Tolna: Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

Az intézmény tevékenységéből és a beszámolóból megállapítható, hogy a szakos
ellátás alapvetően megfelel a feladatok teljesítéséhez. A korábbi gyakorlattól eltérően nem
jelent meg jelentős túlmunka az év során. A munkatársak óraszámai a jogszabályi határok
között megfelelően mozgott. A helyettes vezető személyében történt változás is lendített az
iskola működésén. Jó szervezéssel sok pedagógus vehetett részt képzéseken. Ez mindenképp
hasznos.
A tárgyi feltételek javulása, remélhetőleg a létszámok növekedésében is megjelenik. A
sportolás lehetőségeiben nyílt új irány, illetve a kápolna beüzemelése meghatározó a hitátadás
szempontjából. A nemrég egyházmegyei fenntartásba került iskola hitre nevelése kiemelt
fontossággal bír. A püspöki biztos iskolai misékkel tudja erősíteni a hitoktatók feladatát. Az
osztályfőnökök szerepe itt szintén felértékelődik, hisz ebben a kérdésben is sok múlik rajtuk.
Az is sokat segített, hogy volt egyházmegyei missziós program a közelmúltban. Ide is
tanulságos volt a bekapcsolódás.
A beiskolázás, továbbtanulás változásai a szerkezeti változások fényében kisebb
megtorpanást mutat. Hiszen a nyelvi előkészítős tagozat kifuttatása idén megtörtént. Így csak
10 osztállyal működött a rendszer. A beiskolázás ennek ellenére, az adottságokhoz mérten
megfelelően alakult. Felhívnám a figyelmet a magántanulók óvatos kezelésére. Nehogy a
későbbiekben ez problémát okozzon és a jogszabályok is szigorodtak az idéntől. Ugyan a
sajátos nevelési igényű diákok száma igen alacsony, azért a fejlesztések, felzárkóztatások és
tehetséges tanulók gondozása továbbra is kiemelt feladat.
Kiemelt nevelési feladat továbbá a munkamorál következetes betartása, a
szabálykövető magatartás erősítése. Az érettségi átlagok is jelzik, hogy az utolsó évben a nagy
többség igényli a kollégáktól a segítséget, a lehetőséget eredményeik javítására, és képesek
komoly erőfeszítésre céljuk elérése érdekében. A tanulmányi átlagok azért szignifikánsan
meghaladják az országos átlagot. A cél, hogy a diákokat az érettségire sikerüljön felkészíteni
kellő módon, illetve, hogy helyt álljanak a felsőoktatásban is. A versenyeken való magas
részvétel és eredmény jó irányt mutat.
Az ellenőrzés és az önértékelés még igen sok feladatot ró a munkatársakra és a
vezetőkre egyaránt. Fontos, hogy a minősítésekre sikerül kellő komolysággal felkészülni a
kollégáknak. Az is megnyugtató, hogy a minősítésbe, és a belső ellenőrzésbe is sokan
bekapcsolódtak.
Nagyon köszönöm a jól sikerült egyházmegyei tematikus tábor megszervezését és
lebonyolítását. Örülök, hogy így is szorosabb lett a kapcsolat az egyházmegye intézményei
között.
Az intézmény vezetőjére hárul az a feladat is, hogy a tagintézmény tevékenységét
figyelemmel kísérje, összehangolja a munkát a székhelyintézménnyel, és a fenntartó által is
kitűzött célok irányában terelje.

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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