Szent Antal Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Ikt.sz.: 111-17/2018.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 21.

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, de
fejlesztésükről folyamatosan és tervezetten gondoskodni kell. A kübekházi iskola 2010ben teljes felújításra került, 2017-ben mind az iskola, mind az óvoda épületének külseje
megújult, hőszigetelést és új festést kaptak. A tiszaszigeti iskola bejárati ajtaja, tanári
szobája és a titkárság felújításon esett át, felújításra került két tanterem is. A Tiszaszigeti
Önkormányzat az intézmény előtti járdát és teret díszburkolattal látta el.
4. Az intézmény szakmai munkájának értékelése:
- Intézményi létszámadatok 2018. júniusban: általános iskola összesen: 166 fő
(Tiszasziget 123 fő, Kübekháza 43 fő); óvoda összesen: 98 fő (Tiszasziget 41 fő,
Kübekháza 57 fő).
- Az intézmény ellenőrzési feladatainak ellátása (óralátogatások): Az intézmény
vezetője a 2017/2018-as tanévben mindkét intézményben a munkatervben
meghatározott időpont szerint végzett óralátogatásokat, összesen 21 tanórán
ellenőrizte kollégái munkáját, az igazgatóhelyettes a két telephelyen 37 tanórát
látogatott meg.

- A kompetenciamérés eredményei: Tiszaszigeten a 6. évfolyam matematikából,
szövegértésből országos átlag felett teljesített, a 8. évfolyamos tanulókat egyéb
okok miatt nem értékelték. A kübekházi iskola a kompetenciateszten gyengén
teljesített, mindkét mérési területre intézkedési tervet készített az intézmény.
- Tanulói statisztikai adatok:
Hiányzások száma: Tiszaszigeten összesen 7710 óra (ebből 10 igazolatlan),
62,18 óra/fő; Kübekházán 3419 igazolt óra (igazolatlan nincs), 77,7 óra/fő.
Bukások: Tiszaszigeten javítóvizsgára 3 tanuló, Kübekházán javítóvizsgára 1
tanuló kötelezett, 1 fő első osztályos tanuló szülői kérésre ismétli az első
osztályt.
A tanulók szép számmal vettek részt tanulmányi, rajzpályázatokon valamint
sportversenyeken.
- Pályázati eredmények: az Önkormányzat által nyert pályázaton nyári tábort 30 fő
részére szerveztek. Részt vettek a Szigeti nyár című programon és a zánkai Erzsébet
táborban.
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, Nacsa Tamás Józsefnek és az
óvoda vezetőjének, Babarczi Istvánnénak a precíz, tartalmas beszámolóért, 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

