Hivatalos ellenőrzések az intézményben
1. Hatósági ellenőrzés
Az intézmény jogszerű működésének feltételeire irányuló ellenőrzés a tanügyi dokumentumok alapján
- az intézmény székhelyén (Orosháza, Kossuth tér 1.) 2013.április 15-én
- az intézmény feladat-ellátási helyén (Békés, Hőzső u.39.) 2013.április 16-án
Az ellenőrzést a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya végezte.
Az ellenőrzés megállapításai:
- az intézmény székhelyén (Orosháza, Kossuth tér 1.):
a.) a pedagógiai program tartalmazza a képzéseknek megfelelő tantárgyakat, a kötelező és
választható tantárgyak óraszámát, a tantárgyak tananyagát, követelményeit, a szakmai
programot, a mindennapos testnevelés bevezetését felmenő rendszerben.
b.) a beírási naplók évfolyamonként rendelkezésre állnak, az intézmény azonosítására
szolgáló adatok megtalálhatóak, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
szakvéleményének kiállítási dátuma és felülvizsgálati időpontja nem került feltüntetésre, a
sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleményének kiállítási dátuma és felülvizsgálati
időpontja nem került feltüntetésre, nincs olyan tanuló, akinek szünetel a tanulói jogviszonya, a magántanulók nyilvántartottak, a tanulói adatoknál a lakcím, az étkezési igényre és
az állampolgárságra vonatkozó adatok nem kerültek feltüntetésre.
c.) 14 db ellenőrzött iskolai napló a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek nem
tesz eleget – a megnyitás dátuma, az osztályfőnökök és az intézményvezető aláírása, valamint a bélyegzőlenyomat hiányzik - , a haladási naplóban a tanítási napok számozása,
dátumozása megfelelő, a tanítási órák vezetése az órarendnek megfelelő, a tanítási óráknál az óraszám, tananyag, tanári aláírás megtalálható, a tanulók hiányzásai vezetettek, az
értékelő rész tartalmazza a tanulók személyi adatait, a naplóbeli sorszámot, a törzslapszámot, a tantárgyakra vonatkozó érdemjegyeket és a félévi osztályzatokat.
d.) csoportnaplók: az iskola a csoportbontásban oktatott tantárgyakról csoportnaplót vezet,
a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek nem tesz eleget – a napló megnyitásának időpontja nem került feltüntetésre - , azonosíthatóak a csoportra vonatkozó adatok, a
foglalkozások megtartására vonatkozó adatok vezetettek, a résztvevő tanulókra vonatkozó
adatok vezetettek, a tanulói hiányzásokra vonatkozó adatok vezetettek, a tanulók értékelése vezetett.
e.) foglalkozási naplók a foglalkozások számának megfelelően rendelkezésre állnak, a
megnyitás tanév eleji formai követelményeinek eleget tesz, a foglalkozásokra vonatkozó
adatok azonosíthatóak, a foglalkozások megtartására vonatkozó adatok vezetettek, a
résztvevőkre vonatkozó adatok esetén a születési hely, idő, anyja neve, törvényes képviselő neve és elérhetősége nincs feltüntetve.

f.) 308 ellenőrzött bizonyítvány esetén az iskola azonosítására vonatkozó adatok megtalálhatók, a tanulók személyi adatai megtalálhatók, a záradékok a jogszabályi előírásoknak
megfelelőek, az adatok egyezőségét összeolvasással igazolták. Az üres bizonyítványok tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az elrontott, kicserélt bizonyítványokról a
jegyzőkönyv rendelkezésre áll, a bizonyítványnyomtatványokról a nyilvántartás rendelkezésre áll.
g.) a törzslapokon a 2012/2013.tanévre vonatkozó megnyitás helye, ideje, az osztályfőnök, az igazgató aláírása, az iskolai bélyegző lenyomata hiányzik, az egyéni törzslapokon
az állampolgárság nem került feltüntetésre, a 2011/2012. tanév törzslapjain az intézmény
azonosítására szolgáló adatok megtalálhatóak, az egyéni törzslapokon a tanulók személyi
adatainál az állampolgárság nincs feltüntetve, az osztályzatok, a minősítésre vonatkozó
adatok megtalálhatók, a tanulmányokra vonatkozó határozatok megtalálhatók, a sajátos
nevelési igényre vonatkozó adatoknál a szakértői bizottság neve, címe nem kerültek feltüntetésre.
- az intézmény feladat-ellátási helyén (Békés, Hőzső u.39.):
a.) a pedagógiai program tartalmazza a képzéseknek megfelelő tantárgyakat, a kötelező és
választható tantárgyak óraszámát, a tantárgyak tananyagát, követelményeit, a szakmai
programot, a mindennapos testnevelés bevezetését felmenő rendszerben.
b.) a beírási naplók évfolyamonként rendelkezésre állnak, az intézmény azonosítására
szolgáló adatok megtalálhatóak, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
szakvélemény alapján nyilvántartottak, a sajátos nevelési igényű tanulók szakvélemény
alapján nyilvántartottak, a szünetelő jogviszonyú tanulók nyilvántartottak, a magántanulók nyilvántartottak, a tanulói adatoknál az étkezési igényre és az állampolgárságra vonatkozó adatok nem kerültek feltüntetésre.
c.) 15 db ellenőrzött iskolai napló a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek 3 osztálynál nem tesz eleget – az osztályfőnökök aláírása hiányzik - , a haladási naplóban a
tanítási napok számozása, dátumozása megfelelő, a tanítási órák vezetése az órarendnek
megfelelő, a tanítási óráknál az óraszám, tananyag, tanári aláírás megtalálható, a tanulók
hiányzásai vezetettek, az értékelő rész tartalmazza a tanulók személyi adatait, a naplóbeli
sorszámot, a törzslapszámot, a tantárgyakra vonatkozó érdemjegyeket és a félévi osztályzatokat.
d.) csoportnaplók: az iskola a csoportbontásban oktatott tantárgyakról csoportnaplót vezet,
a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek nem tesz eleget – a napló megnyitásának időpontja nem került feltüntetésre - , azonosíthatóak a csoportra vonatkozó adatok, a
foglalkozások megtartására vonatkozó adatok vezetettek, a résztvevő tanulókra vonatkozó
adatok vezetettek, a tanulói hiányzásokra vonatkozó adatok vezetettek, a tanulók értékelése vezetett.
e.) 318 ellenőrzött bizonyítvány esetén az iskola azonosítására vonatkozó adatok megtalálhatók, a tanulók személyi adatai megtalálhatók, a záradékok a jogszabályi előírásoknak
megfelelőek, az adatok egyezőségét összeolvasással igazolták. Az üres bizonyítványok tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az elrontott, kicserélt bizonyítványokról a

jegyzőkönyv rendelkezésre áll, a bizonyítványnyomtatványokról a nyilvántartás rendelkezésre áll.
f.) a törzslapokon a 2012/2013.tanévre vonatkozó megnyitás helye, az osztályfőnök, az
igazgató aláírása, az iskolai bélyegző lenyomata hiányzik, az egyéni törzslapokon az állampolgárság nem került feltüntetésre, a 2011/2012. tanév törzslapjain az intézmény azonosítására szolgáló adatok megtalálhatóak, az egyéni törzslapokon a tanulók személyi
adatainál az állampolgárság nincs feltüntetve, az osztályzatok, a minősítésre vonatkozó
adatok megtalálhatók, a tanulmányokra vonatkozó határozatok megtalálhatók, a sajátos
nevelési igényre vonatkozó adatoknál a felülvizsgálat időpontjai nem kerültek feltüntetésre.
A 2013.április 30-án kelt végzés a jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok megszüntetésére hívta fel az intézményvezetőt. A hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges utasítások végrehajtásáról az intézmény vezetője levélben tájékoztatta a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetőjét 2013.május 16-án.
2. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben egyéb (törvényességi, pedagógiai-szakmai, stb.) ellenőrzés nem történt.

