Fenntartói értékelés
[Szkr. 94. § (3) pontja alapján]
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott
SZÉCHENYI ISTVÁN BAPTISTA TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
(8300 Tapolca, Móricz Zs. utca 8.)
nevelési-oktatási munkájáról

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2021 októberében értékelte a fenti
intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény szakmai programjának teljesítését,
működésének törvényességét, gyermekvédelmi tevékenységet, tanulóbalesetek megelőzésére
tett intézkedéseket. Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói
ellenőrzés tapasztalatain alapulnak.
1. AZ ELLENŐRZÉS MENETE
Az intézmény a fenntartó részére a tanév lezárását követő harminc napon belül megküldte az
intézmény által készített – fenntartó által előzetesen meghatározott szempontsor szerinti –
beszámolót, amely a szakmai program végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka
eredményességét értékeli. A fenntartónak, a most sorra került fenntartói értékelésnél az előző
évek dokumentumai és a helyszíni szemle, a fenntartói ellenőrzés eredményei álltak
rendelkezésre.
2. AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI
- Az intézmény gazdálkodása
- A működés törvényessége
- Szakmai munka eredményessége
- Az intézményvezető értékelése
3. MEGÁLLAPÍTÁSOK – ÉRTÉKELÉS
Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak
megfelel. Az intézmény megfelelően gazdálkodik és az erről szóló beszámoló a
jogszabályoknak megfelelő határidőkig és a jogszabályokban előírt formában elkészült. Az
intézmény a működéshez szükséges szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény számára az
ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályok által előírt módon rendelkezésre állnak.
A működés törvényessége
Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre
állnak, azonban jogszabályváltozás miatt felülvizsgálatuk szükséges. Az alapító okirat és a
szakmai program a jogszabályoknak megfelelően készült, melyet külső szakértő jóváhagyásra
javasolt. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal. A
szabályzatok kiegészítésekkel a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek, s tartalmazzák a
szükséges legitimációkat. Az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási tervei a
jogszabályokban foglaltak szerint történik.

Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a
jogszabályoknak megfelelő. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei
biztosítottak. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az
intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik.
Tanulóbalesetek megelőzése érdekében megtette a szükséges intézkedéseket.
A szakmai munka eredményessége
Versenyeredmények:
Kiváló Iskola (Gasztronómiai Szövetség)
Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) 1., 2., 3. helyezés
Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) 1., 2. helyezés
SZÉTV országos döntő – 7. hely
MRK Rézverseny 2. helyezés
EBCL nemzetközi verseny
MRK Rézverseny 2. helyezés
EBCL országos közgazdasági verseny – 1. helyezés
EBCL nemzetközi verseny (Bécs) – 1. helyezés
Nemzetközi Gasztronómiai Verseny – 1. helyezés

Éves beszámoló:
Az intézmény a fenntartó által előzetesen kiadott szempontsor alapján készítette el az éves
beszámolóját. A beszámolóból kitűnik, hogy az iskola szakmai programjában
megfogalmazottak teljesültek, jó színvonalú nevelés-oktatás folyik az intézményben, amit a
versenyeredmények is folyamatosan visszaigazolnak.
Intézményvezető értékelése
Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, az intézményi dokumentumokat,
valamint a tanulmányi eredményeket figyelembe véve, az intézményvezető szakszerűen,
eredményesen vezeti az intézményt.
A fenntartó jelen intézményi értékelést a Szkr. 94. § (3) bek. alapján honlapján
nyilvánosságra hozza.
Budapest, 2021. október 11.

