Mohács: Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Ferenc Katolikus Óvodája
Az intézmény tevékenysége alapján és a beszámolóból megállapítható, hogy a nevelési
lehetőségeket maximálisan kihasználták az óvodapedagógusok. Ezt alátámasztja a
pedagógusok értékelései, beszámolói (csoportnaplók). Az iskoláskorú gyerekek megszerezték
az iskolába lépéshez szükséges képességeket. A tanköteles gyerekek közül beiskoláztak 28
gyermeket, ebből 22 fő kezdte meg tanulmányait a PEM által fenntartott iskoláinkban.
Példamutató ez a tendencia.
Az óvodavezetői ellenőrzések kapcsán megállapítható. hogy mind az öt csoportban
gyermekek nevelése, szemléletbeli fejlesztése és a szocializálódásuk a tervezettek szerint
folyt. Az ellenőrzések során fontos volt, a dokumentumok pontos és naprakész vezetése,
melynek ellenőrzéséhez egy újfajta, úgynevezett pontozásos rendszert alkalmaztak. Nagy
előrelépést tettek az egyéni fejlesztések területén, - átdolgozták az eddigi mérési eszközeiket,
új fejlődési napló bevezetést szavazott meg a nevelőtestület a következő nevelési évtől. A házi
hospitálások rendszere jó gyakorlatnak bizonyult. Sikeres volt az újdonságként megjelenő
nagypapák délelőttje, nagymamák napja.
Örömteli, hogy elnyerték a Zöld Óvoda címet! A gyermekek között az idén a három
kisgyermek volt SNI-s, megkapták a megfelelő fejlesztéseket, kik közül egy fő lett iskolaérett
és folytathatja integráltan általános iskolában tanulmányait.
Az ellenőrzések és felülvizsgálatok sora minden évben várható, ezért fontos, hogy a
meglévő eszközök, játékok és felszerelések megfelelő állapotban legyenek. A hiányosságokat
nem csak a felülvizsgálatok alkalmával kell javítani, hanem a biztonság érdekében
folyamatosan.
Mivel az óvoda komoly helyet tölt be a település életében, ezért nélkülözhetetlen,
hogy megszólítsa a szülőket, nagyszülőket is. Ezek az innovatív tevékenykedtetések széles
körben tudják hatásukat kifejteni. Természetesen hatással van a családokra a gyermekek
környezeti nevelése, testi, sportolással kapcsolatos nevelése is. Úgy tűnik minden lehetőség
adott a sikeres működéshez.
Mint felekezeti óvoda, nagyon fontos, hogy sok szálon kapcsolódjon a plébániához, a
templomhoz. Az iskolabiztos atya minden bizonnyal aktívan tud részt venni az óvoda
életében, amit még inkább kell szorgalmazni a jövőben. A templomhoz szoktatás és az ovis
misék nagyon meghatározóak. Ezeket természetesen és akadálytalanul, lehet összekötni a
nemzetiségi nevelés különböző eszközeivel.
A belső pályázat és a hitoktatási maradvány jó lehetőséget tudott biztosítani a
fejlesztésekre, felújításokra.
Szerencsés megoldás, hogy a fiatal pályakezdő munkatársakat fel tudják karolni,
mentorálni és ezáltal az utánpótlás jó irányba haladhat. Ezt a tendenciát a jövőben is folytatni

kell. Szintén iránymutató a pedagógusoknak a továbbképzések irányába tanúsított
rugalmassága.
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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