Mohács: Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Az intézmény tevékenysége és a beszámoló alapján megállapítható, hogy az óraadók
segítségével de elmondható, hogy 100%-os a szakos ellátottság. A nyugdíjas munkatársak
feladatait is fel tudták dolgozni. Örömteli, hogy a feladatban résztvevő kollégák aktívan
vállalták a képzéseken való részvételt, így a jogszabályi kötelezettségen felül élhettek a
lehetőségekkel. A technikai és NOKS-os dolgozók létszáma és feladatvégzése is
stabilizálódni látszik. Mindezek nélkülözhetetlenek a biztonságos iskola működtetéséhez.
Megnyugtató, hogy a felújítások és korszerűsítések kielégítik a szükségleteket. A
tornaterem felújítása kifejezetten előre lépésnek mondható. A tantermek, vizesblokkok
megújulása pedig hozzájárul a kulturált környezet kialakításához, ami gyermekek nevelése
terén meghatározó. Jelentős bővülés mondható könyvtári informatikai eszközök terén is, a
belső pályázat kapcsán. Az egyéb elnyert pályázatok is sokat segítettek a minőségi változások
terén. A nemzetiségi lét is meghatározó a források terén.
A hitéleti nevelés továbbra is kiemelt szerepet kap a tanév során. Nagyon jó iránynak
tűnik, hogy egyre többen vesznek részt a zarándoklatokon, a missziós napokon és az egyéb
hitre nevelési programokon.
A statisztikai mutatókból szépen kirajzolódik, hogy a tanulmányi eredmények
stabilnak mondhatóak, sőt egyes tárgyakból emelkedés is tapasztalható. Jó látni, hogy az
intézmény szerepelt a jó teljesítményt nyújtó intézmények között az OH felületén.
A beiskolázás kapcsán igen bíztatónak mondhatóak az eredmények. A zavaros időszak
lezárását követően szép emelkedés látható a létszámok terén. Ezt a kedvező változást főként a
stratégia következetes alkalmazása alátámasztja.
Az ellenőrzések a tervek szerint zajlottak, a belső önértékeléssel kapcsolatban még sok a tenni
való. Az elektronikus napló alkalmazása megerősítheti a munkatársakat a kompetenciák
fejlesztése terén. A tantestület sikeresen állt át a megváltozott elvárásoknak megfelelően.
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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