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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. 

Örülök, hogy a teljes szakos ellátottság meg tud valósulni, még akkor is, ha óraadók 
alkalmazására van szükség. Komoly szervezési munkát igényelt az év során. Sikerült jól 
felkészülni a kockázati tényezőkre, nem felégetve a korábbi eredményeket, hanem ezekre 
alapozva sikerült új útra állítani az intézményt. Az asszisztensi feladatkör betöltése is sokat 
segített a mindennapi munkában. Az is megnyugtató, hogy a jogszabály szerinti fejlesztési 
kötelezettségeiket tartani tudják. A nyugdíjba vonulás úgy tűnik folyamatos lesz, aminek 
következtében jól hasznosítható az a tény, hogy az egyetem partnerintézménye.  

 
Mind az óvoda, mind az iskola vonatkozásában lezárult a nagy beruházás, mely oly a 

sok erőt és energiát felemésztett. Nagyon köszönöm az ebbe fektetett sok-sok energiát és 
munkát. Elmondhatjuk, hogy az eszközök és felszerelések tekintetében, illetve a helységek 
vonatkozásában igen korszerű az intézmény. 

 
A tanév kiemelt szakmai céljai között első helyen áll az intézmény pozitív irányú 

megítélésének kialakítása és megtartása. Fontos a nyitás más, eddig nem bejáratott területek, 
települések irányába. Különösen fontos, hogy a beiskolázási tevékenységet igen sokrétűen 
végezték. Még akkor is, ha ez idén nem mutatott nagy javulást az előzőekhez képest. A 
magokat elvetették, ennek még teremni fog gyümölcse. Kiemelt programsorozat volt, ami 
igen jól sikerült, a jubileumi év kapcsán. Az eredmények önmagukért beszélnek. Ebből is 
látszik, hogy a város tekintetében milyen fontos és nélkülözhetetlen a kulturális élet 
felpezsdítése az intézmény által. A jelenlét megkérdőjelezhetetlen.  

 
Nagyon fontos az a sok eredmény, amit a pedagógusok képzése terén elértek. 

Rengeteg volt a képzés, mind az akkreditált, mind az egyházmegye által szervezett képzések. 
Különösen értékesek a belső továbbképzések. Értékelendő az az igyekezet, amivel a 
kommunikáció javítását szolgálják. Fontos, hogy egy egységként kell kezelni az óvodát és az 
iskolát. A kommunikációnak külön területe, hogy a plébániát is bevonják a napi szintű 
munkába. Jó, hogy a szülőket, a szülői munkaközösséget komoly partner szintjére emelik fel. 
Az egyházmegyei stratégia szempontjából nagyon nagy előrelépés, hogy az intézményközi 
munka felerősödött, függetlenül, hogy mely településről van szó. A szakmai együttműködés 
elkerülhetetlen. A hitélettel kapcsolatos változások is jó irányt vettek. Fontos a párbeszéd az 
iskolabiztos és az intézmény között, minden rendezvényre kell hívni az atyákat. A 
zarándoklatokon való aktív részvételt külön köszönöm. Az iskolai védőszent ünnepe jó 
lehetőség a diákok irányában. 

 



A tanfelügyelet, önértékelés, minősítés területén elért erőfeszítések nélkülözhetetlenek 
és elkerülhetetlenek. A dokumentáció folyamatos kezelése következetesen szükséges. A belső 
ellenőrzésekkel csak a munkatársak tevékenységét erősítjük. A visszacsatolás mindig 
előremutató. A kiemelt szempontok vizsgálata meg fogja hozni a várt eredményeket.  

 
 
 

A tagóvoda vonatkozásában a következők állapíthatóak meg.  
 

A személyi feltételekben történt változások már régóta előreláthatóak voltak. A 
nyugdíjazásokat a jövőben előre kell tervezni. Sajnos a pedagógusok hiánya sok esetben 
csupán csak oly módon pótolható, hogy asszisztenseket kell alkalmazni. Ez abban az esetben 
nem baj, ha a munkavállaló a jövőben, mint óvodapedagógus vesz részt a munkában.  

 
A tárgyi feltételek azt gondolom, hogy nem kérdésesek. Nagyon köszönöm azt a sok 

és áldozatos munkát, amit az átmeneti időben végeztek.  
 
Kiemelt feladatvolt valóban az óvoda belakása, az új körülményekhez való igazodás 

minden vonatkozásban. A „Kincses kultúróvoda” program megvalósítása nagy lehetőségeket 
biztosít, persze a sok feladat mellett. Az egyetemi partnerintézményi lét is szintén nagy 
lehetőségeket adhat, amit feltétlen ki kell használni. A közvetlen lakókörnyezettel való 
partneri viszony elkerülhetetlen a jövőt tekintve. Az nagyon jó, hogy itt minden lehetőséget 
kihasználnak. Szintén eredményeket tudtak felmutatni a hitélet területén. Elsősorban a 
gyermekek hitre nevelése terén, de legalább olyan fontos a munkavállalók esetében is.  

 
A beóvodázással kapcsolatos eredmények igen megfelelőek. Jó hír, hogy a létszám 

folyamatosan emelkedik. Fontosnak tartom, hogy széles körben nő az óvoda ismertsége és 
elismertsége. A fejlesztések és főleg a tehetségfejlesztések területén is megfelelő munkát 
tudnak felmutatni a szakmailag jól képzett munkatársakkal. A néphagyományok útján történő 
nevelés elősegíti az egyház értékeinek szélesebb körű kiaknázását.  

 
Fontosnak tartom, hogy az óvoda megismertetése a média vonalán is széles körben 

megvalósult és a jövőben is így lesz, remélhetőleg.  
 
A képzések terén az aktív részvételt nagyon köszönöm és értékelendő a megszervezett 

belső képzések sora és eredményessége.  
 
Úgy tűnik, hogy a szülők részéről megkapták a katolikus neveléshez a bizalmat, ezt a 

továbbiakban is újra és újra ki kell harcolni.  

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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