Mohács:
Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy továbbra sem biztosított a
szakos ellátottság technika és informatika tantárgy oktatásához. Felhívnám a
figyelmet a változó jogszabályokra, miszerint csak olyan pedagógus taníthat adott
tantárgyat, akinek a jelzett tárgyból meg van az iskolatípusra meghatározott
végzettsége. A nevelő oktató munkát közvetlenül segítő és a technikai munkatársak
létszáma kicsit talán magasabb a szükségesnél. Kérem, hogy vizsgálja felül a
feladatokat és a hozzájuk rendelt munkaerőt.
A kihasználtság maximális, ezért kérem, hogy a csoportbontásokat csak a szükséges
mértékben alkalmazza. A jónak mondható informatikai eszközök révén szélesebb
körben használhatják a digitális tananyagokat. Nagy öröm, hogy a külső források
elnyerése kapcsán gazdagodhatott az intézmény programkínálata, és gyarapodtak az
egyéb, gyermekeket érintő lehetőségek. A jónak mondható továbbtanulási mutatók
mellett főleg arra kellene törekedni, illetve irányítani a diákok figyelmét, hogy az
egyházi gimnáziumokban tanuljanak tovább, hiszen a fenntartónak is vannak ilyen
intézményei. Az iskola profiljának megfelelően törekedni kell, hogy nagyobb számban
jelentkezzenek a tanulók a nyelvvizsgákra, illetve az itteni sikeres vizsgák száma
növekedjék. A nem túl magas létszámú hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók száma miatt fontos lenne a körültekintő és gondos fejlesztés, felzárkóztatás,
ami nem kizárólag a csoportbontásokkal valósítható meg. Nem nyújt mindenre
megoldást a tanulói csoportbontás. A tanulói túlterheltség mellett is talán a délutáni
foglalkozásokon lenne helye ezeknek a fejlesztéseknek.
Nagyon köszönöm és fontos, hogy az intézmény nagy energiával vesz részt a
szervezetfejlesztési stratégiai programban.
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. Természetesen ez az információ
átadására is vonatkozik. Az óvoda tekintetében jó lenne, ha szélesítenék azokat az
eszközöket és eljárásokat, módszereket, amikkel több diákot lehetne az iskola első
évfolyamára beiskolázni az óvodából, ez feltétlenül közös koncepciót igényel.
Úgy tűnik, hogy a szülők részéről megkapták a katolikus neveléshez a bizalmat, ezt a
továbbiakban is újra és újra ki kell harcolni. Talán még jobban ki kell használni a
német nemzetiségi nevelés és oktatás nyújtotta lehetőségeket, ahogy ezt a környezet
adta igények felkínálják, illetve lehetne ennek a nemzetiségi iránynak gazdagítása is,
esetleg más, új törekvésekkel.
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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