Szent Orsolya Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-12/2018.

5744 Kevermes, Battonyai u. 6.

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 épületei – iskola, óvoda – felújításra szorulnak: hőszigetelés, nyílászárók,
fűtéskorszerűsítés, vizesblokk, stb.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: óvoda 60 fő, általános iskola 118 fő.
Alsó tagozaton az intézmény egésznapos ellátást biztosít a tanulói részére.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): A tanév során az
intézmény vezetője 40 órát (foglalkozást) látogatott meg, valamint rendszeresen
ellenőrizte munkatársainak gazdasági, adminisztrációs tevékenységét, az
intézményi dokumentumokat is vizsgálta.
2017. október 26-án tanfelügyeleti ellenőrzés volt az intézményben. Annak
megállapításai alapján a következő időszakra intézkedési tervet készítettek.
- A kompetenciamérés eredményei: a 2017. évi mérés eredménye nem különbözik
szignifikánsan az országos értéktől, sőt a 6. évfolyamon mindkét területen
magasabbak, mint a községi általános iskoláké.
- Az idegennyelvi és a NETFIT-mérés is megtörtént az intézményben.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások: 114,33 óra/fő intézményi szinten. Ebből 109,27 óra/fő igazolt,
5,05 óra/fő igazolatlan. Az intézmény a tájékoztatási, értesítési
kötelezettségének minden esetben eleget tett a hiányzásokat illetően. Az 50 órát
meghaladó igazolatlan mulasztás 1 tanuló esetében fordult elő, a
Kormányhivatal ennek ellenére a gondviselőt nem szankcionálta.
Bukások száma: 5 fő (1 tantárgyból 2 fő, 2 tantárgyból 3 fő).
Az intézmény tanulmányi átlaga 3,91.
Az intézmény tanulóinak kb. 25%-a rendelkezik olyan támogató szülői
háttérrel, akiknek elvárásaik, terveik vannak a gyermekeik iskolai előmenetele
tekintetében. 221 szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséretet
kaptak a tanulók az intézményben.
Tanulói versenyeredmények: az intézmény tanulói sportversenyeken, nyelvi,
Mozaik tantárgyi, matematikai, történelmi, Harmatcsepp tanulmányi,
versmondó, versíró, földrajzi és honismereti, szavaló, Tollforgató versenyeken
vettek részt figyelemreméltó helyezésekkel.
- A napközis Erzsébet-tábor pályázatnak köszönhetően 35 gyerek és 4 pedagógus
vehetett részt nyári kikapcsolódásban.
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 intézmény számára az ingatlan és eszközfeltételek jogszabály által
előírt módon rendelkezésre állnak.
6. Az intézményvezető értékelése:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását,
gazdálkodását az intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi. Az intézmény
tanévvégi beszámolója alapos, precíz munka, figyelemreméltó elemzésekkel.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Pálné Nagy Mártának, valamint az
intézmény pedagógusainak, alkalmazottainak 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

