
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai 

- 2017. június 8. Vas megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal helyszíni 

ellenőrzés 

A helyszíni ellenőrzés tárgya: 

- az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és 

valódiságára, 

- a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére vonatkozó 

rendelkezésekben foglaltak megtartásának vizsgálata 

Az alábbi időszak ellenőrzésére irányul: 

- 2015/2016. tanév ( A végzett tanulók nyilvántartása) 

- 2016/2017. nevelési év 

Az ellenőrzésben eljáró szerv megállapításai: 

„A járási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a köznevelési intézmény jogszabályi 

feltételeknek megfelelő működését az általános iskola vonatkozásában (Nkt 79.§ (2) 

bekezdése). 

A lefolytatott ellenőrzés során szabálysértést nem tárt fel. A hivatalból indult ellenőrzést a 

jegyzőkönyv lezárásával (külön, eljárást megszüntető végzés kiadása mellőzésével) 

befejezettnek tekintjük.” 

- 2018. január 18. Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály helyszíni 

ellenőrzése 

A helyszíni ellenőrzés tárgya: 

- A 2017/2018. tanévi köznevelési statisztikai adatjelentés szakmai ellenőrzése 

- A 2017. júniusi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatszolgáltatás 

szakmai ellenőrzése 

Az ellenőrzés során ellenőrzött dokumentumok típusai: 

Törzslapok, beírási naplók, szakértői vélemények SNI tanulóknál, jegyzői határozatok HH, 

HHH tanulóknál, saját nyilvántartások, saját jelzőrendszer dokumentumai, iskolai fejlesztési 

terv, jegyzőkönyvek, esetmegbeszélések dokumentumai és intézkedési tervei 

Az ellenőrzésben eljáró szakértői megállapítás: 



„ Az ellenőrzés rendben zajlott. Az intézmény minden tanügyi dokumentumot pontosan és 

szakszerűen, naprakészen vezet. Adminisztrációs tevékenységük magas színvonalú. Az 

intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében 

tervszerű, átgondolt, következetes, sikeres munkát végez és ezt a bemutatott dokumentáció is 

alátámasztja.” 

- 2018. november 8. A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzése 

A helyszíni ellenőrzés tárgya:  tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés 

Az ellenőrzésben eljáró szakértői megállapítás: 

„ A helyszíni ellenőrzés során a hatóság az alábbiakat tapasztalta (megállapítások, 

hiányosságok, szabálytalanságok): 

A kiértesítésben szereplő dokumentumokat és körülményeket megvizsgáltam, hiányosságot 

nem tapasztaltam.” 

- 2020. március 13. Vas Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést 

Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztályának ellenőrzése 

A helyszíni ellenőrzés tárgya: az Iskolatej Program szabályos működése az intézményben 

A helyszíni ellenőrzés során a hatóság az alábbiakat tapasztalta (megállapítások, 

hiányosságok, szabálytalanságok): 

A kiértesítésben szereplő dokumentumokat és körülményeket megvizsgálták, hiányosságot 

nem tapasztaltak. 

- 2022.február 2.  Levéltári ellenőrzés  

Az iskolai iratkezelés rendjére és iratainak védelmére vonatkozóan a Magyar Nemzeti 

Levéltár Vas Megyei Levéltára ellenőrzést tartott. 

 

- 2022.02.15- 2022.03.31 Szombathelyi Tankerületi Központ belső ellenőrzése 

A vizsgálat célja 

„Fenntartott köznevelési intézmények gazdálkodásának ellenőrzése térítési-és tandíjak 

vonatkozásában” 


