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Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy pedagógus 

létszámváltozás nem történt. A tárgyi feltételek megfelelnek az elvárásoknak.  

Talán a legnagyobb változás, hogy a püspöki biztos személye megváltozott. Nagyon 

bízunk abban, hogy Petkó Tamás atya tevékenysége megőrzi, illetve még inkább 

kiegyensúlyozottá teszi mind az iskola, óvoda, mind a plébánia között munkát. 

Reménykedünk abban is, hogy a tanulóifjúság lelki élete megmarad gazdagságában és 

még inkább felpezsdül.  

A jubileumi ünnepség a következő tanév elején megtörténik. A külső források 

elnyerése szintén nagy lehetőségeket biztosít a tanulóknak, és pedagógusoknak 

egyaránt.  

 

A beszámolóból kitűnik, hogy az egyik legfontosabb feladata az elkövetkezendő 

időszaknak a tantestület egységes és méltó közösséggé formálása, az együttműködés, 

az együttgondolkodás megvalósítása. A személyes beszélgetések minden bizonnyal 

sok dolgot engednek tisztázni. A tennivalók főbb irányvonal a határidők betartása, 

feladatok teljesítése, a felelősség megjelölése és vállalása.  

A nevelő-oktató munka során kiemelt feladat a szülőkkel való kapcsolattartás, 

különösen a feszültségekkel terhelt esetekre fókuszálva. Fő cél, hogy a 

lemorzsolódással fenyegetett gyermekek támogatása és felzárkóztatása megoldott 

legyen.  

Ehhez kapcsolódva hangsúlyos feladat továbbra is, hogy a tanulói értékelés még 

inkább gördülékenyebb és hathatósabb legyen.  

Nagy eredmény, hogy a megújult katolikus értékrendet sikerült beemelni a 

tanmenetekbe.  

Szintén komoly eredmény, hogy az intézménynek sikerült az ŐKO programhoz 

kapcsolódnia, ÖKO iskola és Zöld óvoda címeket nyertek.  

 

A külső kapcsolatok terén tovább kell fejleszteni az intézményt, már az is jó 

eredmény, hogy a határtalanul pályázatban részt tudtak venni.  

A tanulmányi munka egyik igen érdemleges oldala, hogy a nyolcadik évfolyamon az 

alapfokú német nyelvvizsgát teljesítsék, illetve, erre való felkészülés sikeres legyen. 

Ezt az ingyenes lehetőséget feltétlen ki kell használni. Ez továbbra is kiemelt feladat 

kell, hogy legyen.  

A továbbiakban is ki kell használni azokat a képzési lehetőségeket, melyeket az 

egyházmegye, illetve a KAPI biztosít az intézmény (óvoda, iskola) részére.  

 

Nagyon támogatandó az az irányvonal, hogy az óvodából iskolába beiratkozó 

diákok egyre nagyobb számban katolikus intézménybe, azaz a székhely intézménybe 

iratkoznak be. Mindig is fő célként kell megemlíteni, hogy a növekvő gyermek és 

diáklétszám (óvodában, iskolában egyaránt) meghatározó a pasztorális 

tevékenységben, illetve lehetőség, hogy a keresztény nevelésbe minél több diákot 



vezessünk be. Ezt minden bizonnyal nem akadályozza, sőt támogatja a személyi 

változás is. A plébános atyával, káplán atyával hetente többször is közös imádságok 

zajlanak, amit tovább kell fejleszteni, gazdagítani. Fontos továbbra is a szülők 

nagymérvű bevonása például az ünnepek megülésében.  

 

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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