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INTÉZKEDÉSI TERV 
a Széchenyi István Általános Iskola 

mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzése 
tárgyában tett belsı ellenıri megállapításokkal kapcsolatosan 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Jegyzıjének megbízása alapján Majláth Konrád Konstantin belsı 
ellenır és Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı ellenırzést végzık által tett megállapítások 
kijavítása tárgyában az alábbi intézkedési terv végrehajtását rendelem el: 
 
1.) Az intézményi szervezeti és mőködési szabályzat aktuális jogszabályi felülvizsgálata szükséges. 
  
 a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
2.) A tanügyi nyilvántartások hiányosságait korrigálni kell. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
3.) Az iskolai munkaterv részeként ellenırzési tervet kell készíteni, amely tartalmazza az 
ellenırzések célját, az érintettek körét, a felelısöket, az idıpontot, illetve az ellenırzés módszerét. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
4.) A tantárgy felosztást újra el kell készíteni annak érdekében, hogy ténylegesen hány álláshelyen 
foglalkoztat az iskola pedagógusokat és mennyi a tényleges túlóra. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
5.) Szükséges az ellátott összes óraszámhoz rendelt pedagogues álláshelyek meghatározása, illetve 
az igazgatónak a fenntartóval történı egyeztetése a tanévhez kapcsolódó túlórák jóváhagyására 
vonatkozóan. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
6.) El kell végezni az intézményben pedagógus munkakörben ténylegesen foglalkoztatottak 
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létszámának, a részmunkaidıs foglalkoztatás pontos mértékének meghatározását, az intézményi 
túlórák számának csökkentését. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
7.) A fenntartó a napközis kérelmek alapján határozza meg az adott tanítási évben az iskolában 
indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok) számát. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 
 
8.) Azonnali korrekciós intézkedés szükséges egyes jogszerőtlen munkáltatói döntések 
kiküszöbölése, illetve a tényleges foglalkoztatás és az engedélyezett létszám pontosítása érdekében. 
 

a.) Határidı:  azonnal. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
9.) Az angol emelt szintő nyelvoktatás felmenı rendszerben való biztosítása érdekében szükséges a 
nyelvoktatásban résztvevı személyi feltételek (pedagógus létszám biztosítása) áttekintése, a 
fenntartó ezirányú tájékoztatása, az együttmőködési megállapodás felülvizsgálata. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
10.) Az iskola vizsgálja felül és egészítse ki pedagógiai programját a sajátos nevelési igényő 
tanulók integrált nevelésére és oktatására vonatkozó kötelezı tartalmakkal. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. Igazgató 
 
11.) A költségvetési szerv ellenırzési nyomvonala alapján a tervezési, pénzügyi lebonyolítási és 
ellenırzési folyamatainak rendszere alapján az irányítási és ellenırzési folyamatok áttekintését el 
kell végezni. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
12.) A sajátos nevelési igényő tanulók ellátásához kapcsolódó jogszabályi feltételeket biztosítani 
kell. 
 

a.) Határidı:  Folyamatosan. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. Igazgató 
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13.) Biztosítani kell, hogy a fogyatékosság típusának megfelelı végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkezı gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor segítse a többi pedagógus munkáját. 
 

a.) Határidı:  Folyamatosan. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. Igazgató 
 
 
 
Budakeszi, 2011. június 30. 
 
 
 
 
 Czifra Zsuzsanna 
 Megbízott igazgató 
 
 
 
 
 
Az Intézkedési Tervet kapja: 
 
1.) Széchenyi István Általános Iskola mb. igazgatója 
2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
3.) Irattár. 
 
 


