Árpád Fejedelem Katolikus
Gimnázium és Szakgimnázium

Ikt.sz.: 111-5/2018.

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.

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 tárgyi feltételei az elmúlt tanévben nem változtak.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Tanulói létszám 2018. júniusban: 142 fő.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások, bemutató órák):
Bemutató tanításokra az intézményi Nyílt Héten került sor, ahol 35-40 óra
megtekintésére volt lehetőségük a tanulóknak, szüleiknek és a pedagógusoknak. Az
intézmény vezetője ezeket az órákat is, azon túl pedig az újonnan belépő kollégák
legalább 2-2 óráját meglátogatta, elemezte.
- Kompetenciamérésen a 10. évfolyam gimnáziumi és szakgimnáziumi osztálya vett
részt. A kompetenciamérés eredményeinek javítása céljából az intézmény
intézkedési tervet készített, melyet a tanévvégi beszámolójához mellékelt. A
NETFIT-mérés eredményeként testzsírszázalék mérésnél a tanulóknak csak a 65%a tartozik az egészségzónába. Az állóképesség vonatkozásában a tanulók 31%-ának
megfelelő az állóképessége, 45%-uk fokozott fejlesztésre, 24%-uk fejlesztésre
szorul.

- Az érettségi vizsgák eredményei: az érettségi vizsgára 26 fő jelentkezett. 3 fő
elégtenre vizsgázott angol nyelvből.
- Tanulói statisztikai adatok:
Bukások száma: gimnázium 10 fő, szakgimnázium 11 fő; 1 tantárgyból bukott
11 fő, 2 tantárgyból 3 fő, 3 tantárgyból 2 fő, 5 fő évismétlésre kötelezett. A
bukások magas számát a sok hiányzás és általában a szorgalom hiánya okozza.
Tanulói versenyeredmények: figyelemreméltóak az intézmény tanulóinak a
sport-tánc kategóriában elért eredményeik, ugyanúgy, mint a környezetvédelmi
versenyen és az olvasóversenyen elért eredmények.
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 munkájáért köszönetemet fejezem ki az intézmény
igazgatójának, Tóth Gabriellának 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

