
Tolna:  
Szent Mór Katolikus Általános Iskola 

 
Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy még továbbra is van szakos 
ellátási probléma: biológia. Jelenleg nincs olyan munkatárs, aki tanulna, ezért kérem, 
hogy próbálja a képzési tervet úgy alakítani, hogy ez a szakos ellátottsági probléma 
megoldódjon.  
 
Ebben a tanévben nagyobb arányú eszközbeszerzésére nem volt lehetőség, de szépen 
kialakították az iskola kápolnáját. Nagyon fontos, hogy valóban használatban legyen 
és oltári szentség is megjelenjen az iskolában. Nagy öröm, hogy a püspöki biztos 
atyával közösen tudnak jó ötleteket és megoldásokat megvalósítani. A keresztény 
nevelés egy fontos és nélkülözhetetlen színtere a kápolna.  
 
Sajnos továbbra is egyre kevesebb diák iratkozik az első évfolyamra. Kérem az 
igazgató asszonyt, hogy vizsgálja felül a beiskolázási programját, és nagy 
körültekintéssel válasszon eszközöket a sikeresebb eredmény érdekében.  
Az elmúlt tanévben sajnos megnövekedett az igazolatlan hiányzások száma. Kérem, 
hogy minden esetben a jogszabályi előírások szem előtt tartásával vigye végig a 
szükséges eljárásrendet. Ha szükséges a szülői értekezleten és fogadó órákon legyen 
párbeszéd a távolmaradások kiküszöbölése ügyében.  
 
Nagy öröm, hogy a felzárkóztatások és korrepetálások szélesebb körben lettek 
bevezetve, és az itt megjelenő diákok már eredményesebben kezdhetik a következő 
tanévet. Ugyanúgy fontos továbbra is a tehetséggondozás, amit szintén nagy 
körültekintéssel kell végezni. Ezeknek megfelelően nagyobb teret kell adni a 
tanórákon a differenciált oktatásnak. A versenyeken való eredményes részvétel 
érdekében a délutáni foglalkozások keretein belül segítséget kell adni a felkészülésre. 
 
A tanév során elvégzett vezetői és munkaközösség- vezetői ellenőrzések kapcsán 
fontos lenne a szakmai, módszertani megújulás. Ezeket az új koncepciókat végig kell 
beszélni a pedagógus kollégákkal. Sok segítséget kell adni a munkatársaknak.  
 
Nagy öröm, hogy a kapcsolat nagyon jónak mondható a többi egyházmegyei oktatási 
intézménnyel. Fontos lenne, hogy a következő tanévet az új intézmény létrejöttével, 
közös erővel kezdjék meg.  
Köszönöm az egész éves áldozatos munkájukat és kérem az Isten áldását arra, hogy a 
pedagógiai programban illetve a munkatervben meghatározott feladatokat meg 
tudják valósítani a jövőben is.  
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