A 2021/2022. 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 2021/2022. 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
A tanév rendkívüli történései
A 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 kerültek kialakításra. 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 tanév rendkívüli történései
A koronavírusjárvány:
− A 2021/2022. tanévben végig jelenléti oktatás valósult meg intézményünkben. Iskolánk
dolgozói és diákjai magas szinten tettek eleget a járványügyi előírásoknak.

Ukrán menekült gyermekek az iskolánkban:
− 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, ennek következtében milliók
menekültek el az orosz agresszió elől.
− A menekültként Esztergomba érkező családok hozzánk jelentkeztetett gyermekeit a
szolidaritás és a keresztényi szeretet alapján fogadta be intézményünk.
− Pedagógusaink, diákjaink és a szülők segítették, segítik a beilleszkedés és a tanulás
folyamatát.
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 versenyeredményei évről-évre – így 2021-2022. tanévben is visszaigazolták a magas
színvonalú pedagógiai munkát.
− A testnevelés – Diákolimpia területi, megyei és országos versenyein diákjaink nagyon jól
szerepeltek, a nevezett sportágakban (asztalitenisz, floorball, kosárlabda, labdarúgás,
mezei futás, röplabda, sportlövészet, tollaslabda, úszás, vívás).
− A 2–4. évfolyamos diákjaink számos kimagasló eredményt értek el a meghirdetett
matematika és anyanyelvi versenyeken.
− Az 5–12. évfolyamos diákjaink nagy számban vettek részt a - matematika,
természettudományos, társadalomtudományi, idegennyelvi (angol, német, spanyol),
magyar nyelv és irodalom - tantárgyak meghirdetett versenyein és számos kimagasló,
színvonalas helyezést értek el a megyei és országos fordulókon.
Az iskola húzóerejét hosszú évek óta a 8 évfolyamos gimnáziumi képzési forma és eredményei
jelentik. A 2021–2022. tanévben a 8 évfolyamos gimnázium tanulmányi eredményei átlaga:
− az 5–8. évfolyamon: 4,57;
− a 9–12. évfolyamon: 4,64.
Örvendetes tény, hogy a sikeres nyelvvizsgát tett végzős diákok száma és aránya ebben a
tanévben is növekedett. A végzősök közel 4/5-ének (79,6%) van középfokú nyelvvizsgája.
Ez a különböző képzési formákban a következőképpen alakult:
− 8 évfolyamos gimnazisták
97,8 %-a;
− 1+4 évfolyamos gimnazisták 82,1 %-a;
− 4 évfolyamos gimnazisták
60,0 %-a rendelkezik nyelvvizsgával.
A 2022. évi érettségi eredmények tanáraink és diákjaink eredményes munkáját mutatják.
Az osztályok eredményei:
Osztály Tanuló

2022

12.A
12.B
12.C
12.D

25
20
40
28

Képzés típus
8 évfolyamos gimn.
8 évfolyamos gimn.
4 évfolyamos gimn.
1+4 évf. gimn.

Érettségi jegyek
átlaga
4,87
4,36
4,13
4,35

Érettségi %
átlaga
86,56
74,41
69,67
73,94

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.
Fenntartóként megköszönöm intézményünk pedagógus és az őket támogató dolgozóinak a
tanulókért végzett elkötelezett munkáját, különös tekintettel, rendünk – a Szent Vincéről
nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek – szellemi örökségének a nevelőmunkába történő
beépítésére.
A fenntartó a jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bekezdése alapján nyilvánosságra
hozza az iskola honlapján és a közzétételi listán.

Esztergom, 2022. szeptember 1.

Veszely Zsuzsanna M. Caritas sk.
tartományfőnöknő

