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igazgató úr részére 

 

Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 21. 

 

 

Tárgy: Fenntartói értékelés a Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda (6756 Tiszasziget, 

Május 1. u. 21.) nevelési, oktatási munkájáról (2020/2021. tanév). 

 

 

A tanév lezárását követően az intézmény a fenntartó részére megküldte a nevelőtestületi 

értekezletről készült jegyzőkönyvet és a 2020/2021. tanév tanévvégi beszámolóját, melyben a 

pedagógiai program végrehajtását és az intézményben folyó szakmai munka eredményességét 

értékelték az intézmény pedagógusai.  

A tanév során a fenntartó ellenőrizte az intézmény szakmai munkáját (országos mérések, KIR, 

munkaterv, félévi értekezlet jegyzőkönyve, vezetőkkel folytatott beszélgetésekre építve) és 

elemezte, értékelte az intézmény tanévvégi beszámolóját.  

Az intézmény tiszaszigeti székhellyel és négy telephellyel rendelkezik. A székhelyen általános 

iskola működik, a Tiszasziget, Szabadság u. 3. szám alatti telephelyen óvoda, a Kübekháza, Petőfi 

tér 44-45. szám alatt óvoda és általános iskola is. Az intézmény új telephelye 2020. szeptember 01 

napja óta a Ferencszállás, Iskola u. 6. szám alatti telephelyeken működő óvoda. Mind a székhelyi, 

mind a telephelyi beszámolók szépek, tartalmasak, gondosan összeállítottak.  

 

1. Az intézmény működésének törvényessége 

Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felülvizsgálatra 

kerültek a tanév során. Az alapító okirat és a pedagógiai program a jogszabályoknak megfelelően 

készült. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal, melyek a 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek és tartalmazzák a szükséges legitimációkat.  

Az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási terve a jogszabályokban foglaltak szerint 

készült. 

Az adatkezelés az ellátott tanulók és az alkalmazottak esetében is megfelel a jogszabályoknak.  

A csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján a fenntartó egyetértésével történt.  

 



 

 

 

 

 

Az intézmény feladatellátásának személyi feltételei a 2020/2021. tanévben biztosítottak voltak.  

Az újonnan átvett ferencszállási óvoda épülete, berendezése az előírásoknak megfelelő, talán a 

legjobban felszerelt intézményünk. A tárgyi eszközök kiválóak, eszközkészletük minden területen 

gazdag, amely biztosítja a zavartalan működést az óvodapedagógusok színvonalas oktató- nevelő 

munkáját.   

A tanév során 2021. március 16-tól a digitális oktatás bevezetésre került az iskolában. (Óvodákban 

2021. március 08-tól 2021. április 16-ig rendkívüli szünet és ügyelet) 

Az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet (a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 11/2012. (VI.4.) kormányrendelet módosításáról) alapján az intézmény 

pedagógusai felülvizsgálták a pedagógiai programjukat. A fenntartó az átdolgozott és módosított 

pedagógiai programot jóváhagyta és így a 2020/2021. tanévben a nevelő és oktató munkát eszerint 

kezdték meg az intézmény pedagógusai.  

 

2. A szakmai munka értékelése 

 Az éves beszámoló az intézmény működésének minden területén végzett munkájára 

kiterjedt. A pedagógiai programban és az éves munkatervben megfogalmazott célok és feladatok – a 

lehetőségek szerint – teljesültek. A 2. félév munkaterve 2021. március 15-ig működött az ütemterv 

szerint.  

Az intézmény gyermek- és tanulói  létszáma  

az általános iskolákban:  az tanév elején   év végére 

Tiszasziget    118fő    118 fő,  

Kübekháza   41 fő   40 fő 

 Összesen:   159 fő   158 fő 

a gyereklétszám óvodákban    a nevelési év elején   a nevelési év végén 

 Tiszasziget   53 fő   55 fő 

 Kübekháza   52 fő   55 fő 

 Ferencszállás   13 fő   13 fő 

Összesen:   118 fő   123 fő 

Összesen:   év elején 277 fő  év végén 281 fő 



 

 

 

 

 

 

Az intézmény pedagógus létszáma  

az általános iskolákban 22 fő,  

az óvodákban pedig 6 (Tiszasziget) +4,5 (Kübekháza) +2 (Ferencszállás) fő, összesen 12,5 fő 

Összesen: 34,5 fő  

A tiszaszigeti iskolában az igazoltan mulasztott tanórák száma a tanévben 10340 óra volt, az 

igazolatlanul mulasztott tanórák száma 13 óra. (Tanulónként 87,7 óra). A kübekházi iskolában az 

igazolt mulasztott tanórák száma: 3583 óra, az igazolatlan 26 óra. (Tanulónként 86 óra.)   

A tanév során a munkarend által beütemezett óralátogatásokat csak az első félévben tudták 

megvalósítani tekintettel a tanítás rendjének megváltozására. Az első félévi óralátogatások 

tapasztalata, hogy az intézményben szakmailag felkészült pedagógusok tanítanak.  A tanévre 

tervezett óralátogatások nagy részét 2021. március 08-ig megvalósították, illetve 2021. május 10.-e 

után folytatták. Mind az igazgató, mind az igazgató-helyettes magas óraszámban látogatták meg 

kollegáikat. Tapasztalataikat megosztották, külön kiemelve a differenciált oktatás fontosságát.  

A digitális oktatásra való áttérés kihívás volt pedagógusok és tanulók számára is. A szülőkkel, 

tanulókkal való kapcsolattartás megszervezése a rendszerek kialakítása sok feladatot rótt az 

intézmény dolgozóira. Számolni kellett a bevezetésekor azzal, hogy nem minden esetben állt segítő 

szülői háttér a gyerekek mögött. A tiszaszigeti intézményben a facebookos csoportokban, a 

kübekházi intézményben a Google Classroom felület használatával alakították ki a tanulói 

csoportokat. A pedagógusok a munka során lelkiismeretesen tették a dolgukat és ők maguk is sokat 

fejlődtek a digitális oktatás alkalmazásával. 

Az intézmény tanulóinak fejlesztésén, gondozásán kívül a keresztény világnézetre nevelés, az 

egészséges életmódra nevelés, a gyermekek ismereteinek széleskörű gyarapítása kiemelt feladat 

volt a tanév során.   

 

3. Az intézmény gazdálkodása 

 Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel. A gazdálkodás a 

vonatkozó jogszabályok szerint megfelelő, törvénytelenség nem áll fenn. Gazdálkodási 

tevékenységükről a pénzügyi beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, főkönyvi kivonatok) 

határidőre és a jogszabályoknak megfelelően elkészültek.  

A jogszabályok szerint szükséges helyiségek rendelkezésre állnak, állapotuk megfelelő. Az 

ingatlanok egésze első látásra rendezett, jó benyomást kelt. (Sok fejlesztés történt az elmúlt 

években). 



 

 

 

 

 

 

4. Az intézmény vezetőjének értékelése 

 Az intézményi működést, a szakmai irányítást, a gazdálkodást, az intézményi 

dokumentumokat, valamint a tanulmányi eredményeket is figyelembe véve Nacsa Tamás József 

igazgatóúr szakszerűen, eredményesen, magas színvonalon vezeti az intézményét.  

Megköszönöm az intézmény vezetésének, pedagógusainak és az alkalmazottaknak a 2020/2021. 

tanévben végzett áldozatos és eredményes munkáját. A pandémia ideje alatt végzett munkájukért, 

fáradozásukért külön is köszönetemet fejezem ki.  

A következő tanévre is kívánok a munkájukhoz jó egészséget és sok türelmet! 

Szeged, 2021. augusztus 31. 

 

 

 

      Barabás Hunorné  

              SzeGeKIF főigazgató 
 


