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A
Chiovini Ferenc
Kolping Katolikus Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola
(OM 201801)
fenntartói értékelése
az intézmény 2017/2018. tanévben végzett
nevelő-oktató munkájáról
A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, mint a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója 2018. szeptember 3-án a 2011. évi CXC törvény
85. § (3) alapján értékelte az intézmény szakmai munkáját, a pedagógiai program teljesítését.
Az intézmény a 2017/2018. tanév zárását követően megküldte beszámolóját a pedagógiai program
végrehajtásáról és az intézményben folyó szakmai munkáról.
A fenntartói értékelés alapját
 az éves beszámoló,
 az év folyamán beküldött intézményi dokumentumok
 az év folyamán az intézményben végzett hivatalos ellenőrzések
 az intézményben végzett helyszíni látogatáson történt személyes interjúk és megfigyelések adták.
Az összegző értékelés az intézmény vezetőjének átadásra kerül, s a fenntartó honlapján is elérhető.
A fenntartói ellenőrzés - értékelés területei
 az intézmény gazdálkodása
 a működés szabályozottsága
 a szakmai munka eredményessége, hatékonysága
 gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
 tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések
 személyi ügyek
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Megállapítások, értékelések
1. Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely a törvényi előírásoknak megfelelően
működik. A költségvetési adatszolgáltatások a jogszabályi határidőkig és formában elkészítésre kerültek.
A gazdálkodásra, működésre vonatkozó szabályzatokkal rendelkezik az intézmény. A fenntartó gazdasági
ellenőrzést tartott az intézményben.
Jelentős előrelépés történt abban, hogy pályázati és más forrásokból a tanévben tornacsarnokhoz jutott
az intézmény, a beruházás hivatalos átadása megtörtént.
2. A működés törvényessége
Az intézmény alapdokumentumai - Alapító Okirat, SZMSZ, Pedagógiai Program, Éves munkaterv,
Házirend -, a hatályos jogszabályoknak megfelelően készültek el. A Pedagógiai Program és az Alapító
Okirat koherenciában van egymással. A szakmai dokumentumokat a jogszabályi változásokat követve a
2016/2017. tanévben aktualizálták. A Pedagógiai Programot pedagógiai szakértő véleményezte.
Tekintettel a beruházásra, a tanév végén az Alapító Okirat megváltozott, s ennek alapján új működési
engedély valamint nyilvántartásba vételi határozat készült. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mind
frisse.
Az intézmény az általa használt tanügyi nyilvántartásokat pontosan vezeti. Az adatkezelés a tanulók és az
alkalmazottak esetében is megfelel az előírásoknak, és az intézményi szabályozásnak.
Az osztályok, csoportok szervezése a jogszabályoknak megfelelően történt. Az intézmény igazgatója a
tanévben elkészítette a következő 5 évre szóló stratégiai tervét és vezetői programját, valamint elkészítette
a következő öt esztendőre szóló továbbképzési programot is. Az iskolában vezetői tanfelügyelet is volt.
3. A szakmai munka eredményessége, hatékonysága
A szakmai munka során az intézmény Pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek
megvalósulnak.
Az intézmény pedagógiai programja megfelel a 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak, valamint a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7.§-ában részletesen előírt tartalmaknak.
Az iskolai nevelő-oktató munka, az egyes tantárgyak tanításának céljai összefüggést mutatnak az iskola
kiemelten fontosnak tartott értékeivel, tehát a célok, a hozzájuk rendelt követelményrendszer, a tartalom
összhangban van.
A lemorzsolódás vizsgálata kapcsán a szolnoki POK a következő megállapítást tette: „A rögzített adatok
alapján intézményi szintű beavatkozásra nincs szükség. A rögzített adatok alapján külső beavatkozásra
nincs szükség.”
Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a nyári tevékenységekre, táboroztatásokra, az ebbe bevont tanulók
száma és aránya a fenntartó intézményei közül a legmagasabb.
A besenyszögi iskola tagintézménnyel rendelkezik. A megállapítások a tagintézményre is érvényesek.
4. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység
A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételei biztosítottak az intézményben.
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény képezi az iskola gyermekvédelmi programjának
alapját. Az ifjúságvédelmi munka ezen intézményben is fontos terület, melynek feladatait az
egészségnevelési programban fogalmazták meg.
Rendszeres kapcsolatban állnak a helyi, járási családsegítővel.
Projekteket szerveznek az egészséges táplálkozás, egészséges életmód tudatosítása érdekében.
Rendszeres a kapcsolattartás a kistérségi humánszolgáltatóval, osztályfőnöki órák keretében információs
szolgáltatás, egészségügyi ellátás szervezése is történik

5. A tanulói-és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések
1134 Budapest, Huba u. 6., Postacím: 1300 Budapest, Pf. 9.
Tel.: (06-1)/430-0306, Fax: (06 -1)/430-0307, E -mail: iroda@koszisz.hu

Az intézményi szabályzatok tartalmazzák a védő-óvó előírásokat, a tanulókat felkészítik balesetek
elkerülésére. Az alkalmazotti közösség baleset esetén az előírásokat betartva, megteszi a szükséges
intézkedéseket.
6. Személyi ügyek
Az iskola igazgatói tisztségét Kiss Ernőné látja el. A megbízatáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik,
munkaköri leírást is készített számára a fenntartó. Az intézmény vezetője a tanévben a nők 40 éves
nyugdíjba vonulásának rendelkezéseit igénybe véve nyugdíjba vonult, nyugdíjának megállapítását kérve.
Majd újra munkába állt, vezetői megbízásához a szükséges miniszteri egyetértést a fenntartó megszerezte
Összegzés:
A KOLPING Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet vezetősége a fentiek alapján
megállapítja, hogy a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola az
alapító okiratban és a működési engedélyben rögzítettek szerint működik, a 2017/2018. tanévben
eredményesen végezte pedagógiai munkáját. Külön kiemelésre és dicséretre méltó az intézmény
táboroztatási tevékenysége.
Budapest, 2018. szeptember 3.

Tóth Gábor
KOSZISZ igazgató

1134 Budapest, Huba u. 6., Postacím: 1300 Budapest, Pf. 9.
Tel.: (06-1)/430-0306, Fax: (06 -1)/430-0307, E -mail: iroda@koszisz.hu

