Szent István Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-24/2018.

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 1.

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.
Fejlesztésükről folyamatosan és tervezetten gondoskodnak. 2017 nyarán az óvodaépület
korszerűsítése sikeres pályázat segítségével megvalósult.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: általános iskola: 191 fő, óvoda: 86 fő.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások):
A tanév folyamán 28 alkalommal látogatott órát az intézmény vezetése.
A helyi tanterv, a tanmenet és az óravázlat összhangja a tanításnak meghatározó
dokumentuma. Ezekről az óralátogatások során is meggyőződtek.
Óvodai foglalkozáslátogatás: 8 alkalom (óvodavezető).
Tanfelügyeleti ellenőrzés 1 alkalom volt (óvodavezető).
- Az intézményben a kompetenciamérés, az idegennyelvi mérés, a NETFIT-mérés
sikeresen lezajlott, intézkedésre nem volt szükség.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások: alsó tagozat 12445 igazolt óra, 118,5 óra/fő, 61 igazolatlan óra,
0,6 óra/fő; felső tagozat 11523 igazolt óra, 134 óra/fő, 289 óra igazolatlan óra,
3,4 óra/fő.
Bukások száma: 11 fő, évismétlésre kötelezett 1 fő.
Az intézmény tanulói különböző megyei és egyéb versenyeken sikeresen
szerepeltek, részt vettek rovásírás versenyen, természettudományos
vetélkedőkön, Csodálatos Vadvilág országos versenyen, rajz-, történelem- és
sportversenyeken.
Az intézmény tanulmányi átlaga 3,74.
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, Horváth Róbertnek 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

