Pécs: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Katolikus Óvodája
Az intézmény tanévben elvégzett tevékenységéből és a beszámolóból megállapítható,
hogy az óvodapedagógusi ellátottság ugyan megvalósult, de a személyi feltételek
megteremtése nem kis feladat mind a mai napig. A fenntartó lehetőségeket ajánl szakirányú
pedagógusképzést végző felsőoktatási intézmény tekintetében. Feltétlen élni kell ezekkel a
lehetőségekkel. A jelenlegi munkaerő ellátottság megfelel a gyermeklétszámokhoz, illetve a
csoportszámokhoz. Gyermeklétszám növekedésre továbbra is van lehetőség. Az megnyugtató,
hogy 90% -ban saját iskolánkba tanulnak tovább az iskolaérett gyermekek.
Az felújított óvoda minden vonatkozásában – eszköz és felszerelés tekintetében is –
megfelel a korszerű intézményi elvárásoknak. A bővítésre idén is volt lehetőség belső
pályázatból, illetve a hitoktatási maradvány terhére. Nagy öröm, hogy a –kincses Kultúróvoda
– címet, illetve a – Biztonságos Óvoda - címet sikerül idén elnyerni. Sikeres volt a város által
meghirdetett – Lépj – pályázat is, melyet szintén megnyertek. Ez további lehetőségeket
teremt.
Kapcsolat a PEM Alsószentmártoni óvodájával, illetve a sikeres programok átvétele
megnyugtató irányt mutat. A jó gyakorlatok alkalmazása meghatározó és nagy lehetőségeket
tár fel.
A hitélet fejlesztése kiemelt feladat kell, hogy legyen. Ebbe mindenkit be kell
kapcsolni, gyermeket, szülőt, pedagógust, és minden munkatársat, hogy közösen megélve az
eseményeket valódi értékként épüljön be a szereplők tudatába a hit jelentősége és ereje. Az
evangelizációs szerepe az intézménynek felbecsülhetetlen.
A továbblépés szempontjából, illetve a beiskolázás érdekében is fontos, hogy komoly
együttműködés folytatódjon az óvoda és az iskola között. Az idei szép példák is ezt erősítik
meg. További segítség a logopédus és a gyógypedagógus, illetve a családsegítők jelenléte is.
Az megnyugtató, hogy nem történt említésre méltó gyermekbaleset. A folyamatos
ellenőrzések és felülvizsgálatok is közre játszanak ennek az eredménynek a sikeréhez.
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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