Hunyadi János Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-9/2018.

5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor u. 19.

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. Az iskolai feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek rendben vannak. Az iskola külső
homlokzata a KEHOP-os pályázat jóvoltából hőszigetelést kapott, a nyílászárók cseréje
megtörtént, a fűtési rendszert korszerűsítették.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: óvodások létszáma: 69 fő (55 fő
Békésszentandráson, 14 fő Hunyán), általános iskolások létszáma: 162 fő.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): az intézmény
vezetője 20, igazgatóhelyettese szintén 20, a munkaközösség-vezetők 10-10 órát
látogattak a tanév során.
- Tanfelügyeleti ellenőrzés 2017 novemberében volt, amely jó eredménnyel zárult. A
szükséges intézkedési tervet elkészítették.
- A kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a NETFIT-mérés rendben lezajlott az
intézményben.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: alsó tagozat 54,45 óra/fő, felső tagozat 73,6 óra/fő, 6 óra
mulasztás igazolatlan.
Bukások száma: 1 tanuló 1 tárgyból.
Az intézmény kiemelkedő tanulói teljesítménye során meg kell említeni a
Bolyai matematika és az anyanyelvi, a megyei informatikaverseny
eredményeit, a Kárpát Medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
eredményeit, az Arany János magyarverseny, a Bendegúz megyei nyelvÉsz
versenyt, a Kazinczy Szép magyar beszéd versenyt, a diákolimpiák
eredményeit, a Békés Megyei Kórustalálkozó és Minősítő Versenyt, az
országos biológia és az országos katasztrófavédelmi versenyek eredményeit,
valamint a PénzOkos Kupa eredményeit.
- Az intézmény tanulmányi átlaga 3,64.
- A Békésszentandrási Önkormányzat testvértelepülésének iskolájába, az
olaszországi Morazzoneba utazott az intézmény gyerekei közül 15 fő és kísérőik
intézménylátogatásra a tanév során.
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 Imre Zoltánnak 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

