
 

 

Rövidített beszámoló a 2014-15. tanévben végzett munkáról: 

 

Intézményünk a Veszprémi Főegyházmegye legnagyobb oktatási intézménye, összetett 
szerkezetű iskola, amely az 1-15. évfolyamokon neveli tanítványait. A tanév során ismételten 
elnyerte az Ökoiskola-címet, továbbra is viseli az Akkreditált Kiváló Tehetségpont-címet, 
valamint ÖSD Nyelvvizsgaközpontot működtet.   

Diákjaink összesített tanulmányi átlaga megegyezik az előző tanévivel: 3,9. A tanulók 
tanulmányi átlaga az általános iskolában és a szakképzésben enyhén csökkent az előző tanévhez 
képest, a gimnáziumi osztályainkban viszont növekedést mutat. 

A legjobb osztályátlagok: 

alsó tagozat:   4.A - 4,77 

felső tagozat:   5.B - 3,84 

gimnázium(alsó középfok): 5.A - 4,8 

8 évf. gimn.:   9.A - 4,18 

4 évf. gimn.:   12.H - 4,09 

szakközépiskola:  12.E - 3,8 

 Külön öröm, hogy két végzős diákunk is a Szemináriumban folytatja tanulmányait. 

DIÁKLÉTSZÁM: 929 fő. 

 Alsó tagozat: 149, felső tagozat: 85, nyolc évfolyamos gimnázium: 199, négy évfolyamos 
gimnázium: 195, szakközépiskola: 95., tótvázsonyi tagiskola: 110 diák. 
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Sikeres pályázatok: 

A Fenntartó Veszprémi Érsekség pályázataként valósult meg a napelemes áramtermelő 
rendszer telepítése. 

NEMZ-TAB-15 „Nemzetiségi táborok 2015. évi költségvetési támogatása”.   

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programja, A-kiírás. 

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3-1-4 .C-14.   

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 
keretében mikrobusz vásárlása. 
 

 

 

 
 

2014. szeptember 29- Köztársaság Kupa Egyéni 
eredmények: 

•  2000 méteren korosztályos I. helyezett 
•  2000 méteren korosztályos I helyezett 
• távolugrás I. helyezett 
• leány magasugrás III. helyezett 
•  leány súlylökés I. helyezett 
• leány súlylökés  I. helyezett 
• súlylökés III. helyezett  
• kislabdahajítás I. helyezett 
•  4x100m futás II. helyezett 
•  fiú súlylökés I. helyezett 

fiú magasugrás III. helyezett 
Iskolánk összesítettben második helyezett lett,  

TEKI TOTÓ – országos matematikai levelező 
verseny: egy arany, három ezüst, nyolc bronz 
minősítés. 

Megyei angol nyelvi szépkiejtési verseny 

2. helyezés, 3. helyezés,  

Nemzetközi FOX versenyen 21 fő vett részt 

Országh-verseny, országos szótárhasználattal 
kapcsolatos verseny 10 csapat vett részt 

Országos Angol Nyelvi Versenyen (OÁTV) 6 fő 
vett részt 

 
 2014. szeptember 7-én Varsóban ia IX. Nemzetközi 
Gyermek Atlétikai Versenyen, 1000 méteren ezüst érem.  

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei fordulóján 
gimnázium kategóriában I. helyezett lett a  7.A osztály csapata és 
a 8.A osztály fiúcsapata, a 8. A osztály lánycsapata II. helyezett 
lett. 

Tenisz-Országos Bajnokság egyéniben és párosban 
(összesen 16 versenyen), ezeken 
- 13 első 
- 4 második 
- 5 harmadik helyezés. 

A "REGÖSÖK HÚRJÁN" vers- és prózamondó verseny 
országos gáláján. arany minősítés.  

Hriszto Botev Általános Iskolában a Szép Magyar Beszéd 
verseny II. (területi). A 7-8. osztályosoknál  1. helyezés. 

Szép magyar beszéd közeti és területi forduló:  I. helyezés 

 Az Országos Fedettpályás Atlétikai Versenyen  
aranyérem  2000m-es síkfutásban, valamint 600m-es 
síkfutásban. 

A megyei diákolimpián atlétikában 2. helyezés.  

Baján a III. Béla Gimnáziumban a Humán és 
Társadalomtudományi Tematikus Konferencián.  "Luca 
napján, kékfestő ruhában, disznósajtot edve, avagy a fordítás nehézségei" 
címmel tartott előadás továbbjutott az országos döntőbe 

Diákolimpián Mezei-futás-fiú kategóriában országos 8. 
helyezés. 

Az Országos Angol Nyelvi versenyen (OÁTV) tanulónk 
bejutott az áprilisi megyei fordulóra. 

Diákolimpián a kézilabda leánycsapat III. 
korcsoport I. helyezett, II. korcsoport III. 
helyezett. 

Simonyi országos helyesírási verseny: A megyei fordulóra 
három diákunk került be: 5. , 6., és 14. helyezés 

A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Általános Iskola 

sport- és tanulmányi versenyeredményei a 2014/2015. tanévben 
( A felsorolásban a helyi és városi versenyek eredményeit terjedelmi okok miatt nem tüntettük fel.)  



Diákolimpián kalapácsvetésben országos 2. 

helyezés, az Ifi válogatott utánpótlás kerettagság.  

Balatonbogláron a Kazinczy verseny dunántúli döntőjén . 
Kazinczy-jelvény arany fokozata. 

ESDU Táncvilágbajnokság Porec: 1. helyezés XVI. Rajeczky Benjamin Ének-verseny   - 3 ezüst, 2 bronz 
minősítés    

Vidékbajnokság Úszóverseny 3. helyezés. Pesti Magyar Színház versíró pályázatán  1. helyezés..  

Öveges Kupa, kosárlabda bajnokság: mind a fiúk 

mind a lányok 1. helyezést értek el 

A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny megyei 
fordulóján megyei II. (80 pont) és megyei III. helyezés (66 
pont.). 

A Veszprém Megyei Sakk Diákolimpián 4. 
helyezés.  

Elsősegélynyújtó verseny: Megyei I. hely, Országos 17. hely.  

BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 
"Tudásbajnokság" megyei 1. és országos 15. hely. 

Katolikus Általános Iskolák Takáts Sándor Országos 
Történelmi Verseny: A 8. A osztály csapata a döntőben, a II. 
helyet szerezte meg. 

Lóczy Lajos Középiskolai Földrajzverseny 
országos döntő: 1. és 19. hely. 

VI. Békefi Antal népzenei versenyen. szólóban kiemelt 
arany minősítés, duóban  arany minősítés, valamint 
Padányi Népdalkör (5.A és 8.A leány énekkarosai) - 
népdalkórus - arany minősítés 

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan 
Versenyen megyei 2. és 3. helyezés. 

XVIII. Országos Egészségügyi és Szociális 
Tudományos Diákkonferencia, melyre 11.E 
osztályos tanulóink sikerrel pályáztak MATEKGURU: országos 2. és 8. helyezés. 

 "Tökéletességre törekedve" c. pályamunkájukkal.  Országos logika verseny, Győr: országos 4. és 11. helyezés. 

Szent Imre díj kitüntetésben részesült két 
tanulónk. 

 

Bendegúz Tudásbajnokság: 1. helyezés történelemből és 
biológiából,  2. helyezés magyar irodalomból, 3. helyezés 
magyar nyelvtanból, 3. helyezés matematikából.  

Brusznyai-Díj kitüntetésben részesült egy 
tanulónk. 

A Nyakas János megyei szavalóversenyen 3. 
helyezés 

Megyei SUDOKU VERSENY:  4.helyezés. 

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 
levelező versenyén: 2. évfolyam: matematika – 
arany fokozat, matematika, környezetismeret – 
arany fokozat, 3. évvfolyam: matematika, 
környezetismeret – bronz fokozat, 
környezetismeret – ezüst fokozat, irodalom, 
szövegértés – arany fokozat, 4. évfolyam:  
irodalom, szövegértés –ezüst és      bronz fokozat 

Szent Márton-napi  egyházmegyei szavalóversenyen 1. 
és 2. helyezés.  

Járási szavalóverseny Márkón.: a IV. kategóriában III. 
helyezés és egy különdíj. 

- Implom József helyesírási verseny megyei 
fordulóján 5. helyezés.  

 

A Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolájának eredményei: 
Mayer András 2. osztályos tanuló a Tudásbajnokság országos tanulmányi versenyen 
szövegértésből megyei 1. és országos 14. helyezés, 

Straszner Botond 2. oszt. tanuló ugyanezen a versenyen matematikából megyei 18. helyezés, 
Strenner Márton 3. oszt. tanuló a Padányis iskolai szavalóversenyen 1. helyezést kapott, az 
egyházmegyei szavalóversenyen különdíjjal jutalmazták szép versmondását. 


