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Az intézmény tevékenységéből és a beszámolóból megállapítható, hogy pedagógus 
létszámváltozás szükségszerű a fejlesztések és csoportbővülés okán. A megvalósult beruházás 
új utakat indíthat az óvoda életében. A lehetőségek szinte korlátlanok. A beóvodázási 
program sikeresnek tekinthető, de korán sem befejezett. Hiszen az egész intézmény 
vonatkozásában kell az innovációt kiépíteni. Teljes egységben kell gondolkodni amikor az 
egyes részterületeket vizsgáljuk. Az óvoda, bázisa kell, hogy legyen az iskolának. Az 
együttélés még szorosabbá válhat a jövőben, ami új szabályok kialakítását indokolja.  

A nemzetiségi nevelés és a „Kincses Kultúróvoda” szintén lehetőség e fejlődésre. A 
vezetői ellenőrzések jó alkalmat kínálnak az innovatív beszélgetésekre. Az elemzések mindig 
jó irányokat határoznak meg.  

A hitre nevelés még mindig nagyon gyenge lábakon áll ezért is jól határoztak, hogy az 
év vége felé meghirdetett 60 órás hitoktatói képzésen 3 kolléga részt vett, így a következő 
nevelési évtől az óvodapedagógusok tudják az ilyen irányú tartalmakat közvetíteni a gyerekek 
felé, nem lesznek külsősökre utalva. Mivel az intézmény meghatározó a település életében, a 
gyermekek által a családokat is evangelizálhatják, persze csak akkor, ha a munkatársak is már 
magabiztosak lesznek.  

Az átköltözés és az építkezés jól felrázta a munkatársakat, illetve összedolgozta az 
óvodát az iskolával, ami igen eredményes lett. Az iskolaérett gyermekek talán nagyobb 
számban jelentkeznek a székhely intézménybe a jövőben. Ezen mindenképp dolgozni kell és a 
stratégiát kell formálni. Az 54% emelhető.  

Az nagy öröm, hogy nem volt baleset, mindenki ügyelt és körültekintően végezte a 
munkáját.  

Úgy tűnik, hogy a szülők részéről megkapták a katolikus neveléshez a bizalmat, ezt a 
továbbiakban is újra és újra ki kell harcolni.  

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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