Szent Miklós Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-19/2018.

6768 Baks, Fő u. 82.

Tárgy: Az intézmény 2017/2018-as tanévvégi beszámolójának fenntartói értékelése (a Nkt. 83. § (2)
e) és h) pontja, 13/2017 (VI. 14.) EMMI rendelet figyelembevételével)

Az intézmény vezetője által készített tanévvégi beszámolót a Szent Gellért Katolikus Iskolai
Főhatóság főigazgatója értékelte az intézményben folyó szakmai munka és annak az intézmény
pedagógiai programjával való összhangja alapján.

Megállapításaim:
1. Az intézmény tanévvégi beszámolója az intézmény rendelkezésére bocsátott szempontsor
alapján elkészült.
2. Az intézmény törvényes működési feltételei, alapdokumentumai, szabályzatai
naprakészek, legitimek.
Az intézmény adatkezelése az alkalmazottak és az intézmény tanulói vonatkozásában
jogszabálynak megfelelően történik.
3. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek az intézményben adottak és megfelelőek.
Az óvodák udvari játékai felújításra, cserére szorulnak.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: 622 fő,
általános iskolai létszám: Baks 167 fő, Ópusztaszer 112 fő, Pusztaszer 88 fő,
Tömörkény 97 fő, összesen 464 fő,
óvodai létszám: Baks 62 fő, Ópusztaszer 41 fő, Tömörkény 55 fő, összesen 158 fő.
- Az óralátogatások legtöbbször a minősítésekhez kapcsolódva történtek a vezetők és
a kollégák által.
Nyílt tanítási hetet, illetve 9 alkalommal nyílt tanítási napot tartottak a szülők
számára.
- A kompetenciamérés, a NETFIT-mérés, a DIFER mérés és a nyelvi mérés is
megtörtént az intézményben, az eredmények alapján kijelölték a fejlesztendő
területeket.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: Baks 91,18 óra/fő, Ópusztaszer 78,05 óra/fő, Pusztaszer
48,28 óra, Tömörkény 70,43 óra, a pusztaszeri telephelyen nem volt igazolatlan
óra.
Bakson és Tömörkényen 1-1 fő első osztályos tanuló szülői kérésre évet
ismétel. Bakson 5 fő, Ópusztaszeren 3 fő évismétlésre bukott. Bakson 7 fő,
Ópusztaszeren 12 fő, Tömörkényen 2 fő bukott 1-3 tantárgyból.
Az intézmény telephelyeinek tanulmányi átlaga: Baks 3,8; Ópusztaszer 3,85;
Pusztaszer 4,2; Tömörkény 4,1.
Az intézmény tanulói több területi, megyei és országos versenyen is részt
vettek.
- Pályázati eredmények: az EFOP pályázatok révén kulturális programokon vehettek
részt az intézmény tanulói, illetve sikeresen pályáztak a Határtalanul pályázaton is.
5. Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi
szempontoknak megfelel. Az erről szóló beszámoló határidőre és a jogszabályoknak előírt
formában elkészült.
6. Az intézményvezető értékelése:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását,
gazdálkodását az intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Somogyiné Utasy Ibolyának és
összes pedagógusának, alkalmazottjának a 2017/2018-as tanévben végzett munkájukért.

A következő, 2018/2019-es tanévre kívánom mindnyájuknak
a Jóisten áldását áldozatos munkájukra.

Szeged, 2018. augusztus 31.

Barabás Hunorné
SzeGeKIF főigazgató

