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JEGYZoKOUYV - F'ENNTARTOI ELLEN6RZESR6L

Az ellen6rz6s id6pontj a:

Az ellenlr zott int6zm6ny :

Az ellen6rz6s torv6nyess6gi alapja: Nkt. 83. $ (2) e) 6s h) pontja 6s Nkt. 5a. $ (1); 6s

22912012. Korm. rendelet 24. $ (1) 6s26lA. $ (2) pontja

A fenntart6i ellen6rzds c6lja:

- az intezm5ny digit6lis napl6j6nak ellen6rzdse, vizsgillata - online;

- Kozzdtfiteli lista ellenorz6se a kdznevel6s inform6ci6s rendszerben (KIR) - online

- Lemorusol6ddsi statisztika ellen6rz6se a KIR-ben - online

I. MozaNapl6 ellen6rz6s
Forr6s: https://pasa. mozanaplo. hu/

Bel6p6sek sztma 20 1 8.09.01 - 2019.01.3I

Osszes Sziil6 Di6k Tan6r Fenntart6

2019. februhr 5-14.

Pannonia Sacra Katolikus Altal6nos Iskola

Bel6p6sek 11562
szhma

3961 5729

Tanulm6nyi statisztika -2019. januhr 29. - 08:44:49 alapjhn:

Intezmdny i tanulmhny i 6tlag:

Kitrin6k szitma'.

T antfir gy i dic s 6retek szftma'.

Bukottak szilma:

Legalilbb 1, 1 -et rontott az irtlagfn:

3,00 alatti azhtlaga:

4,78

139

907

0

0

0

Az online fenntart6i ellen6rz6s sor6n k6t osztillynaplo lett v6letlenszeriien kivfilasztva ellen6rz6sre:

egy-egy naplo az als6 6s a fels6 tagozatr6l. Mindkdt dokumentum teljeskdrti ellen6rz6sen esett 6t.

Telefon: +361 453 2723 E-mail: ekif@ekif-bp.JtuWeb: www.ekif-bp.hu



3.a osztilly Ellen6rzott tan6rok: 4 f6; Ellen6rultttantitrgyak: 10 t6rgy; Ellenlrzotl di6kok:26 f6

Dicsdretek szhma: 56

Figyelmeztet6sek/megrovdsok szfima: 13

7 .a osztSly Ellen6rzott tanSrok: 13 f6; Ellenlrzdtttantitrgyak: 16 thrgy; Ellen6rzott di6kok: 20 f6

Kitiino tanul6k sz6ma:

6sszftlag:

Kitiino tanul6k sz|ma:

0ssz6tlag:

8

4.76

5

4.55

Dics6retek szitma: 15

Figyelmeztet6sek/megrovdsok szima: 8

Az ellenorz6s alapj6n kijelenthet6, hogy megval6sultak a2071. 6vi CXC. torv6ny el6ir6sai:

- a2018120|9-es tandv els6 f6l6v6ben az iskola torv6nyesen 6s hat6konyan miikriddtt;

- az elvdgzett pedag6giai-szakmai munka eredm6nyes volt;

- a pedag6gusok a tanul6k teljesitmdny6t, el6menetel6t tanit6si 6v kozben rendszeresen 6rt6kelt6k

(havijegyek illetve megfelel6 szhmlf 6rdemjegy, havi magatart6s 6s szorgalom 6rt6kel6s), f6l6vkor

osztLly zattal m in6 s itettdk ;

- a pedag6gusok az 6rdemjegyekr6l a tanul6t 6s a kiskorri tanul6 sziiloj6t rendszeresen 6rtesitett6k;

- a f6l6vi osilillyzatokat az erdemjegyek alapjSnhathroztitkmeg.

Az ellen6rzott napl6k precizen, igdnyesen 6s naprak6szen voltak vezefie, bele6rtve a

hifinyzilsi kimutat6sokat 6s az elv|gzetl tananyagot is.

Megjegyz6s: A 7. a osztillyban a tanul6k hittan tantitrgyb6l k6t drdemjegyet kaptak a f6l6v

folyam6n. A 7. a osilillyban tobb (osszesen 9) tanul6nak 6nek-zene, informatika illetve technika

tarffugyal<b6l h6rom egym6st kovet6 h6napban nem volt 6rdemjegye rdgzitve.

II. KIR kiizz6t6teli lista ellen6rz6se

Forr6s: https://www.kir.hu/KlR2:INFo/pub/Index/03 50 1 0

Kozzeteteli lista utols6 intezmdnyi frissit6s6nek difiuma: 2019 .01 .14.

Telefon : + 3 6 I 4 5 3 2 7 2 3 E-m a i I : e kif(@e kif-bp. hu l(eb : www. ekif-bp. hu



Miikci dds 6t me ghatitr oz6 dokumentumok

Szervezeti 6s mrikdd6s i szab|lvzat:

Hhzirend:

Pedag6giai program:

Jovilhagyhs d6tuma

2018.08.31.

2018.08.31.

2018.08.31.

A fenntart6 nevel6si-oktatilsi intdzm6ny munk6j6val osszeftigg6 drtdkel6s6nek nyilv6nos

meg|llapitilsai 6s id6pontj ai :

,,T 6j 1koztaths az althbi el6rhet6 s 6 gen o lvashat6 :

http://www.pannoniasacra.hu/index.php?option:com_content&view:article&id=188&hemid:702"

Az megjelolt oldalon meglalillhat6 mind a h6rom legut6bbi fenntart6i 6r16kel6s es az elozo

tanfvi f6l6vi fenntart6i ellen6rz6s dokumentuma is - mindegyik teljes terjedelemben.

KIR lemorzsol6disi statisztika ellen6rz6se

Forr6s: https://www.kir.hu/kir2esl/Osszefoglalo/Feladatellatasihel),/28920

III.

Megtort6nt-e a vesz6lyertebtttanul6k letszhmilnaktov6bbit6sa febru6r 10-6ig:

Az 1rintett (5-12. oszt6lyos) tanul6k 6sszl6tszhma:

Ebb6l integr6ltan oktatott saj6tos neveldsi igdnyri:

Ebb6l beilleszked6s i, tanul6s i, magatarthsi neh6zsd gekkel kiizd6 :

Lemorzsol6d6ssalveszllyertetetttanul6: \

IGEN

183 f6

1f6

13 f6

0f6(0%)

A fenntarl6 6s magam nevdben is koszonom D6raZolthnigazgat6 rirnak 6s azirrtlzmdny minden

pedag6gusfnak 6ldozatos 6s eredm6nyes pedag6giai-szakmai munk6j6t ds az adminisztrfici6 preciz,

gondos vezet6sdt!

Budapest, 2019. februdr 20-6n

il/,ltfd['. f)k
Ol6h G6bor P6ter

EKIF tantigyi igazgato

Telefon: +361 453 2723 E-mail: ekif@ekif-bp.huWeb: www.ekif-bp.hu


