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Az intézmény 2016/17-es tevékenységéből megállapítható, hogy pedagógus 

létszámváltozás nem történt. A teljes szakos ellátottság biztosított.  

Az egyik legfontosabb változás, hogy a püspöki biztos személye megváltozott. 

Nagyon bízunk abban, hogy Hamzau Relu atya tevékenysége még inkább 

kiegyensúlyozottá teszi mind az iskola, óvoda, mind a plébánia között munkát. 

Reménykedünk abban is, hogy a tanulóifjúság lelki élete még inkább felpezsdül.  

 

 Az elmúlt tanév úgy zajlott le, hogy bővült az intézmény egy óvodával, mint 

tagintézménnyel. Ez a strukturális változás komoly összehangoló tevékenységet 

követelt a vezetői munkatársaktól. Továbbá a közelgő infrastrukturális fejlesztések 

sok egyeztetéssel, különbféle új kapcsolatfelvétellel társultak. Ezen területeken még 

sok tennivaló akad.  

A hitéletben és a diákok kulturális életében is összehangoló tevékenység szükséges.  

 

 Sajnálattal szembesült a fenntartó azzal a ténnyel, hogy a tanulócsoportok 

száma immáron második éve csökkenést mutat. Sajnos a létszám csökkenése alapító 

okirat módosítást is megkívánt. Úgy gondolom, fontos tovább gondolni az intézmény 

profiljának további alakítását, változtatását. A zenei képzés részleges megtartása 

mellett, fel kell mérni a szülői igényeket és elvárásokat, majd ezek fényében kell a 

karakteres változtatásokat megvalósítani. Mindent meg kell tenni annak érdekében, 

hogy a létszámok pozitív irányba mozduljanak el.  

Az igen dicséretes, hogy a fejlesztő foglalkozások jó iramban, és ütemben, 

hathatósan megvalósulnak, de a tehetséggondozás már az új struktúra irányába kell, 

hogy mutasson. Nagy öröm, hogy kihasználtak minden lehetőséget a 

pedagógusképzések, továbbképzések területén, ezt a jövőben is folytatni kell. Szintén 

bíztató a hitéleti változások iránya, amit még a plébános atya személye is megerősít. A 

diákmisék, a lelki napok, szülői katekézisek megjelenése azt mutatja, hogy a katolikus 

értéktár tartalmi követelménye előremutatóan megjelenek a napi rutinban és a 

programokban, hiszen ez egy kiemelt feladata volt a tanévnek. A versenyeredmények 

is gondos felkészülést mutatnak, különösen a Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 

tekintetében.  

Az óvodában pozitív elmozdulást mutatott a német nemzetiségi nevelés 

elindítása. Annak érdekében, hogy az óvoda tehetség-ponttá váljék, még néhány ilyen 

és ehhez hasonló fontos pillért kell létrehozni. A beóvodázás azt jelzi, hogy sikerül 

talán megfordítani a tendenciát, és több óvodás kerül be az intézménybe. Az 

infrastrukturális fejlesztések remélhetőleg ezt alátámasztják majd. Mindezeket 

megerősítve kell tovább fejleszteni az óvodapedagógusok hitéletben való jártasságát, 

melyhez az egyházmegye sok képzést ajánl és biztosít. Természetesen ezek szerint 

változik a képzések iránya is.  

 



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 az 

eltervezett feladatokat, melyeket a pedagógiai programban illetve a munkatervben 

meghatároznak azt meg tudják valósítani a jövőben is.  
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