Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Az intézmény tevékenysége és a beszámoló alapján megállapítható, hogy a fenntartó
által jóváhagyott álláshelyekkel dolgoznak, betöltetlen státusz nincs. Az sajnálatos, hogy
továbbra is van ellátatlan szakfeladat – pontosabban szakos ellátottság nem 100%-os. Az
ellátatlan feladatokra óraadó munkatársakat vettek fel, illetve nem szakos végzi a
tevékenységet. Örömteli, hogy emelkedik a minősített pedagógusok száma.
Az elmúlt időszak jó felkészülési év volt a közelgő fejlesztések problémáinak
megoldásához. A négy telephely szétforgácsolta az erőket és az energiákat. Mégis a várható
nagy beruházás reményekkel kecsegtet. A költözések és a diákok átcsoportosítása komoly
szervezeti stratégiát igényel. A fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy a bővítések
minél kisebb problémát okozzanak. Az esetlegesen felmerülő hiányokat, - akár feladatellátást
– a külső kapcsolatok felhasználásával, bérleti szerződések igénybevételével kell megoldani.
Itt kamatozatni lehet a partneri kapcsolatokat. Az eszközök és felszerelések megújítása is
megtörtént az elmúlt időszakban.
Nagy öröm volt megélni a 25 éves jubileumi ünnepségsorozatot. Talán nem csak
ennek, de minden bizonnyal ez is közre játszott a létszámemelkedés terén. Megnyugtató
irányt mutat a bővülés. Az a jó gyakorlat, hogy a gyermeke között szűrhetünk, és csak a
leginkább megfelelő diákokat vesszük fel. A későbbiekben beinduló óvoda munkatársainak
toborzása, legfőképp vezetőjének meghívása kiemelt feladat. Ezekkel párhuzamosan a
szükséges gyermeklétszám kialakítása és a dokumentumok összeállítása is nagy terhet ró a
vezetőre. A fenntartó e téren is minden segítséget meg szeretne adni.
Az infrastrukturális változások magával hozzák az intézmény profiljának a változását
is. Sok idő nem áll rendelkezésre az útkeresésre. A művészeti nevelés jó iránynak tekinthető.
Továbbá a 8 osztályos szerkezet kivezetése is hozta a várt eredményeket. Az külön öröm,
hogy a szülök akaratával nem ellenkezett ez a változtatás. A mérési eredmények is ezt a
döntést támasztják alá. A gimnáziumi eredmények az országos átlag felett jelennek meg
szignifikánsan.
A beiskolázás, pályaválasztás területén is megerősödni látszik az a tény, hogy a
szülőket nagy intenzitással kell bevonni a munkába. Folyamatos párbeszéd szükséges az
eredményes és sikeres munkához. Ennek érdekében gyakori programokat kell szervezni a
szülők és más partnerek irányába. A tehetséggondozás legalább ilyen fontos stratégiai kérdés.
Ez a képzési struktúra változtatását is jelenti.
A belső ellenőrzés és az önértékelés még sok feladatot ad az intézmény
munkatársainak.
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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