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Tisztelt lntézményvezet Úr!

Értesítem, hogy az Ön által vezetett Szily Kálmán Mrjszaki Szakkozépiskota, Szakiskola és Kollégium

törvényesség i ellenőrzése lezáru lt.

Az ellenórzés alá vont koznevelési intézmény adatai:

Neve: Szily Kálmán Mrjszaki Szakkozépiskola, Szakiskola és Kollégium

OM azonosítója: 035275

Székhelyének címe: 1097 Budapest, Timót u. 3.

Fenntartójának neve: Klebelsberg lntézményfenntartó Kozpont

Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

Tankeriilet megnevezése: KL!K Fővárosi Szakképzési és Ellátási osztály
lntézmény típusa: Szakkozépiskola és szakiskola, kozos igazgatású köznevelési intéz-

mény

Összegz megáltapítás az ellen rzés tapasztalatairót:
, Az SZMSZ és a Pedagógiai Program (Szakmai Program) alakilag és eljárásjogilag

részben megfelel az eljárásrendben megfogalmazott hatályos jogszabályoknak. En-

nek ellenére vannak pótolható hiányosságok.

- A feltárt hiányosságok megállapításának helytáltóságát az ellen órzéskor az intéz-

mény képviselóje elfogadta.

- A javítandó / pótolandó hiányosságok az intézmény torvényes mríkodését nem befo_

lyásolják és azok pótlása folyamatban van.

Feltárt hiányosságok felsorolása, jogszabályi alátámasztása:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca32.
Telefon: +36-1-795-117 0, Fax: +36- 1-795-07 44

E-mail : tankerulet@klik. gov. h u
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l. A szervezeti és m kcidési szabályzat alaki és etjárásjogi megfelel ségének

vizsgálata

Az SZMSZ nem rendelkezik iktatószámmal (Mr.BS. (1) b))

Az SZMSZ nem tartalmazza az ügyintézés helyét és idejét (Mr.BS. (1) d))

Az SZMSZ-bó| nyomtatott példány nem állt rendelkezésre, ezért az irat aláírojá-

nak neve, beosztása, névaláírása (Mr.85, (1) e)) és a nevelési-oktatási intéz-

mény korbélyegzójének lenyomata (Mr.85. (1) f)) nem volt ellenorizhet .

A legitimációs záradékok az SZMSZ részét képezik, de az iskolaszék hiányában

ulésezo szuloi szervezet, a diákonkormányzat és az intézményi tanács legitimáci-

ós üléseirol szóló jegyzokonyvei és jelenléti ívei hiányoznak. Az Mr. 85. (4) alap-

ján a ,jelenlévok felsorolása" alapeleme a jegyzókonyvnek.

Kollégiumi szék nem mtljkodik (Nkt. 25. (4)).

A telepulési onkormányzat véleménye nem releváns (Nkt. 25. (4)).

A Fenntartó írásbeli jóváhagyása - az Nkt. 25. (4) - alapján nem minden eset_

ben kotelezó elem.

MegálIapítások:

. Javasolt az SZMSZ iktatószámának pótlása.

Javasolt az ugyintézés helyének és idejének feltüntetése az SZMSZ-ben,

Javasolt egy nyomtatott SZMSZ példányt tartani az intézmény székhelyén, amely

megfelel az SZMSZ form a iság á ra von atkozó j ogsza bá l yi krité ri u m okn a k.

A rendelkezésre álló, de az SZMSZ-be be nem épített legitimációs üléseken készí-

tett jelenléti íveket és jegyzókonyveket javasolt csatolni az egybeszerkesztett do-

kumentumhoz (a szuloi szervezet és a diákonkormányzat és az intézményi tanács

vonatkozásában).

ll. A szakmai program tartalmi megfelel ségének vizsgálata:

. A pedagógiai program nem rendelkezik onálló fejezetű szakmai programmal.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca32.
Telefon: +3 6- | -7 9 5 -1 I7 0, Fax : +3 6- | -7 9 5 -07 44

E-mail : tankerulet@klik. gov.h u
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A szakmai program nem tartalmazza a szakmai elméleti és gyakorlati képzésre

rendelkezésre álló óraszám szabadon hagyott idokerete szakmai tartalmának meg-

határozását. (Szt B (5))

A szakmai program nem szakmaspecifikusan tartalmazza a szakképesítésre torté-

no felkészítéskor a tanuló elozetes szakirányu szakmai képesítése és szakirányu

szakképesítése beszámíthatóságát. (Szt.22 (3))

A szakmai program nem tartalmazza a jogszabály áltaI meghatározott mértékben

igazoltan mulasztó tanuIó esetében az évfolyam megismétlésének kotelezettsége

alóli mentesítésének szabályait. (Szt. 39. (3)-(5))

Megállapítások:

. Az intézmény szakmai programjának hiányosságai miatt javasolt annak - az érvény-

ben lévo jogszabályoknak megfelelo - kiegészítése a fent említett megállapítások

alapján.

Intézkedési terv készítésének határideje:

A feltárt hiányosságok, jogsértések sulya nem indokolja intézkedési terv készítését.

Budapest, 2014, november 4.

Halász József
osztályvezeto

Székhely: l051 Budapest, Nádor utca32.
Telefon: +36-1-795-1l70,Fax: +36- |-795-07 44

E-mail : tankerulet@klik. gov.h u
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