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Hétszínvirág Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi óvoda pedagógiai nevelőmunkájára a szakmai eredményesség, a törvényi
megfelelés jellemző.
Szakértői munkánk során megtapasztalhattuk, 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.
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.
Megállapítható, hogy az óvoda működését szabályozó dokumentumok teljes körűek, a
törvényi előírásoknak megfelelnek, vezetésük naprakész.
A csoportnaplók esztétikusak, saját maguk által tervezettek.
Az alapvető dokumentumokat (ONP, IMIP, Házirend) a törvénynek megfelelően
nyilvánosságra hozták, így mindenki számára betekinthető, elolvasható. A szakmai munka
nem áll összeütközésben az Országos Alapprogrammal, saját készítésű nevelési program
alapján végzik.
Az óvodavezető eddigi munkáját jól tükrözi, hogy az intézményben eltöltött, sok éves óvónői
tapasztalatát beépítse vezetői munkájába, melyet ez alatt a rövid idő alatt, - mióta
megbízása szól, - jól kamatoztatta. Átlátja nehéz helyzetüket, és ahhoz rugalmasan
alkalmazkodik.
Az óvoda által létrehozott, és ápolt, mindig megújuló „Óvodatörténeti emlékszoba” – mely a
múlt értékeivel büszkélkedhet, és 1942-90-ig valamennyi óvodatörténeti dokumentumot
megtalálhatunk benne, – példa értékűen és követendően állhat valamennyi intézményünk
előtt.
Összegzésként megállapítottuk, hogy a Hétszínvirág Óvodában egy tenni akaró, a
gyermekek szociális helyzetét messzemenően jól ismerő közösséget ismertünk meg. A teljes
óvodai nevelés, az óvodai légkör, nevelőmunka arra irányul, hogy minden gyermek
megfelelő irányban fejlődjön.
Munkájukhoz gratulálunk, az elvégzendő feladatokhoz erőt, jó egészséget, és további
sikereket kívánunk.

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 pontos, jól rendszerezett. 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.

Játéksziget Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Játéksziget 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 csapat
építésére. Tevékeny, aktív kollégái a rájuk bízott feladatot felelősségteljesen, megfelelő
szakértelemmel végzik.(Gyermekvédelem, Minőségirányítási csoport vezetése).
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 épülnek
A megfogalmazott elveket megvalósítják a
gyakorlatban
A fenntartói elvárásoknak minden téren
igyekeznek megfelelni, az itt elért eredményeket
visszacsatolják a gyakorlatba.
Partnerközpontú működés színvonala, főként az
óvoda és a család kapcsolata
Magas szintű gyermekvédelmi háló működtetése,
differenciált képességfejlesztés
Aktív, jól képzett nevelőtestület csapatmunkája.

JAVASLAT MÓDOSÍTÁSRA,
TOVÁBBFEJLESZTÉSRE
A gyermekek személyiség lapját az értelmi
nevelés jellemzőinek megfigyelési szempontjaival
bővíteni.
Hetirend módosítása – tevékenységek elosztása
napokra.
Tornaszoba hiánya

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.
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.

Mesevár Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Mesevár Óvoda működéséről összességében nagyon kedvező tapasztalatokat szereztem.
A dokumentumok és az interjú alapján azt a véleményt alakítottam ki, hogy a pedagógiai
munka magas színvonalú, az óvodai élet jól szervezett, a dokumentumok szabályosak és jól
használhatóak. A működés családias légkörű, a nevelés – és gyermekközpontúság, valamint
a képességfejlesztés maximálisan biztosított.
Az óvoda vezetője kiválóan irányítja a szervezetet, ennek köszönhetően évről évre
bizonyítottan javulnak a nevelési eredmények, fejlődnek a személyi és tárgyi feltételek.
Meggyőződésem, hogy az óvoda kiemelt szerepet tölt be Szombathely Város életében,
szellemiségével pozitívan hat a környezetére.
Javaslatom:
Szükségét látom olyan egyedi, a nevelési programhoz és az óvoda arculatához illeszkedő
csoportnapló megalkotásának, használatának, amely által a napi gyakorlat jobban
tervezhető, értékelhető, s mutatja azt a kiváló munkát, amit egyébként az óvoda végez.

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.
A Támogatási szabályzatot javasoljuk aktualizálni.
Az intézmény iratkezelése pontos, precíz. 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
példaértékűen törekszik az állandóan változó törvényi feltételeknek való megfelelésre.
Javasolt intézkedések:
Az ellenőrzés alapján további intézkedéseket az intézmény törvényes működését illetően
nem javaslunk.

Weöres Sándor Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Weöres Sándor Óvoda pedagógiai
eredményesség, a törvényi megfelelés jellemző.

nevelőmunkájára

a

szakmai

Az út, ahol most járnak, sok új lehetőséget nyitott meg számukra: a közös gondolkodás, az
értékek, célok közös képviseletét, a minőségért való felelősséget, az igazi műhelymunkát,
ahol tenni akarnak ezekért a közös feladatokért. Ezen az úton további innovációs célokat és
feladatokat lehetne meghatározni a szakmailag felkészült nevelőtestület számára
hosszútávon.
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.
Az alapvető dokumentumokat (ONP, IMIP, Házirend) a törvénynek megfelelően
nyilvánosságra hozták, így mindenki számára betekinthető, elolvasható. A szakmai munka
nem áll összeütközésben az Országos Alapprogrammal, saját készítésű nevelési program
alapján végzik.
Javaslatunk: egyéni csoportnaplók bevezetése, ajánlatos lenne sajátos rendszerű
csoportnaplót tervezni-szerkeszteni, melyben világosan elkülönülnek a célok, feladatok
melyeket az éves vezetői munkatervből bontanak le.
A csoportnapló a HNP beválás vizsgálatának folyamatát is követhetné, és ezáltal
összehasonlító elemzések készülhetnének.
Az IMIP kiegészítését javasoljuk a törvénynek megfelelő részek kiegészítésével.
Programjukban megfogalmazott tartalmi mondanivaló garantálja, hogy itt minden a
gyermekekért, személyiségük harmonikus fejlődésért történik.
Szakértői munkánk során megtapasztaltuk, hogy az intézmény vezetője lelkiismeretes és
gyermek-centrikus gondolkodással irányítja az óvodát. Szakmai tudása, emberi magatartása
példaértékű kollégái előtt. E pozitív magatartásának köszönhetően ért el vezetése alatt az
óvoda eredményeket, és a szülők megbecsülését.
A nevelőtestület következetességét, tudatosságát tükrözi, hogy az átdolgozott és elfogadott
Helyi Nevelési Programban tovább viszik az elkezdett folyamatokat. A pedagógusok
rendelkeznek a folyamatos fejlesztés képességével, mely lehetővé teszi, hogy az intézmény
sikeresen végrehajtsa hosszú, – közép, – és rövid távú célkitűzéseit, szem előtt tartva a
fenntartói elvárásokat.
Megállapítható, hogy az óvoda működését szabályozó dokumentumok teljes körűek, a
törvényi előírásoknak megfelelnek, vezetésük naprakész.
Összegzésként megállapítottuk, hogy a Weöres Sándor Óvodában egy alkotó, innovatív
közösséget ismertünk meg. A teljes óvodai nevelés, az óvodai légkör, nevelőmunka arra
irányul, hogy minden gyermek megfelelő irányban fejlődjön.
Eddigi munkájukhoz gratulálunk, az elvégzendő feladatokhoz erőt, jó egészséget, és további
sikereket kívánunk.

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.
A Támogatási szabályzatot javasoljuk aktualizálni.
Az intézmény iratkezelése megfelelő színvonalú. Az iratokat megfelelő módon tárolják.
Rendelkeznek Iratkezelési szabályzattal, amely azonban felülvizsgálata szorul.
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.

Gothard Jenő Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szakértői vizsgálat során megállapítottam, hogy az iskola pedagógiai tevékenysége,
nevelő-oktató munkájának irányvonala megfelelő, összhangban áll az országos
oktatáspolitikai irányelvekkel.
Az iskolavezetés, a nevelőtestület a reális 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.
Az iskola gyakorlati munkájában a minőségcélok, a pedagógiai célok, és a célok
megvalósítására irányuló törekvések, valamint ezek érdekében kifejtett tevékenységek
nyomon követhetők, az eredményesség jól tükröződik.
Az intézmény kiforrott képzési arculattal rendelkezik, amelynek a városban hagyománya van,
és a partneri igényeknek megfelelően szélesíti azt. Az iskola nevelési elveiben prioritásként
szerepel személyiségközpontúság.
Fő alapelvük a nyitottság, a tolerancia. Vallják, hogy az iskola a gyermekért van. A tanulók
egyéni képességeinek kibontakoztatása és a személyiség harmonikus, egészséges
fejlődése érdekében szervezik a nevelő-oktató munkát, figyelemmel az egyéni eltérésekre és
az életkori sajátosságokra.
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 meglévő személyi-, tárgyi- és szervezeti feltételrendszerével biztosíthatja a
hatékony nevelő-oktató munkát.
Programjuk megvalósításának alapja a szakmailag felkészült, önmagát permanensen
fejlesztő, megújulni tudó, innovatív, kreatív pedagógus közösség.
Az Gothard Jenő Általános Iskolában a szakértői ellenőrző és értékelő munka alapján az
intézmény erősségei és a fejlesztendő területei a következők szerint összegezhető:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Erősségek
Rendezett, nyugodt, családi házakkal
övezett környezet
Megfelelő
sportolási
lehetőségek,
feltételek
A tanulók létszámának stabilitása
Partneri
elégedettség,
népszerűség,
kedvező iskolakép
Megfelelő intézményi arculat, választási
lehetőségek biztosítása
Művészetoktatásban
való
részvétel
biztosítása
Úszás-vízilabda, tenisz, torna, stb..
biztosítása
Teljes körű szakos ellátottság, szakszerű
oktatás
Sokrétű
szabadidős
tevékenység
szervezése
Városi szintű versenyek, vetélkedők

o
o
o
o

o

o

Fejlesztendő területek
Az
iskolaépület
külső
homlokzati
felújításának tervezése, állag megóvása
Számítástechnikai eszközpark folyamatos
korszerűsítése, elhasználódott gépek
cseréje
Az iskola minőségirányítási programjának
éves értékelése
A sikeres integrálás érdekében a
befogadó osztály létszáma a 20 főt ne
haladja meg és legfeljebb 3 fő SNI-s
tanulót vegyenek fel egy-egy osztályba
A
többletteljesítményt
nyújtó
pedagógusok elismerése
A tanulók fizikai állapotának további
fejlesztése

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

szervezése
Megyei és országos versenyeken elért
eredmények
Méltó
megemlékezés
az
iskola
névadójára
Kulcsfontosságú
minőségcélok
meghatározása
A nevelőtestület nevelési szemlélete
Emelt óraszámú és emelt szintű
tantárgyak oktatása
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált
oktatása
Esélyegyenlőség,
egyéni
bánásmód
biztosítása
A 8. osztályos tanulók továbbtanulási
mutatói, helytállás a középiskolákban
Az iskola jó tanulómegőrző képessége
Az
intézményvezető
biztos
helyzetismerete, kiváló tájékozottsága
tágabb és a helyi pedagógiai folyamatok
rendszerében

A szakértői munkámat, a szakmai ellenőrzést és értékelést az iskolavezetés készségesen
segítette. A célirányos beszélgetés során a szükséges információkat, adatokat, az
intézményi dokumentumokat rendelkezésemre bocsátotta.
Az iskola igazgatójának célja, hogy a kapcsolatok összehangolásával, elősegítse az iskola
nevelő-oktató munkáját, és biztosítsa annak társadalmi megbecsülését. Az iskola
pedagógusainak, a szakmai elhivatottságot tükröző munkájukhoz gratulálok, és további
sikereket kívánok.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Gothard Jenő 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 vonatkozóan
működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, tanulóbaleset a vizsgált időszakban nem volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása megfelel a
jogszabályi előírásoknak.

Zrínyi Ilona Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógiai munkájának vizsgálata alapján
megállapítható, hogy az intézmény az oktatáspolitika irányvonalában, reális célok
megvalósításán munkálkodik. Az iskola céljai, feladatai, tevékenységrendszere összefügg a
fenntartó minőségelvárásaival.
Az intézetben kialakult képzési arculatnak hagyománya van, amely a partnerek számára
elfogadott, támogatott és elismert. Az iskola nevelési elveiben prioritásként szerepel a
személyközpontúság.
Az iskola meglévő tárgyi, személyi és szervezeti feltételrendszerével a hatékony, és a
megfelelő minőségű nevelő-oktató munka biztosítható. A működést segítő
alapdokumentumok a törvényességi előírások szerint naprakészek. Az iskola gyakorlati
munkájában a minőségcélok és a pedagógiai célok megvalósítására irányuló törekvés és a
célok érdekében kifejtett tevékenység nyomon követhető, számos területen az
eredményesség jól tükröződik. Az önértékeléssel feltárt fejlesztendő területekre intézkedési
tervek készülnek.
Az intézményben a tapasztalati és az elemző szakértői munka, valamint a partnerek több
éves elégedettségvizsgálata alapján az iskola erősségei és fejlesztendő területei az alábbiak
szerint összegezhetők:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Erősségek
Az iskola központi elhelyezkedése a
város szerkezetében;
A felújított Zrínyi úti épület;
A tanulók létszámának stabilitása
évfolyam- és iskolai szinten;
Népszerűség, kedvező iskolakép a
közvéleményben;
Formálódó arculat, választhatóság a
képzési programokban;
Teljes szakos ellátottság, mobilizálható
szakképzettségek
a
pedagógus
testületben;
Speciális szakképzettséggel rendelkező
pedagógusok
a
tantestületben:
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus;
Az iskola működtetését meghatározó
alapdokumentumok naprakészsége;
A
sportiskola-rendszerű
képzés
kifejlesztése;
A
sportolás
megszerettetése
a
tanulókkal;
A személyközpontú szemlélet prioritása
a
pedagógus
testület
nevelési
szemléletében;
A
tanulók
jó
helytállása
a

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Fejlesztendő területek
A
Rákóczi
úti
épületben
a
feltételrendszer javítása;
Nagyobb figyelem a tanulási környezet
tisztaságára, rendjére;
Tanulást, nevelést segítő eszköztár,
számítástechnikai eszközök fejlesztése,
korszerűsítése;
Az iskola partnerei számára a parkolási
lehetőségek további javítása;
A
pedagógusok
közötti
szakmai
kommunikáció működtetésének javítása,
különös tekintettel a két épületben
dolgozók kapcsolatának erősítésére;
Az
egységes
elveken
nyugvó
követelmények
határozottabb
érvényesítése a gyakorlatban: a tanulói
fegyelem
területén
a
házirend
szellemében;
A
tanulási
motiváció
erősítése,
elsősorban
a
felsőbb
évfolyamos
tanulóknál;
A pedagógusok aktivizálása a pályázati
rendszerbe való bekapcsolódásra;
Az adminisztrációs fegyelem erősítése
(osztálynaplók vezetése, érdemjegyek
pontos bejegyzései)

•

•
•
•

•

•

középiskolákban;
•
A
stabil,
de
kellően
rugalmas •
hagyományrendszer;
A partnerelégedettség jó szintje és
annak stabilizálódása;
A partnerek
elégedettségének
és
igényének rendszeres mérése, és
összehasonlító elemzése;
Az iskola jellemző adatainak folyamatos
feltárása,
adatbázisba
rendezése,
felhasználása
a
folyamatos
fejlesztésekhez;
Az iskola pedagógiai munkájának
nyilvánossága, a tevékenységek és
aktuális
információk
közzététele
weblapon;
Az
intézményvezető
biztos
helyzetismerete, jó tájékozottsága a
tágabb és a helyi pedagógiai folyamatok
rendszerében;

Internet hozzáférési lehetőség bővítése;
A tantestületi együttműködés és a
közösségi klíma további javítása;

A vizsgálat folyamatában szakértői munkámat az iskola igazgatója, igazgató-helyettesei,
pedagógusai segítőkészen támogatták, a szükséges adatokat, dokumentumokat,
információkat rendelkezésre bocsátották.
Szakmai elhivatottságot tükröző munkájukhoz további sikert kívánok.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Zrínyi Ilona Általános Iskola működése az intézmény önellenőrzési dokumentumai, ill. a
helyszínen végzett ellenőrzések tapasztalatai alapján minden szempontból 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
jogszabályoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, naprakészen, precízen és
gondosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, körültekintően valamennyi területre vonatkozóan
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 maximálisan
megfelel a jogszabályoknak.

Gépipari, Informatika Műszaki Szakközépiskola
Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
Az intézmény nagyon gondosan készült az ellenőrzésre, rendkívül részletes szöveges
beszámolóval segítette a helyszíni ellenőrzést.
A Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola működése az intézmény önellenőrzési
beszámolója és 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 vonatkozóan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Az iskola jogszerű működését támasztja alá az a tény is, hogy törvényességi kérelem,
fegyelmi eljárás a vizsgált időszakban nem volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten: Tekintettel a Péterfy Kollégium átszervezésére, kérjük a megadott
határidőre elkészíteni és jóváhagyatni a módosított dokumentumokat.

Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:

Művészeti Szakközépiskola
Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Művészeti szakközépiskola és Gimnázium működése az intézmény önellenőrzési
beszámolója és a helyszínen végzett ellenőrzések tapasztalatai alapján megfelel a
jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban foglaltaknak. Nagyon gondosan összeállított
önellenőrzési és kiegészítő anyaggal készültek az ellenőrzésre.
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 vonatkozóan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Az iskola jogszerű működését támasztja alá az a tény is, hogy törvényességi kérelem,
fegyelmi eljárás a vizsgált időszakban nem volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:
Fenntartói szinten:

Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:

Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
Megállapítottam, hogy az iskolában az oktatási törvény előírásainak megfelelően, az
érvényben lévő Pedagógiai program szerint, az elvárható szinten folyik a szakmai munka.
Az IMIP- ben megfogalmazott célok és feladatok részben időarányosan megvalósultak, más
részük megvalósításra vár, így a következő tanévben a munka tempóját gyorsítani kell.
Azonnali beavatkozásra okot adó hiányosságot nem tapasztaltam.
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 felsorolása szerepel az elemző munkában.
A fentieken túl megfogalmazott javaslataim:
A partnerkapcsolatok további erősítése érdekében célszerű elvégezni az IMIP indikátoraiban
szereplő igény-felméréseket, kérdőíves vizsgálatokat, hogy a stratégia kiépítése tudatosabb
lehessen.
Egyre nagyobb teret fog kapni az esélyegyenlőség megteremtése, a hátránykompenzáció
mind anyagiakban, mind szellemiekben.
Javaslom, hogy az ifjúságvédelmi felelős vegyen számba minden lehetőséget, hogy a
rászoruló tanulók számára mind több anyagi támogatást tudjanak biztosítani, pl. mentor
tanár-diák ösztöndíj pályázat.
Célszerű az osztályfőnöki munkát jobban elismerni, hiszen elsődleges szerepük a
személyiségfejlesztésben, az egyéni probléma-megoldásban nekik van.
Mivel főleg a szakmunkásképzésbe egyre gyengébb képességű tanulók érkeznek, erőteljes
felzárkóztató munkával erősíteni kell az alapkompetenciákat. Ezek hiánya a
szakmatanulásra is erősen kihat.
Tudatosítani kell az országos kompetenciamérés iskolai eredményeit, mert várhatóan
szükség lesz fejlesztési stratégia kidolgozására. A mérések sorát célszerű bővíteni belső
mérésekkel is, hogy a helyzet átláthatóbb legyen.
Emelni kell az idegen nyelvi képzés színvonalát, nyelvvizsga letételére ösztönözni a
tanulókat, ez piacképesebbé teszi a végzős tanulókat. Itt is lenne jelentősége egy köztes
mérésre vagy próbavizsgára.
A mérésekhez és a szakmai fejlesztő munkákhoz célszerű igénybe venni a PSZK mérési és
szaktanácsadói kínálatát.
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.
Az ellenőrzés, értékelés szövegét teljes egészében ismertettem az iskola igazgatójával.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium működése az
intézmény önellenőrzési beszámolója és 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 vonatkozóan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten: A munkaköri leírások kiegészítésre szorulnak. Csak az SZMSZ
tartlamazza általános módon. Személyre szóló kiegészítésekkel kell ellátni valamennyit és
önállóan kell kezelni. A Bizonylati, Munkavédelmi, Tűzvédelmi Szabályzatok utolsó
módosítási időpontja 2001. Aktualizálásukat el kell végezni.
Fenntartói szinten:

Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium
Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Savaria Szakképző Iskola és Kollégium működése az intézmény önellenőrzési
beszámolója és 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 vonatkozóan működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.
Javasolt intézkedések:
Intézményi szinten:
Fenntartói szinten:

Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:

