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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. 

 A személyi feltételek alakulása a tervezett szerint történt és történik meg. A 
természettudományos tárgyak oktatása továbbra is nagy feladata a vezetésnek. A fluktuáció 
nem mondható nagynak, de ebbe az esetben a kismértékű is megakaszthatja a feladatellátást. 
Örülök, hogy nőtt a minősített pedagógusok száma és a tervezetek szerint még továbbra is 
folyamatosan emelkedni fog a következő tanévben is. A NOKS és technikai munkatársak 
teljes mértékben el tudják látni a feladatokat.  
 
 A tárgyi feltételek tekintetében az intézmény kihasználtsága 80%- os. Nagy öröm, 
hogy a tornaterem megújult és bővült funkcionálisan egy kápolnával az iskola. Külön nagy 
szó volt, hogy az egyházmegye más intézményeiből sikerült jó minőségű, de használt 
bútorokat beszerezni.  
 
 A szakmai feladatok kapcsán megállapítható, hogy az elsős beiskolázás 
megnyugtatóan sikerült. Kérem, hogy a továbbiakban is legyenek konstruktívak és aktívak e 
tekintetben, hiszen ez hosszútávon meghatározó az intézmény életében. Fő célkitűzés lehet, 
hogy nem csak az Alsószentmártoni óvodával, hanem más, siklósi óvodákkal is szélesítik a 
kapcsolati lehetőségeket.  
 
Kiemelten nagy munka a hátránykompenzáció feladata. A korrepetálások és tantárgyi 
megsegítések nélkülözhetetlenek ebben a kontextusban. A kompetenciamérés továbbra is 
komoly feladatot ró a pedagógusokra, hiszen ez egy pedagógiai folyamat mérése.  
Az nagyon dicséretes, hogy tanulói ösztöndíjakkal ösztönzik a diákokat a következetes 
tanulásra és külön örök, hogy az idei évben ez ilyen jól sikerül, 29 gyermek lehetett 
ösztöndíjas.  
Az is mutatja a pedagógiai munka eredményességét, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett 
diákok száma is csökkent.  
 
A tehetséggondozás terén kiemelt feladat a Symphonia program működtetése, hiszen ez 
érzelmileg igen nagyban segíti a diákok fejlődését. A családlátogatások és a különböző 
szervezetekkel folytatott jó szakmai munka meghozza a gyümölcsét.  
 
Remélhetőleg a továbbiakban segítségükre lesz a bevezetett Mozanapló a kitűzött pedagógiai 
feladatok megvalósításában. A hitéletet minden bizonnyal csak segíti az új kápolna 
használatbavétele. Köszönöm, hogy aktívan bekapcsolódnak az egyházmegye hitéleti 
programjaiba.  

 



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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