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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés e), h) 
pontja, valamint a 85.§ (3) bekezdése alapján a 2018/19 –es tanévről készült beszámoló, az 
intézményi dokumentumok, valamint a tanév során végzett intézményi ellenőrzések 
tapasztalatai alapján fenntartói értékelést állítottam össze az intézmény munkájáról. 

Az intézmény szakos ellátottsága megfelelő, még akkor is, ha óraadókkal és 
részmunkaidős munkatársakkal kell ellátni a feladatokat. Fontosnak tartom, hogy jó a 
humánerő gazdálkodásban a két mohácsi egyházi iskola együttműködése, mindamellett, hogy 
a függetlenségüket megtartják teljes mértékben. Hosszú távú befektetés, ha minden munkatárs 
rendszeresen és széles körben vesz részt szakmai és hitéleti továbbképzéseken. Köszönöm, 
hogy erre minden lehetőséget megragadnak. Különösen fontosnak tartom a teremtésvédelem 
és a gyermek és ifjúságvédelem témakörében megtartott továbbképzéseket. Ez kiemelt 
témaköre a Magyar Katolikus Püspöki Karnak is.  

 
A pedagógusok minősítésének eljárását folyamatosan figyelni és végezni kell, hiszen 

ez jó ideje már egy állandó feladat. Ennek az ütemezése vezetői kompetencia. Kérem 
körültekintő közbenjárását. A technikai munkatársak nyugdíjazásával kapcsolatos nehézségeit 
szépen megoldotta. Valóban az fontos, hogy a több telephelyen feladatot ellátó munkatársak 
dokumentálása pontos és egzakt követést igényel. A pedagógusok nyugdíjazásának 
nehézségeivel kapcsolatos megoldásokban talán előrelépés az Egyházmegyei ösztöndíj 
rendszer. Köszönöm, hogy ebben olyan aktívan részt vesznek.  

 
A tárgyi feltételek vonatkozásában előremutató a belső pályázatból felhasznált összeg 

hatékonysága. Úgy gondolom, van előrelépés e tekintetben. Az infrastruktúra felújítása 
betervezett, magvalósulása rövid idő kérdése. A maximális helykihasználás természetesen 
gondos munkaszervezést igényel. Mind térben, mind időben. Örülök, hogy igen sokrétű a 
gyermekek munkáltatása. A helyek kihasználásának lehetőségei között fel kell vetni a város 
különböző, más intézményeinek felhasználását mindszélesebb körben. Ehhez nélkülözhetetlen 
a partneri viszony javítása, kiszélesítése. Az irány már megfelelő, de e tekintetben lehet még 
újítani. Sokat segít a környékbeli önkormányzatokkal folytatott eredményes kapcsolatépítés is 
illetve a különböző külsős pályázatokon való részvétel. Annak külön örülök, hogy a 
nemzetiségi létből adódóan lehetőséget teremtenek a gyermekek nyelvgyakorlására és 
külföldi kapcsolatok építésére.  

 
Az intézmény munkája során létrejövő új, vagy átdolgozott dokumentumok, 

szabályzatok megismertetése és elfogadása a tantestülettel illetve a munkatársakkal minden 
vonatkozásban nélkülözhetetlen. Illetve az ezek alapján való napi munkavégzések minden 
munkavállaló részéről.  

 
A beiskolázás, ahogy már azt sokszor egyeztettük valóban egy egész éven át tartó 

pedagógiai folyamat. Ennek a menedzselése minden eszköz felhasználását igényli. Bele értve 



az ismereti tőkét is. Nagyon örvendetes, hogy az óvodával, illetve a város más intézményeivel 
ilyen szoros és jó az együttműködés, célravezetők a módszertani kapcsolódási pontok. A 
jövőben ezeket lehet még szélesíteni. Megnyugtató irányt mutat a létszámok pozitív irányú 
változásai. Ezek mind hozzájárulnak az iskola megítéléséhez.  

 
Szintén megnyugtató, hogy alapvetően sikerült a kitűzött szakmai nevelési-oktatási 

célokat megerősíteni, megvalósítani. Alap tézis a lelki nevelés kérdése. Köszönöm, hogy 
aktívan bekapcsolódnak az egyházmegye pasztorális programjaiba.  

 
Fontos, hogy a belső ellenőrzés a tervezett ütemezés szerint haladjon. Szükséges a 

BECS munkáját is az ütemezés és előretervezés szerint tartani. Módszertani megerősítést 
jelent a munkatársaknak az óralátogatások sora és az azt követő elemzés, kiértékelés. Helyzeti 
előnyt jelent, amit ki is kell aknázni, hogy az intézmény az egyetem gyakorló helyévé vált. 
Remélhetőleg lesz a következő időszakban is PEM ösztöndíjas hallgató.  

 
 

Az óvoda, mint tagintézmény vonatkozásában: 
 

Nagy öröm, hogy stabil és kiszámítható az óvoda, nevelési tevékenysége. A 
színvonalas működéshez nyilván hozzájárul, hogy módszertanilag igen széles körben kívánja 
felvértezni magát a testület. A megítélése sok apró dolgon is múlik, melyeket a hétköznapi 
munka révén juttatnak a köztudatba. A gyakornokok felkészítése, a mentori program, a 
tanfelügyeleti ellenőrzésekre való tudatos felkészülés, a teremtésvédelem témaköre és a 
gyermekvédelmi koncepciók mind hozzájárulnak az intézmény külső megítéléséhez. Sajnos a 
nyugdíjazás és az egyéb humán gazdálkodással kapcsolatos nehézségek elkerülhetetlenül 
érintik az óvodát. Meg kell találni a módját, hogy a szakfeladatot mindenképp el tudjuk látni, 
persze a jogszabályi kötelmek betartásával. Köszönöm ebben a körültekintő és gondoskodó 
hozzáállását.  

 
A beóvodázás és a beiskolázás mint egész éves feladat jó eredményekkel kecsegtet. Az 

óvoda fő feladata a gyermekek szocializálásának és iskolai felkészítésének széleskörű 
művelése. Ebben meghatározó szerepet vállal az intézmény Mohács vonatkozásában.  

 
A keresztény szemlélet kialakítása meghatározó profil, mely alapot képez az erkölcsi 

nevelésre. Ebben a munkájukban nagy segítség a plébánia, az iskolabiztos atya és a káplán 
atya. Kérem, hogy a jövőben is fűzzék szorosra a tevékenységüket.  

 
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése egyre inkább feladata lesz az 

óvodáknak. fel kell készülni arra, hogy az ilyen irányú nevelési terület egyre csak növekedni 
fog. Ehhez szükséges a szakmai és módszertani felkészültségük a munkatársaknak.  

 
Nagy öröm, hogy a gyermekek testmozgása kiemelt feladata a munkájuknak. Kérem, 

hogy a jövőben is használjanak ki minden adódó lehetőséget, hogy szélesítsék a gyermekek 



ilyen irányú nevelését. A fenntartó a belső pályázat segítségével rendelkezésre tudja bocsátani 
a szükséges eszközbázist.  

 
Az eszköz és felszereltsége az intézménynek megfelelő és fokozatosan megújuló. A 

környezettudatos nevelés alapjainak megteremtése is adott számukra. Örülök, hogy ez is 
kiemelt helyen áll. Kérem, hogy a továbbiakban is tartsák szem előtt a PEM stratégiai 
célkitűzéseit, mind ahogy korábban is tették.  
 

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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