Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola

Ikt.sz.: 111-28/2018.

6640 Csongrád, Kossuth tér 6.

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, de
az iskolaépület felújításra szorul.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése
- Tanulói létszámadatok 2018. június: 148 fő
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az
intézményvezető 25 órát, az intézményvezető-helyettes 22 órát, a munkaközösségvezetők 10 órát látogattak. A kollégák egymás között félévente 2 órát látogattak.
Az intézményben nyílt hetet tartottak, hogy az 1. és 4. osztály óráin kívül a
szaktantárgyak óráiba is betekintést nyerhessenek a szülők.
- A kompetenciamérés eredményei: a 6. és a 8. évfolyamon matematikából és
szövegértésből is az országos átlagnak megfelelő eredmények születtek.
- Az idegen nyelvi, a NETFIT, a Difer és egyéb belső mérések megtörténtek az
intézményben.
- A tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: 49,59 óra/fő, ebből igazolatlan 198 óra.
Bukások száma: 5 fő 1-1 tantárgyból.

Az intézmény tanulmányi átlaga: 3,7.
Az iskola elnyerte „A legeredményesebb tehetséggondozó általános iskola”
címet.
- Pályázati eredmények: az NTP-MŰV-17, az EFOP-3.3.1-15, a Határtalanul, az
NTP-MŰV-18, a MATEHETSZ és a Gyurmavilág pályázatokon az intézmény
3.212.441 Ft támogatást nyert. Erzsébet táborban 40 fő vehetett részt.
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. Az intézmény számára az ingatlan és eszközfeltételek jogszabály által
előírt módon rendelkezésre állnak.
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, dr. Kőrösi Tibornak 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

