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Az intézmény 2016/17-es tanévben elvégzett tevékenységéből és végrehajtott 

oktató-nevelő munkájából megállapítható, hogy a szakos ellátottság ugyan 

megvalósult, de a személyi feltételek megteremtése nem kis feladat mind a mai napig.  

Az elmúlt tanév talán legnagyobb megpróbáltatása volt, hogy az óvoda 

felújítása miatt az iskolában kellett helyet teremteni a kicsiknek. Ez sok körültekintő 

szervezéssel járt, de persze van ennek jó oldala is, hiszen még közelebb kerülhetett a 

két feladatellátás egymáshoz. Szép eredmény, hogy a végzős óvodások 100%-ban a 

saját iskolájukban folytatják, illetve kezdik meg tanulmányaikat. Jó tendenciának 

mutatkozik, hogy a létszámok nem csökkennek a tanulócsoportokban.  

Az infrastruktúra állapotának leromlása úgy tűnik, hogy egyenlőre, csak a 

belső pályázatból állítható meg.  

Igazán szép eredményeket láthattunk a „Szimfónia program” segítségével, 

mely úgy tűnik kitörési pont lehet a diákok részére. Vagyis a sport mellett a zenei 

nevelés, érzékenyítés is nagyobb hangsúlyt kapott e tanévben.  

 

Jó irányba haladnak a katolikus szellemiség kialakítása terén, legalábbis ami 

programokat illeti. Az értéktár beépítése előremutató és meghatározó dokumentum a 

mindennapokban, intézményi szinten mindenképpen. Mégis a gyermekek hitélete, 

egyéni hitben való fejlődése nem sokat növekedett a tanévben. A havi Gyárvárosi 

diák-szentmiséknek van csak vonzó ereje. A szentségfelkészítés igen lassan halad. A 

tanórák elhagyása, vagy a tananyag széthúzása nem segít a haladásban. Nagyobb 

gondot kell fordítani az imaéletre, illetve a szülők szélesebb körű bevonása szükséges. 

Fejlődés látható az óvodai csendes percek megtartása területén, hiszen maguk az 

óvónők is sokkal meghittebb és bensőségesebb hangulatban tartották ezeket a 

beszélgetéseket.  

 

Kiemelkedő sikerrel járt, hogy az intézmény folytatta és fejlesztette a „nyitott 

iskolaprogramot”, kibővítve könyvtárral, főzéssel, multimédiával és családi 

délutánokkal.  

 

A sport nagyon meghatározó profillá vált az intézményben. Köszönjük a sok 

szép eredményt.  

 

Az ellenőrzések megerősítették, hogy az intézmény törvényesen és megfelelően 

működik.  

 

Pozitív változás, hogy a nyolcadikos továbbtanulás területén emelkedett a 

gimnáziumba, szakgimnáziumba továbbtanultak aránya.  

 

Örvendetes, hogy az óvoda jó úton halad a „zöld óvoda” váláshoz, ehhez újabb 

lépcsőt sikerült leküzdeni.  



 

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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