Paks:
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy a szakos ellátottság továbbra
sem megoldott néhány területen. Sajnos a természetismeret, technika, tánc és dráma
tárgyat oktató kollégák nem rendelkeznek a jogszabályokban előírt végzettségekkel.
Nagy öröm, hogy egy újabb pedagógiai szakvizsga született a testületben.
Nagyon megnehezíti a több telephelyre tagozódás az iskolai élet szervezését, de
mindenképpen az őszi időben tervezzük a tárgyalások megújítását, hogy a
szétszakítottság valamelyest csökkenjen. A Kossuth L. utcai épület felújítása a nyár
végére el fog készülni, az átadással kapcsolatosan a részleteket még meg kell
beszélnünk.
Fontos, hogy a tervezett feladatokat az öt munkaközösség szinte maradéktalanul
végre tudta hajtani. Az alsó tagozaton a „guruló” rendszer bevezetése, reméljük,
eredményesebbé és sikeresebbé teszi az oktatást. Figyelni kell a délutáni sűrű
elfoglaltságok mellette a tanulószoba eredeti funkciójának megtartására.
Jó, hogy a városi szolgálattal szorosan együttműködve valósul meg a gyermek- és
ifjúságvédelmi munka, és a törvényi előírások szerint megfelelően működik. Ennek
eredménye lehet, hogy a mulasztások száma – igazolt, igazolatlan – nem lépte túl a
kritikus mértéket.
Az érettségire való felkészítés terén is nagyobb előrelépést kellene szorgalmazni, hogy
a jövőben még több diák jusson el az emelt szintű érettségi vizsgára, hiszen ez a
tendencia csak erősödni fog a felsőoktatásban.
Nagyon fontos feladat és küldetés, hogy a város életébe is bekapcsolódik az
intézmény, mint ahogy eddig is tette a szülők, diákok szabadidős tevékenysége révén.
Akár a sport, vagy az egyéb kulturális rendezvények szervezése, illetve ezeken való
részvétel nagyban meghatározza az iskola jövőjét és bővülését, szerepének
kiszélesítését. Továbbra is buzdítom az ilyen rendezvényeken való megjelenést.
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.
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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