Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda
Az óvoda egy évet töltött a fenntartó váltást követően az egyházmegyénél, mely
idő alatt az alábbiakat állapíthatjuk meg.
Az épület állaga megfelelő, csupán kisebb javítási munkálatokat kellett
elvégezni. Tisztasági festésre és kazáncserére volt szükség. Az udvar nagyobb mértékű
felújítása szükséges volt. Illetve a kapcsolódó parkoló – volt önkormányzati terület
javítása is igen szükséges lesz a nyár folyamán. Az eszközellátottság megfelelőnek
mondható, a fenntartó váltásakor sok cserére volt szükség.
Az óvoda működését nem akadályozza humán erőforrás hiánya. A teljes
pedagógiai tevékenység jól követhető a csoportnaplókban, és a gyermeki
produktumokban. Az óvodapedagógusok maximálisan kihasználták a nevelési
lehetőségeket. Mind az intézményvezetői mind a fenntartói ellenőrzések
megtörténtek és ezek nem tártak fel hiányosságokat. Az mindezekből tisztán látszik,
hogy az egészséges életmódra nevelés komoly eredményekkel járt. A gyermekek
többsége olyan szociális háttérrel rendelkezik, hogy nagy szükségük van az óvoda
érzelmi és szocializációs nevelő tevékenységére. Ezt a munkát kiemelten kell kezelni a
jövőben is. A gyermekek között vannak SNI-sek is, melyek fejlesztő foglalkozásokat
igényelnek, a szakértői szakvélemények alapján. Nagyon fontos, hogy ezeket a
foglalkozásokat a szakértői bizottság által meghatározott mértékben meg is kapják a
gyermekek. A vezető felelőssége, hogy ez teljesüljön.
Nagy öröm, hogy a nevelési programban komoly jelentőséget tulajdonítanak a
művészeti nevelésnek, különösen a zenei nevelésnek és a kézműves csoportnak.
A hitre nevelés kiemelt fontosságot kell, hogy kapjon az óvodában. Az örömteli,
hogy a plébániával szoros a kapcsolat, sok rendezvényen vesznek részt az óvodások.
Minden bizonnyal az iskolabiztos szeméylében történt változás nem veti vissza ezt a
jó kapcsolatot. János atya eddig is iskolabiztosként dolgozott, így minden bizonnyal
folytatódhat, sőt felélénkülhet a hitélet az intézményben. Kérem az igazgató asszonyt,
hogy minél több szálon kapcsolódjanak a plébániához. A gyermekek hitre
nevelésében jelen pillanatban még a külsős hitoktatók látják el ezt a feladatot, de a
jövőben szeretnénk, ha a pedagógusok közül minél többen végeznének képzéseket,
mellyel egységes egészként tudnák kezelni a nevelés folyamatában a hitre nevelés
kérdését. Ehhez az elkövetkezendő tanévben is minden egyházmegyei és KAPI-s ilyen
irányú képzést igénybe kell venni. Az tapasztalható, hogy a pedagógusok nyitottak e
téren is.
A gyermekek létszámának növelése kiemelt feladata a vezetőnek, hiszen eddig
ugyan négy csoport működött, de a létszámok alapján csak a három csoport reális.
Kérem a vezető óvónőt, hogy a beóvodázás terén komolyan építsen fel egy projektet,
hogy a jövőben a létszám növekedhessen. Folytatható az a jó gyakorlat, amivel a többi
egyházmegyei óvodával voltak kapcsolatban. Ez mindenképpen segít, hogy ne

érezhessék magukat egyedül. Remélhetőleg minden munkatárs számára egyértelmű
és világos az intézmény jövőképe.
Köszönöm az egész éves áldozatos munkájukat és kérem az Isten áldását arra,
hogy az eltervezett feladatokat, melyeket a pedagógiai programban illetve a
munkatervben meghatároznak azt meg tudják valósítani a jövőben is.
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