
Szekszárd:  
Szent József Katolikus Általános Iskola  

és Szent Rita Katolikus Óvoda 
 
Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy pedagógus létszámváltozás 
nem történt, az iskolatitkár munkaszerződésének meghosszabbítása létrejött. Nagyon 
fontos és örömteli, hogy az év során két pedagógus is szerzett szakvizsgát.  
 
Az épület felújítása megvalósult, a következő tanév elején történik a megáldása, az 
egyházmegyei közös évnyitó alkalmával. Ennek a részleteit később még egyeztetnünk 
kell. Szintén nagyon nagy öröm, hogy az interaktív terem kialakítása 
megvalósulhatott, illetőleg, a pedagógusok informatikai eszközellátottsága 
gyarapodhatott. Remélhetőleg ezáltal fejlődik az informatikai kompetencia is. A külső 
források elnyerése szintén nagy lehetőségeket biztosít a tanulóknak, és 
pedagógusoknak egyaránt.  
 
Nagyon támogatandó az az irányvonal, hogy az óvodából iskolába beiratkozó diákok 
egyre nagyobb számban katolikus intézménybe, azaz a székhelyintézménybe 
iratkoznak be. Mindig is fő célként kell megemlíteni, hogy a növekvő gyermek és 
diáklétszám (óvodában, iskolában egyaránt) meghatározó a pasztorális 
tevékenységben, illetve lehetőség, hogy a keresztény nevelésbe minél több diákot 
vezessünk be. Ezt támogatja az is, hogy a plébános atyával, káplán atyával hetente 
többször is közös imádságok zajlanak, amit tovább kell fejleszteni, gazdagítani. 
Fontos továbbra is a szülők nagymértékű bevonása például az ünnepek megülésébe. 
Természetesen támogatandó továbbra is, hogy munkatársam Nagy Péter 
közreműködik a nevelési szemlélet alakításában, mind a szülők, mind a nevelők és 
diákok körében.  
 
A munkatervben kitűzött szakkörök sikeresen és eredményesen megvalósultak, és 
ezáltal, megfeleltek az igényeknek, illetve gazdagították a tehetséggondozást. A 
gazdag szabadidős programok is ezt támasztották alá. Az óvodai munkában mindig is 
meghatározóak az iskolai előkészítő foglalkozások.  
 
Nagy öröm, hogy a kapcsolat nagyon jónak mondható a többi egyházmegyei oktatási 
intézménnyel. Fontos lenne, hogy a következő időszakban az ingatlanokra vonatkozó 
elképzelések, tárgyalások felgyorsuljanak. 
 
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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