Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

Az óvoda a második évét töltötte az egyházi fenntartásban. A megítélése a városban, a
gyermekek összetétele miatt nem mondható pozitívnak. Ezen a véleményen a jövő érdekében
változtatni kell, ez teszi indokolttá a színvonalas működés kiemelését. Minden lehetőséget és
csatornát felkutattak annak érdekében, hogy az intézményt nem ismerő szülők
tájékozódhassanak az itt folyó nevelői munkáról. Ennek eredményeként, hosszú évek óta nem
tapasztalt, érdeklődési és beiratkozási emelkedést lehetett elérni. Ez nagyon meghatározó volt
a nevelési év során. A gyermekek létszámának növelése kiemelt feladata a vezetőnek, hiszen
az idei tanévben leredukálódott három csoportra, de nyitott a fenntartó, annak érdekében,
hogy növekedjék a gyermeklétszám, így a negyedik csoport is elindulhat, ha erre lesz elég
jelentkező. Köszönöm az óvónők munkáját, atekintetben, hogy a beóvodázás komoly projekt
volt és most már elmondhatjuk, hogy sikeres is. Folytatható az a jó gyakorlat, amivel a többi
egyházmegyei óvodával voltak kapcsolatban. Ez mindenképpen segít, hogy ne érezhessék
magukat egyedül. Remélhetőleg minden munkatárs számára egyértelmű és világos az
intézmény jövőképe.
Kiemelten kell kezelni a hitélet fejlesztését is. A dolgozók közül korábban, csak egy
kolléganő (aki nyugdíjba ment) volt vallásgyakorló. A többiek nem gyakorolták a vallásukat.
Az idei tanévben 4-en bérmálkoztak, 6-an jártak katekumenátusba és a dolgozók nagy része
rendszeres templomba járóvá vált. Ez nagy előrelépés a hitre nevelés útján és természetesen
példa értékű. Továbbra is rengeteg feladat van még ezen a téren, hogy a pedagógusok
életvitele példamutató legyen.
A vezető ellenőrzési tevékenysége megfelelő volt a nevelési év során. Minden csoport
sorra került, annak ellenére is, hogy az óvodavezető csoportba van beosztva. A minősítés két
kollégát érintett. A belső önértékelés a következő tanévben is nagy feladat lesz. A
munkacsoportok működtetése jó ötlet és eredményre vezet. Meghatározó a jó hangulat és a
kiegyensúlyozott légkör, valamint az a nyitottság, amivel az új és innovatív irányba tudnak
tovább lépni a pedagógusok.
Töretlen a fejlesztési szándék az integrált nevelés tekintetében. A gyermekek többsége
olyan szociális háttérrel rendelkezik, hogy nagy szükségük van az óvoda érzelmi és
szocializációs nevelő tevékenységére. Ezt a munkát kiemelten kell kezelni a jövőben is.
Megnyugtató, hogy módot találtak a fejlesztésekre, ami az eszközöket és
felszereltséget illeti.
Az is nagy öröm, hogy nem volt gyermekbaleset az év során, legalábbis olyan, ami
említésre – jelentésre- érdemes lett volna.
Szintén megnyugtató és előremutató, hogy a nevelési programban komoly jelentőséget
tulajdonítanak és folytatják a művészeti nevelést, különös tekintettel a zenei nevelésre és a
kézműves csoportokra.

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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