Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
Szent Mór Katolikus Általános Iskolája

Az intézmény tevékenységéből és a beszámolóból megállapítható, hogy a szakos
ellátottság nem 100%-os. Sajnos tanít pedagógus szakos képesítés nélkül. Az óraadó
munkatársak alkalmazása úgy tűnik nélkülözhetetlen. A képzések tervezésénél feltétlen a
hiányos területek megcélzása szükséges.
A tárgyi feltételek megléte, és annak rendszeres és folyamatos ellenőrzése
elengedhetetlen. Különös tekintettel arra, hogy a törvényességi és egyéb hatósági ellenőrzések
a jövőben is folyamatosak lesznek. A belső pályázat tud segítséget nyújtani a hiányok
pótlására illetve a javítások elvégzésére. Feltétlen fontos, hogy a baleseteket elkerüljük,
megelőzzük. Azt köszönöm, hogy határidőre a hiánypótlások és javítások megtörténtek. Az
örömteli, hogy a kápolnát sikerült megújítani, ezáltal is gazdagodhatott a hitéleti nevelés.
Az iskola kiemelt célja és feladata, hogy a beiskolázás és továbbtanulás jó irányba és
folyamatosan működjék. Ez egy szeptembertől - szeptemberig tartó folyamat, amit komoly
stratégiával kell alátámasztani. A szülőkkel a kapcsolat nagyon intenzív és folyamatos kell,
hogy legyen. Meg kell találni az alkalmakat arra, hogy minél több fórumon sikerüljön
megszólítani őket. Az örömteli, hogy szélesedik a partnerek száma, akikkel kapcsolatba
kerülnek, illetve együtt tevékenykednek. Szerencsés lehetőség, hogy a Lépésről – lépésre
programot felfedezték és ezt alkalmazzák a jövőben.
Az igen sajnálatos, hogy a mérések eredményei elmaradnak az országos átlagoktól.
Ezért meg kell ragadni minden lehetőséget és eszközt, hogy a fejlesztések, felzárkóztatások és
egyéb képzések eredményesebbek legyenek.
Ugyan idén tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt, de erre a jövőben komolyan kell
felkészülni. A minősítésekre való felkészülésre és az önértékelés tevékenységére sok
pedagógust kell bevonni a munkába. Ez komoly felelőssége az iskolai vezetőnek.
A lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek és a sajátos nevelési igényű tanuló
felkészítése kiemelt feladat kell, hogy legyen. Komoly stratégiát kell kidolgozni az ilyen
irányú kérdések kezelésére. Ezekkel persze együtt jár a hiányzások kezelése is.
Az örvendetes, hogy működik a párbeszéd a székhely intézménnyel. Továbbá
szélesíteni kell a kört a szakmai partnerek kapcsolatfelvétele tekintetében.
Az jó, hogy sok pályázaton részt vesznek, de annak lassan meg kéne jelennie a
hozadékának is. Ez még igencsak várat magára.
A tanév során elvégzett vezetői és munkaközösség- vezetői ellenőrzések kapcsán
fontos lenne a szakmai, módszertani megújulás. Ezeket az új koncepciókat végig kell beszélni
a pedagógus kollégákkal. Sok segítséget kell adni a munkatársaknak.

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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