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Fenntartói értékelés 

a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gimnázium 

(Szeged, Osztrovszky u. 1.) 

2016/2017-es tanévi munkájáról 
 

 

Trócsányi Anna, az intézmény igazgatója által készített éves beszámoló alapján megállapítom, 

hogy az intézmény az elmúlt tanévben a fenntartó elvárásainak megfelelően működött.  

 

Az iskola igazgatója megfelelően gondoskodott a gyermek- és tanulólétszámnak, valamint a 

sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók magas számának megfelelő számú és végzettségű 

pedagógus és segítő biztosításáról. A pedagógusok ebben a tanévben is magas szintű 

szaktudással és nagy elhivatottsággal végezték feladataikat, az éves munkaterv és pedagógiai 

program szerint. A szakközépiskolai és a speciális szakiskolai oktatás megszüntetése után a 

gimnáziumi oktatás kiterjesztése és fejlesztése különösen sikeresnek mondható. Ezzel 

párhuzamosan az óvodai és az általános iskolai létszám dinamikus növekedése is pozitív 

változásként értékelhető.  

 

A pedagógusok munkáját nagymértékben segítő munkaközösségi struktúra jól működik, a 

munkaközösségek jól és összehangoltan végzik a feladataikat. Az intézmény megfelelő 

beiskolázási tervvel rendelkezik, a dolgozók továbbképzése terv szerint történik. A kötelező 

továbbképzéseken túlmenően a pedagógusok, gyógypedagógusok és segítők önképzéssel is 

folyamatosan fejlesztik tudásukat. A pedagógusok részére szervezett, csoportos 

személyiségfejlesztő tréning hatása jól érzékelhető a napi munka során.  

 

Az intézmény technikai felszereltsége megfelelő, a szűkös anyagi lehetőségek ellenére 

folyamatosan bővül, ami részben a szülők és pedagógusok kreativitásának és segítő 

hozzáállásának is köszönhető. Gratulálok az iskolarádió működéséhez, valamint az osztály 

termekben és a folyosókon látható, folyamatosan megújuló dekorációkhoz. .  

 

Az intézmény a lakosság körében egyre ismertebb, népszerűsége hozzájárulhat a létszám további 

növekedéséhez. A város különböző szervezeteivel ápolt jó kapcsolat pedig szamtalan lehetőséget 

hordoz a további fejlődésre és kibontakozásra.  

 

Köszönöm az intézményvezetőnek, a nevelőtestület tagjainak és valamennyi dolgozónak a 

2016/17-es tanévben végzett munkáját, az elért eredményekhez gratulálok, további sikereket, jó 

munkát és kitartást kívánok.    

 

Budapest, 2017. augusztus 21. 

 Dr Iványi Gábor 
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