
Mohács: Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 

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. 

 Személyi feltételek kapcsán elmondható, hogy teljes mértékű a szakos ellátottság, bár 

idén is volt szükség óraadói besegítésre, fizikából, angolból és informatikából. Ez kezelhető 

és természetesnek mondható állapot. A feladatellátás a tekintetben is megfelelő, hogy a 

munkatársak jó része részt vett valamilyen továbbképzésen. Különösen nagy jelentősége volt 

az informatikai képzésnek, hiszen ennek rögtön láthattuk a hatását a megváltozott jogrend 

esetében. A szakmai továbbképzés azért is fontos, mert egyrészt a szakmai előmenetel és a 

magas színvonalú képzés előfeltétele, másrészt, pedig ezt fogja az OH ellenőrizni a következő 

tanév során. A pedagógus minősítések egy része sajnos nem valósult meg, ezt a későbbiekben 

remélhetőleg pótolni fogják. A belső ellenőrzés szerves része a vezetői programnak, amit 

folytatni kell a jövőben, az ütemezés szerint. A vezetői ellenőrzések fontos eleme a 

színvonalas munka megteremtésének. Köszönöm ezt.  

 

 Tárgyi feltételek kapcsán elmondható, hogy az egyházmegyei belső pályázaton kívül 

több más forrásra is szert tettek, ami gazdagíthatta az iskolát. Az udvarrendszer felújítása 

komoly előrelépést jelentett, illetve az eszközök fejlesztése meghatározó volt.  

 

Úgy gondolom, minden adott a minőségi munkavégzéshez, ami úgy tűnik meg is 

valósul. A beiskolázási számok is ezt támasztják alá. Ahogy természetesen a tanulmányi 

eredmények stabilitása is ezt erősíti. Különösen komoly jelentősége van a nyelvvizsgára 

jelentkező és ezt megvalósító diákok viszonylagos nagy számának. Ez részben adottsága is a 

nemzetiségi általános iskolának. A továbbiakban is fontos ezt az oldalt erősíteni. A következő 

időszakban is kiemelt jelentősége van a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak és a 

versenyeztetésnek. Mindezek magas színvonala támasztja alá az iskola elismertségét. Komoly 

eredmény, hogy egyre inkább bekapcsolódnak a város kulturális életébe, mind a programok 

által, mind a külső szervezetekkel való együttműködés által. Ezeket a továbbiakban is 

erősíteni kell. A szakmai munka eredményességét van hivatott megerősíteni az intézményközi 

kapcsolatépítés is, a szakmai munkacsoportok közös feladatmegoldása is. A tavasszal 

elmaradt programok bepótlása a következő időszak kiemelt projektje lehet.  

 

Az óvoda tagintézményének közelsége, valamint hasonló profiljának megléte igen jó 

alapot képez a kontinuitás megvalósítására. A szaktanárok átjárása a tagintézménybe 

meghatározó a beiskolázás kapcsán. Nagy öröm, hogy a személyi feltételek megváltozása 

kapcsán megnövekedett a megbeszélések száma a munkatársak között. Létfontosságú a 

párbeszéd a szakmai munka fejlesztésének érdekében. Ennek mindegy vonzata, hogy a 

szakmai szervezetekkel is magasabb szintre emelkedett a párbeszéd. Ezeket alátámasztotta a 

tavalyi évben bevezetett digitális napló az óvodai adminisztrációs rendszerben. Remélhetőleg 



sikeresen folytathatjuk a következő időben is ezeket a megoldásokat, hiszen újabb és újabb 

megoldások sorakoznak fel a digitális OVPED adta módszerekben és alkalmazásokban.  

Azt külön köszönöm, hogy sok erőfeszítést tette annak érdekében, hogy a régi belvárosi, 

elismert óvoda újra visszanyerje a régi fényét. A magas gyermekszámok is ezt bizonyítják. Az 

is meghatározó, hogy az infokommunikációs eszközök segítségével széles körben emelték az 

intézmény elismertségét.  

 

 Az össz intézményi szinten a lelki életről elmondható, hogy növekedett a szentségekre 

való felkészülők száma. Nagyon örülök, hogy az iskolabiztossal szoros és kiegyensúlyozott a 

kapcsolat, munkakapcsolat. A közös misék a közös liturgikus és egyéb egyházi ünnepek mind 

azt erősítik, hogy a családhoz a gyermekeken keresztül tudunk a leghatékonyabban eljutni. A 

pasztoráció kiemelt terepe az oktatási- nevelési intézmény. A stratégiai elemek tudatos építése 

meghozza azt az eredményt, amit elterveztünk Mohács település térségében. Kiemelt 

eredménynek értékelhető, hogy a munkatársak lelki gazdagítása, a lelkigyakorlatok és lelki 

napok sokszínűsége erősíti az identitást és a közösségi élmények a közös célra irányulást. Az 

egyházmegye által nyújtott programokon való aktív részvétel is ezt támasztotta alá. Köszönet 

érte.  

 

A vezetői program tudatos megélése és kiépítése már szemmel is látható eredményeket 

hozott. 

 

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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