, megfogható, mérhető. A leglényegesebb azonban
mérhetetlen. Akiért az iskola --- ha valóban iskola --- létezik. Ez pedig az ember.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskolában 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.
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A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.
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Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
Az intézmény egyetért és éppen ezért azonosul is a fenntartó által megfogalmazott
elvárásokkal és minden eszközét- lehetőségét mozgósította azok megvalósítása érdekében.
Ennek eredményeként:
A tehetséggondozás tevékenységrendszerének folyamatos fejlesztésével stabilizálta a jó
(kimondhatjuk, hogy kiemelkedően jó) tanulmányi és versenyeredményeit.
A szakmai tárgyak versenyeiben meghatározó országos tényezővé vált, a közismereti
tárgyak közül elsősorban a magyar nyelv- és irodalomhoz, a történelemhez és a
matematikához kapcsolódókban ért el figyelemre méltó eredményeket és helyt állt a sport és
művészeti jellegű vetélkedésekben is.
A nyelvoktatás tartalmát, kínálatát, módszertanát folyamatosan fejleszti, azok eredményeiről
fentebb számot adtunk.
Az iskolai tanulói mérési rendszer igen (egyik- másik területen talán túlságosan is) kiterjedt,
az ehhez szükséges mérőeszközök fejlesztése és korszerűsítése folyamatos, azok
feladatbankba gyűjtése megtörténik, a pedagógusok részére elektronikus úton elérhetők.
A szakképzési struktúra alakításában maximálisan alkalmazkodnak a piaci és a partneri
igényekhez.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban végzett
törvényességi ellenőrzés összegzéseként megállapítható, hogy az előzetesen
önellenőrzésre kiadott tájékoztató anyagnak köszönhetően alaki, formai hiányosság nem
fordult elő. 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.
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A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:

nem javasolunk

Fenntartói szinten:

nem javaslunk.
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