Szent József Kertvárosi
Katolikus Általános Iskola

Ikt.sz.: 111-18/2018.

6800 Hódmezővásárhely, Bartók Béla u. 23.

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.
Négy tanterem új bútorzatot kapott, a belső udvar burkolatjavítása megtörtént, projektorok
és laptopok beszerzésre kerültek, de az informatikai felszerelés megújításra szorul.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Tanulókra vonatkozó létszámadat 2018. júniusban: 498 fő.
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az
intézményvezető az új kollégák óráit látogatta, a szülők számára nyílt órákat
szerveztek, illetve a délutáni foglalkozásokba is betekinthettek. Az intézményi
tanfelügyeleti ellenőrzés számos területet kiemelkedőnek minősített.
- A kompetenciamérés eredményei: a 6. évfolyam eredménye matematika és
szövegértés területen megfelel az országos átlagnak, a 8. évfolyam matematika
eredménye az országos és városi átlageredmény feletti, a szövegértés eredménye
megfelel az országos átlagnak.
- A NETFIT-mérésen az intézmény tanulói az országos szintnek megfelelően
teljesítettek.

- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: 20352 igazolt óra, 40,87 óra/fő, igazolatlan óra az
intézményben nem volt.
Bukás az intézményben nem volt.
Az intézmény tanulmányi átlaga 4,63; kitűnő tanulók száma 176 fő.
Az országos, megyei, kistérségi, városi versenyeken, az Éneklő ifjúság, az Édes
hazám Magyarország, a Kis fizikusok versenyén, a Diákolimpián, mesemondó
és szavalóversenyeken, valamint levelező tanulmányi versenyeken
matematikából, környezetvédelemből, biológiából, kémiából, fizikából értek el
szép eredményt.
Az intézmény számos verseny szervezője is városi, térségi, megyei,
egyházmegyei szinten.
- Az intézmény kiválóan akkreditált Tudásvár tehetségpontja sikeres pályázattal
csatlakozott az Európai Tehetségpontokhoz.
Határtalanul pályázaton 2.564.500 Ft támogatást, EFOP pályázaton 34.000.000 Ft,
Énekkari pályázaton 425.000 Ft támogatást nyertek, összesen 36.989.500 Ft-ot.
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. Az intézmény számára az ingatlan és eszközfeltételek jogszabály által
előírt módon rendelkezésre állnak.
Az egy tanulóra jutó intézményi költség 568.000 Ft.
6. Az intézményvezető értékelése:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását,
gazdálkodását az intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi. A dicséretesen
szép, tartalmas beszámolót külön is köszönöm.
Az intézmény pedagógiai munkáját, a tanulók tanulmányi eredményeit is figyelembe véve
köszönetemet fejezem ki az intézmény igazgatójának, Juhászné Wolf Editnek 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

