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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 
értékelésének nyilvános megállapításai 

 
 

Intézményünkben 2017. május 2-án az Egri Főegyházmegye fenntartói ellenőrzést tartott, 
melynek tapasztalatairól az alábbi tájékoztatást adta: 
 
A Sajóládon működő székhelyintézményre vonatkozóan: 
 
Az óralátogatások alkalmával az ellenőrök öt órát tekintettek meg, melyekről pozitív 
értékelést adtak. 
 
A gazdasági hivatal ellenőrzése kapcsán mindent rendben találtak, a számlák és az iratok 
áttekinthető rendszerezettsége a gazdasági vezető asszony munkáját dicséri. 
 
A pedagógiai programot, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet 
alaposnak és jól felépítettnek találták.  Külön kiemelték a munkaterv részletességét, és az 
abban foglalt programokat, melyek nagyon sok katolikus sajátossággal bírnak. 
 
Az iskola honlapja jó, mert tartalmazza az alapdokumentumokat, hűen tükrözi a jelenlegi és a 
korábbi tanévek eseményeit, beszámol a tanulmányi és sportversenyeken elért 
eredményekről, valamint a hitéletről. 
 
Az iskolaadminisztrációs szoftverrendszer az érintettek megelégedésére szolgál és működik. 
 
A nevelőtestület által kitöltött kérdőívek átlaga 3,96. A legjobb átlagú értékelést a rendszeres 
mozgásra, sportolásra vonatkozó kérdés, míg a legrosszabb átlagot a diákok fegyelmezettségi 
szintje kapta. 
 
A technikai dolgozók által kitöltött kérdőívek átlaga 4,22. A munkahelyi légkört pozitívnak, 
szeretetteljesnek értékelték. 
A diákönkormányzat képviselői által kitöltött kérdőívek átlaga 4,23. Kiválóra értékelték az 
intézmény által nyújtott tanuláson kívüli lehetőségeket. A tanulók egyedül az étkeztetésre 
adtak gyengébb minősítést. 
 
A szülői szervezet képviselői által kitöltött kérdőívek átlaga 4,17. A legjobbra a nemzeti 
hagyományok megismertetését díjazták, a kérdőíven szereplő többi állítás jó átlagú. A szülők 
úgy ítélik meg, hogy az iskola megfelelően bevonja az életébe a szülőket. 
 
Az intézmény épületében a felmerülő hibák kijavítása folyamatosan és azonnal megtörtént. 
Az ellenőrzés során javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy folyamatosan, évről-évre egy-egy 
tanterem felújításra kerüljön. 
 



A gyermekek nevelésének kiváló eszköze hitünk nevelőereje, ami az intézmény jó 
gyakorlataival párosulva teszi igazán egyedivé a katolikus iskolát. 
 

A Sajópetriben működő Szent István Tagintézményre vonatkozóan: 
 
A tagintézményben 47 alsó tagozatos gyermek tanul, nagyon szép környezetben és családias 
légkörben. A diákokat oktató 5 pedagógus által kitöltött kérdőívek átlaga 4,53. Az iskola 
életére vonatkozó állításokat kiváló, jeles és jó átlagú osztályzatokkal értékelték. 
 
A tagintézmény dokumentációja áttekinthetően és rendezetten rendelkezésre állt. A tűz-, 
villám- és érintésvédelmi szabályzat aktualizált. 
 
A bizottság javaslatot tett a tantermek és folyosók szakaszos felújítására, a bútorzat 
korszerűsítésére és kerékpártároló beszerzésére. 
 


