Pécs: Szent Mór Iskolaközpont
Szent Mór Katolikus Óvodája
Az intézmény tevékenységéből és a beszámolóból megállapítható, hogy a pedagógus
ellátottság, valamint a NOKS-os munkatársak száma megfelel a feladatok ellátásához. A
munkaerő gazdálkodás komoly szerkezeti gondolkodást igényel. Egy intézményi szinten kell
kezelni az óvodát, iskolát, és annak minden szintjét, a művészeti iskolát is beleértve. Az
óvoda tehát az lapokat tudja szolgáltatni a következő szinteknek. Ezért fontos, hogy olyan
hatékony és innovatív legyen, ami a képzési szintet eleve adekválja. Az iskolaérett gyermekek
PEM intézménybe való továbbjutása legyen fő cél. A jelenlegi 66 % talán tovább javítható.
A tervezésben jó irányok a hitre nevelés, a teremtett világ védelme, az egészséges
életmód iránya, a kompetencia területek fejlesztése, illetve a szakmai kompetenciák növelése
a pedagógusok esetében. Az óvoda és iskola közös együttműködésének lehetőségeit
szélesíteni.
Mindezek érdekében lehetőség volt a hitátadás tekintetében a széleskörű képzésekre,
amikkel jól élt a testület. A hospitálások és a tudásmegosztás széleskörű alkalmazása
nélkülözhetetlen.
Az ellenőrzések szükségesek és jól tervezhetőek, hiszen az előrejelzések szerint
várhatóak hatósági és törvényességi ellenőrzések. Ennek érdekében nem csak a hitéleti de más
területek belső ellenőrzése is meghatározó a jövőben. A csoportok kis száma és a gyermekek
létszáma nem indokolja a függetlenített vezetői státuszt. Az óvodavezetői feladatok
meglehetősen széles körűek, ezért a tervezés és annak a betartása alapvető. A belső ellenőrzés
gyakorlata és alkalmazása meghatározó. Az önértékelésben meghatározott fejlesztendő
területek megfelelőek.
Nagy lehetőség a gyermekeken keresztül evangelizálni a családokat. Ezért fontos a
minél szélesebb körű bevonása a hozzátartozóknak. Ezt a jövőben is folytatni, szélesíteni kell.
A beóvodázás stratégiáinak új területei nyílnak meg a következő időszakban, amire fel kell
készülni.
Ugyan jelenleg nincs SNI-s gyermek a közösségben, de fontos, hogy ne csak a hitre
nevelés területén, hanem más módszertani fejlesztések is megtörténjenek. Bár mint nem oly
régen átvett intézmény, kiemelt feladat a hitre nevelés, de más irányokba is kell lépni a
jövőben. A logopédiai fejlesztések meghatározóak lehetnek a későbbiek során is. A művészeti
nevelés jó iránynak ígérkezik, de a sport is csalogató lehet a családok számára, és most a
lehetőség is meg lesz a jövőben. Feltétlen ki kell használni a beruházás adta lehetőségeket, új
irányokat kell keresni.
A fenntartó által biztosított fejlesztésekre a következő időszakban is lehet számítani.
Nagy öröm, hogy a kapcsolat nagyon jónak mondható a többi egyházmegyei oktatási
intézménnyel, illetve az iskolabiztos atyával.

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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