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 Az intézményi tevékenysége alapján megállapítható, hogy a szakos ellátottság 

tekintetében küzdelemmel ugyan, de megoldottnak látszik a feladatellátás. Minden 

távozott, vagy tartósan távol lévő pedagógust sikerült pótolni. A nevelő oktató munkát 

segítők feladatellátása is megfelelő volt a tanév során. Sikerült felkészülni a következő 

tanévtől induló első osztály beindítására. Eredményesnek volt mondható a tanítónők 

kiválasztása, mégis sajnálatos, hogy a beiratkozáskor a vártnál lényegesen kevesebben 

jelentkeztek.  

A beiskolázási stratégia megújítása mindannyiunk közös ügye. A tanulói 

létszámok emelése, mind a székhely intézmény esetében, mind a tagintézmény 

esetében stratégiai kérdés. A humánerőforrás gazdálkodást ez alapjaiban határozza 

meg, illetve a vezetői stratégia megvalósulására is karakteres hatással van. A 

lemorzsolódás csökkentése is ezt a célt szolgálja, ezért ide is nagy erőket kell 

összpontosítani.  

A tárgyi feltételek alakulása, a belső pályázatnak köszönhetően megfelelőnek 

mondható. Új iskolabútorok kerültek beállításra, illetve a természettudományok, 

nyelv és az informatika oktatási színvonala emelkedhet a jövőben a feltételek által. Az 

infrastrukturális fejlesztések hosszabb távon tovább folytatódnak.  

Az intézmény, nyelvi profiljának köszönhetően jelentős eredményeket 

könyvelhetett el. Örömteli, hogy nőttek az érettségi eredmények és a nyelvvizsgák 

száma is. Ezek az eredmények a külső kapcsolatokban is észrevehetőek. Ezek a 

továbbtanulásban is éreztethetik hatásukat, ezért kiemelt terület továbbra is. Szintén 

örömteli eredmény, hogy ebben az elmúlt tanévben nőtt a pedagógusok képzések 

iránti igénye. Ennek érdekében kérem, használjanak ki minden adódó lehetőséget, - 

KAPI, PEM. Továbbra is kérem az intézmény vezetőjét, hogy a belsőellenőrzési 

program szerint a látogatásokat és ellenőrzéseket következetesen végezze el. Annak 

igen örülhetünk, hogy a kollégák pozitívan fogadják ezeket.  

A diákok közösségi szolgálatának kötelezettségeit jó lenne, ha kiszélesítenék 

további területekre is, mint például az egyházmegyei öregotthon. Meg kell keresni a 

módját, hogyan tudnak a diákok oda kijutni és a munkába bekapcsolódni. Örvendetes 

a megerősödő szélesedő szakmai kapcsolat más oktatási intézményekkel.  

Fontos lenne, ha a hitélet területén megerősödne az intézmény, a létrejött 

hittan munkaközösség elősegítené a plébániával való szorosabb kapcsolatot. Az jó, 

hogy az osztályok egyre szélesedő körben bekapcsolódtak a családi életre nevelés 

előadássorozatba. Az intézmény egészét érintő, tanórán kívüli programokban, mint a 

lelki napok, advent, böjt, a szentmisék közös élményt jelentsenek a hitben. Közösen 



tapasztalják meg az Isten gondviselő szeretetét. Szorosabbra kell fonni az óvodával 

való kapcsolatot, hogy a hitbeli kontinuitás megtapasztalható legyen.  

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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