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Elıterjesztés
közoktatási intézményekben törvényességi és szakmai ellenırzések
lefolytatására
Tisztelt Képviselı-testület!
Aszód Város Önkormányzat Önkormányzati Minıségirányítási Programja ( továbbiakban
ÖMIP ) valamint jogszabály is kötelezi az önkormányzatot – mint a közoktatási
intézmények fenntartóját törvényességi és szakmai ellenırzések lefolytatására.
A jelenleg érvényben lévı ÖMIP-ben foglaltak alapján az önkormányzat fenntartásában
mőködı három közoktatási intézmény – Városi Óvoda, Podmaniczky Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Csengey Gusztáv Általános Iskola – vonatkozásában többek
között az alábbi ellenırzések lefolytatása szükséges.
1.) Közoktatási intézmények négyévenkénti – átfogó – törvényességi ellenırzése
Kiemelt területek: ( ÖMIP szerint )
- jogszabályi változások követése az intézményi dokumentumokban
- szabályzatokban foglaltak, intézményi döntések jogszerősége, demokratikus
szelleme
- tankötelezettség,
tanulói
jogviszony,
beiskolázás,
továbbhaladás
meghatározása, HHH gyermekek helyzete
- gyermek és ifjúságvédelem
- tanulói és gyermekbalesetek helyzete, dokumentálása
- védelmi szabályok betartása, gyakorlása ( Tőz-és munkavédelem)
Módszer, eljárás: dokumentumelemzés, interjú , fókuszcsoportos
megbeszélés
Ellenırzést végzi: országos szakértıi névjegyzékben lévı szakértı, ill.
a fenntartó belsı ellenıre
2.) Szakmai-pedagógiai munka eredményessége ( ötévente )
Kiemelt területek: ( ÖMIP szerint)
- tanulói teljesítmények meghatározott területeken ( anyanyelv, matematika,
idegen nyelv, informatika )
- kulcskompetenciák mérése ( szövegértés, kommunikációs készség, stb.
intézményi pedagógiai program ill. IMIP szerint )
Módszer, eljárás: kérdıíves és tesztlapos mérés, intézményvezetıi
beszámolók, összehasonlítás, elemzés
Az ellenırzést végzi: külsı szakértı, az Országos Szakértıi
Névjegyzékben lévı szakértı
3.) Nevelési-pedagógiai programban meghatározott feladatok teljesítése
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( négyévente )
Kiemelt terület:
célok teljesülésének mértéke
nevelés
szociális és egyéb szolgáltatások
kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
Módszer, eljárás: dokumentumelemzés, interjú, vezetıi beszámoló
Partnerek elégedettségének vizsgálata
Értékelést végzi: Országos szakértıi névjegyékben lévı szakértı
Fentiek alapján látható, hogy az intézmények átfogó törvényességi, szakmai ellenırzését
négy illetve ötévenként szükséges ( célszerő ) lefolytatni. Szakmai ellenırzést a Városi
Óvodában 2006. év folyamán, a Csengey Gusztáv Általános Iskolában 2005. –évben
végeztek. A Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szakmai munkájának
vizsgálatát a 2007. évben lefolytatott minısítési eljárás során a Minısítı Testület végezte.
A Mővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport bizottság a közoktatási intézmények ellenırzésének
ütemtervére vonatkozóan az alábbi javaslatot terjeszti be a képviselı-testület felé annak
érdekében, hogy a
2010.-évre javasolt ellenırzések bekerülési összege a 2010. évi
költségvetésben tervezhetıek legyenek.
„A bizottság a képviselı-testület januári ülésére egyhangúlag javasolja a közoktatási törvény,
valamint az önkormányzat ÖMIP-jében foglaltaknak megfelelıen a közoktatási intézmények
szakértı cég általi törvényességi, szakmai ellenırzésének ütemezését ,– figyelemmel az
intézményvezetıi kiírások idıpontjára is - az alábbiak szerint elvégeztetni:
- 2010 év II. félév
Csengey Gusztáv Általános Iskola
- 2011.év
Városi Óvoda
- 2012. év
Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény „
Ez ellenırzések lefolytatásának bekerülési összege cca
intézményenként.
Kérem T. Képviselı-testületet
meghozatalára.
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