
Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 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. 

A megítélése a városban, a gyermekek összetétele miatt nem mondható pozitívnak. 
Ezen a véleményen a jövő érdekében változtatni kell, ez teszi indokolttá a színvonalas 
működés kiemelését. Így kiemelt feladat volt az óvoda városi szinten való pozitív 
megítélésének javítása, továbbá a hitre nevelés elmélyítése. Az eltelt három évben sikerült az 
intézményben folyó szakmai munkát megismertetni a közvéleménnyel, továbbá ennek is 
betudhatóan fokozatosan javult a megítélés és nőtt a gyermeklétszám. Ez kiemelten fontos 
eredménynek tekinthető. Köszönöm az óvónők munkáját, atekintetben, hogy a beóvodázás 
komoly projekt volt és most már elmondhatjuk, hogy sikeres is. Folytatható az a jó gyakorlat, 
amivel a többi egyházmegyei óvodával voltak kapcsolatban. Ez mindenképpen segít, hogy ne 
érezhessék magukat egyedül. Remélhetőleg minden munkatárs számára egyértelmű és világos 
az intézmény jövőképe. Az egyházi fenntartónak kiemelten fontos, hogy a hitre nevelés 
beépüljön a napi rutinba. Továbbá a tehetség felfedezése és kibontakoztatása fontos feladat. 
Jó, hogy a felzárkóztatás beépül a mindennapi feladatok sorába, az egyéni fejlesztési tervek 
sorába. Az óvoda elhelyezkedéséből adódóan, arányaiban magas a szociálisan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma. Ez indokolttá teszi a gyermekvédelem kiemelten való kezelését.  

Örülök, hogy sikerült a munkatervben leírtak megvalósítása és ezek alapján a tervezett 
ellenőrzés megvalósulhatott minden csoport vonatkozásában. Az idei tanévben készült el 
vezetői és intézményi önértékelés is. Nagy öröm, hogy sikerült minden területet ellenőrizni. A 
jó pedagógus közösség és persze a többi munkatársat is beleszámolva, alkalmasak az 
innovatív módszerek befogadására, az új továbbképzésekre és elősegítik a problémák 
megoldásának hatékonyságát. Örülök, hogy a gazdasági vezető nagy segítséggel van a vezetés 
tekintetében.  

A negyedik csoport indítása igazolta a beinvesztált munkaórákat és a korábbi 
tervezéseket. A nevelési feltételek és a felszereltség növekedett a belső pályázat útján. Az is 
nagy öröm, hogy nem volt gyermekbaleset az év során, legalábbis olyan, ami említésre – 
jelentésre- érdemes lett volna. Szintén megnyugtató és előremutató, hogy a nevelési 
programban komoly jelentőséget tulajdonítanak és folytatják a művészeti nevelést, különös 
tekintettel a zenei nevelésre és a kézműves csoportokra. Az is kiemelést érdemel, hogy az 
intézmény a Pécsi Tudományegyetem partner intézménye lett. A cím elérése újabb 
lehetőségeket nyit az óvoda életében.  

 
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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