A 2020/2021. tanév fenntartói értékelése
(Nkt. 85. § (3) bek. és 83. § (2) bek. e), h) pontja alapján)
a Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata által fenntartott
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola
(2500 Esztergom Mindszenty tér 7.)
oktatási, nevelési munkájáról

A Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata, mint fenntartó értékelte az
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskolában folyó szakmai munkát
és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését a 2020/2021-as tanévre vonatkozóan.
1. Az értékelés menete
Az intézményvezető a fenntartó részére minden tanév lezárását követő harminc napon belül
megküldi, az általa készített – a fenntartóval előzetesen egyeztetett szempontsor szerinti –
beszámolót. A beszámoló a pedagógiai program végrehajtását, az intézményben folyó szakmai
munka eredményességét értékeli.
A jelen fenntartói értékelés megállapításai az intézmény dokumentumain, a fenntartói
rendszeres egyeztetések, értekezletek tapasztalatain, illetve az intézményvezető éves
beszámolóján alapulnak.
2. Az értékelés területei
-

A működés törvényessége
Szakmai munka eredményessége
Továbbképzési program, beiskolázási terv összhangja a pedagógiai programmal
Az intézményvezető értékelése

3. Megállapítások – értékelés
A működés törvényessége
Az intézmény alapdokumentumai, Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és Működési
Szabályzat, a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az alapító okirat
és a pedagógiai program a jogszabályoknak megfelelően készült. Az intézmény szabályzatai a
jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek. Az intézmény továbbképzési programja és
beiskolázási tervei a jogszabályban foglaltak szerint történik. Az intézmény adatkezelése mind
a tanulók, mind az alkalmazottak esetében megfelel a jogszabályoknak. Az intézmény
feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az
előírások szerint vezeti.

A szakmai munka eredményessége
Az intézmény a feladatellátás tekintetében a – fenntartóval egyeztetett – pedagógiai
programban megfogalmazott célokat magas színvonalon és módon hajtotta végre. Az
intézmény kihasználtsága jó, tanulói létszáma a rossz demográfiai mutatók ellenére enyhén
növekedett.
A tanulók eredményei évről-évre visszaigazolják a magas színvonalú pedagógiai munkát. Az
iskola húzóerejét hosszú évek óta a 8 évfolyamos gimnáziumi képzési forma és eredményei
jelentik. A 8. évfolyamos gimnázium tanulmányi eredményei átlaga az 5-8. évfolyamon: 4,63;
a 9-12. évfolyamon: 4,68.
A koronavírus járvány miatt a 2020. március 14-én elrendelt tantermen kívüli online oktatást,
majd a 2020 november 8-tól a 9-12. évfolyamosok számára újra elrendelt tantermen kívüli
digitális munkarendet intézményünk hatékonyan valósította meg.
A digitális munkarendben elsősorban a Google Tanterem (classroom) szolgáltatását használtuk.
Az online órákat pedagógusaink többsége a Google Meet rendszeren keresztül tartotta meg.
A tavalyi évhez képest sokkal hatékonyabb volt a digitális tanításunk. Az előző év tapasztalatait
beépítettük az oktatásba.
Beiskolázási terv, továbbképzési program összhangja a pedagógiai programmal
Az intézmény érvényes beiskolázási programja, illetve beiskolázási terve összhangban van a
hatályos pedagógiai programmal. A pedagógus továbbképzések ezeknek megfelelően
szerveződnek. A továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtása a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Intézményvezető értékelése
Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, a feladatellátást, az intézményi
dokumentumokat, valamint a tanulmányi eredményeket figyelembe véve eredményesen, a
pedagógiai programot jól hajtotta végre.
A fenntartó a jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) alapján nyilvánosságra hozza az
iskola honlapján és a közzétételi listán.

Esztergom, 2021. szeptember 1.

Veszely Zsuzsanna M. Caritas sk.
tartományfőnöknő

