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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 igazán megnyugtató, hogy a káplán atya, Kovács József 

atya teljes mértékben bekapcsolódott az intézmény életébe. A hitélet fejlődése így nagyobb 

biztonságban haladhat. Szintén megnyugtató, hogy több személy is segíti a hitre nevelést. A 

megvalósult személyi változások mind előre mozdították az iskola szakmai fejlődését és 

növekedését. Ezek alapján a szakos ellátottság is jó úton halad. A nyugdíjasok pótlására 

igazán alkalmas az egyházmegye ösztöndíj rendszerébe bekapcsolt hallgatók alkalmazása, 

amennyiben ez lehetséges. A személyi feltételek alkalmasak, arra, hogy a jogszabályi 

feltételrendszernek megfeleljünk.  

 

Tárgyi feltételek vonatkozásában elmondható, hogy a garanciális javítások időszakát 

élhették meg az iskolában, óvodában. Ez valóban sok bosszúságot és utánajárást igényelt, 

köszönet érte. Mindent megér az a körülmény, körülmények, melyek ma az intézményt 

jellemzik. Úgy gondolom, hogy minden feltétel adott, hogy minőségi és színvonalas nevelő- 

oktató munka folyjék itt. Az külön öröm, hogy az épületekhez tartozó mindegyik udvar 

rendelkezésre áll teljes mértékben.  

 

A vezetés komoly erőfeszítést végzett annak érdekében, hogy a beiskolázás minél 

szélesebb körben hatásosan megmozgassa a gyermekeket és növekedjék a létszám. Köszönet 

érte. A továbbiakban is kérem, hogy hatékony és széles alapokon nyugvó projektben 

szorgalmazzák a beiskolázás és beóvodázás kérdését. Az óvoda-iskola átmenet sok jó és 

nyitott elemmel bővült. A szakos pedagógusok átlátogatását sok esetben siker koronázza.  

A felzárkóztatás és a fejlesztések, illetve a tehetséggondozás is kiemelt feladata volt az 

év során. E tekintetben érdemes még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a szakmai 

szervezetekkel. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a volt diák gyógyítására ajánlották fel a 

bálból befolyt összeget. Remélem ennek kellő visszhangja is volt a médiában. Fokozottan 

kérem, hogy figyeljenek a média tartalmak megjelenésére és terjesztésére, mind a saját, mind 

az egyházmegye felületére való tekintettel. Az arculattervezés igazán jó irányt vett.  

 

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a város életében egy meghatározó pont az 

intézmény és erős szerepet játszik a kultúra alakításában. Ennek is lehet akár egy kontrollja, 

azok a kérdőívek és visszakérdezések, melyek a karantén idejében születtek. Ez jó irány ezt a 

továbbiakban is szorgalmazni kell.  

A pedagógsok kötelezően előírt képzési tervét idén a Hivatal is ellenőrzi, ennek okán 

jó az előre gondolkodás a pedagógus képzések tekintetében. Örömteli, hogy eddig sok képzést 

látogattak, de ami kénytelen elmaradt, azt a jövőben pótolni szükséges. Kiemelkedően jól 

szervezték meg a munkát mind a különleges jogrend idejében, mind a későbbiekben is, mind 



a pedagógusok, mind a technikai munkatársak esetében is. Különösen igaz ez a 

megnövekedett infrastruktúra vonatkozásában is.  

 

A tagintézmény vonatkozásában: 

 

Mind a karitatív tevékenység, mind a más óvodákkal való szoros együttműködés, 

mind a szülők bevonása sokirányú programba, igen csak megemelte az óvoda nevelési 

hatásfokát és a térségben betöltött szerepét. Az infrastruktúra mindenképp biztosítja, hogy 

maximális teljesítményre legyenek képesek az itt folyó szakmai munka vonatkozásában.  

A személyi, munkaügyi kérdések sajnos sok esetben kényszermegoldásokat szülnek. 

Mindenképp javaslom, hogy kapcsolódjon be az óvoda az egyházmegye ösztöndíj 

programjába és fogadjanak hallgatókat. Bár tudom nem egyszerű a nemzetiségi nevelés miatt, 

de mindenképp orvosolni kell a hiányokat. A lakókörnyezetbe való interaktív tevékenységet 

igen nagy együttműködés jellemzi. Ennek minden bizonnyal meg lesz a gyümölcse. A 

létszámok már ezt jelzik előre. Köszönöm, hogy aktívan kapcsolódott, kapcsolódtak a képzési 

lehetőségekbe, amiket a KAPI, vagy az egyházmegye hirdetett. Kérem, hogy a jövőben is 

előre gondolkodva stratégiai elemeket egyeztetve szervezzék a munkatársak és az óvoda 

tevékenységét. A „Kincses kultúróvoda” program megvalósítása nagy lehetőségeket biztosít, 

persze a sok feladat mellett. Az egyetemi partnerintézményi lét is szintén nagy lehetőségeket 

adhat, amit feltétlen ki kell használni. 

Úgy tűnik, hogy a szülők részéről megkapták a katolikus neveléshez a bizalmat, ezt a 

továbbiakban is újra és újra ki kell harcolni.  

Intézményi szinten a vezetői ellenőrzések és a belső ellenőrzések folyamata a tervek 

szerint halad, kérem, hogy a vírushelyzet okán tapasztalt elmaradásokat ütemezzék be a 

jövőben. Sikerként könyvelhető el a távoktatásban nyújtott nagyfokú alkalmazkodás és 

módszertani váltás. Jó volt látni a nagyfokú empátiát. 

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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