Pécs: Szent Mór Iskolaközpont
Az intézményi tevékenységből megállapítható, hogy a szakos ellátottság
megfelel a feladatok ellátásához. A munkaerő gazdálkodás komoly szerkezeti
gondolkodást igényel, hogyan lehet az elkövetkező időszak humán-gazdálkodását
előremutatóan és perspektivikusan végrehajtani. Az új intézményi profil kialakítása
és megvalósítása igényli e téren a komoly stratégiai átlátást. Bíztatom az igazgató
asszonyt, hogy a minőségi változtatások nem ódázhatók tovább.
A technikai, infrastrukturális és eszközök fejlesztése remélhetőleg az
elkövetkező tanévben komoly minőségi váltásban valósulhatnak meg. Mindezek
érdekében a szoros és átgondolt munkaszervezés nélkülözhetetlen, melyben a
következő tanév munkatervének átstrukturálása a fenntartóval való egyeztetésen
keresztül valósulhat meg. Kérem a leg optimálisabb munkaidő szervezést kialakítani,
a szombatok és pihenőnapok felhasználását egyszerű módon megszervezni. Ezek a
szervezési munkálatok az óvodát és az általános iskola alsó tagozatát, illetve a
művészeti iskolát nem érintik, így az intézményegysége és tagintézmény
munkarendjét továbbra is a megszokott módon, jól és praktikusan kérem átgondolni.
Javaslom a projekt-napok alkalmazását, illetve az erdei iskola és túratáborok
következetes alkalmazását. Javaslom az egyházmegyei ingatlanok lehetőség szerinti
felhasználását.
Nagy öröm, hogy a tehetségpont megvalósulása komoly előnyöket jelent a
későbbiekben az intézménynek, és nemcsak a művészeti iskolának. A négyosztályos
gimnázium profiljának kialakítása még mindig mozgásban van, ami nem baj, de jó
lenne az ideális és a szülőknek és a diákoknak is kedvező változásokat kifuttatni. Az jó
irány, hogy egyenlőre a 9. évfolyamos visszajelzések megnyugtatóak.
A stratégiai elképzeléseket nem mindenhol, sikerült megfelelőképpen
elindítani. Így a hírlevél bevezetése és alkalmazása még várat magára, az alumni
rendszer is felelősöket igényel a megfelelő működés érdekében. Bár volt sok jó
rendezvény e tekintetben. A szakcikk gyűjtemény is szervezést igényel. Az új
kerettanterv bevezetése megnyugtató módon elindult.
Az igen bíztató, hogy z óvoda tagintézmény kihasználtsága 100% os, az viszont
igen csak átgondolandó, hogy az óvodaábol többen iratkozzanak a székhely
intézménybe. Ennek érdekében komolyabb szervező és propaganda tevékenységre
van szükség. Az óvoda fejlesztése már nem várat magára sokáig, amibe mindenképp
bele kell, hogy épüljenek azok az elképzelések, amivel korszerű és nagyobb
tagintézmény lehet, illetve nagyobb bázisa lehet az iskolának.
Továbbra is kiemelt feladat az alsó tagozat és a felső tagozat közti átmenet
minél zökkenő mentesebbé tétele. A gimnáziumi beiskolázás további szervezést és
átgondolást igényel, hogy tovább emelkedhessen a 9. évfolyamra való beiskolázás
aránya, létszáma. A létszámok még növelhetők, hiszen az alapdokumentum szerint
még van lehetőség a növekedésre. Kiemelt feladat, hogy a hittan munkaközösség és a

többi munkaközösség megtalálja a helyét és a szervezésben igazán jól
együttműködjenek. A gimnáziumi vizsgáztatások továbbra is jellemző profilként
vannak jelen az intézmény arculatában és ez jó. Nagy öröm, hogy igen gazdag a
tanórán kívüli tevékenység, de mindezek mellett a diákok fejlesztésére és a
tehetséggondozásra továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.
A hitélet terén az intézménynek missziós feladatot kell vállalni, hiszen egyre
több olyan diák, illetve család kerül be az iskolába, akik itt találkoznak először a
keresztény értékrenddel. Ez a missziós feladat az óvodában ugyan olyan súllyal meg
kell, hogy jelenjen.
Az ellenőrzések és a fenntartói és külső hatósági vizsgálatok mind
alátámasztják, hogy igen átgondolt és következetes munkára van továbbra is szükség.
Kiemelt feladat az önértékelés megvalósulása és működtetése minden
intézményegységben.
Nagy öröm, hogy az összes nevelő és oktató egység élt a képzési lehetőségekkel
és ezt kérem a következő időszakba is. Az is megfelelő irány, hogy a jövendő tanító
nénik többször megjelennek az óvodában. A gimnáziumi közösségi szolgálat
megjelenése az óvodában jó lehetőség a diákok számára, ugyanakkor segítség a
kicsiknek is.
Nagy öröm, hogy a kapcsolat nagyon jónak mondható a többi egyházmegyei
oktatási intézménnyel, illetve az iskolabiztos atyával. Fontos hogy a jövőben is a
szervezetfejlesztésben vezető szerepet töltsenek be.
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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