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Az intézményi beszámoló és az éves tevékenység alapján megállapítható, hogy 
pedagógus létszámban komoly változás nem történt. Talán a legfontosabb esemény a 25 éves 
jubileumi programsorozat volt. Nagy öröm, hogy ezeken a programokon viszonylag sokan 
jelentek meg.  

 
Az óvodavezetői ellenőrzések megfelelő módon és rendben lezajlottak. A kitűzött 

szakmai feladatokat rendbe elvégezték. A célok megformálásának segítségeként rendszeresen 
történtek ilyen ellenőrzések. Az alapdokumentumok átgondolása és korrigálása is 
realizálódott.  

 
A beszerzések, – belső pályázat, hitoktatási maradvány segítségével- felújítások az 

idei évben fokozott erővel zajlanak. Így elmondhatjuk, hogy a korszerű és hatékony munkát 
már semmi nem akadályozhatja. A közel 2 milliós keret elegendő alapot képez a megújulásra.  

 
Az iskolaérett gyermekek közül 50 %-a jelentkezett PEM-es oktatási intézménybe. 

Ezen az arányon feltétlen javítani kell. Hiszen a településen megjelenő katolikus iskola egyedi 
színfolt a város oktatási életében. Szorosabb kapcsolatot kell ápolni az iskolával, a nevelés 
folyamatába be kell vonni az iskolai pedagógusokat is. Keresni kell az alkalmat a kapcsolatok 
kiszélesítésére.  

 
Az örvendetes, hogy nem volt említést érdemlő gyermekbaleset. A felügyelet a 

rendszeres ellenőrzések és felülvizsgálatok biztosítják, hogy a jövőben is ezt az eredményt 
tudják majd produkálni.  

 
Jó tapasztalni, hogy sok képzésen vesznek részt az óvodapedagógusok. Az is jó, hogy 

könnyen meg tudják oldani a helyettesítéseket. A vezetőnek garantálni kell, hogy a 
pedagógusok jogszabályban előírt kredit pontszáma a tervezett időpontra meglegyen. Az 
örvendetes, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a differenciálás, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás módszereinek bővítésére.  

 
Stratégiai kérdés az óvoda jövőjének tervezése. Érdemes lenne elgondolkodni az 

iskola támogatása kapcsán, a nemzetiségi csoport beindításán. A településen csupán egy 
nemzetiségi óvoda működik. Hiánypótló lenne ez a vállalás. A másik irány, amit hamar kell 
pótolni, az a kommunikáció kérdése. A médiát teljes mértékben kell használni a beóvodázás, 
illetve a beiskolázáshoz kötődően. Sajnálattal vettem észre, hogy nem működik az óvodai 
honlap. Jó lenne ha ezt az eszközt is alkalmaznák a fejlesztésre. Szerencsés lenne ilyenekről 
megbeszéléseket folytatni a munkatársakkal, bevonva az iskolai kollégákat is.  

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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