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Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy a dokumentációk javítása 
megtörtént. Az ünnepek tudatos megélése nemcsak az óvodának, de az iskolának is 
megújítást igénylő feladata.  
Fontos a pedagógusok megjelenése az óvodában, de ez mindenképpen tanórán kívüli 
tevékenység keretében történhet. 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.  
Nagyon nagy szerep hárul, főleg az intézmény- és tagintézmény-vezetőkre arra 
vonatkozóan, hogy lehet megtalálni annak a módját, hogy még több szülőt érjenek el. 
Ha szükséges, hozzanak lére olyan programokat, rendezvényeket, amivel felkeltik a 
diákok érdeklődését az iskola iránt, illetve meg tudják tartani az itteni diákokat.  
A versenyeztetési feladatokra talán még ennél is nagyobb figyelmet kellene fordítani.  
 
A tanulmányi, érettségi és továbbtanulási mutatók az elvártak szerint alakultak. 
Fontos lenne, hogy még több intézménnyel legyenek kapcsolatban, hogy a 
megmérettetés kiszélesedhessen. A nagyon gazdag beszámoló részletesen kitér 
mindenre és ezt nagyon köszönöm. Ugyan jelen pillanatban szakos ellátottság 
tekintetében nincsenek problémák, de felhívnám a változó jogszabályokra a figyelmet, 
miszerint csak olyan pedagógus taníthat adott tantárgyat, akinek a jelzett tárgyból 
meg van az iskolatípusra meghatározott végzettsége. Ez vonatkozik a művészeti 
iskolában dolgozó munkatársakra is.  
Nagyon nagy eredményt jelent, hogy az intézmény épületei teljesen megújultak, nincs 
technikai akadálya a jól szervezett és korszerű oktatásnak, nevelésnek. Kérem, hogy a 
frissen elkészült kápolna további fejlesztését tartsák szem előtt.  
 
Nagy öröm, hogy a kapcsolat nagyon jónak mondható a többi egyházmegyei oktatási 
intézménnyel. Fontos hogy a jövőben is a szervezetfejlesztésben vezető szerepet 
töltsenek be.  
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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