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Az intézmény tevékenysége és a beszámoló alapján megállapítható, hogy nagyobb 

akadályok nélkül sikerült a nevelési évet teljesíteni. Az sajnos nehézségeket okozott, hogy a 
vezető óvónő márciusban távozott, így a feladatok ellátását az ideiglenesen megbízott vezető 
végezte. Itt komolyan érezhető volt a munkaerőhiány, de nagyon köszönöm a pozitív 
hozzáállást és a feladatok zökkenő mentes ellátását. Sikerült átcsoportosításokkal a 
feladatokat megoldani. Sikerült elérni a munkatervben megjelölt célokat is.  

Az iskolaérett gyermekek 66%-a PEM-es intézményben tanult tovább és ez jó 
aránynak tekinthető.  

Az ellenőrzések rendben zajlottak le. A célok megformálásának segítségeként 
rendszeresen történtek ilyen ellenőrzések. Az alapdokumentumok átgondolása és korrigálása 
is megtörtént.  

Továbbra is kiemelt célként jelenítendő meg a keresztény értékek közvetítése, a 
hitátadás folyamatában. Természetesen a nemzetiségi értékek megtartása mellett. A 
rendszeres ovis szentmisék nagy jelentőséggel bírnak. Fontos, hogy élő és állandó kapcsolat 
legyen az iskolabiztos atyával, a plébániával. Segít a hasonló profilú Szent Ferenc óvoda 
támogató együttműködése is, akár a hitéleti nevelésben, akár más jellegű szakmai 
támogatásban.  

Jó lenne, ha nem vesztene a népszerűségéből az óvoda, bár a gyermekek létszámának 
csökkenése nem ezt mutatja. A kihasználtság nem éri el a 100 %-ot. Fontos, hogy fokozott 
erővel kell kapcsolatot teremteni a szülőkkel és a lakókörnyezettel. Az jó hír, hogy a szülők 
egy jó része úgy gondolja, hogy kellő módon vannak a gyermekek felkészítve az iskolai 
életre.  

A belső pályázat útján sikerülhet a még hiányzó eszközök és felszerelések beszerzése. 
Így nem akadályozhatja semmi a korszerű és hatékony nevelő munkát. A felszerelések és 
eszközök a pedagógus-minősítés folyamatában is jelentőséggel bírnak. Fel kell készülni 
ezekre a minősítésekre, az önértékelésre és ezekre a kollégáknak komoly támogatást kell 
biztosítani.  

Az örvendetes, hogy nem volt említést érdemlő gyermekbaleset. A felügyelet a 
rendszeres ellenőrzések és felülvizsgálatok biztosítják, hogy a jövőben is ezt az eredményt 
tudják majd produkálni.  

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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