
D. Az intézmény munkájával összefüggő fenntartói és az állami szervek által tett vizsgálatok 

nyilvános megállapítások. 

Fenntartói vizsgálatok: 

1. A 2016/17. tanévről beküldött intézményvezetői jelentés alapján készült fenntartói 

értékelésből kiderül, hogy az intézményben zajló folyamatokkal elégedettek, kérik a határozott 

törekvéseket a további belső megújuláshoz. Kritikai megjegyzésként javasolja az értékelés helyi 

gyakorlatának átgondolását a kitűnő tanulók esetében. 

2. 2017. február 15-én, a tanügyi és munkaügyi dokumentumokkal kapcsolatos helyszíni 

törvényességi ellenőrzést tartott a Fenntartó képviselője. Az ellenőrzés során mindent rendben 

talált. 

3. A 2017/18. tanév jelentése alapján a fenntartó elégedett az iskolában zajló folyamtokkal, 

különösen is a létszám növekedéssel. örömét fejezte ki az infrastrukturális fejlesztések 

eredményességéért, közösségi és családi programok sikeréért és a 25 éves jubileumi ünnepség 

színvonalas megszervezéséért.  

 

4. 2018/19. tanév beszámolója alapján készült fenntartói reflexióból kiderül, hogy a Fenntartó 

üdvözli a létszám folyamatos bővülését, a megvalósuló tanulmányi és szabadidős programok 

magas színvonalát. Támogatja a nyolcosztályos gimnázium kivezetését és a velejáró átszervezési 

folyamatokat. Elkötelezett az intézmény rövid és hosszú távú infrastrukturális fejlesztése mellett.  

5. 2019/20. tanév beszámolójára érkezett fenntartói reflexióból kiderül, hogy a Fenntartó 

örömmel nyugtázza az iskolai létszámbővülést, valamint az óvoda zökkenőmentes elindítását.  

Külön köszönetet mond a az online oktatás idején nyújtott munkatársi hozzáállásért. Jónak 

minősíti az intézményben zajló oktató-nevelő munka minőségét, színvonalát. Támogatja a 

négyosztályos gimnáziumi oktatás bevezetését. Határozott lépésekkel támogatja a most már 

szükséges iskolaépületi bővítés, valamint a tornacsarnok építését.   

 

Állami szervek vizsgálatai: 

2015. május 21-én és november 26-án Kormányhivatali ellenőrzés zajlott. A helyszíni 

törvényességi ellenőrzés keretében megvizsgálták a munkáltatás törvényességi feltételeinek 

teljesülését. Az ellenőrzés folyamán tett megállapításokat elfogadtuk és intézkedéseket tettünk 

azok teljesítése érdekében. 

2016. március 17-én Katasztrófavédelmi ellenőrzés zajlott, a hatályos előírások betartásának 

vizsgálata tárgyában. A vizsgálat során mindent rendben találtak, elmarasztaló megállapítások 

nem kerültek megfogalmazásra. 

2017. január 9-én NÉBIH tartott ellenőrzést melegítő konyhánkban. Az ellenőrzés konyhánkat az 

előírásoknak mindenben megfelelőnek találta, külön kiemelve annak tisztaságát, és modern 

körülményeit. 

2018. szeptember 17-én intézményünkben átfogó Katasztrófavédelmi ellenőrzés zajlott az 

általános iskolai oktatással érintett telephelyeinken. A helyszíni vizsgálaton a hatóság 

munkatársai mindent rendben találtak. 



2020. szeptember 10-én a Tolna Megyei Kormányhivatal Virológiai Főosztályának munkatársai 

tartottak átfogó intézményi ellenőrzést, melynke tárgy a COVID-19 járvánnyal szembeni 

védekezés kötelező előírásának betartására irányult. Az ellenőrzésen a szakemberek mindent 

rendben találtak.  

 


