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A 2015/16-os tanév FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSE
(Nkt.85.§ (3) bek., és 83. § (2) bek. e), h) pontja alapján)

A Székesfehérvári
Egyházmegye
által fenntartott
Katolikus Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.)
nevelési-oktatási
A Székesfehérvári

Egyházmegye,

Prohászka

Ottokár

munkájáról

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
megküldte

a fenntartó réezére-rninden-tanév

az intézmény

végrehajtását,

lezárását-követé-harreiae

által készített beszámolót,

az intézményben

napon-belül-

amefy a pedagógiai

folyó szakmai munka eredményességét

program
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.LÉTSZÁMADATOK
A tanulólétszám a tanév során 520 fő volt.
A nevelőtestület létszáma 46 fő. A fenti adat az óraadókat is tartalmazza.

4.TANULMÁNYI
-

EREDMÉNYEK

Az iskolaátlag 4.36 (2013-ban

4,15, 2014-ben 4,25, 2015-ben 4,31)

folyamatosan javuló tendenciát mutat.
-

Három osztály átlaga 4,5 vagy afölötti, egy osztály átlaga nem éri el a négy
egészet.

-

Az iskola több, mint egy negyede jeles vagy kitűnő eredményű.

-

Az év végén mindössze egy diák bukott meg két tantárgyból.

5.EYHÁZMEGYEI

ÉS ORSZÁGOS VERESENYEN

ELÉRT EREDMÉNYEK

OKTV eredmények
Tíz tantárgyból 39 diák 49 jelentkezést adott le,. A leadott dolgozatok több mint egy
negyedét (14 munka) lehetett tovább küldeni, ezek közül hatan jutottak a második
fordulóba. Egy induló döntőbe került. Földrajz tantárgyból országos 25. helyezést ért
el.
Kiemelkedő eredmény a Bolyai matematika verseny országos döntőjében a 1O-es
csapat első helyezést ért el.
Az egyházmegyei versenyeken ismét jól szerepeltek az iskola diákjai.

6.ÉRETTSÉGI

Az érettségi vizsgák rendben lezajlottak. A diákok jól felkészültek.
-

90 fő jelentkezett, ebből 64 fő rendes, 20 fő előrehozott és négy fő kiegészítőjavító vizsgát tett.

-

A szóbeli vizsgán 200 feleltet halgattak meg és 90 tantárgyi dicséret született

7.FELVÉTELI

A központi írásbeli felvételit 103 tanuló írta meg. Örömmel látjuk, hogy nagy számban
jelentkeznek

a gimnáziumba. A felvételi eljárást követően 72 tanuló nyert felvételt a

szeptemberben

indult 5. évfolyamba. Ez nem csak öröm, hanem gondot is jelent,

mivel nagyon sok a jó tanuló és az elhivatott keresztény családból jelentkező
gyermek, akiket nem minden esetben tud az iskola felvenni, helyhiány miatt.

8.TOVÁBBTANULÁS

~

A végzett tanulók 91 %-a nyert felvételt valamelyik felsőoktatási intézménybe. A
felvettek jelentős része az első helyen megjelölt intézménybe került. A megjelölt
helyek között az országosan kiemelt felsőoktatási intézmények is szerepelnek
(SOTE, ELTE, CORVINUS, BMTE).

9.KOMPETENCIAMÉRÉS

EREDMÉNYEI

A jelenleg legfrissebb (2015 májusában készült) kompetenciamérési eredmények
szerint a gimnáziumi osztályok minden vizsgált évfolyamon megfelelő eredményt
értek el. Az vizsgált évfolyamok emelkedésévei
az országos eredményekkel
összevetve a gimnázium eredményei fokozatosan emelkedő tendenciát mutatnak
A konkrét pontszámok a következők:
6. osztály
matematika

országos átlag
1609

szövegértés 1649

_ 8.~sztá1Y-_
matematika

~
1759

szövegértés 1784

10. osztály
matematika

matematika 1497 szövegértés 1488

országos átl9g

~

matematika 1704 szövegértés 1567
országos átlag

1861

szövegértés 1803

matematika 1645 szövegértés 1601

10.MINősíTÉSEK
Két fő nevelő sikeres pedagógus kettes minősítésen esett át a tanév során, valamint
két fő sikeres gyakornoki vizsgát tett.

_

1

11.ELLENŐRZÉSEK,VIZSGÁLATOK
A fenntartó által elrendelt könyvvizsgálói ellenőrzés 2016.
Székesfehérváron. Az ellenőrzés pozitíveredménnyel zárult.

január

26-án

volt

12.ÖSSZEGZÉS
Intézményvezető

értékelése

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

feladatellátást,

eredményeket

az

figyelembe

intézményi

dokumentumokat,

véve, a pedagógiai

programot

valamint
jól és

a

tanulmányi

eredményesen

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

hozza.

A fentiek alapján a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye a Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnáziumban
végzett pedagógiai munkát valamint az intézmény
gazdálkodását pozitívan értékeli.

Székesfehérvár,

2016. november 29.

