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A Szignum K6tt{nnyelvii Egyhdzi Altal{nos Iskola

2[2] /2022. tan&ben v6gzell szakmai munkdjdnak fcnntart6i 6rt6kel6se

A Boldogasszony Iskolan6vdrek fenntart6s6ban miikijd6 nevel€si-oktatasi intdzniny szakmai
munk6j6val kapcsolatos drtdkeldsdt a 2011. dvi CXC. t6rvdny a nemzeti kiiznevclds 83. S (2)
bekezd6se e) ds h) pontja alapjrin l6gezte, €s 85.$ (3) bekezddse alapi6n hozza nyilvrinossigra.

l. Az ellen6rz6s menete

Az intdzmdny vezetdje a fenntart6 rdszdre a tandv lezarAsilt kdvet6 harminc napon bcliil elkiildte
az intdzmdny 6ltal kdsziteft besz6mol6t, amely tartalmazta az int€zmdny pedag6giai programja. az
int6zm6ny szabilyzatai, a tandv elajzetesen mcghadrozolt rendje szerinti ds a fcnntart6 elviirdsa
alapj6n - az iskolan6viri lelkisdghez igazod6 szakmai mlnka bemutatasrit. A tand\ sor:in az
jntdzmdny vezetdse folyamatosan tdjdkoztafta a fenotall6 k6pviseldj€t az int6zn6ny neveldsi-
oktatdsi munk6jeval, gazddlkod6s6val kapcsolatos tdftindsekr6l; az ezekkel kapcsolatos
dokumentumokat az intdzmdny a tan€v soriin a fenntart6 szdmara rendclkezisre bocs:itotta; €s a
fenntart6 az intdzm€nyben zail6 szaknai munkdt a tan6v sor6n figyelemmel kisdrtc

2. A fenntart6i 6rt6kel6s teriiletei

2.1. A,/ inle,/meny mdkddd'dnek ldnenle.rege

2.2. Az int6zm6ny gazdrilkodiisa

2.3. A nevel6i-oktat6i munka szakmaisaga

2.4. Az intdzmdnyben ijner6b6l 6s palyizati fo[6sokb6l vdgzert fchiiitiisi ds lejlesztdsi munk6latok

2.5. Az intdzmdnyvezet6 munkaj6nak drtikeldse

2.1. Az in16zm6nv mfikt id6s6nek t i in6nvcss6ge

A tan6v soren a Csongr6d-Csan6d Megyei Kormdnyhivatal az intdzn6nybcn tijr\6nyess6gi
eljAriist/ellen6rzdst folytatott" melynek sor6n a Kormdnyhivatal jogsdrtdst nem r6ft fel, valamint
megellapitasra keriilt, hogy az int6zmdnyben a fenntart6 liltal i6v6hagyoft pedagogiai program
szerint folyik a nevcl6-ok1at6 munka, ds a pedag6giai program tartalma dsszhangban van az
int6zmdny hat6lyos alapit6 okirataival 6s hatdlyos mrik6d6si enged6lyeivel.

A Megyei Kormiirryhivatal tiirv6n)'ess6gi ellen<jrzdse kit6rt az indithat6 oszt.ilyok, 6vodai ds
koll6giumi csoponok szAmera, a tantdrgyfclosztiisra, a fenntart6 eltal elfogadott tov6bbk€pzdsi
programra is. Az el6z6 tan6vhez kepesl a 2021-22. tan€vben rljabb etszervez6s, 1'enntaft6i
intdzkedds nem ttirtdnt.
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Az i tdzndnyben alkalmaz6sban 6116 pedag6g!$ok tdnyleges ldtsz6ma 42 fd, a nevelii-oktar6
munk6t kdzvetlentil segit6 alkalmazottak szdma 5 f6 volt. A szakos elletottsdg csaknem 100o%-os

A tandv sorin egy pedag6gus szcrzett intdzm6nyi tamogatessal a komplex termdszeftudomany
oktatdsahoz is megfelel6 k€pzettsdget. Kdt pilyakezd6 tanit6 szerezett angol mriveltsdgter0leti
vegzettseget.

Az ellen6rzds sor6n rnegdllapitist nyert, hogy az int6zmdnyl illet{ien a fenntart6 az Nkt. 83.9 (2)
bckezddsben el6iftaknak megfelel6cn vigzi az ellen6rzdsi €s drtdkel6si feladatokat.

A taniv soriin tiirtdnt meg az int6zmdnyvezet6i tanfeliigyelet. melyen a fenntar.t6 kdpviselc5je is
jelerr volt. A tanleliig),elet sor6n megsziiletett kompetenciateriiletenkdnti drtdkel6st az
int6zm€nyvezet6 a f-cnntalt6nak megkiildte. IIat pedag6gus min6sit€se tiirt€nt meg az idci
tanivben. Min6sitdsiik 6daga 97% lett. Kdt 1'6 kijziiliik mesterpedaS6gus fokozatot szezett, kdt fo
a pedag6gus ll. kateg6ri6ba, kett6 fd a pedag6gus I. kateg6r;Aba ldpett a min6sitdssel.

2.2. Az int6zm6ny gazd:ilkoddsa

A Csongred-Csan6d Megyei Korminyhivatal tajrvdnyess€gi ellen6rzdsc kiteriedt a fenntart6 6ltal
meghatarozott kijltsdgvetds egyes teriilctcirc, igy a tdritdsi dij, tandij megdllapit6s6nak szabiilyaira.
a szociiilis alapon adhat6 kedvezmdnyek feltdteleire is. Megdllapitast nye(. hogy az intdzmdny
kizdr6lag az dlkeztetds ut6n szed tdrir6si dijat. Az ellen6rzds azt is megilllapirotta, hogy az
intdzmdny a fenntart6 eltal meghahrorott kitltsdgvetds szerint mrikddik.

2.3. A nevel6i-oktat6i munka szakmais.iga

Az el6z6 kdttan6v digit6lis, valamint ..hibrid" oktat6sautAn atantestiilet megtapasztalta, hogy mind
a ktizdssdgi szellcm er6sitdse. mind az .,6l6berl' titrtdn6 oktatds ij kihivasok el€ 6llitja a diikokat
ds sziil6ket egyardnt. A pedag6gusok komoly er6feszitdseket tettek annak drdekdben, hogy a
sziil6kkel a jarviiny ideie alatt dralakult kapcsolattart6s ismdt szem€lyessd 6s inrenzivebbd
v6l.jdk. A pedag6gusok vdltozatos, a diikok kezdem6nyez6 kdpess6g6t fejleszt6. iin6ll6s6gdt
ndvel6, a szcmliltetdsre hangsilyt feket6 oktatesi 6s pedag6giai m6dszerekkel igyekeztek
motiv6lni a tanul6kat, akik kdziil tdbben - a megel6z6 kdt tandv digit6lis. illerve hibrid oktaras{t
kcivetrien nehezebben alkalmazkodtak a jelenldti oktat:ls kihi\,6saihoz.

Az intdzmdny tanul6inak ldtsz6ma 314 fd volt, akik kijziil 176 f6 als6 ds 138 f6 fels6 tagozaton
v6gezre tanulmiinyait. I)iekjaink kijzi.il 30 f6 sNl-s, 32 f6 BTMN-s, 19 fd h6rr6nyos helyzerii 6s I
f6 halmozottan hiitrenyos helyzetri gyermck.

Az intdzm€nyben fbly6 oktat6i munka szinvonalat bizonyitjrik a 2021. dvi Orszegos
Kompetenciamdrds alkalmeval eldrt eredmdnyek is. mclyek 2022 nyar6n vdltak eldrhet6vd.

Matematika tantArgyb6l a 6. dvfolyamos diakok ugJan kicsivel az o6zdgos 6tlag alatt v6geztek,
azonban szdvegdrtdsben a 1516-os atlaggal tilsz6myalt6k mind az orszdgos Stlagot (1478), mind a
vdrosi ilhlenos iskoldk etlagdt (1458).8. dvfolyamos tanitvanyaink matematika tantdrgyi 6s
szdveg6rtdsi ritlaga nem kiildnbitzcjtt szignifikinsan az orsz6gos 6tlagt6l.

A neveldsi 6vltan6v sorin szenezett iinneps6gck, megeml6kezdsek. dirikendezv6nyek,
szentrn;sdk, litllrgi6k a szignumos identitdstudat, a keresztdnysig alapdft6kei ir6nti elkijtelez6ddst,
a kcjziiss6gdpitdst, a diAkok csaladjaivalval6 kapcsolat intenzivebbd t€teldt szolg6lrak.
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2.4. Az int6zm6nyben iiner6b6l 6s p6ly{zati forresokb6l v6gzett felijit6si 6s fejleszt6si
munkilatok

A tan6v sor6n folyamatos volt a bels6 udvar szdpirdse, viriigokkal tiindn6 beiiltetdsc. Elkdsziilt az
cl6z<i ny6ron iisszed6lt pergola helyett 6my6kot ad6 zsindelyes tet6. Szintdn megt6rt6nt az el6z6
ny6ri viharok miatt elpusztult fiik p6tl6sa. Az osztdlytermekben komposztdl6s kukdk tal6lhat6k, az
intdzmdny udvali:ira hasznilt olaj gyiijt6tart6l)' keriilt, amelynek iirit€se - iinkormiinyzati
tdmogatiissal rendszerescn megliirt€nik. Megval6sult a Terezia terem kiils6 fal6nak burkolisa,
ki{llit6feliilettd alakitdsa, valamint az intdzmdny aulSj6nak dekor6l6sa ds 6mydkoliisa, a
f<ildpcs6h6zban a burkoldsok utdni festdkkorrekci6. 40 red6ny javitdsa. A tan6v soren keriilt sor
t6bb helyis€gben ds a tomateremben a vil.igit6testek energiatakardkos LED fdnyfondsra t6ft6n6
cserijire. Okost6blaval €s SMAR'I -t6bl6val, sajiit tervez€sri fejlcszt6 sz6nyeggel is Sazdagodott a
Szignum.

Az intdzmdnyben dsszesen l2 p6lyiati projekl van folyamatban, illetve val6sult meg. Ezek k6ziil
n6hdny p€ld6t emelek ki:

A HAT-19-01-0025 keretdben szcrler6ddtt meg a hetedikes diakok ,.1V. Bdla nyom6ban,
elnevezdsri tanulmdnyi kir6ndu16sa Dalmiici6ban.

EKCP-KP- | -202213-0001?0 pelydzati kiires alapjiin szervezcidhctcft meg a balatonfenyvesi erdei
Iaoor.

KEHOP-5.4.1-16-2016-00351 kiir{s tette lehetijv6 az energiatudatos gondolkod{st €s 6letm6dot
el6segit6 szemldletformel6ssal kapcsolatos konferencia. vendorkidllirds. szakkiir, vet6lkedij.
fot6pely6zat ldtrei6ttdt.

Az Erasmus+KA I Tanuldskdzponr[ iskola mobilitrisi projekt elnevezdsii p{lyazat tizenk€t fd
pedag6gus k0lfijldi tovilbbkdpzdsdt tettel lehct5vd.

Az Erasmus+KA2 Cybersecurity Schools e Inevez€si p6lyiizat keret6ben, online 6sjelenl6ti m6don
is - sikeriilt stratdgiai egyiittmrikoddst dpiteni a projektben rdsztvev6 intizm€nyek kijziitt.

Erasmus+KA2 European Schools for Sustainable Development elnevez€sii pelyiizat nemzetkiizi
tal6lkoz6i ajdrvdnyiigyi helyzet miatt ebben a tandvben csak rdszben val6sulhatott meg.

2.5. Az int6zm6nyvezet'6 munkijdnak 6rt6kel6se

Az intdzmdny igazgat6ja, Majorosnd Rdcz Krisztina a tan6v sori{n intenziv kapcsolatban volt, ds
maximAlis mdrtdkben egyiittmiikiidijft a fenntat6 k€pvisel6jdvcl.

Az lgazgaI6 asszonynak gondja volt ana. hogy int€zm€ny€ben a nevel6i-oktat6i munka, a
tantestiileti l€gkdr, a sziil6kkel val6 kapcsolatrartds az iskolan6vdri lelkisdg szerint alakuljon. A
ki.ilijnbijz6 hivatalokkal, hat6sdgokLal, a kijmyez6 pldbdniakkal kiiliinijsen is a mak6i Szent
lstvdn kir6ly Pl6b6ni6val - mris kijzneveldsi intizmdnyekkel, a kiilijnbiiz6 civil szervezetekkel.
egyesiiletekkel tdrtdn6 kapcsolattartds 6s egyeztetdsek sordn a fenntafi6, illetve az intdzmdny
drdekeinek kdpviseletdt fontos szempontnak tartotta. Az igazgat6 asszony kiemelt figyelmet
forditott ana, hogy a Szignum Mak6 6s kijrnydkdi szolg6l6 neveldsi-oktatdsi tev€kenys€gnek"
valamint Mak6 kulturrilis dlet€nek meghatiroz6 tinyez6jdv6 v6lj6k.
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Kdszdnet

Kosziiniim a Szignum igazgat6jrinak, tantestiiletdnek, technikai dolgoz6inak ildozatos,
elkittelezeft, szinvonalas, a grcrmckek, di6kok szlvdt €s lelkdt gazdagito, szEllem6t gyarapft6
munk6j6l! Katszdnitm, hoS/ a tan6v sor6n ad6d6 v6ratlan helyzeteket nyitott szft'vel, embersdgg€I,
a gyermekelq dirkok es szUleik irrnti emp{ti6val oldottrik meg. Kdszdndm az int6zm€n}t vezet6
Majorcsn€ Ricz Krisztina ds vezet6tlNainak az intdzmdny Crdekeit szem el6tt tart6 €s azt minden
helyzetber kdpvis€16 eeyuttmff kddCs&.

Budapest, 2022. augusztus l.

hrtomeny16nok


