A fenntartó szakmai értékelése
az Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
2016/2017. tanév első félévéről
Alulírott Knáb Judit, a Congregatio Jesu (1056 Budapest, Váci u. 47., 00001/2012-076) tartományfőnöke, mint az
Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (3300 Eger,
Kossuth Lajos u. 8., adószáma: 18571774-2-10, OM azonosító: 031608) fenntartójának törvényes képviselője az
intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, valamint a szakmai munka
eredményességét évente személyesen legalább két alkalommal ellenőrzöm, továbbá az intézményben
alkalmazott pedagógiai szakértő-tanácsadóval történő rendszeres egyeztetések útján vizsgálom.
Jelen értékelés megállapításai 2017. január 25-én az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés és reflexió
tapasztalatain, a meglévő intézményi dokumentumok, valamint az intézmény pedagógiai szakértő-tanácsadójával
történt egyeztetésein alapulnak. A fenntartó vizsgálta az intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény
pedagógiai programjának teljesítését.
Megállapítások, értékelés
1. A működés törvényessége
Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az alapító
okirat és a nevelési program a jogszabályoknak megfelelően készült. Az intézmény rendelkezik a működéséhez
szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok kiegészítésekkel a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek, s
tartalmazzák a szükséges legitimációkat. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az
alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelnek. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei
biztosítottak. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok
szervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek előírás szerint
biztosítottak.
2. A szakmai munka eredményessége
Féléves beszámoló: Az intézményvezetése beszámolt az intézmény féléves munkájáról. A beszámolókból
kitűnik, hogy az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak teljesültek.
Intézményvezető értékelése: Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, az intézményi
dokumentumokat figyelembe véve, az intézményvezető a fenntartói szempontokat követve, a hatályos
jogszabályoknak megfelelően vezeti az intézményt. Az intézmény rendelkezik stratégiai tervvel.
3. Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény a gazdálkodásáról az előzetes beszámolót és a költségvetési tervezetet a jogszabályoknak
megfelelően előírt formában előkészítette. A fenntartói jóváhagyás a fenntartó gazdasági vezetőjének szakmai
iránymutatása alapján történik. Az intézmény a működéshez szükséges szabályzatokkal rendelkezik. Az
intézmény számára az ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályok által előírt módon rendelkezésre állnak.
Összegzés: Az intézményben 2017. január 25-én végzett legutóbbi helyszíni ellenőrzés, az intézményvezetői
beszámolók és fenntartói reflexió alapján előzetesen megállapítom, hogy az intézmény a 2016/2017 tanév első
félévében a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelően a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZben meghatározott előírásokat betartva, erre az időszakra előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve
működött. A gazdasági részre vonatkozó megállapításokat a CJ gazdasági vezetőjének szakmai javaslatai és
észrevétele alapján fogom jóváhagyni.
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