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        Vas Megyei Közgyűlés 

Oktatási, Kulturális és Ifjúsági 

        Bizottságának Elnöke 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

 

 

a kőszegi Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény 

komplex felügyeleti vizsgálatának tapasztalatairól 

 

 

A megyei önkormányzati hivatal a kőszegi Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézményben 

(továbbiakban: intézmény) a művelődési és sport titkárság, valamint a szervezési és jogi 

titkárság közreműködésével végzett komplex felügyeleti vizsgálatot. 

 

Az ellenőrzés célja az volt, hogy átfogó értékelést adjon az intézmény feladatainak 

teljesítéséről, elemző módon tárja fel a tevékenység eredményeit, hiányosságait és ezek okait, 

továbbá adjon útmutatást a hibák kijavításához, a munka fejlesztéséhez. 

 

A komplex ellenőrzés tapasztalatai az alábbiakban összegezhetők: 

 

I. Ágazati-szakmai javaslatok 

 

 

A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartjuk 

szükségesnek: 

 

1. Az intézmény alapító okiratát aktualizálni kell, be kell építeni a kollégiumi létszámokat, 

törölni kell a megszűnt tevékenységeket, telephelyet és meg kell változtatni az intézmény 

elnevezését a jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 

2. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálni, a vezetési 

struktúrát meg kell változtatni, hogy megfeleljen a törvényi szabályozásnak. Az 

intézményvezető dolgozza át az SZMSZ-t a fenntartóval való egyeztetés után folytassa le 

a szükséges eljárásokat és a módosított szabályzatot nyújtsa be jóváhagyásra a 

fenntartóhoz. 

 

3. A 2007/2008. tanévben hajtsák végre a közoktatási törvényben meghatározott pedagógusi 

óraszámemelést és a tantárgyfelosztás tervezésekor ennek, valamint az osztályok 

kialakításának megfelelően határozzák meg a pedagógus-szükségletet. 

 

4. A tanulócsoportok kialakításánál vegyék figyelembe, hogy a közoktatási törvényben 

meghatározott maximális felvehető tanulólétszám 20%-kal túlléphető, ott ahol a létszám 

nem éri el a törvényi átlagot és az lehetséges, vonják össze az osztályokat. A speciális 

szakiskola a közismereti tantárgyak összevont osztályú tanulócsoportban történő 

oktatására törekedjen, ha a törvényi maximumot nem lépik túl ezzel. 
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5. Egyeztessenek a fenntartóval a Beszédjavító Általános Iskola számára biztosított 10%-os 

órakeret fennmaradásáról, vagy megszüntetéséről és ha szükséges, módosítsák a 

pedagógiai programjukat, illetve helyi tantervüket. 

 

6. A taneszköz-beszerzési ütemtervnek megfelelően, reálisan tervezzék meg a tárgyi 

feltételek megteremtését, törekedjenek a taneszközök pályázatok útján történő 

beszerzésére. 

 

7. A speciális szakiskola képzési struktúrájának kialakításakor vegyék figyelembe a 

szolgáltatásokat igénybevevők szükségleteit, az új OKJ és szükség szerint 

kezdeményezzék az alapító okirat módosítását.  


