Mohács: Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Az intézményi tevékenysége alapján megállapítható, hogy továbbra sem
biztosított a szakos ellátottság technika és informatika tantárgy oktatásához.
Felhívnám a figyelmet a változó jogszabályokra, miszerint csak olyan pedagógus
taníthat adott tantárgyat, akinek a jelzett tárgyból meg van az iskolatípusra
meghatározott végzettsége. A tanév végén távozott nyugdíjas munkatárs helyett, talán
olyan munkaerőt kell keresni, aki alkalmas az ellátatlan feladatok elvégzésére.
Továbbá, a pedagógus továbbképzési tervet is ennek fényében kell újragondolni és
megkeresni a lehetőségét a szakos hiátus pótlásának. Az nagyon megnyugtató, hogy
realizálódott a technikai dolgozók aránya, száma.
A tárgyi feltételek alakítása a következő tanév elejére talán kicsit jobbak
lesznek, ha a tornaterem felújítása megvalósul. A tantermek átcserélése jól átgondolt
szakai szempontok alapján indokolt lehet. Maximálisan ki kell használni a hitoktatási
maradványból vett eszközöket és felszereléseket, tehát nem csak a hitoktatás, hanem
más tantárgycsoportok is hasznosíthatják az eszközöket.
A vezetői stratégia megvalósulásának talán az egyik leg fontosabb pontja, hogy
a pedagógusok motiváltsága emelkedjen, illetve a hitre buzdítás, motiválás
gazdagodjon, bővüljön. Minden bizonnyal pezsdítő hatással lesz a lelki fejlődésre a
püspöki biztos személyében történt változás is. Illetve erősödik ez által a plébániával
való kapcsolat is. Az már a tanév során is tapasztalható volt, hogy a testület bizalma
emelkedett a vezető irányában. A fenntartó maximálisan támogatja azt a törekvést,
hogy az Öko-iskola, a tehetségpont és a könyvtár új tartalommal töltődjön meg. A
beszámolóban megjelenített tanulmányi adatok mindenképpen jó tendenciát
mutatnak. A fejlesztés természetesen nem csökkenhet e téren sem. A beiskolázási
stratégia szintén jó irányba mozdult el. A távozó 38 tanuló helyett 53 diák került be az
intézménybe, amellett, hogy a tanulócsoportok száma változatlan maradt intézményi
szinten. Meg kell keresni a módját, hogyan fokozható, hogy az óvodában végzett
kisgyermekek nagyobb számban tanuljanak egyházmegyei iskolában. Komolyan át
kell gondolni a hatékony felzárkóztatást és a fejlesztéseket, hogy a lemorzsolódást
még tovább csökkenthessük. Ez a következő tanévben kiemelt feladat kell, hogy
legyen. Az szintén nagy öröm, hogy az egyházmegye gimnáziumai is célponttá váltak a
végzősök körében. Továbbra is buzdítom az intézmény vezetését, hogy erősítse a
kapcsolatot külső szervezetekkel, intézményekkel, mint például a pécsi Koch Valéria
német nemzetiségi iskolával, hiszen ez stratégiai kérdés is. Sikeresnek mondható,
hogy az egyházmegye más óvodáival is szoros a szakmai kapcsolat. Köszönöm azt az
összefogást, ami tapasztalható volt az óvodában, a munkatársak körében, ebben a
tanévben.

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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