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Az intézményi tevékenysége alapján megállapítható, hogy az épület 

kihasználtsága maximális és kevés termet tudnak használni a csoportbontásokra. A 

szakos ellátottság úgy tűnik, hogy 100%-nak mondható. Minden bizonnyal megviselte 

a testületet a személyi változások sora, mely ebben a tanévben lejátszódott. Ráadásul 

a tanév végén a püspöki biztos személye is megváltozott. Mindezek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy alaposan át kell gondolni az intézmény státusát, profilját és az ebből 

következő, jövő útját. Megerősíteném, amit már oly sokszor egyeztettünk, miszerint 

jelenleg az intézmény jogilag egy önálló intézmény és kapcsolódik hozzá a tagóvodája. 

Az új gazdasági vezetőnek is minden bizonnyal sok feladattal kellett szembenéznie, 

ami szintén nem volt könnyű. A sajátos helyzet remélhetőleg csillapodni látszik, de 

megerősíteném, hogy minden változás csak azért jön elő, hogy az iskola és az óvoda a 

legjobbat tudja kihozni a lehetőségekből, és ezek a lehetőségek úgy formálódjanak, 

hogy gazdagodjon általuk az egyházmegye közoktatása.  

 

Nagyon örvendetes, hogy az egyházmegye által szervezett képzésekkel élt a 

testület és kihasználta az adódó lehetőségeket. Továbbra is buzdítom Önöket a KAPi-s 

képzésekre, pályázati lehetőségekre.  

 

A tárgyi feltételek megfelelnek az előírásoknak, és a szükséges feladatellátáshoz 

elégségesek. A kisebb- nagyobb változtatások a lehetőségekhez képest csak segítenek 

a sikeres munkában és eredményre vezetnek. A részleges megújuláshoz a hitoktatási 

maradvány is hozzájárult nagymértékben. Szeretnénk, ha ez a jövőben is így 

folytatódhatna. A külső kapcsolatok is segítették ezeket a fejlesztéseket, mint a 

különböző önkormányzatokkal való együttműködés. Továbbá az egyházmegye belső 

pályázata is. Az is igen meghatározó jelentőségű volt, hogy a város kulturális életébe 

tevőlegesen is be tudtak kapcsolódni. Mindezeket jól támasztotta alá a megújult 

intézményi honlap.  

 

Az intézmény létszámának kihasználtsága nem 100%-os – az óvoda esetére ez 

nem vonatkozik ott a létszámadatok megfelelően alakultak és várhatóan a jövőben is 

ezt tapasztalhatjuk -, kérem az igazgató asszonyt, hogy vizsgálja felül a rendelkezésre 

álló lehetőségeket és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a létszámok a 

tanulócsoportokban növekedhessenek. Meg kell keresni a megfelelő beiskolázási 

projektet, hogy a saját adottságok jobban kitűnjenek és növekedhessen a tanulói 

létszám. Az óvodában, mint tagintézményben, komolyan kell figyelni arra, hogy 

végzős óvodások nagyobb számban jöjjenek a székhelyintézménybe.  

 

A tanulmányi adatok megfelelő eredményekről tanúskodnak. Ezek esetében is 

fontos terület kell, hogy maradjon továbbra is a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. 

Sajnos érezhető az a tendencia, hogy nő a tanulási nehézségekkel küzdő diákok 

száma. Kiemelt feladat, hogy a napköziben és az osztályfőnöki órákon is kiemelt 

figyelmet fordítsanak a tanulásmódszertanra. Szintén dicséretes, hogy egyházi 



intézményekbe is szép számmal jelentkeztek a végzősök. Sajnos az egyházmegyei 

gimnáziumba nem jelentkezett senki, ezen a jövőben jó lenne változtatni, ha mód van 

rá.  

 

Köszönöm, hogy az egyházmegyei hittantáborból és a tematikus táborból is 

alaposan kivették a részüket. A sikeres táborok sok gyermeket tudtak fogadni és 

foglalkoztatni, ami nagyon jó.  

 

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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