
Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 

 Az intézmény tevékenysége és a beszámolóból megállapítható, hogy a szakos 
ellátottság tekintetében küzdelemmel ugyan, de megoldottnak látszik a feladatellátás. 
Majdnem minden távozott, vagy tartósan távol lévő pedagógust sikerült pótolni. Továbbá a be 
nem töltött álláshelyből adódó feladatokra óraadó munkatársakat sikerült alkalmazni. A 
magas túlóra továbbra sem oldódott meg, ami nagy terheket ró, elsősorban a nyelves 
kollégákra. Az igazgatóhelyettesek ilyen irányú leterheltsége nem folytatható tovább. Kérem 
a körültekintő megoldást megkeresni. Az eszközök és felszerelések ellátása javult a belső 
pályázat kapcsán. A felújítások még számtalan váratlan nehézséget okozhatnak, aminek 
megoldását kérem nagy körültekintéssel kezelni.  

 A jubileumi évforduló jó kapcsolódási pont volt a település és a környező partnerek és 
az intézmény együttműködésére. Ehhez kapcsolódóan az alumni rendszer további jó és 
eredményes működése elengedhetetlen az intézmény jövőjének tekintetében.  

 A tanulók felzárkóztatása és fejlesztése megfelelő úton halad. A lemorzsolódással 
fenyegetett diákok arányának javítása további célokat határoz meg. Nagyra értékelhető a 
külföldi kapcsolatok fejlesztése és ápolása. A PEM-es intézményekkel való együttműködés is 
sokat segíthet a jövő alakításában.  

 A beiskolázás kiemelt feladata az intézménynek. Különös tekintettel a jogszabályi 
előírásoknak, amiknek meg kell felelni felmenő rendszerben. A mérési eredményeknek is 
célpontban kell lenniük. Összességében az országos átlagtól nem maradtak el, de 
szignifikánsan nem térnek el attól pozitív irányban. A kollégák a jövőben mindent meg kell, 
hogy tegyenek azért, hogy az eredmények javuljanak. A végzősök továbbtanulási mutatói jó 
tendenciát hoznak. Nem szabad szem elöl veszíteni ezeket az eredményeket. A jelentkezők 
közti szűrés meghatározó jelentőségű. A kicsi elsős évfolyam toborzása, beiskolázása jó 
irányokat vett. Ezeket az irányokat komoly stratégiai alátámasztással kell megerősíteni. A 
pedagógus munkatársak toborzása a keresztény szellemiség jegyében, komoly szakmai 
alátámasztottsággal kell, hogy folytatódjon.  

 A hitéleti fejlődés is kiemelt feladat, különösen, hogy az eltelt évek alátámasztják ezt a 
fejlesztést. Az együttműködés a plébániával, az alsó tagozattal és a szentségfelkészítéssel 
nélkülözhetetlen. Közös programok, a nevelő- oktató munka minden szereplője tekintetében 
meghatározó.  

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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