
Siklós: Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés e), h) 

pontja, valamint a 85.§ (3) bekezdése alapján a 2019/20 –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 kapcsán elmondható, hogy a tartósan távollévők miatt, 

részmunkaidősek és óraadók egészítik ki a testületet. Az új kollégák beilleszkedését kérem 

segítsék a továbbiakban is, ahogy eddig tették. Örülök, hogy a minősített pedagógusok száma 

megemelkedett. Nagyon fontos, hogy a nevelő-oktató munkát segítők közül került ki az 

ifjúságvédelemmel behatóan foglalkozó munkatárs. A technikai dolgozókkal történő sikeres 

együttműködés is kulcsa az intézmény eredményes és összehangolt tevékenységének.  

 

 A tárgyi feltételek kapcsán megállapítható, hogy az infrastruktúra kihasználtsága 80%-

os. Így minden funkcióra meg van a helység. A tornaterem felújítását követően a gyermekek 

fizikai állapotának fejlődése már nem ütközik akadályokba. A későbbiekben megkeressük a 

módját, hogy a külsőleg megújult épületegyüttes belülről is biztonságos és esztétikus legyen. 

Addig is a belső pályázatból kellene a szükséges munkákat elvégezni. Az egyházmegyén 

belüli kapcsolatok lehetőséget adnak, hogy az eszközök megújuljanak, kibővüljenek. Az IT 

eszközpark fejlesztése szintén folyamatos és komoly gondot kell rá fordítani, hiszen a tavaszi 

események is, illetve a várható vírushelyzet megköveteli, hogy a távoktatás biztonságosan 

megoldható legyen. Ezúton is nagyon köszönöm a következetes és körültekintő munkát, amit 

a pandémia idején végeztek.  

 

 A nevelő – oktató munka vonatkozásában kiemelendő, hogy a hitélet méginkább 

megújulhatott, a kápolna forgalomba helyezésével. A folyamatos képzések és fejlesztések a 

kompetenciák, elsősorban a módszertan tekintetében egy igazán határozott irányt mutatnak. 

Azok a képzések, amik ugyan be voltak tervezve, de a tavaszi időszakban elmaradt, azokat 

folyamatosan és tervezve be kell pótolni.  

 

Nagy öröm, hogy az utóbbi időben elmondható, hogy javult az intézmény légköre, 

gyermekközpontúsága a széleskörű tanórán kívüli tevékenységek okán. Komoly erűvel kell 

megújítani a korábban elkezdett családi kapcsolatok bővítését, látogatásokat, családi napokat, 

stb. hiszen úgy tűnik, erre komoly igény is mutatkozik.  

 

A nevelési – oktatási feladatok között kiemelt szerepet kell kapnia a továbbiakban is a 

felzárkóztatásnak, a fejlesztéseknek, a lemorzsolódás elleni tevékenységnek. Az igen 

dicséretes, hogy az OH külön kiemelte az intézmény hozzáadott értékének magas színvonalát, 

a hátránykompenzáció tekintetében. Kérem, hogy ezt az irányt megtartva harcoljanak a 

jövőben is.  

 



Továbbá kiemelt feladatnak kell tekinteni a beiskolázás projektjét. Ezt nem csak egy adott 

időre kell összpontosítani, hanem egész éves feladatnak kell beállítani. A létszámcsökkenést 

szükséges megállítani. Akár a családlátogatások, akár a közösségi programok, az 

óvodalátogatások és minden hasonló program megszervezése növelheti az intézmény 

megismerését, elismertségét. Kérem tegyen meg mindent ennek érdekében. Az már egy jó 

mutató, hogy több gyermek iratkozott be elsőbe, mint ahány nyolcadikos elballagott. 

Kiemelten kell figyelni az oldalági beiskolázásokra is. Erősen nyitott szemekkel kell járni.  

 

A belső ellenőrzések, valamint a BECS működésének folytatólagosságát biztosítani kell a 

jövőben is, fokozott mértékben. Az óralátogatásokat követően nagyon meghatározó és 

eredményes a közvetlen és részletes megbeszélés, kiértékelés. Ezzel a minősítési folyamatot is 

elősegítik. Az ellenőrzési folyamatba mindenképp be kell kapcsolni a helyettesen kívül a 

munkaközösség vezetőket is. A feladat megosztása meghatározó.  

 

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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