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Az intézmény a tanévben elvégzett tevékenységéből és a beszámolóból 
megállapítható, hogy a szakos ellátottság ugyan megvalósult, de a személyi feltételek 
megteremtése nem kis feladat mind a mai napig. A hittant oktató pedagógus státusban 
bekerült az iskolához, ami nagy segítséget jelentett. A tantestület örömtelien fiatalodott az 
elmúlt időszakban. Sikerült pótolni a nyugdíjba menő kollégákat is.  

 
A pályázatokból, illetve az egyházmegyei belső pályázatból a felújítások és a 

felszerelések, eszközök nagy lépésben megvalósulhattak, gazdagodhattak. A régen várt 
beruházás minden bizonnyal még tanulói létszámnövekedést is előidézhet.  

Komoly lehetőségeket teremtett a diákok számára a – Szimfónia-  program 
működtetése. Idén már tábort is sikerült szervezni, ami nagyon figyelemreméltó.  

 
Mivel az intézmény öt éve egyházi fenntartásban működik, a hitre nevelés kiemelt 

szerepet tölt be. Az iskolabiztos személyének változása minden bizonnyal segíti továbbiakban 
is a hitre nevelést az intézményben. Az iskolai misék rendje és a lelki napok újragondolása 
szükségessé válhat. A szülőkkel való jó és hagyományos kapcsolat lehetőséget ad az 
evangelizálásra. Ezek által talán sikerül a szentségfelkészítést eredményesebbé tenni. Az 
oltáriszentség őrzése talán pozitív megerősítést jelentett a diákoknak és pedagógusoknak 
egyaránt.  

 
A mérési eredmények továbbra is javításra szorulnak, mint a tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett gyermekekre irányuló mérések, vagy a kompetencia mérések. Itt is 
nélkülözhetetlen a szülőkkel folytatott párbeszéd. Arra külön ügyelni kell, hogy ne érhesse az 
iskolát a szabálytalanságok vádja. A sportban nyújtott kiemelkedő eredmények vitathatatlanul 
elismerést kívánnak. A 60% - ban halmozottan hátrányos helyzetű diákok fejlesztéséért 
mindent meg kell tenni a továbbiakban is.  

 
A tanfelügyeleti és egyéb ellenőrzések eredményei megfelelőek. Az önértékelés még 

sok feladatot jelent a jövőben is a pedagógusoknak.  
Dicséretes, hogy nem volt érdemleges, jegyzőkönyvezett tanulói baleset a tanévben. A 

rendszeres és körültekintő felülvizsgálatok ezt is segítenek kiküszöbölni.  
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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