Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő
Nevelést-Oktatást Végző Iskola közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet alapján:

1.

Felvételi lehetőség az intézménybe:

A fejlesztő nevelésben - oktatásban azok a súlyosan – halmozottan sérült gyermekek
részesülnek, akiket, a Somogy illetve Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
vagy

a

Mozgásvizsgáló

Országos

Szakértői

és

Rehabilitációs

Bizottság

szakvéleménye erre a képzési formára javasol. A szülőnek szabad iskolaválasztási joga
van, de a Közoktatási törvény 3o. §4. bekezdése alapján a jegyző kötelezheti a szülőt,
hogy a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési – oktatási
intézménybe írassa be.
Ők azok a tanulók, akik értelmi képességeik súlyos, tartós akadályozottsága miatt az
SNI tanulók iskolai oktatásának irányelvében leírtaknak, illetve a tantervben
megfogalmazott követelményeknek – a különböző egyéni megsegítési stratégiák
ellenére – sem képesek minden téren megfelelni, s eredményes fejlesztésük
elsősorban különféle egyénre szabott terápiás fejlesztő eljárások segítségével
valósítható meg.
2.

Beiratkozás ideje:

A beiratkozás nem előre meghatározott időpontban történik, hanem a Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményének és intézménykijelölésének dátuma a
beiratkozás napja.
A 2015/16 – os tanévre a fenntartó által engedélyezett csoportok száma:
MMSZ Egyesület DDR Központ Fejlesztő – Nevelést Oktatást Végző Iskola Pécs
Székhely: 1 csoport
Marcali Telephely: 4 csoport
Siófoki Telephely: 2 csoport
3.

A térítési díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok:

Intézményünkben az iskolai nevelés – oktatás térítésmentesen vehető igénybe. Az
iskolánkban étkezést nem vesznek igénybe a gyermekek, így ezzel kapcsolatosan
térítési díj befizetés sem történik. Az étkezést az intézményhez szorosan kapcsolódó

szociális intézmény biztosítja. Az ott igénybe vett étkezéshez kapcsolódó díj
befizetését ezen intézmény térítési díj szabályzata tartalmazza.

4.

Fenntartói és törvényességi értékelések, ellenőrzések

Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzése 2015. július 29.
A törvényességi ellenőrzés területei:
-

alapító okirat és működés megkezdéséhez szükséges engedély és a pedagógiai
program összhangban vannak, a törvényi feltételeknek megfelelnek, az alapító
neve nincs feltüntetve az alapító okiratban;

-

a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata megfelelő, a fenntartó
rendszeresen

ellenőrzi

az

intézmény

gazdálkodását,

gyermek-

és

ifjúságvédelmi tevékenységét, szakmai munka eredményességét, valamint az
intézmény alapdokumentumait.
-

a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon a törvényi
feltételeknek megfelelően került felhasználásra, a köznevelési intézmény
rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel, tárgyi és személyi
feltételekkel;

-

a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének a tisztség betöltéséhez szükséges
szakképesítés megszerzése folyamatban van;

-

az alapdokumentumok legitimációja megtörtént.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság 2016. február 23.
Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság 2016. április 11.
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált támogatás
-

elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint

-

jogszerű

felhasználásának

követelményei

az

ellenőrzött

időszakban

biztosítottak voltak.
Fenntartói törvényességi ellenőrzés 2015. január 28.
Tárgya: a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a
szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése.
Megállapítások:

-

az intézmény működése a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő, a
feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak, a
szakmai munka az éves munkaterv szerint történik;

-

az intézmény nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok, valamint a pedagógiai
munkát segítők továbbképzésére;

-

az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, lejárt tartozása nincs;

-

javaslat: a köznevelési törvény folyamatos változásaiból adódóan az intézmény
vizsgálja felül a pedagógiai programját, SZMSZ-ét és házirendjét.

5.

Az intézmény nyitva tartás rendje:

Az intézmény 7.30-16:30-ig tart nyitva. Ez idő alatt pedagógusok, fejlesztő
szakemberek és a fejlesztő nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak
gondoskodnak a gyermekekről.
A fejlesztő nevelés-oktatás egyéni és csoportos formában 8:00 és 14:30 között valósul
meg. 14:30-tól egy, az erre a célra kijelölt helyiségben történik meg a gyermekek
délutáni felügyelete. A délutáni felügyelet keretében valósulnak meg a szabadidős
foglalkozások.
A nevelési évben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontját az Éves
Munkaterv tartalmazza.

6.

Tanórán kívül igénybe vehető szolgáltatások

Kutyaterápia
Uszodahasználat, úszásoktatás

7.

Iskolai csoportlétszámok
2015/16 – os tanév
Csoportok száma

Pécs

1

Marcali

4

Csoportban tanulók
létszáma
Napsugár
5 fő
csoport
Napsugár
5 fő

Összesen
5 fő
20 fő + 1 fő egyéni

Siófok

8.

2

Iskolánk

fejlesztésben részesül

csoport
Nefelejcs
csoport
Szitakötő
csoport
Szivárvány
csoport
Margaréta
csoport
Pitypang
csoport

pedagógiai

munkát

végző

5 fő
5 fő
5 fő
6 fő

11 fő

5 fő

és

pedagógiai

munkát

segítő

alkalmazottainak létszámadatai:
Pécs
főiskolai végzettséggel rendelkező,
nevelő - oktató munkát végző alkalmazottak száma

egyéb felsőfokú végzettségű
alkalmazottak száma

egyéb szakirányú végzettségű,
nevelőmunkát segítő alkalmazottak száma

2

gyógypedagógus
(főállás)

1

konduktor

1

gyógypedagógiai
asszisztens
(főállás)

egyéb

önkéntesek

főiskolai végzettséggel rendelkező,
nevelő - oktató munkát végző alkalmazottak száma

gyógypedagógus
(főállás)

Marcali

5
2

egyéb felsőfokú végzettségű
alkalmazottak száma

logopédus
(mb. szerződés)

1

szomatopedagógus
(mb. szerződés)

1
1

egyéb szakirányú végzettségű,
nevelőmunkát segítő alkalmazottak száma

3

tiflopedagógus
(mb. szerződés)
gyógypedagógus
TSMT
(mb.szerződés)
gyógypedagógiai
asszisztens
(főállás)
önkéntesek

egyéb

Siófok
főiskolai végzettséggel rendelkező,
nevelő - oktató munkát végző alkalmazottak száma

2
1
1

egyéb felsőfokú végzettségű
alkalmazottak száma
1

egyéb szakirányú végzettségű,
nevelőmunkát segítő alkalmazottak száma
egyéb

2

2

gyógypedagógus
(főállás)
ált. isk. tanár
(főállás)
gyógytornász
(mb. szerződés)
gyógymasszőr
(mb. szerződés)
gyógypedagógiai
asszisztens
(főállás)
hitoktató

