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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 intézményben jelenleg nincs betöltetlen álláshely. Az esetleges feladatellátásban 
felmerülő hiányokat óraadói státuszokkal pótolták. Sajnos szakos ellátásban idén is 
hiányosságok mutatkoztak, természetismeret és technika tantárgyak területén. Az örvendetes, 
hogy a képzési lehetőségeket teljes mértékben kihasználják, mind a PEM, mind a KAPI, 
illetve az egyéb meghirdetések segítségével.  

 
A tárgyi feltételek tekintetében sajnos még mindig nagyon sok telephelyen vannak 

szétszórva a nevelés-oktatásban résztvevők. Nagy segítség a hivatalokkal, hatóságokkal és az 
önkormányzattal való szoros és igen jó együttműködés. A jövőt tekintve még mindig  nagy 
türelemre lesz szükség az építkezések okán. Az eszközpark túlnyomó részt a belső 
pályázatnak köszönhetően jelentősen megújult, illetve sikerült egy kisbuszt is hadrendbe 
állítani. Szintén nagy előrelépés, hogy van lehetőség a tornasátor kivitelezésére, ami 
reményeink szerint a szeptemberre el is fog készülni.  

 
A szakmai ellenőrzése: a tanfelügyeletek – vezetői, intézményi - egész évben kimerítő 

munkát tudtak adni minden pedagógus számára. Az önértékelésben minden alsós kolléga részt 
vett.  
Nagyon fontos, hogy a nevelő oktató munka minden részlete feltöltődjék olyan keresztény 
tartalommal, ami erősíti a diákok hitéleti nevelését. A rengeteg program, amit megvalósítottak 
kitűnő táptalajt biztosított mindezeknek. Kiemelt talán a nagyszabású családi nap, ami a 
pasztorális szerepét erősíti az oktatási intézménynek.  
Külön nagy öröm, hogy a beiskolázási program, mely egész éven át tartott igen sikeres 
eredményeket hozott. Ezek is azt erősítik meg, hogy jó és megfelelő döntés volt a 
nyolcosztályos gimnázium kivezetése – a mérési eredmények is ezt támasztják alá - a 
profilbővítés és a szeptemberben induló óvodai nevelés előkészítése. A szülők bizalmának 
megnyerése erősíti az iskola létét és szerepét. Az érettségi vizsgák jogszerű és eredményes 
lezárása okot ad a képzési profil felülvizsgálatára. A nyelvvizsgák száma is azt mutatja, hogy 
szükséges a kitűzött pedagógiai lépéseket megtenni. A tanulmányi versenyeken is szükséges 
az aktívabb és eredményesebb részvétel.  
 

A beiskolázás, pályaválasztás területén is megerősödni látszik az a tény, hogy a 
szülőket nagy intenzitással kell bevonni a munkába. Folyamatos párbeszéd szükséges az 
eredményes és sikeres munkához. A tehetséggondozás legalább ilyen fontos stratégiai kérdés. 
Ez a képzési struktúra változtatását is jelenti.  
 



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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