Szent István Katolikus
Óvoda és Általános Iskola

Ikt.sz.: 111-26/2018.

5674 Kétsoprony, Dózsa György út 18-20.

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 eszközök egy része cserére és kiegészítésre szorul, az elavult számítógépek cseréjét
még nem sikerült megvalósítani. A testnevelés órákat a Művelődési Házban tartják, mivel
nincs az intézményben tornaterem.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: általános iskola 91 fő, óvoda 46 fő,
összesen 137 fő
- Az igazgató és az igazgatóhelyettes összesen 24 órát látogatott, meghatározott
szempontrendszer alapján értékelték a pedagógusokat.
A tanévben minden pedagógus 2 nyílt órát biztosított a szülők, kollégák,
óvodapedagógusok számára, valamint a leendő első osztályosoknak is lehetőségük
volt megismerkedni 1 bemutató órán tanítójukkal.
Az iskola intézményi tanfelügyeleti ellenőrzése 2017. októberben, az óvoda
intézményi tanfelügyeleti ellenőrzése 2018. júniusban megtörtént, az intézmény
intézkedési terve határidőre elkészült.

- A kompetenciamérés eredményei: Az intézmény tanulói a 6. és 8. évfolyamon
matematikából és szövegértésből is elérték az országos átlagot.
- Az angol nyelvi mérés és a NETFIT-mérés is megtörtént az intézményben.
- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: 71,8 óra/fő, ebből 7 óra igazolatlan.
Bukások: 1 fő 1 tantárgyból.
Az iskola tanulmányi átlaga 4,1.
Az intézmény tanulói több versenyen értek el helyezést, említésre méltóak a
versmondó versenyek, a Bendegúz Tudásbajnokság, rajzpályázatok,
dalversenyek, Diákolimpia, Jókai Színház pályázat, pályaválasztási verseny,
TIT verseny, anyanyelvi verseny, képzőművészeti verseny eredményei.
- Az EFOP 1.3.7-17 pályázat keretein belül úszótanfolyam, jutalomkirándulás,
Katolikus Foci Kupa, az iskolai hittanos tábor támogatása valósult meg. Katolikus
Foci Kupát rendeztek pályázati támogatásból. A TOP-1.4.1-15 pályázatból
megvalósuló óvodaépület- és eszközfejlesztés befejeződött.
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, Szpisjak Lászlónénak és összes
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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SzeGeKIF főigazgató

