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H e lyszín i tan ügy igazgatási átvi l ágítási jegyzőkönyv
(általános iskola, középiskola, kollégium, óvoda}

Az el!enőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tonügy-igczgatósi nyilvántariúsak naprakész
vezetésének, törvényességi megfelelőségének ellenőrzése, A törvényességi ellenőrzés vizsgólati
terúletei: Szabólyzatok, dokumentumok; Taníigy-igazgatósi nyilvdntartdsok. A tőrvényességi el!enőrzés
m ód sze re : Doku me ntu me le m zé s.

Az ellenőrzést végezte: Sziráki György

Jegvzókönyvveze tő: SzirákiGyörgy

[q$44lELLENéBZ§

Az intézmény neve: Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános lskola

Az intézmény vezetője: Szücs Gábor

Az intézmény képviselője az
ellenőrzésen:

Szücs Gábor

Dokumentum

"!ogszabályi
előírásoknak

megfelel
Ieen/Nem

Megjegyzés

Alapító okirat
Nyilvántartásba véteii határozat
Működési engedái,,

lgen Aktuá lis, hitelesített, példaelrtékű

rendben,

Pedagógiai pro8ra.n iqen A legitimációs elemek eredeti
aláírással rendelkezésre állnak. Jól

kidolgozott dokumentum. A KlR-ben
azonos fellelhető.

szervezeti és míjkodrisi szabaIvzat Igen A legitimácio: elemEk eredeti
aláírással rende!kezésr-e állrlak,li:i
kidolgozoi}" dokumentum. A Kilt Lren

azon05 fellelhető.
Házirend Igen A legitimációs elemek eredeti

aláírással r+ndelkezésre aillrrak, .Jól

kidoigozott do|<ltrnentum. A. Ki R,ben

azonos fellelhető,

Továbbképzési prograrn, beiskolázási terv Igen példaertékű, nrinden r clszletre
kiterjedő. Aktuaiizált.

Órarend, tantargyíelos;tás, munkaidő
nyiivántartás aia pjáir

igen /\ tantárgyfeiosztás a szakértői
véiemi:ny alapján példaértékű.
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Fonnnnt rurrvőnzÉs

Valamennyivizsgálandó dokumentum rendelkezésre álI, a kormányhivatali ellenőrzéseknek
megfelelő rendben készítették ki a vizsgálatra.

A nYilvántartásba vételi és a működési engedéty jogerős, rendelkezésre áIl.

Az intézménYi szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre óll, a jogszabáIyban etőírt
to rta l m a kna k me gfe I el.

A Pedagógiai ProQrcim az intézményben íotyó pedagógiai munka megalapozósót tetjes
mértékben etősegíti, a jogszabátyban etőírt tartalmaknak megfelel

Beirasl naoi: Igen Rendezett, a tanulói létszámváltozást
szakszerűen vezeti az intézrirény.

Tcva bbia nLj ]ck nvi lvántartása igen példaértékűen rendezett, i ktatott
iratokat jelenít nleg.

L-t a Kl8azolvanyok nyilvántartása Igen tleklr,orlikr-;s nyiIvántartás ai igénylő -
nvilvánta rtó rírn.iq7pr <,7prin1

Gyerm ekbalesetek nyilvántartása Igen A balesetek rryilvántartása a

íclyarnatot szabalyozó leírással együtt
rendelkezésre áll.

orzslapok Iqen pé!dás rendben feliehető.
Bizonyítvá nyok, lryilvántaitásu l< lgen Példás rendben felielhető, a szigcrú

számadásLj cjclkumentumok á|lománya
pontosan Vezetett.

Napló Igen Az iskola a ,,Diqitnapló" rendszert
!,iasználja. A lezárt tanévek naplói
kinyomtat,;a és vaIamennyi szükséges
aláírással hitelesítve rendelkezésre
állnar,

A tanulókat érintő gyermekvécteImi

1l!É4e4e3ellryilránta rtása ( H H, H H H )

N, r. Nem került sor jelzőrendszeri
beavatkozásra.

Szakértői szakvélemények Iqen Példaerté|<íi, rencjezett, aktualizá|t
Beiskolázás nyilvánta rtása lgen A felvettek nyi lvántartása

rendelkezésre áll,
Egyéni fejlesztések, haIadási és nrulasztási
napló SNl, BTM

Igen A fejlesztést megfelelően
nyilvántartják, dokumentálják. A
szakvélemény - egyéni fejlesztési terv
- egyéni fejlődési lap tanulónként egy-
egy egységet alkot. Az SNl, BTMN a
beírási naplóban és külön nyilvántartás
szerint is megjelenik.,

Belső szabjlyzdrck, belso ellenorzeri terv 1gen Részlete:;en szabaiyozott, rendezett. A
belsó ellenőrzési terv a munkatervtő
elkü|önülten is rencje!kezésre áll,
reieváns resze abban is szerepel.
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Az intézmény hánirendje rendelkezésre áIl, a jogszabályi előírősoknak megfelel.

Az ilúbmény belú szabúlyzatai (vezetői ellenőrzések, stb.) az előírósoknak megfelelnek.

§t nópRógn szrnlNrt rllrNőnzÉs

l{nptóx vlzseÁlnrl

Etektronikus naplót használnak, év végén a szabályoknak megfelelően kinyomtatva, aláírva, pecsételve
megtalálható.

A másodii< es nyoicadix evfolyam dokumentációjának (bizonyítvárly - beírási napló - törzslap)
véletlenszerűen kiválasztott tanulók esetében történt. Adathiányt, eltérést nem tapasztaltam.
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A személyi anyagok rendelkezésre állnqk. Munkaszerződés, munkaköri leírős, erkölcsi
bizonyítvány, végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok megfelelnek az
eIőírósoknok.

Dátum: ?_alg.12.1,a.
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ta nügy-igazgatási ellenőr

jegyőkönyvvezető
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Jogszabályi
előírásoknak

megfelel
lgen/Nem

Megjegyzés

UÉgzÉtsegek, szakké pes ítések,
gakvizxák igazolása

lgen
Az alkaimazás feltételei a szúr,ópróbaszerűen
kiválasztott és vizsgált négy személyi anyag

tekintetéoen mindenben megfelelnek a

jogszabályi előírásoknak A pedagógiai-
szakmai gyakorlati időt, továbbképzési
kótelezettség teljesítését az intézmény
l eSZlet€.scn es prcclZ(,n tartja 5zamon.

:-.: csi bizonyítvány
lgen

lvl u n kaszerződés (eredeti, alá írt, a ktuá lis) lgen
Végzettségének megfelelő tárBvat tanít lgen

Munkaköri leírás lgerr
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pÁpnl nvRncÉ rI xu s ncyHÁ zt<özsÉe
8500 Pápa, Széchenyi u. 15.

Tel: (89) 324 - 360; 20-824-3443, 20-56-36936

Fenntartói nyilatkozat

A Pápai Evangélikus Egyházközség Elnöksége a Pápai Evangélikus Egyházközség

Presbitériumanak 9l20l3. (II.14.) szátmű határozatára aLapjan eljárva a Gyurátz Ferenc

Evangélikus Átalános Iskola fenntartói képviseletéb en az alábbi nyilatkozatot teszi:

A Fenntartó a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskoláb an 2019,|2.10-én lefolytatott

ellenőrzés keretében tanügyigazgatási körben vizsgálta az iskola szabályzatait,

alapdokumentumait, tanügyigazgatási nyilvántartásainak naprakész vezetését, törvényességi

megfelelős égét. Az ellenőrzés módszere: Dokumentumelemzés.

Pápa,2021.09.I5.

venczel csaba
felügyelő
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PÁPaI nVRNG É LI KUS E GYHÁZKÖZSÉG
8500 Pápa, Széchenyi u. 15.

Te1: (89) 324 - 360;20-824-3443,20-56-36936

T árgy : Intézmény -fenntartói értékelés 201 9 l 2020. tanév

Fenntartói Határozat

A Pápai Evangélikus Egyhazközség Elnöksége, hivatkozva a Pápai Evangélikus Egyházkőzség

Presbitérium árlrak 9l20l3. (II.14.) szátmíl határozatára valamint a nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény 85.§ (2)-(3) bekezdésére, a Pápu Evangélikus Egyházközség

fenntartásában működő Gywátz Ferenc Evangélikus Általános (székhely: 8500 Pápa, Árok u. 12.;

OM azonosító: 200010) köznevelési inténnénynek (továbbiakban Intéz-trtény) a 201912020.

tanévről szóló beszámolóját elfogadja és értékelésként megállapítja, hory az Intézmény

szakmai feladatait magas színvonalon látja el, gazdálkodása és működése jogszerű, keresi a

szakmai megújuláso a tanulóközpontú pedagógiai munka színvonala megtartásának és

továbbfejlesztésének lehetőségeit. Képviseli és átadja a keresztény értékrendet.

A fenntartói értékelés közzétételetiek helye: gyuratz.lutheran.hu honlapon

Iskol ankf óllDokumentum ok, kö zzététel menüpont

,^ ..

venczel csalia
felügyelő

r<"oJruJ ,h'!
Potg9rai Sándor

esperes
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PÁPRI nVRN GÉ tI KUS EGYHÁ ZKÖZSÉG
8500 Pápa, Széchenyi u. 15.

Te1: (89) 324 - 360; 20-824-3443,20-56-36936

Tárgy: Intézmény-fenntartói értékelés 2020 l202I. tanév

Fenntartóí Határozat

A Pápai Evangélikus Egyházközség Elnöksége a Pápai Evangélikus Egyhazközség

Presbitériumának 9l20l3. (II.14.) számú határozatára alapjrán a Gyurátz Ferenc Evangélikus

Általanos Iskola fenntartói képüseletében eljárva, hivatkozva a nemzeti köznevelésrőI szőlő

20ll. évi CXC. törvény 85.§ (2)-(3) bekezdésére, a Pápai Evangélikus Egyházközség

fenntartásában működő GyvrátzFerenc Evangélikus Általrános (székhely: 8500 Pápa, Árok u. 12.;

OM azonosító: 200010) köznevelési intézménynek (továbbiakban lntéznény) a 20201202l,.

tanévről szóló beszámolóját elfogadja és értékelésként megállapítja, hogy az lntézmény

szakmai feladatait maga§ színvonalon látja eln gazdálkodása és működése jogszerűo keresi a

szakmai megújulás, a tanulóközpontú pedagógiai munka színvonala megtartásának és

továbbfejlesztésének lehetőségeit. Képviseli és átadja a keresztény értékrendet.

A fenntartói értékelés közzéte,telének helye: gyuratz.lutheran.hu honlapon

I skol ankró l/D okumentum ok, kö zzététel menüpont

?r+,.-,..;h*-'4lJr§-.,
rotgBrai Sandor h

Pápa, 2021.06.23.

venczel csaba
felügyelő

J

,.--'*'-*l'
.,/l._t lKllen -r*

zs%áq§/'§ --qnffiafi Y{: B *

e,r^§
esperes


