Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Az intézményi tevékenysége alapján megállapítható, hogy a szakos ellátottság
nem teljes még mindig. A hiányosságokat a lehetőségek szerint orvosolni kell. Kérem,
hogy a képzési tervet ennek figyelembevételével készítsék el. A tárgyi feltételek
összességében jónak mondhatók. A hitoktatási maradványból jól gazdálkodtak és
kielégítő mértékben fejleszthették az eszközállományt.
Nagy öröm, hogy a képzési struktúrára irányuló változtatások, melyek már
régóta érlelődtek, ebben a tanévben meg tudtak indulni. Kellő megfontoltsággal,
felmenő rendszerben megszüntetendő a nyolcosztályos gimnáziumi képzés. A
körültekintő tájékozódás és tájékoztatás megalapozta a szülőkben is a strukturális
változtatás szükségességét. A szerkezetváltás eddig egyetlen diák elveszésével sem
járt. Mindez jó alkalmat jelentett a profil újragondolására. Fontos, hogy a szülőkben a
biztos partneri viszony kialakuljon. Talán a legnagyobb hozadéka, ha egy minőségi
általános iskola kialakítása indulhat el ezek által. A tanulószám növekedés bíztatónak
mondható, és remélhetőleg ez a tendencia marad is.
Nagy öröm, hogy az eddigi sok óraadó helyett, mely kiszolgáltatottságot
jelentett, stabilnak mondható részmunkaidős két pedagógussal lett kiváltva, illetve
egy munkatárs pedig újabb végzettséget szerez, mely által erősödik a tantestület.
Infrastrukturális fejlesztés tekintetében nagyon munkás, ám annál nagyobb
fejlődést hozó évek előtt állnak. Ezekhez természetesen hozzájárult, hogy
meglehetősen javult a város vezetésével való kapcsolat is.
A keresztény nevelés gazdagodását várjuk az új és agilis iskolabiztos atyától.
Fontos lenne, ha az intézmény és a plébánia szorosabbra fonná a mindennapi
kapcsolatukat.
Nagyon támogatandó, hogy az intézmény munkatársai kihasználták képzési
lehetőségeket, kérem, hogy a jövőben is tegyék ezt meg.
Az ellenőrzések eredményei is megnyugtatóak, mind a külsős ellenőrzések,
mind a fenntartói vizsgálatok.
Nagy öröm, hogy a kapcsolat nagyon jónak mondható a többi egyházmegyei
oktatási intézménnyel.
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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