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Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy a személyi feltételek 
megfelelnek az előírásoknak, de nagyon meg kell becsülni a sokszor próbára tett 
kollégákat. A távozó, vagy nyugdíjba menő kollégák helyett nagyon nehezen lehet új 
munkatársat munkába állítani. Az eszközfejlesztés a tervezett ütem szerint halad. Az 
informatikai fejlesztésekre komolyan oda kell figyelni, és a lehetőségeket fokozottan 
ki kell használni. Az épület állaga és az épületgépészeti helyzet nem mondható 
teljesen kielégítőnek, ezért kezdeményezünk tárgyalásokat a város vezetőivel a 
közeljövőben.  
Nagy öröm, hogy jól kiaknázták a külső támogatási lehetőségeket, hiszen az iskola 
diákjainak életében nagyon meghatározók a sportolási lehetőségek, és fontos a 
könyvtár gyarapodása. 
Mivel a diákok nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, sokgyermekes családból 
érkezik, ezért náluk nagy hangsúlyt kell kapnia a szocializációs fejlesztéseknek. Mivel 
a diákok tudásszintje igen szélsőségesnek mondható, ezért maximálisan ki kell 
használni az oktatásban a differenciálást. Jó dolog, hogy nagyon aktívak a gyermekek, 
és a különböző rendezvényekbe, szereplésekbe bevonhatók.  
Jó megoldás, hogy a fejlesztő foglakozásokat helyben lehet megoldani, és a  
gyermekek nem hiányoznak az iskolából. 
Már négy éve katolikus az intézmény, lépésről lépésre kell haladni a keresztény 
nevelés terén. Kérem, hogy a következő tanévben az iskola közösségi életében 
erősítsék a hitre való nevelést, a keresztény ünnepkörök karakteresebb 
megvalósítását.  
Nagy öröm, hogy a DON BOSCO munkatársaival is igen jó a kapcsolat, minden 
bizonnyal sokat segítenek a nevelő-oktató munkában.  
Az óvodai férőhelyek tekintetében a maximális kihasználtság megköveteli, hogy 
nagyon körültekintően járjanak el az eszközfejlesztések és a szociális helységek 
fejlesztése terén. Szintén nagy öröm, hogy a képviselői támogatással, és a KPSZTI - s 
pályázattal is szépen fejleszthető volt a játékok állománya, valamint az udvar 
lehetőségeinek bővítése. 
Új kezdeményezés az alsószentmártoni óvodával való szorosabb kapcsolatfelvétel. 
Törekedni kell a szülők, gyermekek és pedagógus munkatársak együttműködésére. 
Nagyon nagy öröm, hogy a dolgozók nagyon nyitottak a képzésekre, hitéleti 
módszertani fejlesztésekre.  
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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