Eötvös József Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-16/2018.

5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

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. A
tanév során az óvoda épülete és a mellette lévő építmények állagmegóvása megtörtént: az
óvodahelyiségek felújítása, az iskolában az aula felújítása, a műfüves pálya új borítása a
tanév kezdetére befejeződött. Nagyértékű sport- és informatikai tárgyi eszközök
beszerzésére is sor került.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: óvodai létszám: 81 fő, általános iskolai
létszám: 347 fő.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az intézmény
vezetője, igazgatóhelyettese és munkaközösség-vezetői a munkatervnek
megfelelően számos óralátogatáson vettek részt. Az igazgatóhelyettes alsó- és felső
tagozaton 19 órát látogatott.
- A kompetenciamérés (szövegértés, matematika) eredményei: a 8. évfolyamos
tanulók mindkét mérési területen az országos átlagnak megfelelő eredményt hoztak,
a 6. évfolyamos tanulóknál szövegértésből és matematikából is intenzív fejlesztő,
felzárkóztató programra van szükség.

Az idegennyelvi mérés és a NETFIT-mérés rendben lezajlott az intézményben.
- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: 23480 óra igazolt hiányzás, 67,67 óra/fő, igazolatlan
hiányzás nem volt az intézményben.
Évismétlés, bukás nem volt.
Tanulmányi átlaga 4,3; kitűnő tanulók száma 55 fő, jeles tanulók száma 93 fő.
Kiemelkedő tanulmányi versenyeredményeket matematikából, informatikából,
természettudományból, biológiából, történelemből, magyar nyelv és
irodalomból, német nyelv és irodalomból, hittanból értek el az intézmény
tanulói.
A sportversenyek eredményei olyan szépek és olyan nagyszámúak, hogy arról
pontos képet csak az intézmény beszámolójának mellékletéből kaphatunk.
- Pályázati eredmények: A Határtalanul pályázaton sikerrel szerepelt az intézmény.
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 igazgató
tanévvégi beszámolóját és annak mellékleteit nagyon alapos, precíz munkának találtam,
melyet hálásan köszönök.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Bicsánszky Józsefnek 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

