Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

Ikt.sz.: 111-8/2018.

5932 Gádoros, Iskola u. 4.

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,
kivétel ez alól az intézmény tornatermének tetőzete, amelynek javítása a beázások miatt
halaszthatatlanná vált.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Tanulói létszámadatok 2018. júniusban: 206 fő
- A tanév során több bemutatót, nyílt órát tartottak szülők számára.
Elsősorban az alsóbb évfolyamok szülei éltek a lehetőséggel és vettek részt a nyílt
órákon.
- A tanév folyamán két tanfelügyeleti ellenőrzés volt: a vezetői és az intézményi. A
megfelelő intézkedési tervek elkészültek.
- A kompetenciamérés eredményei: a 8. osztályos matematika kivételével az
intézmény mindenhol a vártnál jobb eredményt ért el.
- A nyelvi mérés és a NETFIT-mérés eredményei az átlagnak megfelelőek.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: alsó tagozatban 68,34 óra/fő, összesen 5 igazolatlan óra,
felső tagozatban 93,46 óra/fő, összesen 74 igazolatlan óra.
Bukások száma: 13 fő 1-1 tantárgyból.
Az intézmény tanulmányi átlaga alsó tagozatban 4,1; felső tagozatban 3,75.
A tanulmányi versenyeken szép eredményeket értek el az intézmény tanulói.
Művészeti iskolák közötti országos társastánc-verseny 1. helyezés, diákolimpia
országos döntő: latin táncok 3. helyezés, tánccsoportok kelet-magyarországi
döntője: latin táncok 4. hely, standard táncok 3. hely.
A békés megyei informatika versenyen a 3. helyet szerezték meg.
Ének-, alkotói pályázaton, történelem, természetismeret, atlétika területeken is
figyelemreméltó országos, megyei helyezések voltak.
- Pályázati eredmények: Határtalanul 1.580.250 Ft, iskolai énekkar megalapítására
nyert pályázat 430.000 Ft, múzeumi alapítványi pályázat 96.480 Ft támogatás.
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, Kozmer Imrének 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

