Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium,
és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-7/2018.

5800 Battonya, Fő u. 72.

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 feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek az intézményben adottak és megfelelőek,
fejlesztésükről folyamatosan és tervezetten gondoskodnak. Ebben a tanévben az intézmény
új logóját elkészítették (póló, molinó).
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban:
Az intézmény tanulói összlétszáma tanév végén 428 fő volt.
óvodai létszám 114 fő (5 csoport)
általános iskola 8 évfolyamon 211 tanuló 14 osztályban
gimnázium 4 évfolyamon 68 tanuló
szakközépiskola-szakgimnázium 45 fő
szakiskola 6 fő
középiskola összesen 119 fő
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az önértékelési
program alapján történtek a foglalkozás- és óralátogatások az óvodában, az
általános iskolában és a középiskolában is. Óvodában gyakornok látogatása 2
alkalommal csoportfoglalkozásokon, általános iskolában 28 óra, középiskola 9-10.
évfolyamon kezdő kollégák óráinak látogatása (történelem-, testnevelés óra).

Az érdeklődő szülők részére az óvodában két nyílt napot, az általános iskolában 1.
osztályban november végén egy nyílt napot, márciusban az alsó- és felső tagozaton
az általános iskolában matematika, magyar, német, angol, természetismeret,
történelem, osztályfőnöki, testnevelés órákat látogathattak a szülők.
Középiskolában 3 nyílt napot tartottak, novemberben bemutatóórák voltak az
érettségi tárgyakból. A tanórák látogatása mellett az érdeklődők az intézmény egyéb
helyiségeit, a szaktantermeket, a nyelvi labort is megnézhették.
- Tanfelügyeleti ellenőrzés volt az intézmény gimnáziumi egységében 2018
februárjában.
- Kiemelt feladata volt az intézménynek erre a tanévre vonatkozóan az országos
mérési átlag elérése, illetve megtartása szövegértésből és matematikából az
általános iskolára vonatkozóan.
A középiskola 10. évfolyamán kiemelt feladatként az eredmények megtartására kell
törekedniük.
- Az idegennyelvi mérés angolból, németből és a NETFIT-mérés megtörtént az
intézményben.
- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások: általános iskola 84,5 óra/fő, igazolatlan mulasztás összesen 737
óra, középiskola 134,46 óra/fő, igazolatlan mulasztás összesen 799 óra. Az
intézmény mulasztási átlaga 109,48 óra/fő.
Bukások száma: általános iskola 27 fő (alsó tagozat 2 fő, felső tagozat 25 fő),
javítóvizsgát tehet 19 fő; középiskola 22 fő (gimnázium 8 fő, szakgimnázium
14 fő), javítóvizsgát tehet 17 fő.
Az intézmény tanulmányi átlaga 3,59.
Kitűnő tanulók száma általános iskolában 36 fő, középiskolában 7 fő.
Az általános iskola diákjai az országos történelem versenyen, nyelvi versenyen,
honismereti versenyen, tudásbajnokságon szép eredményeket értek el.
Középiskolában az intézmény fiútanulói különböző megyei katonai-, belügyi
jellegű, honvédelmi, járőr, lövészeti versenyeken értek el szép eredményeket.
- Pályázatok: a Fő utcai óvoda energetikai felújítása 42 millió Ft,
Határtalanul pályázat 2.883.950 Ft
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, Molnár Mihálynénak 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

