Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-6/2018.

6600 Szentes, Erzsébet 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. Az intézmény tárgyi feltételei rendben vannak. Eszközfejlesztésre az óvodában és az
iskolában összesen 1.058.400 Ft-ot költöttek.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: óvoda 48 fő, általános iskola 356 fő.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az intézmény
vezetése mellett több kolléga is részt vett óralátogatásokon, melyek egy része a
nevelőtestületbe újonnan érkezők és a pályakezdő kollégák munkájára fókuszált.
Felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom tantárgy képességbeli
csoportbontásának szükségességét vizsgálva látogattak több órát. Bemutató órák
felső tagozaton voltak. A szülői részvételi arány évfolyamonként különböző volt.
- Az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére 2018. március 1-jén került sor. A
tanfelügyeleti ellenőrzés során számos területen kapott az intézmény dicséretet
(kiemelkedő területek).

- A kompetenciamérés eredményei 6. és 8. évfolyamon: mindkét évfolyamon és
mindkét mérési területen az országos átlagnál magasabbak voltak. A városi és
hasonló nagyságú városi iskolák eredményeinél szignifikánsan magasabb
képességpont-átlagot értek el az intézmény tanulói.
A Fenntartó iskolái közül mindkét mérési területen a második helyen szerepelnek.
Szentes Város általános iskolái közül az intézmény diákjai szerepeltek a legjobban
mindkét évfolyamon és mindkét mérési területen.
- Idegennyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon: 6. évfolyamon a legjobb eredmények
angolból 96% és 83%, franciából 89%, 8. évfolyamon angolból az évfolyamátlag
62%.
- Tanulói statisztikai adatok:
Igazolt mulasztások száma 73 óra/fő, igazolatlan mulasztás összesen 22 óra.
Évismétlés, bukás nem volt a tanévben.
A tanulmányi versenyeken elért kiváló eredményekért 373 tantárgyi dicséret
került kiosztásra. Kitűnő tanulók száma 80 fő. Az intézmény tanulmányi átlaga
4,37. Az országos, a megyei és a regionális versenyeken az intézmény tanulói
nagyszámban vettek részt, és szép eredményeket értek el.
- A tanév során az alábbi pályázati támogatásokat nyerte el az intézmény:
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók iskolakezdésének
támogatása
Határtalanul! 7. évfolyamos tanulók tanulmányi kirándulásának
támogatása Romániába
Határtalanul! 7. évfolyamos tanulók tanulmányi kirándulásának
támogatása Romániába

16 db iskolatáska +
378 db 2 dl-es üdítő
2.700.000 Ft
2.460.000 Ft

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 nagyon alapos, precíz munka, áttekinthető, megértést segítő diagramokkal,
melyekért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Siposné Miskolczi Gyöngyinek 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

