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A Székesfehérvári Egyházmegye, mint fenntartó értékelte a fenti intézményében folyó 

szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését. Jelen 

értékelés megállapításai vezetői beszámoló és az intézményben lefolytatott fenntartói 

ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. 

 

1.AZ ELLENŐRZÉS MENETE 

 

Az intézmény a fenntartó részére minden tanév lezárását követő harminc napon belül 

megküldte az intézmény által készített beszámolót, amely a pedagógiai program 

végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. A 

fenntartónak, a most sorra került fenntartói értékelésnél az előző évek dokumentumai 

és a helyszíni szemle vizsgálati eredményei álltak rendelkezésre. 

 

 

2. AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI 

- Az intézmény gazdálkodása 
- A működés törvényessége 
- Szakmai munka eredményessége 
- 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, annak tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az intézmény rendelkezik 

a működéséhez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelnek. Az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási 

terve minta értékű, igényes munka, a jogszabályi megfelelőség mellett. Az intézmény 

adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a 

jogszabályoknak megfelelő. 

 
Iskola 
 
Személyi feltételek  

A tanévet 200 főállású, 2 részállású és 1 megbízási szerződéses nevelővel 

teljesítették. A technikai személyzet 6 főállású és 4 részfoglalkozású főből állt. Az 

intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Fizika szakos tanár alkalmazása 

jelentkezőhiányában változatlanul gondot okoz, belső helyettesítéssel átmenetileg 

megoldottnak tekinthető. 

 

Tanulólétszám  

Az iskolában 2015. szeptember 1-jén 260 beírt tanuló volt. 

Csoport Létszám  

1.a 17 fő 

1.b 19 fő 

2.a 30 fő 

2.b 29 fő 

3.a 18 fő 

3.b 21 fő 

4.a 26 fő 

5.a 33 fő 

6.a 23 fő 

7.a 21 fő 

8.a 23 fő 

összesen: 260 

A tanévet 260 diákkal zárták. A két induló első osztály létszáma 36 tanuló volt. 

A 2015/16-os tanévbe induló két első osztályba 36 tanuló nyert felvételt. 



Versenyeredmények 

Egyházmegyei Sakk-és Matematika verseny, Székesfehérvár I. helyezés 

Nemzetközi Kenguru Megyei döntőjében VI. helyezés 

Országos és Megyei szinten a „Legkreatívabb iskola” cím elnyerése 

Mérések  

OKM mérés eredménye egyes tantárgyakból meghaladja az országos átlagot, jó 

eredménynek számít, hogy a városi általános iskolák között negyedik helyezett lett az 

iskola a mért tárgyak és évfolyamok tekintetében. 

 

 Intézményben Országosan 

Matematika  

6. évfolyam 1478 1497  

8. évfolyam 1673 1618  

Olvasás - szövegértés  

6. évfolyam 1502 1488  

8. évfolyam 1646 1567  

 

Az angol nyelvi mérés eredményei   

6. évfolyam  73%  

8. évfolyam  70% 

 

Továbbtanulás  

Mind a 23 végzett tanuló felvételt nyert az első helyen megjelölt középfokú 

intézménybe  

 

o gimnáziumba 4 fő (17%)  

 

o szakgimnáziumba 9 fő (39%) 

 

o szakközépiskolába 10 fő (43%) 

 

o egyházi iskolában 3 tanuló (7%) tanult tovább 

 

 

  



Óvoda 

Személyi feltételek 

A tanévet 11 főállású nevelővel, 5 fő dajkával, 1 fő pedagógiai asszisztenssel, 1 fő 
technikai dolgozóval teljesítették. 
Gyermeklétszám alakulása 
 
Az öt csoport létszáma 137 fő volt 
 

Csoport Létszám/fő 

Bárány 29 

Csillag 29 

Liliom 28 

Csengő 26 

Szivárvány 25 

  

  

Összesen 137 

 
Ellenőrzések 

 

2016. január 25-én könyvvizsgálói ellenőrzés volt Székesfehérváron. 

 

Minősítések 

Két fő pedagógus sikeres minősítés után pedagógus I. fokozatba került, két fő pedig 
sikeres gyakornoki vizsgát tett. 
 
Intézményvezető értékelése 

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

feladatellátást, az intézményi dokumentumokat, valamint a tanulmányi eredményeket 

figyelembe véve, a pedagógiai programot jól és eredményesen hajtotta végre. 

Figyelemre méltó eredmény az iskola tanulólétszámának folyamatos emelkedése. 

A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bek. alapján az intézmény 

honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

A fentiek alapján a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye a Szent Imre Általános 

Iskola és Óvodában végzett pedagógiai munkát valamint az intézmény 

gazdálkodását pozitívan értékeli. 

 

Székesfehérvár, 2016. november 22. 

 
Szalma István 
  EKIF elnök 


