Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Az intézmény tevékenységéből és a beszámolóból megállapítható, hogy a teljes szakos
ellátottság biztosított. A tanév során a beruházással kapcsolatos szervezés teljesen rányomta a
bélyegét a működésre, mindenféle negatív kihatás nélkül. Mi sem bizonyítja jobban, hogy
bővülhet az óvoda és emelkedhet az iskola tanulócsoportjainak száma a stratégiai fontosságú
eljárások következtében. Az együttélés az óvodával csak még szorosabbá tette a teljes
intézményt. Ez is erősítette azt a tervezést és gondolkodás, hogy egységben kell mindig
vizsgálni és működtetni az intézményt. Komoly szervezési munka valósulhatott meg az év
során. Sikerült jól felkészülni a kockázati tényezőkre, nem felégetve a korábbi eredményeket,,
hanem ezekre alapozva sikerült új útra állítani az intézményt.
A személycserék nem tudták megakasztani a képzést és a mindennapi tevékenységet,
sőt erősödtek általa. Pozitívan formálták a társadalmi kontextus által kialakított képet. A
tudatos stratégia és a létező összes média-eszköz használata, alkalmazása segített ebben a
tudatformálásban. Azt tudomásul kell venni, hogy a beiskolázás és beóvodázás szeptembertől
szeptemberig tart. Siketesen dolgoztak a humánerő gazdálkodás terén is. A képzések
programozása is ennek fényében lett kialakítva.
A tehetséggondozás, fejlesztés, és felzárkóztatás tevékenységének köszönhetően
alakulhatott a tanulmányi és továbbtanulási mutató, illetve a versenyeken való megjelenés
szélesedhetett. A pedagógusok ezáltal is szélesebb módszertani ismereteket szereztek.
A hitélet továbbra is kiemelt feladata az intézménynek, amit kiválóan támogat a
püspöki biztos atya. Igen jó az együttműködés a plébániával is. A szentségfelkészítés is
szélesebb körben folyhat. Az egyházmegyei programokon is példamutatóan, és megerősödve
voltak jelen, nagy számban.
Örömteli, hogy sikerül méltó módon megemlékezni az intézmény névadójáról. A
programsorozat széles körben zajlott. Sok szülőt tudtak megszólítani. A szülőkkel, mint
partnerekkel szoros együttműködés szükséges a jövőben is.
A tanfelügyelet és az önértékelés még sok feladatot ad a vezetőknek, munkatársaknak.
Az ellenőrzések vonatkozásában jó lenne, ha a munkaközösség-vezetőket szélesebb körbe
sikerülne bevonni, aktivizálni. A következetes és szisztematikus ellenőrzés jó irányt jelent.
Úgy tűnik, hogy a szülők részéről megkapták a katolikus neveléshez a bizalmat, ezt a
továbbiakban is újra és újra ki kell harcolni.
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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