Mohács:
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola
és Szent Ferenc Óvoda
Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy az épület kihasználtsága
maximális, és kevés termet tudnak használni a csoportbontásokra. Ezért nagyon meg
kell gondolni, és csakis indokolt esetben lehet bontásokat végezni. Megpróbáljuk a
jövőben valamilyen támogatással megoldani az évek óta gondot jelentő földszinti
mellékhelyiségek állapotának javítását. Az jó hír, hogy szándékos rongálás nem volt.
Jó lenne, ha a digitális napló használata mellett már nem kellene papír alapú
dokumentációt alkalmazni. Tudatosan figyelni kell a gyakori és jellemző hibák
javítására. (Egyszerű figyelmetlenségből adódó hibák.)
Kérem, hogy a nyári napközi nyújtotta lehetőségeket maximálisan aknázzák ki. Minél
több diákot kapcsoljanak be a tevékenységbe.
Sajnos a beiskolázási adatok romlása azt mutatja, hogy szemléletbeli változtatásra
van szükség. Ha szükséges, vizsgálják meg, milyen újszerű megoldásokat találnak
annak érdekében, hogy növekedjen a tanulói létszám. A programokat szélesebb
körben érdemes megjeleníteni, városi szinten. A hat évfolyamos beiskolázás miatti
csökkenésre külön szükséges intézkedési tervet létrehozni. Ki kell hangsúlyozni, hogy
az egyházmegyében szintén van gimnázium, amely folytathatja azt a keresztény
nevelési irányvonalat, amit ebben az iskolában elkezdett a tanuló. Mindezt
praktikusan a szülők felé kell hangsúlyosan jelezni, továbbá a nyolcadikosok esetében
is ezt a szemléletet kellene erősíteni.
Az intézményi önértékelési gyakorlatot összhangba kell hozni a tanfelügyeleti
rendszerrel. A spontán ellenőrzések kapnak nagyobb szerepet.
Fontos a pedagógusok megjelenése az óvodában, de ez mindenképpen tanórán kívüli
tevékenység keretében történjen. A két intézmény közti együttműködés érdekében
gyakoribbá kell tenni a közös programokat mind a diákok, mind a nevelők
tekintetében, hiszen egy intézményről van szó. A sok jó gyakorlatot meg kell erősíteni.
Mindenképp meghatározó eredmény, hogy évek óta maximális kihasználtsággal
működik az óvoda és a beiskolázott gyermekek megfelelnek az iskolai
követelményeknek.
Nagyon fontos, hogy az intézmény minden szegmense jó kapcsolatot ápol, és ápoljon
a partnereivel, illetve ezek bővítése mindig napirenden kell, hogy legyen. A szülők
megfelelő tájékoztatása mind az eredményekről, mind a lehetőségekről létfontosságú.
A legfontosabb partner a szülő, ezt nem lehet szem elől téveszteni.
Köszönöm az egész éves áldozatos munkájukat és kérem az Isten áldását arra, hogy az
a pedagógiai programban illetve a munkatervben meghatározott feladatokat meg
tudják valósítani a jövőben is.
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