Munkácsy Mihály Katolikus
Általános Iskola Balástya

Ikt.sz.: 111-25/2018.

6764 Balástya, Rákóczi u. 32.

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.
Felújításra került a vizesblokk, az alsó tagozatos épületbe új öltözőszekrényeket
vásároltak. A technikai eszközök fejlesztésre, cserére szorulnak.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Tanulói létszámadat 2018. júniusban: 215 fő.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az iskola
vezetősége alsó tagozaton 18 órát, felső tagozaton 26 órát, tanulószobán 6 órát
látogatott, ezzel megvalósítva az ellenőrzési tervben meghatározott
pedagógusonkénti 2 órát. Az intézményben 3 nyílt napot tartottak a szülők számára.
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést tartottak 2017 decemberében, ez alapján
elkészült az intézmény Fejlesztési terve.
- Az országos kompetenciamérésen a 6. osztályos tanulók mindkét területen az
átlagos eredménynél gyengébben teljesítettek (intézkedési terv készült).
A 8. osztályos tanulók eredménye az átlagnak megfelelő.
Az intézményben a DIFER-mérés, az idegennyelvi mérés és a NETFIT-mérés is
megtörtént.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások: 45,3 óra/fő, összesen 60 óra igazolatlan mulasztás, a szülők
értesítése megtörtént.
Bukások száma: 5 fő: 3 tanuló 1 tantárgyból, 1 tanuló 3 tantárgyból, 1 tanuló
több tantárgyból, ezért évismétlésre kötelezett.
Tanulmányi átlag: 3,95.
Kitűnő tanuló: 32 fő, osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretben részesült 41 fő.
Tanulói versenyeredmények: számos tanuló kiemelkedő eredményt ért el
területi, megyei és országos versenyeken: helyesírási, természetismereti,
történelmi, néprajzi verseny, Kerékpáros Iskola Kupa, Diákolimpia.
- Megvalósuló pályázat: EFOP-3.3.7-17. keretében 75 millió Ft támogatás; Kisteleki
Egészségfejlesztési Intézet pályázata – 1 hetes tábor; Önkormányzat pályázatához
kapcsolódva – 1 hetes tábor.
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, Rabi Edit Évának és valamennyi
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

