Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium

Ikt.sz.: 111-3/2018.

5502 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.

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 intézmény felszereltsége megfelelő, több területen kifejezetten jó, a nevelő-oktató
munkához szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre állnak. A tanítási év során az iskola
bútorzata és az informatikai eszközök megújultak, a könyvtári állomány gyarapodott, a
tűzjelző rendszer cseréje és a sportpálya felújítása megtörtént.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Tanulói létszámadatok 2018. júniusban: 354 fő
általános iskola 200 fő,
gimnázium 154 fő
- A kompetenciamérés eredményei: mind a 6. osztályosok, mind a 8. osztályosok
esetében a matematika és a szövegértés eredménye alacsonyabb, mint az országos
és a közepes városok átlageredménye, a 10. évfolyam eredménye az országos átlag
közelében van szövegértésből.
Az intézmény tanulói a nyelvi méréseken és a NETFIT méréseken is részt vettek.
- Az érettségi vizsgák eredményei: Két vizsgacsoportban - 12/A és 12/B - összesen
45 fő vizsgázott, kitűnő érettségi átlageredménye volt 2 főnek, jeles átlageredménye
volt 3 főnek, sikertelen érettségi vizsgát tett 1 tantárgyból 2 fő.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások: az általános iskolában 65,9 óra/fő, összesen 72 óra igazolatlan
hiányzás, a gimnáziumban 124,3 óra/fő, összesen 337 óra igazolatlan hiányzás.
Évismétlések, bukások száma: általános iskolában összesen 12 fő bukott, 1
tárgyból 4 fő, 2 tárgyból 3 fő, 3 tárgyból 2 fő, 3-nál több tárgyból 3 fő.
A gimnáziumban összesen 18 fő bukott, 1 tárgyból 6 fő, 2 tárgyból 7 fő, 3
tárgyból 2 fő, 3-nál több tárgyból 3 fő.
A 2017/2018-as tanévben az intézmény 20 tanulója (12 érettségiző) tett sikeres
nyelvvizsgát angol nyelvből (1 fő német nyelvből).
Versenyeredményeik figyelemreméltóak: Bolyai matematikaverseny, megyei
diákolimpiák, Kazinczy szép magyar beszéd verseny.
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 elmúlt tanévben az egy tanulóra jutó intézményi költség 540.392 Ft.
6. Az intézményvezető értékelése:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását,
gazdálkodását az intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi. A tanévvégi
beszámoló nagyon alapos, precíz munka, - az intézmény sajátosságait bemutató –
tanulságos, figyelemreméltó elemzésekkel.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Tóth Ferencnek 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.
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