Makói Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-15/2018.

6900 Makó, Návay L. tér 12/A

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 iskolaépülete felújításra szorul: vizesblokk, tornaterem, fűtés. A tárgyi
eszközök megfelelő számban és minőségben rendelkezésre állnak. A Tulipán utcai óvoda
felújítása megtörtént, a Zrínyi utcai óvoda felújítása hamarosan kezdődik.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok: általános iskolai létszám: 149 fő, óvodai létszám: 107 fő
(Tulipán utca 39 fő, Zrínyi utca 68 fő).
- Az intézmény vezetése 21 alkalommal vett részt óra- és foglalkozáslátogatásokon.
Bemutatóóra a leendő elsős tanítóknál volt. Mindkét óvodában nyílt napokat
tartottak a tavasz folyamán.
Októbertől áprilisig hetente egy alkalommal délután iskola-előkészítő foglalkozások
voltak.
- A NETFIT-mérésen, az idegennyelvi mérésen, a kompetenciamérésen az intézmény
tanulói az elvárásoknak megfelelően vettek részt.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: igazoltan mulasztott órák száma 1310 óra, igazolatlanul
mulasztott órák száma 50 óra. A tanulók szüleit 17 esetben szólították fel, 5
esetben bejelentést tettek a Kormányhivatalhoz a hiányzások miatt.
Bukások száma: 2 fő: osztályozó vizsgát tehet 1 tanuló, 1 tanuló távozik az
iskolából életkora miatt.
Kitűnő tanulók száma 13 fő, jeles tanulók száma 10 fő.
Tanulói versenyeredmények: országos diákolimpia - ügyességi és váltófutás
országos 6. helyet szerzett az intézmény. Többpróbában, súlylökésben,
kislabdadobásban, a Kisiskolák Sportversenyében is figyelemreméltó
eredményeket értek el.
Országos honismereti versenyen, Harmatcsepp országos tanulmányi versenyen,
megyei
versenyen,
különböző
sportversenyeken,
mesevetélkedő
rajzpályázatokon is dicséretes, szép eredményt mondhat magáénak az iskola.
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 tartalmas, fényképekkel gazdagon illusztrált.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Nagy Máriának 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

