
Alsószentmárton: Szent Márton 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. 

Pedagógus ellátottsága a korábbi időszakhoz hasonlóan megfelelő, ugyanígy a 
technikai munkatársak esetében is. Szerencsésnek mondható, hogy a dadusok között férfiakat 
is találhatunk. Meghatározó a fejlesztő pedagógus szerepe az intézményben. Megnyugtatóan 
folyik a pedagógusok minősítése. Az ütemezés elfogadható. Meghatározó a vezető ellenőrzési 
tevékenysége, mely az évközi tanfelügyelet dokumentumaiból is kitűnt. Jó, hogy a dolgozók 
is tehetnek javaslatot az ellenőrzési területekre. Folyamatos a jelentkezés a minősítési 
eljárásokra és minden bizonnyal sokat segít a vezetőnek, hogy egy fő tett pedagógus 
szakvizsgát 

Az továbbra is állítható, hogy a családokkal való jó, és megfelelő kommunikáció, 
látogatások, szakvélemények helytálló kialakítása kiemelt feladat az intézményben. A 
személyes törődés nagyon meghatározó.14 gyermek megy idén iskolába, ebből sajnos csak 9 
fő megy az egyházmegye által fenntartott Siklósi Szt. Imre katolikus Általános Iskolába.  

Az megnyugtató, hogy olyan környezetet alakítottak ki, amely alkalmas volt a 
balesetek megelőzésével kapcsolatos szokások kialakítására, helyes magatartási formák 
megismertetésére. A gyermekvédelmi vonatkozásban szükséges és folyamatos a gyermekek 
nyomon követése, Jelzőrendszer működtetése, segítségnyújtási feladatok ütemezése. 
Továbbra is létfontosságú az együttműködés a hatóságokkal. A gyermekvédelmi felelős 
hathatós segítsége nélkülözhetetlen. Fontos, hogy a pedagógus a szülők felé úgy értékelje a 
gyermeket, hogy az előremutató és nem pedig kategorizáló legyen.  

 A belső pályázat alapján, a beszerzéseknek és vásárlásoknak köszönhetően minőségi 
váltás történhetett. Az iskolabusz nagy lehetőség az intézménynek. Így van esély a más 
települések gyermekeinek beszállítására. Az óvoda udvarának bővítése is megoldottá vált a 
telekvásárlással. A beruházás még várat magára. Az udvari eszközök és játékok 
gazdagodhatnak a belső pályázat által. Továbbá az IT eszközök is gyarapodhattak. A festések 
és szigetelések megtörténhettek. Külön köszönöm azt az önzetlen segítségnyújtást, amit az 
intézmény tanúsított a Paksi új óvoda indítása kapcsán. Továbbra is kérem, hogy minden 
lehetőséget ragadjanak meg annak érdekében, hogy fejleszteni, gyarapítani tudják az 
intézmény felszereltségét, ahogy azt az idén is megtették.  
 
A püspöki biztosi jelenlét is folyamatos és meghatározó. 

 
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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