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Az intézményi beszámoló alapján megállapítható, hogy négy év elteltével sem 
gazdagodott a hitélet az intézményben. Tudvalévő, hogy a helyi adottságok, szülői 
háttér nagyban meghatározza a gyermekek attitűdjét, de a katolikus nevelés – oktatás 
karakteresebb megjelenítése már nem ódázható tovább. A püspöki biztos atya 
segítségét kell kérni a programok összeállításában és megvalósításában. Persze nagy 
öröm, hogy a tanévzáró szentmisére sok tanuló eljött. Diák és pedagógus lelki napok 
megszervezése, iskolai misék bevezetése, napi reggeli imádkozások bevezetése nagy 
feladat a hitoktatók és a pedagógusok számára. Augusztusban ennek a részletes tervét 
ki kell dolgozni.  
A munkaközösségek a tervezett fő célkitűzéseinek eleget tettek. Sikerrel teljesítették a 
tervezett programjainak nagy részét. Hosszú évek óta már, hogy az emelt szintű ének-
zene oktatás problémájával részletesen foglalkoznak. A sok okból már 
kikristályosodott néhány, mint az, hogy a szülők szemében ez a képzés nem élvez 
olyan nagy érdeklődést, a város összetétele is megváltozott, az iskola belső változásait 
sem lehet figyelmen kívül hagyni, a reklám sem volt teljes értékű, és még 
sorolhatnánk. Nagyobb gondot kell fordítani az óvodákkal való kapcsolattartásra. 
Talán kicsit árnyalja a helyzetet, hogy szeptembertől a szomszédos óvoda az iskola 
tagintézménye lesz. Meg kell keresni az intézmény új identitását.  
 
Fokozott figyelmet kell fordítani a digitális tananyagokkal való megismerkedésre, 
aktív használatára a tanórákon. Nagyobb energiát kell fektetni a munkaközösségeken 
belül, az alsós és felsős tapasztalatok megbeszélésére. 
 
A megvalósult páros és páratlan hét megszervezése talán nagyobb hatékonysággal 
erősíti a 1,5 órás tárgyakat. Nagyon fontos, hogy a szakvéleménnyel rendelkező 
diákok megkapják a szükséges felkészítést, megerősítést. 
Kérem, hogy nagyobb figyelemmel legyenek a tanulói hiányzások terén, különös 
tekintettel az igazolatlan mulasztásokra. A szükséges eljárásrendet kérem végigvinni, 
minden esetben.  
 
Úgy tűnik, hogy a szülők részéről megkapták a katolikus neveléshez a bizalmat, ezt a 
továbbiakban is újra és újra ki kell harcolni.  

Köszönöm az egész éves áldozatos munkájukat és kérem az Isten áldását arra, hogy a 
pedagógiai programban illetve a munkatervben meghatározott feladatokat meg 
tudják valósítani a jövőben is.  
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