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Az intézmény tevékenysége és a beszámoló alapján megállapítható, hogy az épület 
kihasználtsága maximális és kevés termet tudnak használni a csoportbontásokra. A szakos 
ellátottság úgy tűnik, hogy 100%-nak mondható. A hiányzó feladatokat óraadókkal sikerült 
megoldani. Jelenleg nincs betöltetlen álláshely.  

 
A szakmai képzések következtében sikeresnek mondható a vezetői váltás, illetve a 

távozó és újonnan belépők képzettsége is megfelelően alakul. A püspöki biztosi helycsere is a 
legjobbakat tudta kihozni az intézményből és a kollégákból.  Az külön öröm, hogy a képzések 
visszhangja igen pozitív volt a munkatársak körében. Ha nem szeretnék, hogy a rendelet által 
meghatározott utolsó évben, (2021-2022 tanév), legyen a minősítések többsége, akkor a 
fennmaradó 3 tanévre egyenletesen szükséges elosztani a jelentkezéseket a minősítésre. Az 
idei tanévben csupán két pedagógus minősült sikeresen.  

 
Az ellenőrzések és az önértékelések sok feladatot jelentenek a dolgozóknak. A vezető 

következetessége nagyon meghatározó és elengedhetetlen. A törvényességi ellenőrzések 
folyamatosnak mondhatóak, így a felülvizsgálatok nem hagyhatóak el.  

 
A fejlesztések és bővítések az eszközök és felszerelések terén idén is bővítésre 

kerültek. Fontos eredmény, hogy a balesetveszélyes helyzeteket sikerül kiküszöbölni, 
megoldani. A költségvetés folyamatosan és megfelelően biztonságos hátteret adott az 
intézmény működésének. Nem várt események bekövetkeztekor külön támogatást kaptak a 
fenntartótól. Ez stabilitást eredményezett. A nemzetiségi lét is nagy lehetőségeket tud adni, 
mind anyagilag, mind a nevelés-oktatás területén.  

 
Örvendetes, hogy sikerült az alapdokumentumokat eredményesen átdolgozni a jelen 

kontextusra. Így a jogszabályi megfelelés is biztosított. Kérem figyeljék a jövőben is a 
változtatások szükségszerűségét.  

 
A beiskolázás kiemelt célterülete az intézménynek. A létszámok csökkenése nem 

stabilizálódhat. Az megnyugtató, hogy minden média lehetőséget kihasználnak, és a 
plébániával is szoros a kapcsolat. Az vigasztaló, hogy a nyolcadikasokat pótolja az elsősök 
száma. Ez mindenkinek a közös ügye kell, hogy legyen. A szülőkkel való együttműködést is 
meg kell erősíteni.  

 
Jó célirány, hogy a kiemelt feladatok közé emelték a viselkedéskultúrát és a hitéletet. 

Ezek mindig is külön célfeladatok lesznek. A hitélet terén mindenképp támaszkodhatnak a 
Laci atyára és szép eredmény, hogy az iskolai misék rendje visszaállt.  

 
A nemzetiségi lét hozza magával a nyelvvizsgák szaporodását. A megváltozott 

körülmények és igények ebbe az irányba kell, hogy tereljék az intézményt. Az eredményeken 
lehet még javítani a továbbiakban.  Szintén dicséretes a mérési eredmények javulása.  



 
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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