
Mohács: Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
 

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. 

 Elmondható, hogy 100%-os a szakos ellátottság. Óraadók segítsége természetesen 
mindig szükséges megoldás. A technikai és NOKS-os dolgozók létszáma és feladatvégzése is 
stabilizálódni látszik. Mindezek nélkülözhetetlenek a biztonságos iskola működtetéséhez. 
Nagyon fontos, hogy jól tudták teljesíteni a tervezett pedagógus továbbképzéseket, kötelező 
képzések. A minősítésre való jelentkezések, illetve maguk a minősítések is szépen 
megvalósultak. Elmondható, hogy humán erőforrás nem akadálya a megfelelő szakmai 
teljesítménynek.  
 
 Tárgyi feltételek tekintetében komoly előrelépés tapasztalható. Megújult a tornaterem, 
fejlesztőterem. Elmondható, hogy így is maximális az infrastruktúra kihasználtsága, oly 
annyira, hogy továbbra is igénybe kell venni a városi sportcsarnokot és az uszodát. 
Remélhetőleg a tanév elkezdéséig elkészül az orvosi szoba és a büfé. Az eszközellátottság 
folyamatosan bővült, mind a belső pályázat, mind a külső egyéb pályázatok okán. A kiváló, 
széleskörű német kapcsolatok eredményeképpen nagy lehetőségek adódnak a diákoknak 
minden vonatkozásban.  
 
 A tanév szakmai kiemelt feladatai közül kiemelendő a vallási nevelésben tapasztalható 
előrelépés. A hit átadásának széles spektruma figyelemre méltó. ebben nagy segítség a 
püspöki biztos jelenléte. Úgy tűnik jól beváltak a létrehozott munkacsoportok, amik segítették 
a könyvtár és média területén adódó lehetőségeket, az ebben folyó szakmai munkát. Mindig 
nagyon meghatározó szakmai előrelépési lehetőség az intézményen belüli hospitálások és 
ezek kiértékelése.  
 A lemorzsolódással veszélyeztetett diákok számának csökkenése elismerhető 
eredménye az intézménynek. A tehetséggondozás és versenyre való felkészítés sikeres 
szakmai munkáról árulkodik. Nagy öröm, hogy ez több tantárgyból is elmondható. mindazok 
figyelembevételével, hogy diákok nehezen foghatók munkára a délutáni időszakban. Az külön 
elismerhető tény, hogy a tanulók közül sokan tehettek nyelvvizsgát, illetve próbálkoznak a 
későbbiekben.  
 Kiemelten fontos az egész tanév során, hogy a beiskolázást, mint programot kellő 
körültekintéssel és széles körben folytassák. A jó eredmények azt mutatják, hogy sikeres az 
ilyen irányú tevékenységük. A létszámok növekedése indokolttá teszi a humán erőforrás 
hátterének biztosítását. Kérem, vizsgálja felül a lehetőségeket és az igényeket és tegye meg a 
szükséges lépéseket.  
 
 Nagy öröm, hogy az egyházmegyei stratégia koncepciója szerint gazdagodott az 
intézményközi kapcsolatrendszere. Ennek ápolása és fenntartása szintén folyamatos feladat 
kel, hogy legyen. Különösen fontos a nemzetiségi kapcsolatok ápolása. E tekintetben 



nélkülözhetetlen, hogy a város többi oktatási intézményével, illetve a Tankerülettel is 
komolyan kapcsolatba lépjen, illetve szélesedjenek a közös programok és egyéb 
rendezvények sora. Szakmailag megerősödve jön ki ilyenekből az iskola.  
 A belső ellenőrzések folyamatossága megnyugtató.  
 
 
Az óvodai tagintézmény vonatkozásában: 
 

 A hitéleti nevelés továbbra is kiemelt szerepet kap a tanév során. Nagyon jó 
iránynak tűnik, hogy egyre többen vesznek részt a zarándoklatokon, a missziós napokon és az 
egyéb hitre nevelési programokon.  

 
A humán gazdálkodás egy állandó feladatmegoldást igénylő pontja a szakmai 

munkának. Kérem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a nyugodt és 
felelősségteljes nevelő tevékenység meglegyen az egész tanév során. Ha szükséges áthidaló 
megoldásokat is kell találni a feladatellátás érdekében. Az ellenőrzések szükségessége segít a 
humángazdálkodás feltérképezésében és a megvalósítás terén egyaránt, ezért erre a 
tevékenységre fokozottan kérem.  
 A szakmai feladatok közül mindig kiemelt feladat a gyermekek és családjukkal való 
szoros kapcsolat megtartása. A gyermekek szocializálódása a szülői háttér nélkül nem tud 
maradéktalanul megvalósulni. Az iskolai életre való felkészítés szintén kiemelt feladat kell, 
hogy legyen egész tanév során. Nagy öröm, hogy az érzelmi nevelés terén oly sok projektet 
tudnak felsorakoztatni, ezzel is gazdaggá teszik a módszertani háttérbázist. Jó lehetőséget ad a 
művészeti nevelésre és ezek módszertani bővítésére.  
 
 Az valamilyen szinten megnyugtató, hogy a gyermekek közül csak kevesen vannak a 
fejlesztésre, felzárkóztatásra szorulók. Ez folyamatos konzultációt igényel minden szereplő 
oldaláról. A mozgás és a sport, mint nevelési feladat jó bázison nyugszik, hiszen sok külső és 
belső projekt támasztja ezt alá.  

A beiskolázás kapcsán igen bíztatónak mondhatóak az eredmények – sokan tanulnak 
az egyházi intézményben elsőbe. A zavaros időszak lezárását követően szép emelkedés 
látható a létszámok terén. Ezt a kedvező változást főként a stratégia következetes alkalmazása 
alátámasztja.  
 

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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