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A Kolping Oktatdsi 6s Szoci6lis Intdzmdnyfenntartd Szervezet, mint a Szeksz6rdi Kolping

Katolikus Szalik6pz6 Iskola 6s Alapfokri Miivdszeti Iskola fenntafi6ja 2016 augusztus 31-6n

drtdkelte az intdzmdny szakmai munkdj6t 6s a pedag6giai program teljesitdsdt'

Azlnt'ztneny a2}l5l20l6-oslarl€y ztf:lsil' kijvet6en megkiildte az 6ltala keszitett beszdmol6t,

a pedag6giai program vdgrehajtdsfu6t 6s az int6zmdnyben foly6 szakmai munkdr6l'

A fenntart6i 6rtdkel6s alapjal az dves beszdmol6' az el6zo evek dokumentumai 6s az

int6zmdnyben vdgzett helyszini liitogat6son t6rtdnt szemdlyes interjtk adt6k

Az iisszegz6 6tdkel6s az ),li.t€zm'rly 'tezet616nek 
6tadasla kedil

Az ellen6rz6s teriiletei

- azift1nr6ny gazd6lkod|sa

- a miikddds tdNdnyess€ge

- a szakmai munka eredmdnyessege

- gyemek- es itrisagv6delmi tevdkenyseg

- 1anu16i- 6s gyermekbalesetek megel6zdsdre tett inldzkedesek

Megdltapitrsok' 6rt6kel6s

1. Az int6zrn6ny gazdilkoddsa

Az intezndny dn6ll6an gazdrilkod6 kdltsdgvet6si szeru, mely a tdN6nyi el6ir6soknak

megfelel(ien miiktjdik. A kiiltsdgvetdsi adatszolg6ltat6sok a jogszabdlyi hal6rid6kig 6s

fom6ban elk6szitdsre keriiltek A gazd6lkodrisra, mriktiddsre vonatkoz6 szabdlyzalokkal

rendelkezik az intdzm€ny.

2. A mffkdd6s tiirv6nyess6ge

Az intezrrleny alapdokumentumai - Alapito Okirat, SZMSZ, Pedag6giai program. Eves

munkatefl, Hdzirend -, a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en k6sziiltek el A Pedag6giai

program €s az Alapit6 Okirat dsszhangban van egymessal A szakmai dokumenlumokat a

jogszab6lyi vdltozdsokat kdvetve 2016 nyarin aktuakaltdk.

A miikdd6si enged61y, a tozskdn)'vi nyilved artl$ igaT-c'lo halinozat rendelkez6sre 611

Az i^tezmeny az 
^tala 

haszn6lt taniigyi nyilv6ntartiisokat pontosan vezeti. Az Matkezel's a

tanul6k ds az alkalmazottak esetdben is megfelel az el6irdsoknak.

Az osztiilyok, csoportok szervez6se a jogszabdlyoknak megfelel6en titfi6nt'



3. A szakmai muDka eredm6nyess6ge

A szakmai munka sor im az iltezmeny Pedag6giai programj riban megfogalmazott cdlok 6s elvek

megval6sulnak,

Az int6zmeny pedag6giai programja megfelel a 20/2012.(YlIl.3l.)

EMMI rendelet 7. $-6ban el6irt tartalmaknak.

Az iskolai nevel6-okta16 munka, az egyes tanlfugyak tanites6nak c6ljai dsszhangban vannak az

iskola kiemelten fontosnak tartott 6r16keivel, s a c61, a kdvetelmdnyrendszer, a tartalom

dsszhangban van.

4. Gyermek-ds ifj tisigv6delern

A nevel6-oktat6 munka egdszs6ges 6s biztonsiigos felt6telei biztositottak az intdzmdnyben.

A gyermekek v6delm6r6l sz6l6 199'7. 6vi XXXI. tdrvdny k€pezi az iskola gyermekv6delmi

programjdnak alapjrit. Az ifirls6gvddelmi munka egyre fontosabb teriilete az egdszs6gnevelds

6s a drogprevenci6, melynek feladatait az eg6szsdgneveldsi programban fogalmazt6k meg

Szoros a kapcsolala az iskoldrak az egeszs6gtigyi szolgAlatok:kal

5. A Tanul6i-6s Sr'ermekbalesetek megeldzos6re tett int€zked6sek

Az ifiezn.renyi szabilyzatok laftalmazzil< a vdd6-6v6 el6ir6sokat, a tanul6kat felk6szitik

balesetek elkeriil6sdre. Az alkalmazotti kdzdssdg baleset esetdn megteszi a sziiksdges

inldzkeddseket.

6. Szem6lyi v4ltozis az itrt6zm6n)ryezet6s 6l6n

2016. augusztus ljetol az intezrileny vezet6sdt a Szervezeti 6s Miiktiddsi Szabdlyzat

helyettesitdsi rendje alapj6n Koller Tam6s l6tja el.

Osszegz6s:

A KOLPING Oktat6si 6s Szocidlis Int6zm€nyfenntart6 Szervezet vezet6sdge a fentiek alapj6n

megdllapitja, hogy a Szekszirdi Kolping Katolikus Szakk6pz6 Iskola ds Alapfokri Miivdszeti

Iskola az alapit6 okiratban 4s a miikiidesi engedelyben rdgzitettek szerint miikddik, a

207512016 . tn|vben eredm6nyesen vdgezte pedag6 giai munkAj 6t.

Budapest, 2016. augusztus 31.
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