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A 2016/2017-es tanév értékelése 

 

 

 

A tanévre megfogalmazott neveléssel, oktatással kapcsolatos célkitűzéseinket sikeresen 

megvalósítottuk.  

 

Hitvallásunk, hogy a nevelési feladatokat csak akkor lehet eredményesen elvégezni, ha a magas 

színvonalú szakmai tevékenység és példamutató magatartás mellett a nevelők és növendékek közötti 

viszony kiteljesíti emberi tartalmát, s mind a két fél számára képes biztosítani a hatékony 

együttműködés kielégítő személyes, érzelmi feltételeit is.  

Munkánkat a jövőben is e szellemiség jegyében igyekszünk elvégezni. 

 

A tanév folyamán 26 fő állású pedagógus, 3 fő óraadó pedagógus végezte a nevelő-oktató munkát. A 

szakos ellátottság 100 %-os volt. A technikai dolgozók létszáma 7 fő. 

Pedagógus továbbképzésen 11 fő vett részt. 1 fő sikeresen teljesítette a PED.1. elérést célzó minősítő 

vizsgát. 1 fő pedagógus szakvizsgát tett fejlesztő-differenciáló pedagógia területen, így fejlesztő 

pedagógusaink száma 4-re emelkedett.  

A tanuló létszám év végén 13 tanulócsoportban 231 fő volt (121 fő alsós, 110 fő felsős).   

 

Iskolánkban ebben a tanévben hat napközis csoport működött alsó és kettő a felső tagozaton.  A 

szabadidő hasznos eltöltésében a következő szakkörök segítettek: kézműves szakkör, angol és német 

szakkör alsósoknak, illetve felsősöknek, atlétika szakkör, labdarúgás szakkör, fizika szakkör, 

történelem szakkör, földrajz szakkör. A 7-8. évfolyamosoknak hosszú évek óta nagy sikerrel 

szervezzük meg a felvételire felkészítő foglalkozásokat. A kiemelkedően tehetséges tanulóinknak 

versenyfelkészítő szakköröket tartottunk. A gyengébb tanulók felzárkóztató foglalkozásokon vehettek 

részt, főként matematika és magyar tantárgyakból. 

 

Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,308 

Az első osztályosok szöveges értékelést kaptak. 

53 tanulónk ért el kitűnő eredményt. 

 

Iskolánk tanulói az idei tanévben is számos helyi, regionális, megyei és országos tanulmányi 

versenyen szerepeltek kiemelkedő sikerrel. Büszkeséggel tölt el minket, hogy a „Harmatcsepp” 



katolikus iskolák országos tanulmányi versenyének országos döntőjében már több éve kimagasló 

teljesítményt nyújtanak diákjaink (1., 2. helyezés) több tantárgyból is. Rangos, nemzetközi versenyen 

is sikerült előkelő helyezést elérni. 

 

Szent Gellért díjban 2 pedagógusunk, Aradvári Lászlóné és Baloghné Matucza Csilla részesült. 

 

A hosszú évek óta nagy sikernek örvendő, iskolánk arculatát meghatározó programok idén is 

megrendezésre kerültek (a teljesség igénye nélkül): Szent Mihály-napi vásár, Szent Erzsébet-napi 

jótékonykodás, Szent Család-járás, lelki napok, „Tündérrózsa” néptánccsoport jubileumi műsora, nyílt 

nap, Ranolder-nap. 

Az iskolai ünnepségek egyaránt szolgálják az értelmi és érzelmi nevelést. Jó alkalmat nyújtanak a 

közösség előtti szereplésre, a hagyományok ápolására. 

Az elmúlt tanévben kiemelt szerepet kapott az iskola külső kapcsolatainak normalizálása és 

kiterjesztése. Az iskola minden helyi közéleti szereplővel jó kapcsolatot ápol: Önkormányzat, 

testvéregyházak, köznevelési intézmények, magánszemélyek. 

A tanév során nagy hangsúlyt fektettünk a helyi médiában (továbbá a Zalai Hírlapban) való 

megjelenésre. Minden jelentősebb eseményre meghívjuk a sajtó képviselőit, és elmondhatjuk, hogy a 

megjelent tudósítások, interjúk pozitív képet sugároznak iskolánkról. 

 

A tantestület idén is részt vett a Gizella-napi, valamint Bódi Mária Magdolna vértanúságára emlékező 

litéri zarándoklaton.  

 

A nevelőtestület ebben a tanévben is több területen eredményesen működött. Nagy figyelmet 

fordítottunk a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére. Minden kolléga odafigyelt az 

általános emberi értékek tiszteletének kialakítására és a pozitív viselkedési normák megerősítésére.  

Amit továbbra is fejleszteni kell, az a tanulók motiváltsága, a szabályok betartatása, kötelességtudat 

fejlesztése. 

Az eredményes munkához nélkülözhetetlen az információk és elvárások időben történő cseréje, a 

szükséges megállapodások megkötése. Fontos egymás teljesítményének, munkájának megbecsülése, 

tárgyilagos, igazságos és méltányos megítélése.  

 

Elért eredményeinkért hálát adunk a mindenható Istennek. Köszönjük fenntartónk, Érsek úr 

támogatását és bizalmát. 

 

 


