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Bevezetés  

Az intézmény fenntartói ellenőrzése és értékelése 

Az ellenőrzésre és értékelésre a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban 
Nkt.) 83. §-ának (2) bekezdés e) pontja alapján kerül sor. A szakmai munka 
eredményességének vizsgálatánál az Nkt. 83. §-ának (2) bekezdés h) és i) bekezdésében 
foglaltakat is figyelembe kell venni.  

Az ellenőrzés és értékelés menete  

Az intézmény a fenntartó részére minden tanév (nevelési év) lezárását követő harminc 
napon belül megküldi az intézmény által készített beszámolót, amely a pedagógiai 
program végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. 
A fenntartó ezek, illetve a rendelkezésre álló pedagógiai, szakmai mérések értékelések 
eredménye, továbbá – amennyiben van – az iskolaszék véleménye alapján az intézmény 
munkájával összefüggő értékelést elkészíti és nyilvánosságra hozza. A legalább 
négyévenként sorra kerülő fenntartói ellenőrzéshez és értékeléshez így az előző négy év 
dokumentumai rendelkezésre állnak. A beszámolókból, szakmai pedagógiai mérések 
eredményeiből, továbbá az iskolaszéktől származó információkat a fenntartó által 
kiküldött legalább két fős csoport a helyszíni ellenőrzés során kiegészíti a helyszínen 
dokumentumelemzéssel, továbbá az intézmény vezetőjével (szükség esetén 
alkalmazottaival, a szülői közösség illetve a helyi egyházi közösség képviselőivel) interjút 
folytat. Az ellenőrzés során az intézményben folyó munka – annak zavarása nélkül – 
megtekinthető. Az előzetes tájékozódás és a helyszíni ellenőrzés eredményét, 
tapasztalatait az ellenőrzést végzők jelen kézikönyv megfelelő oldalain rögzítik.     
A kézikönyv adatai alapján a fenntartó oktatási ügyekért felelős képviselője összegzést 
készít, melyet az intézmény vezetőjének átad, illetve – amennyiben szükséges – egyéb 
intézkedéseket tehet. Az intézmény vezetője az összegzéshez észrevételt tehet. 
Az ellenőrzésnél és értékelésnél készített kézikönyv és összegzés a következő ellenőrzés 
és értékelés során felhasználható kiindulásul a következő ellenőrzési ciklus értékeléséhez. 
 
 

Az ellenőrzés területei 

I. Az intézmény gazdálkodása 

II. A működés törvényessége 

III. Szakmai munka eredményessége 

IV. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 

V. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, tevékenység 
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