
Fenntartói értékelés
[Nkt.85. § (3) bek., és 83. § (2) bek. e), h) pontja alapján]

a 8i oktatási Alapítvány által fenntartott, Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola 
nevelési-oktatási munkájáról

Az Alapítvány, mint fenntartó az tanév során folyamatosan figyelemmel kísérte, és 
2021 júliusában értékelte az Intézmény pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét és a 
működés törvényességét. Jelen értékelés megállapításai az intézményben 
lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain, az adott évre vonatkozó 
munkaterven és az intézményvezetői beszámolón alapulnak.

Az ellenőrzés menete
Az intézmény vezetője minden tanév lezárását követő harminc napon belül 
megküldi az intézmény által készített beszámolót, amely a pedagógiai program 
végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli.
A fenntartó állandó jelenlétének köszönhetően naprakész információval rendelkezik 
az iskolában történő eseményekkel, szakmai munkával kapcsolatban. A jelenlegi 
értékelés alapját a rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszíni szemle 
tapasztalatai képezték.

Az ellenőrzés területei
- A működés törvényessége
- Szakmai munka eredményessége
- Az intézményvezető értékelése

Megállapítások
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 takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló 
eszközeivel és forrásaival.



Az intézmény a működéshez szükséges szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény 
számára a helyiségek és eszköz feltételek a jogszabályok által előírt módon 
rendelkezésre állnak.

A működés törvényessége
Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint 
rendelkezésre állnak. Az alapító okirat és a nevelési program a jogszabályoknak 
megfelelően készült. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges 
szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek.
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, figyelembe véve a diákok 
céljait és érdekeit.

A szakmai munka eredményessége
Az intézmény a feladatellátás tekintetében a pedagógiai programban 
megfogalmazottakat kiváló szinten és módon hajtotta végre.
Nagy kihívást jelentett a járványügyi helyzet miatti hibrid, illetve digitális oktatás, de 
hatékonyan és jó színvonalon sikerült válaszolni az extra kihívásokra is.
Az intézmény kihasználtsága elfogadható - megfelel az ütemtervben meghatározott 
céloknak. A tanulók eredményei és a szülői visszajelzések folyamatosan 
visszaigazolják a jó szakmai munkát.

Intézményvezető értékelése
Az intézményi működést, szakmai irányítást, feladatellátást, az intézményi 
dokumentumokat, valamint a tanulmányi eredményeket figyelembe véve, 
eredményesen, - a pedagógiai programot jól hajtotta végre.

A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bek. alapján az iskola 
honlapján nyilvánosságra hozza.

Tatabánya, 2021. július

Jónási Krisztián
kurátor


