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Az intézmény tevékenysége alapján, illetve a beszámolóból megállapítható, hogy a 
korábban oly stabilnak mondható gyermeklétszám mára csökkenésnek indult. A 
létszámcsökkenés következtében érdemes gondolkodni a stratégia változtatásán. Az év elejei 
létszám a gyermekek elköltözése és állami gondozásba vétele miatt csökkent a beszámoló 
szerint. Fontos lenne lemodellezni, milyen irányú tendencia várható az elkövetkezendő 
években. 

 Pedagógus ellátottsága a korábbi időszakhoz hasonlóan megfelelő, ugyanígy a 
technikai munkatársak esetében is. Szerencsésnek mondható, hogy a dadusok között férfiakat 
is találhatunk. Meghatározó a fejlesztő pedagógus szerepe az intézményben.  

Az továbbra is állítható, hogy a családokkal való jó, és megfelelő kommunikáció, 
látogatások, szakvélemények helytálló kialakítása kiemelt feladat az intézményben. A 
személyes törődés nagyon meghatározó. 

 A beszerzéseknek és vásárlásoknak köszönhetően minőségi váltás történhetett. Az 
iskolabusz nagy lehetőség az intézménynek. Így van esély a más települések gyermekeinek 
beszállítására. Az óvoda udvarának bővítése is megoldottá vált a telekvásárlással. Az udvari 
eszközök és játékok gazdagodhatnak a belső pályázat által. Továbbá az IT eszközök is 
gyarapodhattak.  
 
 Az intézmény kiemelt feladata a fejlesztés és felzárkóztatás, melyet eredményesen 
végeznek. A saját gyógypedagógus jelenléte meghatározó, de a szakosság érdekében utazó 
gyógypedagógusra is szükség van az integrált nevelés érdekében.  Az iskolaérett gyermekek 
beiskolázását jól előkészítette az óvoda, de a következő időszakban még inkább kiemelt 
feladattá kell tenni az egyházmegyei iskolák előtérbe helyezését. Kiemelt feladat a közeli 
siklósi Szt. Imre iskolával való kapcsolat szorosabbá tétele.  
 

Nagy fontos, hogy a nevelők kihasználják a továbbképzési lehetőségeket és a 
képzéseket. Külön értékelendő, hogy a magyar nyelv mint idegen nyelv előtérbe kerül a 
cigány gyermekeknél. A KETT programot és folyamatosan elsajátítják.  

 
Meghatározó a vezető ellenőrzési tevékenysége, mely az évközi tanfelügyelet 

dokumentumaiból is kitűnt. Jó, hogy a dolgozók is tehetnek javaslatot az ellenőrzési 
területekre. Folyamatos a jelentkezés a minősítési eljárásokra és minden bizonnyal sokat segít 
a vezetőnek, hogy egy fő tett pedagógus szakvizsgát. A KIR felületén minden kötelező és 
egyéb lehetőségekkel éltek. Az kifejezetten érdekes és dicséretes, hogy gyermekbaleset nem 
történt a nevelési év során. Az EFOP pályázat kapcsán gazdagodhatott a foglalkozások és 
képzések lehetőségének sora. 

 
A püspöki biztosi jelenlét is folyamatos és meghatározó. 
 



Továbbra is kérem, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg annak érdekében, hogy 
fejleszteni, gyarapítani tudják az intézmény felszereltségét, ahogy azt az idén is megtették.  

 
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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