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Ikt. sz.: 309/2019.

Fenntartói értékelés a 2018/2019‐es tanévről
Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium – SZIGNUM
6900 Makó, Szent István tér 14‐16.
Az értékelés az intézményvezető szakmai beszámolója
és személyes tapasztalatok alapján készült.

A 2018/2019‐es tanév különleges volt számunkra, hiszen rendünk kettős jubileumára
emlékeztünk: a Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi közössége 185 éves, a
magyarországi tartomány pedig 160 éves születésnapját ünnepelte. Az iskolavezetésre a
kiválasztási folyamat eredményének és a korábbi tapasztalatok, visszajelzések mérlegelése
után Tóth Ákost kértem fel, akit szeptember 2‐án személyesen mutathattam be az iskola
közösségének és a szülőknek a Veni Sancte szentmisén. Az ő munkáját segítette
helyettesként Majorosné Rácz Krisztina, Horváth János és Baráti M. Kinga nővér.
Ez a vezetői csapat a fenntartó munkatársaival, Czellár Mónika tartományi tanügyi
referenssel együtt biztosította a tanév irányítását. Utólag is köszönet nekik, hogy a
meghirdetett "Bátor év" szellemében ‐ MEGHALLANI. MEGLÁTNI. CSELEKEDNI ‐ hitük erős volt, erőt
tudtak meríteni a nehéz pillanatokban is a közösség erejéből, egymás lelkesedéséből.
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CÉLOK
Növendékeink számára cél volt olyan körülmények kialakítása, ahol prioritást élvez
 a minőségi nevelés‐oktatás
 a kompetenciafejlesztés
 az egyházi és a nemzeti hagyományok megismertetése
 a végzős diákjaink felkészítése a középfokú nevelés‐oktatásban való helytállásra.
A pedagógusok számára cél volt
 a szakmai felkészültségük támogatása, fejlesztése
 keresztény fejlődésük segítése
 munkakörülményeik javítása
 az együttműködés és a konfliktuskezelés tanulása
 innovációk megismerése
 tudásmegosztó fórumok támogatása
 pályázati tevékenységekbe való bevonások
 az erőforrások feltérképezése
 az értékeink megfogalmazása, tudatosítása
 nyitottság a városi kulturális élet felé
 intézményi szintű rendezvényeken való helytállás
Tapasztalhattam, hogy a nevelők összefognak a kitűzött célok elérése érdekében. Részt
vehettem egy alkalommal személyesen is abban a műhelymunkában, melynek során Tóth
Ákos igazgató úr vezetésével, szakmai tanácsadó moderálásával megkezdődött az iskola
hosszú távú stratégiai tervezése.

HELYZETELEMZÉS
Tárgyi feltételek
A 2017/2018‐as tanévet követő nyáron fenntartói támogatásból megkezdődött az
iskola belső udvarának felújítása. Október 6‐án részt vettem a családi napon, melynek
keretében "grundavató" ünnepséget tartottunk az udvar felújításának örömére. Sajnos a
kivitelezés csúszása miatt azonban csak tavasszal vehették birtokba a gyermekek a 21. század
követelményeinek megfelelően kialakított és berendezett teret.
Ezzel egy időben belső munkálatok is zajlottak. A régi épület földszintjén megújultak a
mosdórészek és a folyosót is kifestették. A régi épület főbejáratára patinás új nagykapu
készült, amelyre elektromos beléptető is került. A műhelyépület tetőzetének teljes
megújítása a tanév elejére elkészült. A villamoshálózat modernizálása (FI relék) is
megvalósult. Az irodarészleg is teljes átalakításon esett át. Új helyiségbe költözött az
iskolatitkári rész, az igazgatói iroda berendezése megújult, az igazgatóhelyettesek külön
térbe költöztek.
A nevelő testület örömére is történtek korszerűsítő lépések: A tanév kezdetére bővült
a tanári szoba konyhája egy étkezőasztallal. Novemberben új kávégépet vásároltunk. A tanév
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során egykulcsos rendszert szereltek az ajtókra, és ez jelentősen megkönnyítette a kollégák
terembe való bejutását. Az előadó terembe redőny került az egyik ablakra, amely a
kísérletek szemléltetését hivatott javítani. Szintén redőny került a 8. a osztály ablakaira.
Mindemellett a napi karbantartási munkálatok egész évben folyamatosan zajlottak, köszönet
érte a technikai dolgozóknak.

Személyi feltétételek (KIR)
-

nevelési‐oktatási feladatot ellátó pedagógus: 41 fő
nevelő és oktató munkát segítő: 1 fő
funkcionális feladatot ellátó: 12 fő

Év közben csatlakozott új kollégák: 1 fő pedagógiai asszisztens, aki teljes munkaidőben segíti
a pedagógusaink munkáját és két tanítónő a helyettesítések ellátására.
A tanulói létszám: 295 fő
ALAPDOKUMENTUMOK
Az alapdokumentumok formailag megfelelnek a törvényi követelményeknek, de
fontosnak tartjuk a következő tanévben a HÁZIREND és a Pedagógiai Program módosítását.
PÁLYÁZATOK
1. EFOP‐1.3.5‐16‐2016‐00823
Nemzedékek hídja ‐ Társadalmi szerepvállalás erősítése
közösségek építésével a szegedi Karolina és a makói SZIGNUM iskolákban Közösségi
programok a fiatal (14‐35 év) és idősödő (60+) nemzedékek bevonásával: családi nap,
SZIGNUM‐nap, pályaorientációs nap, videós szakkör, nyári tábor.
2. HAT‐18‐01‐0433
Határtalanul! ‐ Erdély múltja és jelene a makói SZIGNUM hetedikeseinek szemével
Tanulmányi kirándulás (Nagyszalonta, Nagyvárad, Kolozsvár, Déva)
3. 2017‐1‐HU01‐KA219‐036019
Transform our Schools Climate across Europe by Peer Mediation Based on Nonviolent
Communication (Erasmus+)
Erőszakmentes kommunikáció megismertetése és alkalmazása
4. 2018‐1‐HU01‐KA101‐047268
Nemzetközi mobilitási projekt a makói SZIGNUM Iskolában (Erasmus+)
Hat kolléga külföldi továbbképzése 2018‐2019 folyamán.
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5. 2019‐1‐HU01‐KA101‐060839
Menő iskola! A makói SZIGNUM mobilitási projektje a korai iskolaelhagyás megelőzésére
Nyolc kolléga külföldi továbbképzése 2019‐2020 folyamán.
6. EGYH‐KCP‐18‐0626
Boldogasszony Forrása rekreációs és lélekmegújító programok a SZIGNUM‐ban
7. Hangszercsere pályázat
Yamaha YDP 163 B Arius típusú digitális zongora beszerzése
8. EFOP 3.2.6‐16‐2016‐00001
A tanulók képesség‐kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben
Együttműködési szerződés aláírása a koordinátor intézménnyel, melynek keretében tanári
továbbképzést, módszertani anyagokhoz való hozzáférést és képzőművészeti
foglalkozásokhoz szükséges anyagok beszerzését kapjuk.
A fentieken kívül egyéb nyertes pályázataink is vannak, melyek megvalósítása most indul:
EGYH‐KCP‐19‐0359 Boldogasszony Forrása – testi‐lelki megújulást segítő családi és közösségi
programok
Erasmus+ Stratégiai partnerségi projekt a kiberbiztonság témakörében (Cybersecurity
Schools)
Ez a felsorolás bizonyítja, hogy a SZIGNUM rendkívül aktív és eredményes pályázó, és ez
nagyban gazdagítja az iskolai közösséget, emeli az oktatás‐nevelés színvonalát. Köszönet
mind a pályázatíró kollégáknak, mind pedig a projektek lelkes megvalósítóinak.
EREDMÉNYEK
Pedagógusminősítések
5 fő vett részt minősítésen, mindannyian megfeleltek, szépen teljesítettek.
Kompetenciamérés
Az országos kompetenciamérés eredményeinek adatai szerint a Szent István Egyházi
Általános Iskola és Kollégium eredményei az országos átlagnak megfelelőek; a 2018‐as mérés
szerint a várhatónál szignifikánsan nem jobb és nem rosszabb a mért eredmény. A 2017‐es
és 2018‐as felmérésben résztvevő diákok kb. egyformán jól teljesítettek.
RENDEZVÉNYEK
A SZIGNUM eseménynaptára ebben a tanévben is bővelkedett rendezvényekben.
Aktívan részt vettek a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának 160 éves
jubileumát ünneplő jubileumi programokban, így sokszor találkozhattunk egymással.
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Családi nap
2018. október 6‐án a Nemzedékek Hídja pályázati forrásból valósult meg a
hagyományos, közel 600 főt megmozgató intézményi szintű rendezvény. Mint korábban
említettem, ezen a napon volt a "Szignum grund" felavatása, amelyen a polgármester
asszonnyal, alpolgármester úrral és a plébános atyával együtt fát ültettünk. Lelkesen vettem
részt szülőkkel és gyerekekkel együtt az egyes állomáshelyek érdekes foglalkozásain.
Szent Erzsébet bál
Az iskola alapítványának támogatása céljából 12. alkalommal rendezték meg a Szent
Erzsébet naphoz kötődő jótékonysági rendezvényt. Az est vendége volt Farkas Éva Erzsébet
polgármester asszony, aki – mióta városvezető ‐ az eddigi összes bált megtisztelte
jelenlétével, és minden alkalommal élő rózsa díjat ajándékozott a makói nővérközösség
tagjainak. Különleges élmény volt, amikor a díj történetét saját gitáros aláfestésével kísérve
mondta el.
Luca napi ovis délután
Élményszerű volt a beiskolázást megelőző, iskolát megismertető "suliváró" program,
melyre a városi óvodák összes nagycsoportosa hivatalos volt. 100 gyermek érkezett hozzánk
az óvónőkkel együtt. Lelkesen folytatjuk ezt a hagyományt a jövőben is, szeretettel várunk
minden gyermeket, akik életük egyik legnagyobb lépése, az iskolakezdés előtt állnak.
Jubileumi nap (rendi ünnep)
2018. december 15‐én a lelkinap a Boldogasszony Iskolanővérek jubileumi évének
jegyében telt. A négytagú makói közösség erre a napra négyszeresére bővült, hiszen
Szegedről és Budapestről még 12 nővér illetve nővérjelölt csatlakozott. A nap folyamán a
szignumos gyerekek sok formában találkozhattak velük: az osztálytermekben egy‐egy nővér
vagy jelölt tartott számukra foglalkozást. A tornateremben egy közös imádság keretében
bemutatkoztak a nővérek, majd pedig az éneklést a tanárok és a nővérek közös ének‐ és
zenekara kísérte. Még engem is bevettek a csapatba mint csellistát.
Ugyancsak a nővérek és a tanárok alkották annak a nagyszabású akadályversenynek
állomásait, mely a 160 évvel ezelőtt Münchenből Temesvárra érkező hat bajor nővér
kalandos utazását dolgozta fel. Köszönet a kiváló szervezésért, a diákok felkészítéséért. Végül
az eredményhirdetésen a 16 nővér ismét együtt volt az egész iskolával. Ekkor a
tornateremben énekkel és mozgással kísérve megszólaltak a "jubileumi harangok".
Nyílt napok
Stratégiai fontosságúak számunkra a beiskolázási és intézményt bemutató alsó
tagozatos nyílt napok. Az első nyílt napon osztályonként két nyílt órát látogathattak meg az
érdeklődők, melyet egy fórum követett, ahol tájékoztatás, beszélgetés és kérdezési
lehetőség volt a jelenlévő szülők számára. A második nyílt napon egy nyílt órát lehetett
megtekinteni, majd utána ismét egy fórumon lehetett részt venni. Elsősorban saját
tanítványaink szülei számára szerveztük meg sikeresen az április 25‐i felső tagozatos nyílt
napot.
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Boldog Terézia anya nap
A Boldogasszony Iskolanővérek május 9‐én ünneplik rendalapítójuk, Gerhardinger
Boldog Terézia (1797‐1879) emléknapját. Hagyomány szerint ennek megünneplésére az
iskola kivonul a Maros‐partra, és akadályversennyel, szabadtéri szentmisével ünnepel. Az
esős időjárás miatt idén a program beszorult az iskola falai közé, de hála a felelősségteljes
nyolcadikos állomásvezetőknek és a kollégáknak, az egész iskolát megmozgató program így is
élményszerűre sikerült.
A jubileumi tanév rendezvényei:
A Boldogasszony Iskolanővérek jubileumi évéhez kapcsolódóan a tanévben négy
olyan rendezvényt szerveztünk, amikor egy‐egy iskolánk vendégként fogadta a többi
iskolanővéri iskolát. Ezek mindegyikén lelkesen vettek részt a szignumos diákok. 2018.
október 12‐én Budapesten a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban a
diákönkormányzatok találkoztak egymással. Másnap, 13‐án a felkészült diákcsapatok
Debrecenben mérték össze rendtörténeti tudásukat a Svetits Iskola szervezésében. 2019.
március 1‐jén és 2‐án a szegedi Karolina Iskola rendezte meg az iskolanővéri iskolák
kórusainak találkozóját.
A jubileumi év utolsó iskolák közti programjának pedig a SZIGNUM adott otthont
május 17‐én. Az "olimpiai láng" meggyújtása után az iskolák népes csapatai lovasbemutatón
vehettek részt a Szent István tér parkjában. Innen egy városnézős sétával egybekötve a
Városi Múzeum skanzenjébe mentünk át, ahol parasztolimpián versenyezhettek a gyerekek.
Délután a Hagymatikumban vizes vetélkedő következett, majd ki‐ki a maga örömére
maradhatott egy kötetlen fürdőzésen. A rendezvény célja ‐ miként a többi jubileumi program
célja ‐ ezúttal is az iskolanővéri iskolák közötti kapcsolat építése, az egység erősítése, a közös
értékek megélése volt. Köszönöm szépen Tóth Ákos igazgató úrnak és a vezetőségnek a
nagyszerű vendéglátást, a szervezőknek a színvonalas programot, valamennyi kollégának a
lelkes lebonyolítást.
A SZINGNUM tantestület tagjai és a többi iskolanővéri iskola kollégái 2018. augusztus 22‐
én a budapesti nevelési konferencia keretében, a Parlament felsőházi termében
ünnepélyesen megnyitották a jubileumi tanévet. Ünnepi beszédet mondott Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke, akinek édesanyja egykor maga is az iskolanővérek tanítványa volt a
debreceni Svetitsben.
2018 októberében egy napra a SZIGNUMBAN és valamennyi iskolanővéri intézményben
kinyitott az "Iskolanővéri Csokibolt". A nővérek jubileumi emblémával díszített, autisták által
kézzel készített csokoládét "árusítottak" 1858‐as jelzésű papír krajcárokért annak emlékére,
hogy 160 évvel azelőtt megnyílt Temesváron az első magyarországi iskolanővéri iskola.
Az iskolaújság minden idei számában külön figyelmet szentelt a jubileumnak. Ebben a
tanévben elindult a Bizalom és Bátorság című újság, amely digitális formában a
www.iskolanoverek.hu honlapon található meg, nyomtatott formában pedig a nővéreknél
kapható.
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Az iskolanővérek valamennyi öregdiákot ‐ köztük a szignumos öregdiákokat is meghívták
2019. április 27‐re Budapestre egy nagy jubileumi öregdiák találkozóra. A következő
tanévben folytatják a megkezdett hagyományt, és 2020. április 18‐ra szintén Budapestre
várják az öregdiákokat. A honlapjukon fel lehet iratkozni a hírlevélre.
VERSENYEREDMÉNYEK (ahol helyezést értek el)
 25. Országos Diák Filmszemle: dokumentumfilm kategória különdíj
 Iskolanővéri iskolák rendtörténeti versenye: kisfilm kategória különdíj
 Körösök Menti Levelezős Matematika Verseny: 2. hely
 HEBE Kft.Böngész országos levelezőverseny: 1. hely
 Térségi Kazinczy Szépkiejtési Verseny: 1. hely
 Harmatcsepp országos hittan levelező verseny: elődöntő
 Harmatcsepp, katolikus iskolák országos tanulmányi versenye: 4. hely
 Egyházmegyei Hittanverseny: 1. hely
 „Ki a mester két keréken?” Közlekedésbiztonsági Verseny megyei döntő: 3. hely
 Topolyai Nemzetközi Gitárverseny: 1. hely
 XIII. Országos Zeneiskolai Kürtverseny: különdíj
 XXIX. Csongrád megyei Kortárszenei Találkozó: zongora kiemelt nívódíj

ELLENŐRZÉSEK
Egy monitoring jellegű pályázati ellenőrzés volt, amely mindent rendben talált.
TERVEK
A következő tanévre kitűzött célok:
 óralátogatások megszervezése, egész évre előre
 óralátogatások elemzése, azokról visszajelzés, majd reflexió a testület felé is a
tartományi tanügyi referens aktív részvételével
 a kéttannyelvű irányelvek megtartásához megfelelő humánerőforrás alkalmazása
 a „b” osztályokban az angol nyelvi csoportbontás felmenő rendszerben való
megszüntetése
 évfolyamok szerinti tantárgyi bontások lehetőség szerinti bevezetése
 gyógypedagógusokkal megkezdett párbeszéd folytatása (fogalmak tisztázása,
értékelés, szülőkkel való kommunikáció, hatékony módszerek)
 etikai kódex megismerése, bevezetése
 konfliktuskezelés, EMK, pozitív nevelés erősítése
Nevelés által megváltoztatható a világ
www.iskolanoverek.hu

8

 további együttműködés az EFI‐vel (előadások szervezése) és az SZTE Modern Nyelvek
és Kultúrák tanszékkel
 infrastrukturális fejlesztések (tantermek festése, régi épület felső folyosójának
festése, modern bútorok vásárlása, beépített szekrények készíttetése)
 fotocellás ajtó a régi épület főbejáratához
 hirdetőtáblák készíttetése a régi épület bejáratának két oldalára
 a régi épület bejárati kapuja melletti falrész renoválása
 az Szent Erzsébet bál szervezésének újragondolása
KÖSZÖNET
Köszönet Ráczné Majoros Krisztina és Horváth János igazgatóhelyetteseknek,
valamint Czellár Mónika tartományi tanügyi referensnek a fenntartói értékelés
elkészítésében nyújtott segítségéért! És hálás köszönet mindazoknak, akik az értékelésben
felsorolt adatok, tények mögött állnak kitartó, odaadó munkájukkal, kreativitásukkal: Tóth
Ákos igazgató úrnak és a vezetői csapatnak, a makói nővérközösségnek, a pedagógusoknak,
nevelőknek, a különböző területeken dolgozó munkatársaknak. Ugyanígy köszönet illeti a
szülőket és a diákokat, akiknek bizalma, nyitottsága nélkül nem lehetne eredményes az
oktatói‐nevelői munkánk. A SZIGNUM Iskola tartalmas 2018/19‐es jubileumi tanévéhez
őszintén gratulálok az egész közösségnek! A következő, 2019/20‐as tanévhez pedig Isten
áldását kérem, és lendületet, sok erőt kívánok.

Budapest, 2019. augusztus 15‐én

Lobmayer Ágnes M. Judit s.k.
tartományfőnöknő
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