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Az intézményi tevékenysége alapján megállapítható, hogy a feladatellátás 

akadálytalan. Az intézmény helykihasználtsága sajnos csupán 60%-os. Ezért mindent 

meg kell tenni annak érdekében, hogy a beiskolázás komolyan átgondolt és jól 

felépített legyen. Az jó irányt jelent, hogy a jövendőbeli tanító néni újabb 

kapcsolatokat épít ki az óvónőkkel. 

Kiemelt feladat volt a tanévben, hogy a helyi tantervben megfogalmazott 

katolikus értékekkel kiegészítették a tanmeneteket a munkatársak.  

Az kiemelkedően jó eredmény, hogy a tanév során kompetenciafejlesztő 

feladatokat alkalmaztak a tanórákon. Ezzel a hozzá adott érték erősen 

megnövekedett. Ezt az eredményt az Oktatási hivatal is elismerte. Szép siker. Ez 

alapján az iskola bekerült a legjobb ilyen irányú intézmények köré. 

Örömteli, hogy az intézmény újragondolta és átalakította a hosszú távú 

stratégiáját, melyben a roma tanulók tanulmányi és erkölcsi segítése mellett az 

intézmény missziós feladatot lát el. 3. tanéve működik, felmenő rendszerben a 

nemzetiségi oktatás, melynek eredményei már kézzelfoghatóak. A művészeti nevelés 

is ennek az eredménye. Remélhetőleg ezt infrastrukturálisan is alátámasztja majd a 

kápolna kialakítása, illetve a tornaterem felújítása. Továbbra is kiemelt feladat a 

fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások megszervezése az intézményben.  

Fontos volt a tanév során, hogy nagymértékben kihasználták a képzési 

lehetőségeket, minden vonatkozásban. A belső tudásmegosztás is javulást mutat. 

Kiemelt feladata az intézmény önmagáról alkotott pozitív kép kialakítása, a 

partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás hangsúlyozottabbá tétele. Az nagy 

előrelépés, hogy a város vezetésével szorosabb lett a kapcsolat, különböző 

rendezvényeken az intézmény diákjai léphettek fel.  

Az ellenőrzések kapcsán megállapítható, hogy a tudásmegosztás, a mérés-

értékelés hangsúlyosabb használata és az intézményi kommunikáció kell, hogy 

prioritást nyerjen a jövőben. A dokumentumok kezelése megfelelően történik.  

 

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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