Gyulai Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
5700 Gyula, Kossuth tér 5.

Ikt.sz.: 111-1/2018.

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 szakmai munkájának értékelése:
-

Intézményi létszámadatok 2018. júniusban:
óvodai létszám: 88 fő,
általános iskolai létszám: 336 fő,
gimnáziumi létszám: 227 fő.
Kollégiumi ellátást igényelt tanulók létszáma: 93 fő.

-

Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások):
A munkatervnek megfelelően mind az óvoda vezetője, mind az intézmény és az
intézményegységek vezetői végeztek óralátogatásokat, melyek során a szakmai és
nevelői tevékenységet is megfigyelhették.
Az intézményben dicséretes módon elvárás, hogy nemcsak az intézmény vezetői,
hanem minden pedagógusa is meglátogasson tanév közben minimum két tanórát.
A 2017/2018-as tanévben 113 alkalommal került sor foglalkozás- és
óralátogatásra.
Bemutató tanítás az általános iskolában 12 alkalommal volt az alsó tagozat 1., 2. és
4. évfolyamán.
A gimnáziumban két nyílt nap alkalmával 30 bemutató órát biztosítottak a szülők
és az érdeklődők számára.

-

A kompetenciamérés eredményei:
Példaértékű, szép összefoglaló jelentés készült a 2017-es országos
kompetenciamérés eredményeiről és annak elemzéséről, valamint a DIFER, az
idegennyelvi - 6., 8. évfolyam angol és német nyelvi - és a NETFIT mérés
eredményeiről.

-

Az érettségi vizsgák eredményei:
A 2017/2018-as tanévben érettségi vizsgára jelentkezett 57 fő. Elégtelen
eredményt ért el 1 fő.

-

Tanulói statisztikai adatok:
Bukások száma: 22 tanuló 1-2 tárgyból, 6 tanuló több tárgyból, évismétlésre 2
tanuló bukott.
Hiányzások:
Általános iskola Gyula: alsó tagozat: 48 óra/fő, felső tagozat 68 óra/fő.
Nagykamarás általános iskola: 76 óra/fő.
Gimnázium: 108 óra/fő.
Az igazolatlan órák száma összesen: 888 óra.
Tanulói versenyeredmények: Az intézmény Diákszó című különkiadásában a
tanév során elért országos, megyei versenyeredményekről kapunk tájékoztatást. A
versenyeken elért eredményekért a tanulóknak és a felkészítő tanáraiknak
köszönetemet fejezem ki.

-

Nevelési-oktatási célokat szolgáló pályázati támogatások összege 7.711.102 Ft
(DSK, Határtalanul pályázat).
Az óvodafelújítási pályázati támogatás összege 166.760.150 Ft (TOP-1.4.1-15).
Az óvodafelújítási munkálatok 2017. július 1-jétől 2018. április 20-ig, az óvoda
ünnepélyes átadásáig történtek. Fűtés-, víz-, világítás-, biztonsági rendszer
korszerűsítésre került sor.

-

Az intézmény polgármesteri dicséretben és polgármesteri elismerő oklevélben
részesített pedagógusainak szívből gratulálok, és további munkájukhoz sok sikert
kívánok.

4. 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.
5. 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, Petróczki 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

