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EGRI FŐEGYHÁZMEGYE 

Fenntartói ellenőrzés: 2019. május 13. 

„ … A tanulói létszámadatok szerint 16 osztályban 327 diák tanul. Ez átlagosan 20,43 fő.          

Az intézmény tanulóinak létszáma 5 év alatt 245-ről 327-re emelkedett. A gazdasági hivatal 

számláinak, a munkavállalók személyi anyagainak és az intézményi dokumentumainak 

ellenőrzésekor mindent rendben, a szabályoknak megfelelően találtak. A megtekintett 

intézményi dokumentáció megfelel a jogszabályoknak, az alapdokumentumok jól 

szolgálják az iskolai életet…” 

A nevelőtestület tagjai, a technikai dolgozók, a diákönkormányzat képviselői és a szülői 

szervezet tagjai kérdőívet töltöttek ki az intézményt érintően. 

A nevelőtestület tagjaival való találkozás alkalmával kitöltött kérdőívek átlaga 4,35.                          

A pedagógusok 11 jó és 9 jeles osztályzatot adtak a feltett kérdésekre. 

A technikai dolgozók kérdőívre adott válaszok kiértékelésének átlaga 4,60. 

A diákönkormányzat képviselői által kitöltött kérdőívek átlaga 4,73. A tanulók a négy kiváló 

(5,00) értékelést a tanórán kívüli tevékenységekre, az egészséges életmódra, az intézmény 

tiszta, rendezett mivoltára és az igazgató jelenlétére adták. Meg vannak elégedve az iskola 

körülményeivel.  

A szülői szervezet tagjai által kitöltött kérdőívek átlaga 4,86. A szülők csak jeles és kiváló 

értékelést adtak. Az iskolával való kapcsolatukra a közvetlenség, a személyes odafordulás 

jellemző. 

… Az intézmény légkörét a nyugalom, a kiszámíthatóság, a részletekre való odafigyelés, 

a családias légkör jellemzi. A tanulók ebben a jó légkörben meg tudják mérettetni 

magukat, több megyei, országos versenyen értek el pedagógusaik odafigyelő segítségével 

szép eredményeket. Főtisztelendő Pásztor Pascal plébános atya és az intézményvezetés 

irányításával az iskola úton van a katolikussá formálódásban…” 

 

 



 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

MISKOLC JÁRÁSI HAIVATALA 

Hatósági ellenőrzés: 2018. november 14. 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, hivatalból 

hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a pedagógusok alkalmazási feltételeire vonatkozó 

rendelkezések betartását, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetését és valódiságát,, 

valamint az osztály-csoportlétszámmal, a gyermek és tanulói balesetvédelemmel, a tanulói 

óraterheléssel kapcsolatos szabályok követését a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 

Általános Iskola (OM azonosító: 202730) köznevelési intézményben. 

A hatósági ellenőrzés során a tárgykörben jogszabálysértést nem állapított meg, ezért az 

ellenőrzést lezárta.” 

 

 


