Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.

Ikt.sz.: 111-2/2018.

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 szakmai munkájának értékelése:
Az intézmény pedagógusainak, tanulóinak hitben való fejlődését, a keresztény
elkötelezettség felvállalását, hitüknek gyakorlását feladatnak, célnak tekinti. Sikereikről,
örömeikről ezen a téren beszámoltak. Az Akkreditált Tehetségpont címet elnyerte az
intézmény.
- Tanulói létszámadatok összesen: 452 fő (Békéscsaba 174 fő, Telekgerendás 20 fő,
Gerendás 65 fő, Kamut 74 fő, Nagybánhegyes 56 fő, Végegyháza 63 fő).
Óvodai létszámadatok összesen: 120 fő (Gerendás 29 fő, Kamut 27 fő,
Nagybánhegyes 29 fő, Végegyháza 35 fő).
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása:
Az intézmény vezetése lehetőségeikhez mérten látogatta a pedagógusok óráit. Mind
az óralátogatások alkalmával, mind a bemutató órák alkalmával kedvező
tapasztalatokat szereztek.
- Mérési eredmények: A kompetenciamérésekről, a nyelvi mérésekről, a NETFIT
mérésekről az intézmény telephelyenként részletes elemzést készített. A
kompetenciamérési eredményik jók, felveszik a versenyt az országos és községi
általános iskolák mérési eredményeivel.
A nyelvi mérés és a NETFIT mérés változó képet mutat.

- Tanulói statisztikai adatok:
Bukások száma telephelyenként: Békéscsabán 4 tanuló javítóvizsgát tehet, 4
tanuló évismétlésre kötelezett, Telekgerendáson nem volt bukás, Gerendáson 1
tárgyból 1 tanuló bukott, Kamuton 1 tanuló évismétlésre bukott,
Nagybánhegyesen nem volt bukás, Végegyházán 1-2 tárgyból 4 tanuló, több
tárgyból 2 tanuló bukott, 1 tanuló évismétlésre kötelezett.
Hiányzások aránya telephelyenként: Békéscsaba 72,13 óra/fő, összesen 72 óra
igazolatlan hiányzás, Telekgerendás 65,75 óra/fő, igazolatlan hiányzás nem volt,
Gerendás 58,43 óra/fő, igazolatlan hiányzás nem volt, Kamut 35,28 óra/fő,
összesen 63 óra igazolatlan hiányzás, Nagybánhegyes 75,95 óra/fő, összesen 5
óra igazolatlan hiányzás, Végegyháza 107,51 óra/fő, összesen 49 óra igazolatlan
hiányzás.
- Pályázati eredmények: A Határtalanul pályázaton, valamint az óvoda-iskola
felújítási pályázatokon vett részt az intézmény.
4. 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.
5. Az intézményvezető értékelése:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását,
gazdálkodását az intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi. Tartalmas, precíz,
fényképekkel illusztrált beszámolóját köszönöm.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Caimacan Klárinak, a telephelyek,
az óvodák vezetőinek 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

