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Igazgatói beszámoló 
 

„Járjátok az erény útját és a szívetekben mindig béke lesz.” 

 

Iskolánk alapvetése a keresztény erények megismertetése, az azok szerinti viselkedés. 

Az idei tanévre választott jelmondatunk is hűen tükrözi ezt a küldetésünket. Arra 

törekedve végeztük mindennapi munkánkat, hogy tanulóinknak példát adjunk a 

becsületes, egymást tisztelő – segítő, megbocsátó, a másik ember javát akaró 

magatartásról és a képességnek megfelelően történő teljesítésről.  

És ha így élünk, így tesszük dolgainkat – akár pedagógusként, akár diákként – akkor 

békesség költözik szívünkbe. 

 

I. Személyi feltételek - humánerőforrás 

Intézményünkben 32 fő a pedagógusok száma, 24 fő Pedagógus I., 7 fő 

Pedagógus II. és 1 fő Mesterpedagógus fokozatú pedagógus. 

A pedagógusok végzettsége munkakörüknek megfelelő, a szakos ellátottság 

100%-os. Három fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával.  

A technikai dolgozók száma 13 fő. 

II. A tanulókra vonatkozó év végi adatok:   

 Alsó tagozat Felső tagozat Iskola 

Tanulók száma 172 fő 202 fő 374 fő 

Tanulmányi átlag 4,32% 4,05% 4,07% 

Magatartás 4,28% 4,27% 4,28% 

Szorgalom  4,29% 3,81% 4,05% 

Bukások száma  - 2 fő 2 fő 
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III. Pedagógus továbbképzések 
 

A nevelőtestület tagjai az idei tanévben is fontosnak tartották szakmai 

fejlődésüket. Ezt mutatja, hogy 37 fő vett részt különféle szakmai 

továbbképzéseken.            
 

IV. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 

A Pedagógiai Programban meghatározott feladataink között az egyik 

legfontosabb az egyéni képességek kibontakoztatása, a tehetség felismerése 

és gondozása. Ezen kötelezettségünknek eleget téve számos szakköri 

lehetőséget kínálunk fel tanítványainknak. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörön részt vett:  210 diák 

Sportfoglalkozáson (foci, atlétika, kosár, kézi):    96 diák. 
 

A 7-8. évfolyamon heti 1 órában csoportbontásban tanítjuk a matematikát 

(felzárkóztató, illetve tehetséggondozó céllal történik a csoportok kialakítása). 

Ugyancsak a 7-8. évfolyamon a második idegen nyelv tanulására van 

lehetőség. 
 

A tehetséggondozásunk eredményességét mutatják a városi és megyei, sőt 

országos versenyeken elért szép helyezések pl. 

- Eötvös Károly olvasópályázat megyei I. helyezés: Simon Luca 2.b, Som Lejla 

2.b, Góczán Liliána 3.b, Tóth Márton 3.b, Licsauer Máté 4.b  

- Egyházi énekverseny városi I. helyezés: Szabados Luca 4.b 

- Történelemverseny területi I. hely és országos I. hely: Hauber Henrik 6.b 

- Nagy László szavalóverseny városi I. helyezés: Bogdán Ibolya 7.b 

- Területi idegen nyelvi verseny területi I. helyezés: Megyesi Anna 5.b  

- Sport eredmények:  

• hátúszás városi I. helyezés: Kelemen Borbála 7.a 

• mellúszás megyei I. helyezés: Bodnár Mária 6.a 

• IV. kcs. Fiú kosárlabda csapat városi, megyei I. helyezés  

• Atlétika – Többpróba Diákolimpia városi I. helyezés  

• Atlétika – egyéni: Molnár Anna 5.a városi I. helyezés  
 

A BTM-es tanulókkal való foglalkozás kiemelt feladatunk volt. Számuk: 54 fő, 

ők egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztő foglalkozáson vettek részt. 
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V. Kapcsolatok 

A család és az iskola kapcsolatát erősítettük különféle közös programokkal is: 

közös keresztúti ájtatosság, alkotónapok, adventi vásár, Szent István napi közös 

főzés.  
 

Intézményünkben folyó munkáról folyamatosan tájékoztattuk a város és környéke 

lakosságát a Naplóban, a Pápai Hírek újságban, a Mária Rádión, Városi Televízión 

keresztül.   

 
 

A 2017-es év kettős jubileum iskolánkban. Fő téri épületünket 125 évvel 

ezelőtt emelték, ebből az alkalomból az iskolaépítő atyák – Hornig Károly 

püspök és Néger Ágoston plébános – emlékművét helyeztük el az épületben 

szép ünnepség keretében.  

1992-ben újraindított katolikus intézményünk pedig az idén 25 éves. E jeles 

évforduló méltó megünneplésére több eseményt is szerveztünk, például a 

Templom és iskola járási és egyházmegyei műveltségi csapatversenyt, a 

Jubileumi Gálát a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban, a Szent 

István Iskolanapot. 
 

Egyházi intézményként a katolikus szellemiség erősítését nagyon fontos 

feladatunknak tekintettük az idei tanévben is.  

A keresztény erények felmutatására, megélésére kitűnő alkalmat jelentettek 

a kápolnai miséken, a vasárnapi közös diákmiséken, a hétfő reggeli áhitaton 

túl a szentek életét bemutató műsorok, az adventi és nagyböjti lelkinap, a 

Bódi Magdi és a Gizella napi zarándoklat. 

 
 

Záró gondolatok 

A tanév elején megfogalmazott céljainkat sikerült megvalósítani.  
A nevelőtestület tagjai és a technikai dolgozók tisztességgel és alázattal végezték 
munkájukat.  Az iskola tantestülete a jövőben is el fog követni mindent annak 
érdekében, hogy Programban megjelölt célok megvalósuljanak: 

                Tóth Árpád szavaival: „bölcs tudást és ép hitet” adjunk a ránkbízottaknak.  

 

Pápa, 2017. június 30. 
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Gombásiné Takács Gyöngyi 
  igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


