2005/2006. tanév
Aréna Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A 2005/2006-os tanév fő célkitűzéseit az Aréna Óvoda így határozza meg:
„…Óvodánkban célunk olyan gyermekközpontú nevelés megvalósítása, amely
biztosítja a gyermekek testi, lelki fejlődését, kielégíti mozgásszükségletüket,
fogékonnyá teszi őket a szépre és a jóra, megismerteti velük a természet és a
társadalom értékeit, népünk hagyományait…”
A célok megvalósítása érdekében igyekeznek a néphagyományokat átörökíteni, annak
szellemében, hogy aki szűkebb, tágabb környezetének hagyományait ismeri, az
szeretheti azt.
A vizsgált dokumentumok és a személyes tapasztalatom szerint is sok-sok színes
program teszi tartalmassá az óvoda mindennapjait, mely a dokumentumrendszerükben
is folyamatos finomításokat von maga után.
Eredményeikhez gratulálok és további sok sikert kívánok.

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.
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.

Losonc Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Losonc Óvoda módosított nevelési programja tartalmazza a szükséges törvényi
változtatásokat. A végrehajtott módosítások megerősítették a helyi programot abban a
nevelőtestületi elképzelésben, hogy a lehetőségek széles tárházát biztosíthassa a
gyermekek
önmegvalósítására,
például
a differenciált,
egyénre
szabott
képességfejlesztés, tehetséggondozás terén.
A helyi nevelési programot leköveti az éves munkaterv, hiszen az anyanyelvi nevelés
az egész nevelési folyamatukat áthatja, s a gyermekközpontúság megvalósítását, a
szülők- óvodapedagógusok érdekeit szolgáló együttműködést fontos feladatnak
tekintették.
Az óvoda vezetése igyekezett a tanév során a rendelkezésére álló forrásokból, szülői
és szponzori segítséggel külső-belső környezetét szépíteni. Az ellenőrzés időpontjában
a laktanya felőli udvar kialakításán fáradoztak. Kézzel fogható a tudatos tervezőmegvalósító munka.
Az ÖMIP és az IMIP összhangja nem egyértelmű. Az intézmény az általános
elvárásokból pontos munkával igyekezett célokat meghatározni. Valamilyen véletlen
folytán nem az óvodára vonatkozó „egyedi” ÖMIP célokat tervezték be. A vezetővel
történt konzultáláskor felhívtam figyelmét a helytelen tervezésre, s a 2006/2007-es
tanév kiemelt IMIP feladataként az ÖMIP óvodára rendelt céljait helyesen jelölik majd
meg, melyek a következők:
•
Az anyanyelvi nevelés segítse az önkifejezés képességét, kihasználva a
mesékben rejlő lehetőségeket.
•
A gyermek érzelemvilágának gazdagítása, pozitív erkölcsi tulajdonságainak
bővítése.
•
A szülőkkel való kapcsolattartási formák tartalmi erősítése.

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 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.

Pipitér Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Pipitér Óvoda a helyi nevelési programjában megfogalmazott alapelvek végigkísérik
a szakmai alapdokumentum tartalmát.
Az óvoda közössége által kitűzött célok koherensek az alapelvekkel és a célokból
lebontott feladatokkal. Az éves munkatervükben konkrét problémák, konkrét
tervezések jennek meg, melyek teljesíthetőek. Mérhető és értékelhető
sikerkritériumokkal dolgoznak.
Az intézmény sajátos arculata a Montessori képességfejlesztő program, a német
kisebbségi nyelvi nevelés és a magyar néphagyományon alapuló kézművesség a
mindennapok eseményeiben megtalálhatóak.
Dicséretes, hogy az értékelésnél a sok-sok eredményesség felmutatása után
megemlítik nehézségeiket is. Így például az óvodavezetés már több esetben
betervezte udvaruk zárhatóvá tételét, hiszen a biztonságos gyermekelhelyezés,
felügyelet
elsőrendű
feladata
az
óvodának.
Szakértői
látogatásomkor
meggyőződhettem e feladat fontosságáról.
A dokumentumokból egyértelműen látszik, hogy a valós állapotot tükrözik, céljaikat a
jobbítás érdekében tervezik.
Az óvoda vezetőjének és munkatársainak hivatástudattal végzett további munkájához
sok sikert kívánok.

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.

Szivárvány Óvoda
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Szivárvány Óvoda látogatása és dokumentumelemzése során megerősödött
bennem, hogy az intézmény méltó választott nevére. Az óvoda rendezett, gondozott,
SZÍNES, dokumentumai egymásra épülnek, alaposan megtervezettek, a valódi
adaptáció nyomon követhető. Az egész légkörből érezni azt a SZERETET pedagógiát,
melyet a nevelőtestület helyi programjában deklarált.
Az intézményre vonatkozó fenntartói elvárásoknak igyekeztek megfelelni, ennek
értelmében: Alapító Okiratuk módosítását kérték, az integrált nevelés megvalósítása
érdekében.
Rendkívül jónak találom például: a „Szülők iskolája” kezdeményezésüket, ahol a szülők
a gyerekek életét a születéstől egészen az iskoláskor kezdetéig követhetik végig.
Az óvodavezetés fontos feladatának tartja a tárgyi feltételek folyamatos bővítése
mellett az óvónők felkészültségét növelni a program egészségtudományi és
egészségpedagógiai feladataira.
Kihasználják az egészségnevelési napok, továbbképzések, városi egészségnevelési
hét adta lehetőségeket az egészség megőrzése és védelme érdekében.
Az ÖMIP feladatokat lebontva, pontosan, nevelőtestületi határozattal tervezték, s a
megvalósítását az IMIP időarányos értékelésében jelezték.
A szakmai ellenőrzés végeredményeként az óvoda tervező-szervező és megvalósító
munkáját kiválónak ítélem.

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 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.

Aranyhíd NOIK
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
Az „Aranyhíd” Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 450 gyermek és tanuló (ambuláns
ellátottakkal együtt) részére biztosítja a különleges gondozáshoz szükséges pedagógiai
feltételeket, amely mentén megvalósul a sajátos nevelési igény miatti egyénre szabott,
sérülés-specifikus, komplex fejlesztés.
Mint egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény átgondolt és jól szervezett
programmal áll a többségi intézmények szolgálatában, az ott nevelkedő sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztését segítve.
A jelenlegi felállásban két tanévet megért intézmény számtalan eredményt tud felmutatni,
amelyek a közoktatási törvény által biztosított keretek között születtek, s amelyekre csak egy
jól felkészült, korszerű szemléletet közvetítő iskolavezetés és innovatív nevelőtestület képes.
Eredményeiket reálisan értékelik. Jövőképük tiszta, világos.
Javaslataim a 2006/2007. tanévre:
1.
A szerkezetváltás befejezése (speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális
szakiskola).
2.
Profilbővítés: a város logopédiai ellátásának megoldása a logopédus szakemberek
átvételével jelenlegi munkahelyükről (Vas Megyei Pedagógiai Intézet).
3.
Képzett szakembereikkel a város iskolai pszichológusi hálózatának megszervezése.
(Az érintettek megnyerésével.)
4.
Az intézmény feladatrendszerének sokrétűsége miatt a részterületek dokumentációs
anyagainak összehangoltabbá tevése: tartalom, arányok, szakkifejezések használata
szempontjából a könnyebb áttekinthetőség érdekében.
5.
Az évközi történések dokumentálására való törekvés, iskolai szinten.(Jó példa lehet az
óvoda és a fejlesztő csoportok gyakorlata.)

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ működése a helyszínen végzett
ellenőrzések tapasztalatai alapján a jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban
foglaltaknak megfelel.
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezésre állnak,
aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága jogszerű.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, naprakészen, gondosan vezetik.
A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, körültekintően valamennyi területre kiterjedően
működik.
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége az alapdokumentumoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás a vizsgált időszakban nem volt.
A munkáltatói dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása jogszerű.

Dési Huber István Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
„Lépések az igazságos és modern iskoláért” keretében (OM ) az esélyegyenlőségre, az
egyéni bánásmód biztosítására helyezte a hangsúlyt az iskola. Mindezt a Pedagógiai
programban megfogalmazottakon túl az is indokolja, hogy mint lakótelepi iskola sajátos
szubkulturális közegből veszi fel tanulóit. Az eltérő szokásrendszer, a családok kulturális
életének változó színvonala és csökkenő támogató hozzáállása érhető tetten. Romlottak a
tanulók taníthatósági feltételei az idei évben. Magas az SNI-s (15) és a teljes vagy
részértékelésben részesülők száma (36).
A pedagógiai folyamatba beépített változatos, a tanulók egyéni képességeihez, önmagukhoz
mért tudásukhoz igazodó szervezeti és munkaformákat alkalmaztak az esélyegyenlőség, a
hátránykompenzálás és a tehetséggondozás céljából.
Az iskolaotthon, a képesség-kibontakoztató felkészítés és a speciális képzési formák is a
kitűzött célok megvalósítását szolgálták.
Negatív tendenciát mutat a tantárgyi és nevelőtestületi dicséretet kapott tanulók számának
alakulása és a kitűnő tanulók száma is csökkent az előző évhez képest. (10, 6%).
Évismétlésre kényszerül 5 tanuló, javítóvizsgát tehet:17 tanuló.
A sikertelenségek hátterében az alacsony színvonalú tanulói képességek, a fejletlen
kommunikációs képességek, rossz tanulási módszerek állnak. Mindehhez különösen negatív
hatások is társultak. Romlott a tanulók hozzáállása, kötelességtudata és a családok
odafigyelése gyermekük eredményeire/eredménytelenségeire.
A tantárgyi sikertelenségeket kompenzálja s pozitív megerősítését ad az a sok
tehetséggondozásra fordított változatos tevékenységi forma, melyet az iskola kínál tanulóinak.
A tanévben 78 tanuló volt sikeres a különböző városi, megyei és országos tanulmányi
versenyeken. Az egyéni és csapatsport versenyeken elért eredmények az iskola egyéni és
tömegsport tevékenységének jó színvonalát tükrözik.
A meglévő humán erőforrás a feladatellátást biztosította. Az alkalmazotti közösség magas
színvonalú nevelő-oktató munkája elismeréseként Eötvös József Emlékplakettben részesült.
A tárgyi feltételek az előirányzottaknak megfelelően javultak. A körzet képviselőjének
támogatásával fejlesztették a könyvtár és médiatárukat.
Az iskola tanulómegőrző képessége romlott az idén (443 fő tanév végén). A tanév során 12
tanuló távozott, melynek hátterében nem a szülői elégedetlenség, hanem egyéb okok
szerepeltek. (elköltözés, állami gondozásba vétel).
Az iskola minden erőfeszítése ellenére összesen 26 tanuló iratkozott be az első évfolyamra a
következő tanévre. Az okok között az intézmény a beiskolázandó tanulók számának
csökkenésén túl egyéb külső okokat tárt fel. A szülők körében végzett kérdőív tanúsága
szerint az iskolaválasztást erősen befolyásolja a szülő munkahelye és az iskola közti távolság,
a lakótelepi miliő.
Fontos feladatnak tekintik nyári táborok szervezését a rászorulók részére. 150 tanuló
táboroztatását szervezték meg (Balatonberény, Vadása-tó, Szalézi közösség, Gyermekek
Háza). Városi napközis táborban 114 tanulójuk vesz részt. Kiemelendő a sakktábor.

Az egészségnevelést kiemelt feladatként kezelte az iskola. Az egyes tantárgyakban lévő
egészségnevelési lehetőségek, a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozások pozitív
beállítódások és magatartásformák kialakítását szolgálták a prevenció mellett.
Az ÖMIP és az IMIP tanévre tervezett feladatait, a hiányosságok kritikus feltárásával
teljesítették. A korrigálás, az intézkedési tervek elkészítése, új metódus kialakítása a
következő tanév feladata lesz. A minőségirányítási team az egyes team-ek munkájáról a
feljegyzéseket elkészítette, a megbeszélések emlékeztetőit pontosan rögzítette. A
minőségirányítási vezető az intézmény vezetőjének beszámolt, értékelte és elemezte a
minőségcélok és folyamatok fejlődésének megvalósulását.
A tantestület a folyamatos fejlesztés híve, minőségpolitikájában érvényesül a PDCA ciklus..
Kritikus a hiátusok terén, elkötelezett a változtatások iránt és motivált a cselekvésre.
Az intézményben a Pedagógai programban megfogalmazott cél és feladatrendszer
szellemében végezte munkáját az alkalmazotti közösség. A nehezedő feltételek ellenére is
mindennapi munkájukat a pedagógiai optimizmus, a gyermekszeretet, a gyermekekért érzett
felelősség és hivatástudat hatotta át.

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, 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 megfelel a
jogszabályi előírásoknak.

Reguly Antal Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Reguly Antal Általános Iskolában eredményesen és időarányosan valósultak meg az
intézményi nevelési-, pedagógiai program feladatai, céljai, a módosításból követhető
programok.
SzMJV Fejlesztési terve, az önkormányzat minőségirányítási programja koherens az
intézményi programokkal. A tanév tervező munkájában érvényesül az iskolai pedagógiai
dokumentumok tanévre szóló lebontása.
Az általános elvek mellett a feladatok ellenőrzését és értékelését, a felelősi rendszer
működtetésének koordinálását folyamatosan egységesítik.
A pedagógiai program szellemisége a napi pedagógiai munka gyakorlatában érvényesül,
melyhez volt szőllősi diákként az alma mátert tisztelve sok sikert kívánok az
iskolavezetőségének és az intézmény dolgozóinak.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
A Reguly Antal Általános Iskola működése a helyszínen végzett ellenőrzések tapasztalatai
alapján alapvetően megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban foglaltaknak.
Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően rendelkezésre állnak,
aktualizálásuk folyamatos. Az SZMSZ mellékleteinek felülvizsgálata folyamatban van, 2006.
dec. 31-ig a jogszabályi változásoknak megfelelő felülvizsgálatot, módosítást, kiegészítést
elvégzik.
A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat jogszerűen, naprakészen vezetik. A sajátos
nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos adminisztráció nem minden esetben megfelelő.
A belső ellenőrzési rendszer 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 munkaügyi dokumentumok átvizsgálása során találtunk nem megfelelően elkészített iratot,
hiányos személyi anyagot. Hiányoznak a Kjt. hatályba lépésekor elkészített besorolások.
Javasoljuk ezek felülvizsgálatát, és a szükséges kiegészítések, korrekciók elvégzését.
Javasolt intézkedések:
Az SZMSZ mellékleteit, a munkaköri leírásokat aktualizálni, módosítani, a munkaügyi
dokumentumokat felülvizsgálni szükséges.

Paragvári Utcai Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Paragvári Utcai Általános Iskola a 2005/2006-os tanévben sokoldalú pedagógiai munkáját,
tanórán kívüli tevékenységét a 100. évfordulóról való megemlékezésben bemutatta a
városnak, és az iskolahasználóknak.
Gazdag intézményi programjaik színesítették az iskola szervezeti életét, a nevelő-oktató
munka eredményeinek hatékonyságát.
A pedagógiai program, az intézmény minőségirányítási programjának tanévre lebontott
időarányos feladatait az iskola értékeinek erősítésével teljesítették.
Az iskolai dokumentumok a pedagógiai munka gyakorlatában érvényesülnek, a vezetés
mechanizmusában megvalósulnak.
Az iskolavezetésnek, és az intézmény dolgozóinak további sikereket kívánok a következő
gondolatokkal:
„A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte,
elég bizakodóak, hogy higgyenek benne,
elég türelmesek, hogy várjanak rá,
elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák.” (Smith)

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
A Paragvári Utcai Általános Iskola működése az intézmény 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.

Simon István Utcai Általános Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Simon István Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Minőségirányítási Programja
gyakorlat orientált, magában hordozza a sikeres oktatás és nevelés lehetőségét.
A 2005/2006-os tanévben elért kimagasló eredmények egy hatékonyan tevékenykedő
tantestület munkáját dicséri.
Az intézmény dokumentumai példaértékűek, az elvégzett munka nagyfokú innovációs
tevékenységet feltételez, amelynek teljesítményei nem véletlenek, hanem tudatos tervezés,
odafigyelés eredményei.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
A Simon István 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 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 megfelel a
jogszabályi előírásoknak.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérő Szakképző Iskola és Kollégiumban a vizsgált
területeken az iskola pedagógiai programja az éves munkatervvel együtt időszerű és
megvalósítható célt tűz ki az intézmény elé. Ezek a célok összhangban vannak az
Önkormányzati minőségirányítási programmal.
A kitűzött célokat nagy odaadással igyekeznek megvalósítani, mint ez az éves beszámolóból
is kitűnik.
A vizsgált területek közül az esélyteremtés témakörében a felzárkóztatás, tehetséggondozás
színvonala újabb külső támogatással emelhető.
Jól funkcionál a beiskolázás, tanulómegőrzés és a szakmai pályázatok és a szakmai
pályázatok keresése, elkészítése.
A kapcsolattartás témakörén belül új utak, lehetőségek segítségével az érintettek aktívabb
közreműködése is elérhető az intézményi döntés-előkészítési – döntési folyamatokba.
Az egészségnevelési feladatokat kiemelkedően magas színvonalon végzi az iskola.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
Az Élelmiszeripari Szakképző Iskola 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: nem javaslunk.
Fenntartói szinten: nem javaslunk

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola
és Kollégium
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi- és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégium az elmúlt évben is megfelelt az önkormányzat közoktatási intézményeivel szembeni
elvárásoknak. A minőségirányítási programban a fenntartó elvárásai helyet kaptak, megtették
a szükséges lépéseket az integrált nevelés-oktatás megvalósítása érdekében. Arányban
valósítják meg a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, magas szinten tartják a
kihasználtságot.
A tantestület felkészültsége, folyamatos önképzése, képzése pedig egyre jobb személyi
feltételeket biztosít a vállalt munkához. A minőségbiztosítási rendszer által megfogalmazott
kontrollok visszaigazolják a befektetett energiát. Az elmúlt tanévben hatékonyabbá tették az
ellenőrzést, az értékelési rendszert. Külön minőségi kört működtettek a beiskolázás javítása
érdekében. Külön programot szerveztek a tanulási kultúra fejlesztésére, és segítették, hogy a
tanulók sajátítsák el az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességeket. A kollégium
programja, a kollégium és az iskola belső kapcsolatrendszere pedig lehetővé tette a joggal
elvárható maximális kihasználást.
A Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégium munkája, minőségbiztosítási rendszere jól
illeszkedik a város, a fenntartó közoktatási rendszerébe.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
A Herman Ottó Szakképző Iskola 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: A pedagógus
bevezetését. javasoljuk.
Fenntartói szinten: nem javaslunk

szabadságok

személyenkénti

nyilvántartásának

Teleki Blanka Szakképző Iskola
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
A Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium dokumentumai (pedagógiai program, SZMSZ,
IMIP, házirend, munkatervek jól vizsgáztak a 2005/2006-os évben. Az átgondoltan
megfogalmazott hosszabb és rövidebb távú célok testet tudtak ölteni a mindennapi oktatónevelő munkában.
A szakmai megújulásra való szüntelen törekvés esetenként – a rendszer jellegéből is
következően – egyfajta túlzott adminisztrálást hozott magával, ami néha energiákat vesz el a
tartalmi munkától is. A mai piacosodott rendszerben azonban a legfontosabbakat az iskola
elérte.
Tanulólétszáma változatlanul 500 fő felett van, a szakmai végzettséget szerző fiataloknak
különösebben nincsenek elhelyezkedési gondjaik, és a szakmailag megújulni képes
nevelőtestület egyre inkább igazítja oktató-nevelő munkáját a kompetenciaelvűséghez. Az
iskola elmúlt évi munkája jól illeszkedik az önkormányzat elvárásaihoz, segíti a város
szakképzési, intézményfejlesztési programjának megvalósulását.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
A Teleki Blanka Szakképző Iskola 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: A pedagógus
bevezetését. javasoljuk.
Fenntartói szinten: nem javaslunk

szabadságok

személyenkénti

nyilvántartásának

Nagy Lajos Gimnázium
Szakmai ellenőrzés:
ÖSSZEFOGLALÁS:
Az oktatásügy a diákok és a szülők, de sokszor még a pedagógus számára sem jelent mást,
mint saját iskolájukat. Ezen keresztül látnak mindent, ez alapján formálnak — néha
végérvényesen — véleményt. Ez érthető és természetes. Mutatja azt, hogy az iskola a tanügy
elementáris és legfontosabb egysége. Ám nem magában álló elem, nem sziget, mint ahogy
sokan érzékelik, hanem egy rendszer szerves része. Mégpedig egy sokszereplős, számtalan
komponensből álló, és nem egyszer egymással ellentétes érdekek megjelenítésére
szerveződött struktúra legalapvetőbb tartozéka. Mindezek miatt elengedhetetlen bizonyos
időközönként annak végiggondolása, hogy hogyan halad a tervezés és a szervezés során
megfogalmazottak gyakorlati megvalósulása. A pozitív kép megnyugtat, ha vannak negatív
jelenségek, azok időben korrigálhatók.
A pedagóguspálya nehéz. Nincs még egy mesterség, mely ennyire szoros napi kontroll,
figyelem, érdeklődés és mentális frissességet igénylő, fürkésző tekintetek fókuszában lenne.
A „fellépés” egész nap tart, a kihívás a megfelelni akarás és tudás nem kipipálható, nem lehet
„letudni” az anyagot, mert minden osztály, minden tanuló és minden évfolyam más és más.
Mindig újra kell tudni kezdeni! Megújulva a tantárgy szakmaiságában, a módszerekben, a
tervezéstől az értékelésig a feladatok minden elemében, az iskola mint szervezet, közösség
életében, az iskola és környezet kapcsolatrendszerében, a szülőkkel való együttműködésben.
A pedagógus gyorsuló időben él, melyben szinte minden átértékelődik: a műveltség, a
hagyományos értékek, az emberi viszonylatok, a tudás, az egészséges testi és lelki életről
alkotott kép és még sorolhatnánk. A nevelő tanár azonban mindig több, mint egy hivatás
tisztes művelője. Tekintélyét nem hivatala, hanem másokért érzett felelőssége, tenni akarása,
a köz érdekében való munkálkodása adja.
Ezt az elhivatottságot tapasztaltam meg a Nagy Lajos Gimnázium munkájában, ahol
valamennyi ésszerű és szükséges változást a felelős önállóság, a felkészültség és a
kreativitás jellemez.

Törvényességi ellenőrzés
ÖSSZEFOGLALÁS
A Nagy Lajos Gimnázium 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.
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: nem javaslunk
Fenntartói szinten: nem javaslunk

