
 

 

Rövidített beszámoló a 2016-17. tanévben végzett munkáról: 

Intézményünk a Veszprémi Főegyházmegye legnagyobb oktatási intézménye, összetett szerkezetű iskola, 
amely az 1-15. évfolyamokon neveli és oktatja tanítványait. Viseli az Ökoiskola-címet, továbbá az Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont-címet egyaránt.  

ÖSD Nyelvvizsgaközpontot (német nyelv közép- és felsőfokú vizsgaszervezés) működtet, valamint 
DEXAM-típusú angol nyelvvizsgák lebonyolításához biztosít helyszínt.   

Diákjaink összesített tanulmányi átlaga továbbra is javuló tendenciát mutat, a tanév végén: 4,1.  

Intézményünkben digitális könyvtári nyilvántartó rendszert (melynek segítségével a kollégák, diákok 
és az érdeklődők honlapunkon keresztül böngészhetik az iskolai könyvtár teljes állományát), valamint digitális 
naplót vezettünk be, mely segítségével a szülők és diákok az interneten keresztül naprakészen követhetik 
tanulóink előmenetelét, bármely pedagógusunkkal közvetlen kapcsolatba léphetnek. 

A legjobb osztályátlagok: 

alsó tagozat:   2.A - 4,94 
felső tagozat:   5.B - 4,03 
gimnázium(alsó középfok): 5.A - 4,62 
8 évf. gimn.:   9. A - 4,08 
4 évf. gimn.:   12. H - 4,06 
szakközépiskola:  11.E - 3,9 
DIÁKLÉTSZÁM:  Padányi 1-12. évfolyamok: 736 fő, tagintézmény: 106 fő, felnőttképzés: 82 fő 

PÁLYÁZATOK, BERUHÁZÁSOK: 

Újabb tíz tantermünket szereltük fel digitális táblával a meglévő 22 mellé, új fénymásológépeket vettünk 
használatba, elkészült az udvar és a sportpálya közvilágítása. 

Öt pályázatunkból eddig kettő volt sikeres, három még elbírálás alatt van.  
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Diákolimpiák országos eredményei: 

Atlétika 

 IV. kcs lány atlétika csapat VII.hely 

 X. hely 800 m és VI.hely 1500 m 

 XII.hely 100 msíkfutás 

 V.hely 

Karate 

 I. hely 

Mezei futás 

 VI.hely 

 V.hely 

Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő 

 IV. kcs II. hely 

 Strandkézilabda I. hely 

Fallabda 

  (5.A.) fallabda országos diákbajnokság U13-as korcsoport I. helyezés, 

Országos utánpótlás ranglista verseny Squash U13-as korcsoportban I. hely,  
Utánpótlás országos Squash Bajnokság U13-as korsztályban I. hely 

Vívás 

 10. G. osztályos tanuló diákolimpia országos döntő párbajtőrvívásban III. hely 

Strandröplabda Országos Döntő 

 V. korcsoport, nyílt kategóriájában III. hely 

Rock and roll 

 11.R osztályos tanulója és Csomai Bettina  országos I hely.  

Versenyeredmények: 

Balett 

 5.A tanulónk II. helyezést ért el a VI. Országos Klasszikus Balett versenyen  

 

Verseny Eredmény 

Bem J. megyei matematika verseny 1. 

Bem J. megyei matematika verseny 10. 

Pápai szövegértési verseny 1. 

Főegyházmegyei szavalóverseny 3. 

Főegyházmegyei szavalóverseny különdíj 

Iskolai szavalóverseny 1. 

Iskolai szavalóverseny 1. 

Iskolai szavalóverseny 2. 



Iskolai szavalóverseny 2. 

Iskolai szavalóverseny 3. 

Iskolai szavalóverseny 3. 

Iskolai szavalóverseny különdíj 

Iskolai szavalóverseny különdíj 

Járási költészeti szavalóverseny, Márkó 1. 

Járási költészeti szavalóverseny, Márkó 2. 

Városi logikaverseny 1. 

Városi logikaverseny 2. 

Városi logikaverseny 4. 

Városi népdaléneklési verseny 3. 

Városi népdaléneklési verseny különdíj 

Országos sakk diákolimpia 16. 

Megyei sakk diákolimpia 1. 

Megyei sakk diákolimpia 3. 

Veszprémi Érsekség Szent Imre oklevél  

Veszprémi Érsekség Szent Imre oklevél  

Megyei sakk diákolimpia 4. 

KPSZTI Szent László év alkalmából rendezett énekverseny, országos döntő 10 legjobb közé jutott 

Kézilabda – Balázs Kupa, Győr 4. 

Kézilabda U9 több országos tornán dobogós 
helyezéseket értek el 

Országos logika verseny 9. 

Katolikus Iskolák Dugonics András mat. verseny országos döntő 11. 

Országos logika verseny 13. 

Megyei logika verseny 3. 

Megyei logika verseny 5. 

Megyei logika verseny 6. 

Bem megyei matematika verseny 4. 

Matekguru Kárpát-medencei csapatverseny, országos döntő 2. 

Matekguru Kárpát-medencei csapatverseny, országos döntő 8. 

Szép magyar beszéd szépkiejtési verseny megyei 1. hely 

"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny megyei 2. hely 

"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny megyei 4. hely 

ajkai Nagy László országos vers- és prózamondó találkozó 2. hely 

nagykőrösi Kárpát-medencei Arany János balladamondó verseny Szép magyar beszédért különdíjas 



Savaria országos történelem verseny megyei fordulója megyei 5. hely 

Ajkán a Szent-Györgyi Albert középiskolában rendezett megyei vers- és prózamondó 
verseny 

1. hely 

Ajkán a Szent-Györgyi Albert középiskolában rendezett megyei vers- és prózamondó 
verseny 

3.hely 

a középiskolai Implom József helyesírási verseny megyei fordulója megyei 4.  hely 

a középiskolai Implom József helyesírási verseny megyei fordulója megyei 5. hely 

egyházmegyei szavalóverseny 1. hely 

egyházmegyei szavalóverseny különdíj 

XXIII. József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat 2. hely 

Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos 1. hely 

Bolyai anyanyelvi csapatverseny dunántúli régió – 2. hely 

Országos Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny országos 5. hely 

Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny megyei fordulója megyei 2. hely 

Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny megyei fordulója megyei 5. hely 

Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny megyei fordulója megyei 9. hely 

Szép magyar beszéd szépkiejtési verseny megyei fordulója megyei 3. hely 

Szép magyar beszéd szépkiejtési verseny megyei fordulója megyei 2. hely 

a veszprémi Simonyi iskola a Simonyi-hét keretén belül városi-területi helyesírási 
versenye 

2.hely 

a veszprémi Simonyi iskola a Simonyi-hét keretén belül városi-területi helyesírási 
versenyé 

7.hely 

a veszprémi Simonyi iskola a Simonyi-hét keretén belül városi-területi helyesírási 
versenyén 

3.hely 

Pápa a Szent István Római Katolikus Általános Iskola hagyományos városi-területi 
szövegértési versenye 

1.hely 

Pápa a Szent István Római Katolikus Általános Iskola hagyományos városi-területi 
szövegértési versenye 

2.hely 

Heltai Gáspár városi mesemondó verseny 
3.hely 

Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos 5. hely 

A KPSZTI által szervezett XII. országos Takáts Sándor történelem verseny országos 8. hely 

városi könyvtárhasználati verseny az Eötvös K. Megyei Könyvtárban 3.hely 

Padányi rajzverseny 1. hely 

Padányi rajzverseny különdíj 

Díszmadár rajzverseny 1.hely 

46. Országos Elsősegélynyújtó verseny - 
szeptemberben 

 


