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Melléklet a 2022. június 20-i jegyzőkönyvhöz: 

 

 

A Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola 

2021/2022-es tanévben végzett munkájának értékelése 
 

 

(Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel az oktatási feladatellátás értékelésére) 

 

 

A Makó-Újvárosi Református Egyházközség gyülekezete elismerését fejezi ki az 

intézmény vezetőségének és tantestületének a gyerekek keresztyén emberekké való nevelése 

érdekében kifejtett áldozatos munkájáért. A Makó-Újvárosi Egyházközség Presbitériuma, mint a 

Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola fenntartójának hivatalos képviselete 

örömmel tapasztalja, hogy az intézmény pedagógusai mindennapi életpéldájukkal, 

megnyilvánulásaikkal keresztyénné, krisztusi emberekké kívánják nevelni a tanítványaikat, az 

intézménybe járó gyermekeket, diákokat. 

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy az intézményben folyó nevelési-oktatási tevékenységben 

a legjobb versenytársak által nyújtott szakmai színvonal valósul meg. 

 

Köszönetünket fejezzük ki az óvónőknek, hogy minden óvodai csoportban igyekeztek 

a játékban rejlő fejlesztési lehetőségeket érvényesíteni. Örömmel tapasztaltuk, hogy: 

- Nagyon jól alakult a csoportokban az óvodások közösségi élete, szokás – 

szabályrendszer kialakítása. 

- Nagycsoportosok nagyon önállóvá váltak, a gyermekek fejlesztése szükségleteik 

figyelembe vételével történt. 

- A hagyományteremtő programok megvalósultak a szülők részvételével. Nagyon 

nagy örömmel vettük a Nemzeti délelőtt a Kikelet és a Nagyi délután megszervezését. 

- A mozgáskultúra fejlesztésére a népi gyermekjátékok is helyet kaptak a napi és 

szabadidős tevékenységekbe. A Makói Magán Zeneiskola segítségével néptánc foglalkozások 

is megvalósultak. 
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- Az intézmény vezetése tudatosan figyel a bölcsődéből érkező-, iskolába távozó 

gyermekek nyomon követésére. 

 

Köszönet illeti az integrált nevelési feladat ellátásához kapcsolódóan a Református 

EGYMI munkatársait (logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, 

gyógytestnevelő, konduktor). Segítségükkel ebben a tanévben is szakszerű ellátást kaphattak 

az intézményünkbe járó SNI és BTM-N gyermekek/tanulók. 

 

Az intézmény működésével kapcsolatosan a Makó-Újvárosi Egyházközség 

Presbitériumának, mint fenntartónak továbbra is elvárása a differenciált oktatásszervezés, az 

integrált nevelés-oktatás mindennapi megvalósítása. 

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekek, tanulók fejlesztése az egyéni szükségleteik 

figyelembe vételével történt, érvényesítve az intézmény mottóját: „a nékik megfelelő módon”. 

Köszönjük az intézmény dolgozóinak, hogy munkájuk hatására a szülők és a gyermekek 

egyre nagyobb számban jelennek meg az egyházi rendezvényeinken is. 

 

Hálásak vagyunk a pedagógusok erőfeszítéseiért, amelynek következtében 

iskolánkban minimálisra csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. 

 

A megküldött beszámolóból, a tanév végi tanulmányi statisztikából alapos képet 

kaptunk a tanulók teljesítményéről, a fenntartó elégedett az elért eredményekkel. A 

beszámolókban olvasott versenyeredményekhez a fenntartó örömmel gratulál. 

 

Elismerésünket fejezzük ki az elsősök beiratkozásához, melynek eredményeként 

várhatóan 41 fő kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt az iskolában. Kérjük, hogy 

e téren az eddig bevált óvoda-iskola átmenet megkönnyítését célzó tevékenységet továbbra is 

folytassa az intézmény. 

 

Köszönetünket fejezzük ki az intézmény vezetőjének az alkalmazotti közösség 

ösztönzéséért az egyházi alkalmak látogatására. Ezt továbbra is kérjük és kifejezzük 

elvárásunkat a pedagógusokkal szemben az ezen a területen való példamutató magatartásra. 
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A fenntartó ismeri az intézménybe járó gyerekek szociális körülményeit, ismeri a 

hátrányos helyzetből adódó mindennapi problémákat, a szülői házzal való kapcsolattartás 

nehézségeit.  

 

A fenntartó megítélése szerint az intézmény eszközállománya megfelelő. Továbbra is 

kiemelt figyelmet kér az eszközök állagmegóvására az intézmény vezetésétől. 

 

Megállapítható, hogy a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola 

nevelési rendszere elvárásunknak megfelelően református értékeken alapul, és a hatályos 

jogszabályokkal összhangban működik, a vezetők az elvárásainknak megfelelően továbbra is 

elkötelezettek munkájuk és az intézmény iránt. 

 

A normatív állami támogatás és a kiegészítő költségvetési hozzájárulás felhasználása 

szakszerű, jogszerű és takarékos.  

 

A fenntartó összességében megállapítja, hogy a fenntartásában működő intézmény 

rugalmasan alkalmazkodva a kor kihívásaihoz és a helyi lehetőségekhez/igényekhez, az 

évszázadok során kialakult hitbeli örökségre alapozva és építkezve fejlődik. A fenntartó a 

fenti értékeléssel elfogadja a 2021/2022–es tanévről szóló igazgatói beszámolót. 


