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tanév végi beszámoló

Készítette: Eveli Péter intézményvezető



Szakrális küldetésünk van

„Mutasd magad olyannak 
amilyen vagy,

és legyél olyan, 
amilyennek mutatod 
magad!”

(Ward Mária)

„Több nem is kell
Csak ne felejts élni
Több nem is kell
Csak tudj még remélni

Őrizd ami csak a tiéd
Soha ne engedj, ha túl 
nagy a tét
Több nem is kell
De ha te nem véded senki 
se védi”

(Ákos: Több nem is kell)
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Személyi feltételek 2022.06.15.

Betöltött álláshely: 58
• ebből: 42 pedagógus
Vezető: 5 fő
Részmunkaidős: 3 fő
Pedagógiai munkát segítő: 5 fő
Technikai dolgozó: 13 fő
A tanév folyamán távozott: 1 ügyintéző, 1 takarító
Érkezett: 1 takarító (Kovács Lászlóné), 1 

karbantartó-udvaros (Laki Sándor)
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Személyi feltételek alakulása

• A félévben távol voltak:

Vajda Katinka GYES

Jáger-Németh Csilla GYES

Farkas Tímea GYES

• Feladatellátatlanság nem merült fel.
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Tanulói létszám 2022.06.15. 

• Alsó: 205 fő

• Felső: 184 fő

• Összesen: 389 fő

• AMI: 246 fő

• Nagycsaládos: 144 fő 
(37%)

• SNI: 20 fő (5%)

• BTMN: 38 fő (10%)

• Jogviszonya szünetel: 2 fő

• Egyéni munkarend: 3 fő
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Hitélet

• NEK, Forráspont részvétel
• Egymillió gyermek imádkozza a 

rózsafűzért
• Angyalbatyu
• Adventi gyertyagyújtás
• Havi szentmisék / 

istentiszteletek és lelki 
töltések

• Szentségekre készítés
• Tanulói, tanári lelki nap
• Karácsonyi ünnepi műsor
• Tematikus faliújság
• Hálaláda, hétkezdő percek

6



NEK 2022
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Hitélet
• Felkészítés elsőáldozásra, 

bérmálkozásra.
• Bekapcsolódtunk a Pécsi Egyházmegye 

4 fordulós és a Veszprémi Egyházmegye 
2 fordulós online hittan versenyébe. 

• Tavasszal kerékpáros zarándoklatot
szerveztünk Litérre, Bódi Mária 
Magdolna emlékmiséjére.

• Húsvét előtt pedig a diákok lelkinapján 
túl a pedagógusoknak gyalogos 
zarándoklatot szerveztünk 
Veszprémfajszra.

• Nagyböjtben megtartottuk a 
hagyománnyá vált Családok 
keresztútját a Regina Mundiban.

• Bekapcsolódtunk a szinódusi folyamat 
egyházmegyei szakaszába.

• Részt vettünk a Gizella-napi szentmisén 
és a kapcsolódó ifjúsági programokon.
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Jó tanulmányi átlagok

• Alsós átlag:

4,65 (4,59 – 2021-ben)

• Felsős átlag:

4,2 (4,2 – 2021-ben)

• Iskolai átlag:

4,44 (4,42 – 2021-ben)

• 90 kitűnő

• 5 elégtelen
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Elégtelenek száma

• Alsóban: 1 fő (2.c) 

• Felsőben: 4 fő 

1 fő (5.a)

1 fő (7.a)

2 fő (7.b)
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A tanulói hiányzások mennyisége

• 97,9 óra/fő alsóban 

• 81,7 óra/fő felsőben

Ennek oka: az idei tanévben jóval számosabb 
covid megbetegedés.
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Osztályok sorrendje tanulmányi átlag alapján 

• Átlag felett alsóban: 4,8 – 2.b, 2.c

• Átlag alatt alsóban: 4.b - 4,45

• Átlag felett felsőben: 4,7 – 5.b

• Átlag alatt felsőben: 4,0 - 8.b
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A legjobb tantárgyi eredmények alsóban

• Magyar irodalom: 4,65 – 3.a

• Magyar nyelv: 4,6 – 2.b

• Angol: 4,7 – 2.a

• Német: 5,0 – 2. évf.

• Környezetismeret: 4,7 – 3.a

• Matematika: 4,7 – 2.a,b

• Hittan: 5,0 – 3.b
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A legjobb tantárgyi eredmények felsőben

• Magyar irodalom: 4,7 –
5.b

• Magyar nyelv: 4,7 – 5.b

• Angol: 4,7 – 5.b, 7.a

• Német: 4,5 – 5.b

• Történelem: 4,6 – 5.b

• Matematika: 4,3 – 7.a

• Informatika: 4,8 – 5.b, 
6.b, 7.a

• Hittan: 4,8 – 5.b

• Földrajz: 4,4 – 7.a

• Biológia: 4,4 – 7.a

• Fizika: 4,2 – 7.a

• Kémia: 4,6 – 7.a
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Dicséretek

 Alsóban:
• Osztályfőnöki: 326
• Igazgatói: 8
• Nev.test.: 2

 Felsőben:
• Osztályfőnöki: 201
• Igazgatói: 22
• Nev.test.: 2

• Tanulmányi dicséretben részesült: 
• alsóban 61 tanuló
• felsőben 29 tanuló
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Fegyelmi helyzet

Alsóban:

• Osztályfőnöki: 34

Felsőben:

• Osztályfőnöki: 68

• Igazgatói: 1
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A tanulmányi munka értékelése:
emberé a munka, Istené a dicsőség

• Az iskolai átlag (4,44)
• A legalacsonyabb érték a 8.b átlaga (4,0).
• Alsóban a 2.a,b 4,8, míg felsőben az 5.b 4,7 átlaga a legjobb 

teljesítmény.
• Alsóban minden tantárgy eredménye 4,3, felsőben 3,8 felett 

van.
• Nyolcadikos tanulóink félévi jegyeiknek megfelelően álltak 

helyt a középiskolai felvételi vizsgán.
• Tanulóink fele gimnáziumban, fele technikumban tanul 

tovább, mindössze 3 tanuló folytatja szakképző iskolában 
• Volt nyolcadikosaink pedig megtartották, vagy javították 

általános iskolai jegyeiket középiskolai tanulmányaik során.
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Beiskolázási feladatok

• Az első, művészetoktatást népszerűsítő interaktív mesejátékot 
októberben sikerült megrendeznünk óriási érdeklődés mellett. 
Közel 70 iskolába készülő óvodás lehetett részese a tartalmas 
programnak.

• Útjára indítottuk 8. alkalommal a Természetismereti levelezős 
versenyünket, ami egyre népszerűbb. A 2 fordulóból álló levelezős 
feladatlapot közel 250 ovis töltötte ki. Minden résztvevő gyermek 
tárgyjutalmat kap részvételéért, az óvodákat pedig értékteremtő 
ajándékkal motiváljuk a népes részvételért. 

• Mindehhez 16 szponzor járult hozzá: mint a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park, Bakonyerdő Zrt., Balaton Ré-Busz 98 Kft., Verga
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., HARIBO Hungária Kft., stb. 

• A verseny fővédnöke Ovádi Péter országgyűlési képviselő volt.
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Beiskolázási feladatok

• Elkészült az iskolánkat bemutató „virtuális séta”, ami nagy 
sikert aratott a szülők körében. 

• A veszélyhelyzet miatt elmaradt az iskolabemutató 
tájékoztató: helyette online formában pótoltuk a 
rendezvényt az előre regisztrált szülők számára. 

• A márciusi tanoda viszont már a hagyományos jelenléti 
formában zajlott, ahol szintén nagy volt az érdeklődés: két 
csoportban, 2-2- tanító foglalkozott az óvodásokkal az 
iskola-előkészítő foglalkozáson. 

• A beiskolázási program kitartó munkájának és az aktuális 
„helyzet” konstruktív megoldásainak is köszönhető, hogy 
két jó létszámú első osztállyal kezdhetjük meg a következő 
tanévet.
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Gyermek- és ifjúságvédelem

• Felelősök: Hudra Nikoletta, Imréné Paál Virág
• Veszélyeztetett, 2H, 3H tanuló nincs
• Családgondozás 3 esetben
• A Karitász 5 családot támogatott
• Az év folyamanán három jelzést küldtünk a 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Központnak.
• Igazolatlan mulasztás nem történt.
• Fegyelmi tárgyalásra nem került sor.
• Jó az együttműködés: a gyermekvédelmi felelős, a 

kollégák, a családok, a diákok, és a jelzőrendszer tagjai 
között.
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Az óralátogatások tapasztalatai

• Az újonnan érkezett, ill. minősítés előtt álló pedagógusok óráit 
igyekeztünk első sorban látogatni.

• Többségében jól felépített, probléma alapú feladatokkal színesített 
tanórákat láttunk. 

• A kollégák alapos és korszerű módszertani tudással rendelkeznek.
• Az óralátogatásoknál előfordult negatív tapasztalat a fegyelmezési 

problémákból adódott, ill. a tanulásszervezési eljárások nem 
minden esetben alkalmazkodtak az adott korosztályhoz.

• Az IKT eszközöket lehetőség szerint beépítették a tanórába. 
• Szinte minden alkalommal megtapasztaltuk a keresztény 

szellemiségből fakadó elfogadó, pozitív megerősítésen alapuló, 
motiváló módszereket.
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Az óralátogatások tapasztalatai

• Felkészültséggel és változatos feladat- és munkaformákkal 
találkoztunk. 

• Minden órán pozitív tapasztalatokat szereztünk.
• A tanórák menete, tematikája és vezetése a nevelés-oktatási 

céloknak megfelelően zajlott.
• A kollégák magas színvonalú, a diákok számára érdekes, hasznos 

tudást adnak.
• A kollégák szakmailag jól felkészültek. Pedagógiai szempontból is 

kiváló munkát végeznek. 
• Az osztályfőnökök minden esetben jól felkészültek voltak. Nagy 

hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, a periférián lévő gyerekek 
bevonására.

• Foglalkoznak az aktuális problémákkal, programokkal.
• A tanmenetnek megfelelő volt a témaválasztásuk.
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Országos versenyeredmények

• Medve Matek 3. helyezett: Polányi Levente, Németh 
Mátyás, Mogyorósi Barnabás 6.b (felkészítő: Jávorka Tünde)

• Országos netes hittanverseny: 1. Gelléri Gábor, 2. Szücs 
Emese (Imréné Paál Virág, Kissné Cservenyák Judit)

• Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny: Gelléri 
Gábor (Szauer Istvánné)

• Harmatcsepp levelezős tanulmányi verseny: Csapó Lili 1. 
helyezés (dr. Mohosné Danyi Eszter)

• Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny országos 1. helyezés
• Tóth Ferenc Országos Koreográfia Verseny országos döntő
• Húzd keresztül!” regionális néptánc fesztivál (3-4. o.): arany 

minősítés
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Országos sport eredmények

• Országos diákolimpián 

• Petanque: IV. kcs. I. helyezést ért el csapatunk  
(Muraközy Imre, Ruzsovits Áron és Kusnyir Ádám)

• Mezei futás: az országos döntőbe jutott 
Kerékgyártó Zsófia (8.b) és Gaschler Janka (5.b).

• Tájfutás: Gaschler Janka (5.b) az országos 
döntőben 2. és 3. helyezést ért el.

• Magyar Kat. Vívóbajnokság : Varga Lara 1. , Varga 
Milán 2. helyezés
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Pedagógus önértékelés

• Kohnné Ambrusz Éva,

• Vati Gergő,

• Alföldi Eszter,

• Boa-Takács Fanni,

• Hajdu Viktória,

• Tóth Zsuzsa,

• Vastag Richárd,

• Vetzl-Szerencsi Noémi
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Minősítés, tanfelügyelet

• Ped. I. fokozatba lépett:

Vetzl-Szerencsi Noémi, Nyőgér József

• Mesterpedagógus fokozatba lépett:

Nagy Marianna

• Sikeresen minősült Ped. II. fokozatra: Vati Gergő

Ebben a tanévben 1 vezetői tanfelügyeletre került 
sor: Nagy Marianna művészeti intézményegység-
vezető esetében.
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Az éves munkatervben vállaltak 
teljesülése

• Rendszeres kapcsolattartás iskolánk lelki igazgatójával.
• Az új NAT bevezetése a 2., 6. évfolyamon.
• Az iskolai keresztény lelkiség szélesítése és mélyítése.
• Középtávú fejlesztési terv készült.
• Új SZMSZ készült. Véleményezés alatt a Házirend.
• A Ped. Program frissítését a következő tanév 

indulásával tervezzük.
• Az EFOP Digitális Környezet pályázat december 31-ével 

zárult. Októberben az 5-6. osztályosoknak, 
novemberben a 7-8. osztályosoknak tartottunk szakmai 
napot, tartalmas programmal.
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Az éves munkatervben vállaltak 
teljesülése

 Rendszeres kapcsolattarás az Érsekséggel
 Min. heti kapcsolattartás a lelki igazgatóval
 NEK részvétel
 Részvétel az egyházmegyei programokon
 Új NAT 2., 6. évf.
 Szülői támogatás
 A cserkészek támogatása
 LEP programok
 Lengyel kapcsolat
 Határtalanul
 Beiskolázási programok
 Tehetséggondozás, felzárkóztatás
 Felvételi előkészítő
 Szakkörök, sportkörök
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Iskolai ünnepeinket a néptáncosok és a 
harangosok színesítették
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A lengyel-magyar együttműködés 
megújítása, és Dwa Bratanki pályázat
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Gizella-napok 2022
Szent Imre-

és Gizella-díj
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A tárgyi feltételek alakulása
(felújítások, beszerzések)

• 19 db. laptop beszerzése a Kollégáknak.
• 28 db. fülhallgató beszerzése a tanulóknak.
• Az alsós termekbe kulturált papírtörlő tartók és parafa táblák 

kerültek.
• A felújított udvarba került egy ping-pong asztal, és egy 

lábtenisz asztal.
• A krétás táblák felülete új festék réteget kapott.
• Kisméretű focikapuk készültek és kerültek kihelyezésre az 

udvarban.
• A kisépület focipályája labdafogó hálót kapott.
• Többszöri leállás után cserére szorult a kisépületi gázkazán 

hőcserélője. Új gázkazán is beszerzésre került. Felszerelését a 
nyári szünetben, a rendszer tisztítását követően tervezzük.
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A tárgyi feltételek alakulása
(felújítások, beszerzések)

• Karbantartásra került a tornacsarnok mennyezeti 
fűtésrendszere.

• Több ponton szükség volt a tornacsarnok 
szigetelésének megerősítésére, beázás okán.

• Elkészült az étkezőnél előírt füstzáró ajtó.
• Érintésvédelmi felülvizsgálat, és hálózati javítások 

történtek.
• A tanulói WC-kben meleg víz biztosítása.
• Az új udvarokban a szennyvízcsövek összekötése.
• Iskolai honlap megújítása.
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További megoldások

Várható nyári munkák:

• megújuló hangosítás,

• a füstelvezető rendszer kiépítésének 
befejezése,

• lomtalanítás,

• gázkazáncsere és rendszertisztítás a 
kisépületben.

• Karbantartási munkák.
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Köszönöm a tanév munkáját!
Igazi csapatmunka volt

Jézus Krisztus csapatában
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„Óh, végbelieknek, ifjú 
vitézeknek dicséretes serege,

Kiknek ez világon szerte 
szerént vagyon mindeneknél 
jó neve,

Mint sok fát gyümölccsel,

sok jó szerencsékkel áldjon 
Isten mezőkbe!”

(Balassi Bálint: Egy 
katonaének)


