Mátyás Király Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-13/2018.

5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 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. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek az intézményben adottak és megfelelőek.
Az udvari járdák, tantermek, csoportszobák felújításra szorulnának. Az óvoda épületének
korszerűsítése, az iskola felújításra váró feladatainak elvégzése a folyamatban lévő
pályázatok sikerességétől függ.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: 145 fő általános iskolás, 37 fő óvodás.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az igazgató és az
igazgatóhelyettes minden pedagógusnál volt óralátogatáson, a munkaközösségvezetők a hozzájuk tartozó pedagógusoknál tartottak óralátogatást. Az
intézményben két bemutató óra volt a tanév során: angolból és testnevelésből felső
tagozaton, alsó tagozaton szintén két bemutató óra volt.
- A kompetenciamérés eredményei: a tanulók az elvárt eredményeknek megfeleltek,
több helyen meg is haladták az elvárásokat. Intézkedési tervet nem kell készíteni az
intézménynek. A NETFIT-mérésen általában átlagos vagy átlagon felüli
eredményeket értek el.

- Az angol nyelvi mérés eredményei: körülbelül a tanulók év végi osztályzatának
felel meg.
- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: 9407 óra igazolt hiányzás, 64,13 óra/fő, igazolatlan
hiányzás az intézményben nem volt.
Az intézményben 1 fő első osztályos tanuló szülői kérésre ismétel évet.
Sok versenyen, vetélkedőn értek el az intézmény tanulói kiemelkedő
eredményeket. Részt vettek országos matematikaversenyen, megyei, térségi
angolversenyen, számítástechnika versenyen, magyar nyelvi versenyen,
sportversenyeken, szellemi diákolimpián, stb.
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
beszámolója alapos, precíz munka, dicséretesen, szépen emeli ki a szempontsoroknál az
erősségeket, a gyengeségeket és az intézmény előtt álló feladatokat.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Béres Károlynénak 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

