Szent Ágoston Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-4/2018.

6766 Dóc, Alkotmány 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 oktató-nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek a tanév során biztosítva voltak, a
telephelyek épületének állaga felújításra szorul (harkakötönyi iskola, pusztamérgesi iskola,
tálalókonyha, dóci óvoda, öttömösi óvoda, játszótéri eszközök, belső burkolat).
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban:
Óvodai létszám összesen: 87 fő (Dóc 24 fő, Harkakötöny 23 fő, Kömpöc 17 fő,
Öttömös 23 fő).
Iskolai létszám összesen: 235 fő (Dóc 38 fő, Harkakötöny 37 fő, Kömpöc 50 fő,
Öttömös 36 fő, Pusztamérges 74 fő).
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az intézmény
vezetője a tanév során 45 tanítási órát látogatott szakmai ellenőrzés, pedagógus és
tanulói megismerés céljából (Dóc 7 óra, Harkakötöny 5 óra, Kömpöc 5 óra,
Öttömös 7 óra, Pusztamérges 21 óra).
- A kompetenciamérés, a NETFIT mérés, az idegennyelvi mérés rendben lezajlott az
intézményben.

- Tanulói statisztikai adatok:
Igazolt hiányzás: Dóc 19,7 nap/fő, Harkakötöny 12,5 nap/fő, Kömpöc 7 nap/fő,
Öttömös 13 nap/fő, Pusztamérges 18,6 nap/fő.
Igazolatlan hiányzás: Dóc 0,26 nap/fő, Harkakötöny 1,33 nap/fő, Kömpöcön
nincs, Öttömös 0,1 nap/fő, Pusztamérgesen nincs.
Bukások száma: 2 fő – 1 tanuló 1 tantárgyból, 1 tanuló 6 tantárgyból.
A dicséretek száma igen magas, a nevelőtestület célul tűzte ki, hogy nem
érdemtelenül, de bármely területen, ahol a tanulók jól teljesítenek, azt írásbeli,
szóbeli dicséretekkel igyekeznek elismerni. A dicséretek száma összesen 268.
A versenyeredmények a sport területén kimagaslóak, de a mesemondó, a
rajzpályázat, a könyvtár-informatika és hittanverseny is említésre méltó.
- A Határtalanul pályázaton, a különböző EFOP pályázatokon, Erzsébet-tábor
pályázatokon sikeresen szerepelt az intézmény.
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. A beszámolója
nagyon alapos, precíz munka áttekinthető, megértést segítő diagramokkal, melyekért
ezúton is köszönetemet fejezem ki.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Huszka Zoltánnénak 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

