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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 2019/20 –as 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 kapcsán elmondható, hogy az intézményben nincs betöltetlen 

álláshely. Viszont továbbra is fenn áll, hogy a szakos ellátottság nem 100%-os. Ennek 

érdekében az alkalmazott munkavállalók vállalták a szakmai képzést. Akivel szükséges volt 

született tanulmányi szerződés. Hosszú távon gondolkodva megnyugtató is lehet majd a 

helyzet. Évről évre nő a minősített pedagógusok száma és az is jó, hogy van az intézményben 

mester pedagógus. 

Az intézménynek talán a legnagyobb nehézsége, hogy a korábbi évekhez képest 

változatlanul fennáll, a sok telephely adta megpróbáltatás. Ebben a tanévben is 4 telephelyen 

dolgoztak a pedagógusok. Ez nyilván felőrli a teljesítőképesség jó részét, hiszen az egységben 

gondolkodás nagyon sokat számít. Némileg javult a helyzet a testnevelés tekintetében, hiszen 

a sátor jó megoldásnak mondható, bár a testnevelés órák kicsiny részét tudja csak elvinni. A 

folyamatos logisztikai szervezés azt eredményezi, hogy a gyermekek létszáma viszont 

örvendetesen nő, ellenben ezeket el kell helyezni. A régóta húzódó építkezés terve reméljük 

nem torpan meg a jövőben. A pedagógusok ilyen körülmények között is dicséretesen helyt 

állnak, ennek is köszönhető a létszámok növekedése. A Kossuth 2. óvodai átadásával sajnos a 

szaktantermi adottságok szűkültek be, amit idővel csak az építkezési tervek realizálódásával 

tudunk feloldani. Ez a fajta szétdarabolódás az üzemeltetési nehézségeket is felhozza.  

Pedagógiai döntés értelmében a 8 osztályos gimnáziumi képzés kivezetésre került, ami 

teljes szülői és pedagógusi támogatottsággal 2021-re befejeződik. A legutóbbi mérési 

eredmények is alátámasztják a profilváltás szükségességét és létjogosultságát. Sajnos az új 

épületbe való beköltözés egyenlőre nem látszik reálisnak. A fenntartó minden lehetőséget 

megkeres, hogy az ilyen irányú akadályokat elhárítsa. A továbbiakban a versenyképesség 

fenntartása a szakmai munka minőségével és a technikai, eszközbázis fejlesztésével tartható 

meg. Nagyon becsülendő, hogy az iskola városi elismertsége igen csak növekedett, amit 

ezúton is köszönök.  

 

A BECS tervezése és a megvalósulása eredményeként, sikerült az alsó tagozatos 

munkatársaknak az önértékelését elvégezni. Úgy gondolom, hogy az elmaradt feladatokat a 

következő tanévben lehetőség lesz pótolni. A művészeti nevelő –oktató tevékenység a 

vírushelyzet okán felfüggesztésre került, amit a következő tanévben kérdéses, hogy folytatni 

tudnak. Meg kell keresni a módját, hogy a keresztény értékeken alapuló művészeti 

tevékenységeket megújult formában hova tudják behelyezni. A közösségi és lelki napok 

szervezésének is tudható be az intézmény nagyobb elismertsége és létszámnövekedése. 

köszönet érte. A nevelő oktató munka széleskörű kínálata is nyert a szülők körében. Az 

biztos, hogy a beiskolázási projektnek már szeptemberben indulnia kell.  

A versenyeredmények és egyéb külső megmérettetések alapján elmondható, hogy 

nagyobb súllyal kell beindítani a gyermekek nyelvi és egyéb szakirányú felkészítését, 



beleértve az érettségi vizsgákat is. Növelni kell az emelt vizsgák számát, hiszen a figyelem 

most már ebbe az irányba tolódik. Kiemelt feladat legyen a tehetséggondozás. Az 

megnyugtató, hogy a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások széles körben folynak.  

A pedagógusok fejlesztése megfelelő irányba halad, folyamatos a képzéseken 

résztvevő pedagógusok aktív jelenléte. A következő tanévben az OH nagy figyelmet fordít a 

pedagógusok kötelező továbbképzésének teljesítésére. Ez is kiemelt feladat legyen a 

következő időszakban.  

 

A tagóvoda tekintetében: 

 

Nagy öröm, hogy beindulhatott az óvodai nevelés az intézményen belül. A vezető 

óvónő nagy erőbedobással végzi lelkiismeretes munkáját, minek következtében nő az 

elismertsége, így a létszámok is teljesen telítettek. Pedagógus ellátottság megfelelő, a NOKS 

munkaerő is kielégítő. Az új infrastruktúra és az eszköz illetve egyéb felszereltség magas 

szintű munkát eredményezhet, ami meg is valósul. A következő tanévben már három óvodai 

csoporttal működhet a tagintézmény. Kérem, hogy nagyon ügyeljenek az óvoda és az iskola 

szerves együttműködésére, a kontinuitás megvalósulására. A keresztény nevelés alapjait 

rakják le, amit az érettségiig fejleszteni tudnak. Jelen pillanatban minden adottság meg van 

ahhoz, hogy ez meg is valósuljon.  

 

Intézményi szinten elmondható, hogy a vezetők ellenőrzése a pedagógusok körében 

folyamatos, a kapcsolat a fenntartóval megfelelő. Így nem maradnak egyedül a pedagógus 

munkavállalók semmilyen különleges jogrend esetén sem. Köszönöm a helytállást a 

vírushelyzet esetében. Természetesen fel kell készülni, hogy a következő tanévben is lehetnek 

különleges helyzetek, melyek próbára teszik a testület szakmódszertani készségeit és 

képességeit. 

 

 

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.  

 

 

Pécs, 2020. augusztus 31. 

 

 

        Tóth László Ákos 

            Egyházmegyei közoktatási főmunkatárs 

             iktatószám: 737-15/2020 


