
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 

értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai 

 
Jegyzőkönyvi kivonat: A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága 

2017. 12. 06-i ülésén a Benka intézmény 2016/2017. tanévi (nevelési évi) éves 

beszámolójáról a következő határozatot hozta:  

 

80/36/2017.(XII.6.( nevelési-oktatási bizottsági határozat a Benka intézmény 2016/2017. 

tanévi (nevelési évi) éves beszámolójáról:  

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága a 2011. évi CXC. törvény 

85. § (2)-(3) bekezdése alapján, továbbá a 2005. évi VIII. zsinati törvény 19. § (2) bek. j) 

pontja szerinti kötelezettsége körében eljárva a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Óvoda nevelési-oktatási intézmény 2016/2017. tanévi (nevelési 

évi) pedagógiai-szakmai munkájáról és a működéséről szóló éves beszámolóját elfogadta. 

Értékelésként megállapította, hogy a nevelési-oktatási intézmény szakmai faladatait magas 

színvonalon látja el, gazdálkodása és működése jogszabályszerű, keresi a szakmai megújulás, 

a gyermekközpontú-tanulóközpontú pedagógiai munka színvonala megtartását és 

továbbfejlesztésének lehetőségeit. Képviseli és átadja a keresztény értékrend. A beszámoló a 

Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Nevelési és Oktatási Osztályán az 

illetékes hatóságok illetve a fenntartó rendelkezésére áll.  

 

A fenntartó által végzett tanügy igazgatási és átvilágítási ellenőrzés: Az ellenőrzés célja, a 

szabályzatok, dokumentumok és tagügy-igazgatási nyilvántartások napra kész vezetésének, 

törvényességi megfelelőségének ellenőrzése. A törvényességi ellenőrzés vizsgálati területei: 

szabályzatok, dokumentumok; Tanügy-igazgatási nyilvántartások.  

 

A törvényességi ellenőrzés módszere: Dokumentumelemzés.  

 

Megállapítások:  

 Valamennyi vizsgálandó dokumentum a rendelkezésre áll, a kormányhivatali 

ellenőrzéseknek megfelelő rendben készítették ki vizsgálatra.  

 A nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős, rendelkezésre áll.  

 Az intézményi szervezeti és működési szabályzat rendelkezésre áll, a jogszabályban 

előírt tartalmaknak megfelel.  

 A pedagógiai program az intézményben folyó pedagógiai munka megalapozását teljes 

mértékben elősegíti, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.  

 Az intézmény házirendje rendelkezésre áll, a jogszabályi előírásoknak megfelel.  

 Az intézmény belső szabályzatai (vezetői ellenőrzések, stb.) az előírásoknak 

megfelelnek.  

 A személyi anyagok rendelkezésre állnak. Munkaszerződés, munkaköri leírás, erkölcsi 

bizonyítvány, végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok megfelelnek az 

előírásoknak.  

 


