Iktatószám: 296/2020

Fenntartói értékelés a 2019/2020-as tanévről
Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium
6900 Makó, Szent István tér 14-16.
Az értékelés az intézményvezető szakmai beszámolója
és személyes tapasztalatok alapján készült.

Amikor ezt az értékelést írom, már új neve van az iskolának: Szignum Kéttannyelvű
Egyházi Iskola. Így összeért a hivatalos elnevezés és a köztudatban élő, közkedvelt név: a
Szignum. Mint tudjuk, ennek a szónak jelentése: jel. Szeretnénk a térségben jel szerepet
betölteni, mint a Boldogasszony Iskolanővérek lelkiségére épülő, keresztény értékrendet
valló, minőségi nevelésre és oktatásra törekvő, a közösségi életre nevelő iskola. Röviden úgy
fogalmaztuk meg mi, nővérek, hogy szerte az országban és határon túl az iskoláink,
misszióink a "küldetéses ember iskolái", ahol a nevelők küldetéstudattal munkálkodnak, a
diákok pedig megtalálják saját küldetésüket.
Ha ennek a sajátos tanévnek tükrébe belenézünk, elmondhatjuk, hogy az iskola
hitelesen töltötte be a jel szerepet, a küldetéses ember feladatát járványon innen, a
járványban és a járványon túl egyaránt. Érzékelhetjük ezt már akkor is, ha felmegyünk az
iskola honlapjára, amely sok-sok közös gondolkodás, tervezés után ebben a tanévben
teljesen átalakult. Okostelefon-barát felületével, napra kész információival,
dinamikusságával, színességével méltó lenyomata a Szignum lelkiségének, tartalmas
életének, az itt zajló szakmai munkának. Köszönet az alkotásban részt vett vezetőknek,
pedagógusoknak és a Heribert C Studió munkatársainak!
HELYZETELEMZÉS
Személyi feltételek
A tanulói létszám: 304 fő ( 2020. 07. 01.)
Pedagógusok:
27 fő teljes munkaidős, 9 fő részmunkaidős, 1 fő óraadó (ének-zene) és az SNI-s gyerekeket
ellátó gyógypedagógusok. A tavaly felvett pedagógiai asszisztens az idén gyógypedagógiai
asszisztens oklevelet szerzett. Folyamatos alkalmazása több területen is segíti a pedagógiai
munkát.
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Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő beosztásban 5 fő dolgozik.
A technikai dolgozók száma 9 fő.
Tárgyi feltétek
A régi épület teljes tetőhéjazat cseréje 2019 nyarán elkezdődött és a tanév elején, október
hónapban rendben befejeződött a lábazat felújításával együtt.
A március 16-tól, a távoktatási rend bevezetése után kihasználva, hogy az épületben
nincsenek gyerekek és a technikai dolgozók teljes munkaidőben hadra foghatók, több
felújítás is elkészült:
 Sor került a konyha, az ebédlők, a kamra és az alagsori folyosó kimeszelésére, a
konyhai kiadópult cseréjére, mindkét ebédlő egyik falára új csempeburkolat és
tálalópult készült új vizesblokkal.
 Elkészült az új olvasószoba, amellyel párhuzamosan elkezdődött a régi
könyvtárhelyiségek rendbe tétele a fizikaszertárral és térképszobával együtt.
 Az új épület második emeletén 5 termet átrendeztek.
 Nyári terv a régi épület egy barátságos aula, közösségi tér kialakítása.
ALAPDOKUMENTUMOK
Az intézmény alapdokumentumok törvényességi megfelelői a hatályos előírásoknak eleget
tesznek. A honlapon hozzáférhető közzétételi listán minden adat elérhető.
Az alapító okirat módosítása iránti kérelmet a Csongrád Megyei Kormányhivatal jóváhagyta.
Az iskola új neve a 2020/21-es tanévtől Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola, a volt
kollégium pedig telephelyként Boldogasszony Forrása Lelkigyakorlatos Ház és Szálláshely
néven funkcionál tovább.
Módosult a Házirend az igények függvényében, folyamatosak az egyeztetések a
pedagógusok mellett a gyerekekkel, a szülőkkel is.
Az új NAT előírásai szerint a helyi tanterv és az iskolanővéri pedagógiai innovációkat is
tartalmazó komplex pedagógiai program átdolgozása folyamatban van.
ELLENŐRZÉSEK
A Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a
SZIGNUM fenntartói működtetését, az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Köszönet
a felelős személyek gondosságáért!
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Az állami normatívák felhasználását ellenőrző szokásos évi könyvvizsgálat az elszámolásokat,
az alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat, nyilvántartásokat hiánytalanul elfogadta.
Belső szakmai ellenőrzés során 11 kolléga látogatására került sor. Ez a következő tanévben is
folytatódik a pozitív megerősítés, a korrekt, fejlesztő visszajelzések jegyében.
PÁLYÁZATOK
A tanév során iskolánkban 12 pályázat megvalósítása volt folyamatban.
A Határtalanul és a rendszeres Erasmus pályázatok mellett – amelyekből sajnos volt, ami a
vírus miatt elmaradt – kiemelten figyelemre méltó:
Menő iskola! - A makói SZIGNUM mobilitási projektje a korai iskolaelhagyás megelőzésére;
Inkluzív népzenei tábor és koncert a Nádizümzüm csoport részvételével.
Augusztusban 3 napos továbbképzés a Pozitív fegyelmezés (nevelés) jegyében.
EREDMÉNYEK
Pedagógusminősítések
8 főből 4 főnek valósult meg a minősítése a vírushelyzet miatt. Mindannyian megfeleltek,
szépen teljesítettek.
Versenyeredmények (nemzetközi, országos, megyei kiemelkedő helyezések)
 A „Mindent az erdőről” elnevezésű, országos versenyre a SZIGNUM három csapattal
nevezett be, akik remekül helytálltak a megmérettetésen,
 Görögkatolikus Kerületi Hittanverseny 1. hely
 Tudásbajnokság című matematika versenyen az 1. osztályosok közötti arany fokozat
(megyei 100%-os, országos 83%-os eredmény).

RENDEZVÉNYEK
 Családi nap - hagyományos, közel 600 főt megmozgató intézményi szintű rendezvény,
amely a teremtésvédelem és a környezettudatosság témája köré szerveződik. Jelen
voltak a Boldogasszony Iskolanővérek többi iskoláinak képviselői is.
 Julie Lattner kanadai származású iskolanővér, a római általános tanács tagja
látogatást tett a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományában, találkozott a
szignumos gyerekekkel a tornateremben. A kéttannyelvű osztályok és az angol
tagozatos osztályok tanulói egyaránt jól vizsgáztak nyelvtudásból, hiszen a biztonsági
tolmácsolás szinte felesleges volt számukra. Értették Julie nővér beszámolóját, és
angolul válaszoltak a kérdéseire.
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 Szent Erzsébet jótékonysági délután - megújult rendezvény és adománygyűjtés a
Szülői szervezet által javasolt célra. Új helyszín a Hagymaház volt, ahol a színpadi
előadások mellett az aulában a szülők (osztályok) által készített süti- és
szendvicsvásár, kézműves pult, tombolaárusítás és a témához igazodó gyermekrajz
kiállítás volt. A legjobb alkotásokra szavazhattak a vendégek.
 Ovisokat csalogató rendezvény – a beiskolázást megelőző, az iskolát megismertető,
suliváró program a városi óvodák összes nagycsoportosa számára.
 Alsós nyílt napok - stratégiai fontosságú beiskolázási és intézményt bemutató
rendezvény.
 Boldog Terézia anya nap – a Boldogasszony Iskolanővérek rendalapítójának
emléknapja, melyet idén online ünnepelt az iskola közössége.
 A nyolcadikosok szűk körben, de mégis valóságosan ballaghattak, amelynek mindenki
nagyon örült.
Intézményi lelkigyakorlat
Zatykó Ferenc ferences szerzetes testvér vezette az adventi lelkigyakorlatot „Szüntelen
születésben” címmel.
A tanév aktív részében Pálfai Zoltán plébános atya 6 alkalommal tartott bibliaórát, amit a
keresztény műveltség gazdagítása érdekében játékos, érdekes, művészeti vonatkozásokkal
színesített.
TERVEK
A szakmai, módszertani hatékonyság növelése, az online időszak visszajelzéseinek
összegzése, a további napi munkába való hatékony átültetése
Érezhetően van igény a klasszikustól (megszokottól, hagyományostól) eltérő belső
teremkialakításokra. Az idén egy osztály berendezésére került sor egyszemélyes padokkal.
Örömünkre egyre több kolléga alkalmazza az innovatív csoportszervezési lehetőségeket.
Felzárkóztatás, tehetséggondozás, integráció-inklúzió
Folyamatos érzékenyítéssel, belső átalakítással támogatják az intézményi arculat ezirányú
fejlődését.
Jövő tanévtől saját gyógypedagógus foglalkozik a fejlesztést igénylő gyerekekkel, egy
kolléganő az idén megszerzett fejlesztő pedagógusi szakvizsgával szintén bevonható lesz a
felzárkóztató munkába.
A tehetséggondozás valódi jelentése még nem tudatosodott a tantestületben. A jó
képességű/adottságú gyerekek versenyeztetése nem egyenlő a valódi tehetségfejlesztéssel.
Ennek elméletét a jövőben tudatosabb szintre kell emelni, hogy célirányosan és valóságosan
elkezdődhessen a támogató munka.
Új státusz
Jövő tanévtől egy főállású, saját gyógypedagógus látja majd el az eddigi megbízott
gyógypedagógusok helyett az SNI-s és BTM-N-es gyerekeket.
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Szükséges felújítások, beruházások
A tanévre tervezett felújítások szinte 100 %-ban megvalósultak a távoktatási időszakban. Egy
nagyobb projekt van még hátra: a zsibongó kialakítása a régi épület földszintjén, mellé egy
portásfülke, fotocellás ajtó, amely megoldja az eddigi bejutási nehézségeket.
A központi szerver költöztetése, a gazdasági iroda újragondolása, a kis tornaterem teljes
felújítása és a régi épület emeleti részének rendbe tétele, a Terézia terem oldalfalának
interaktív felületté varázsolása pedig teljessé tenné az épületbe érkező gyerekek és felnőttek
21. századi elvárásoknak megfelelő fogadását.
Végezetül idézem az intézmény záró értekezletén Majorosné Rácz Krisztina igazgató asszony
által megosztott gondolatot:
„A nevelés megteremti a közös munka feltételeit, kialakítja az együttműködés kereteit és az
értékek formálása révén motivál a tanulásra, értelmet ad az erőfeszítéseknek, célszerűvé
teszi a megszerzendő tudás felhasználását.” (dr. Csapó Benő, oktatáskutató)
KÖSZÖNET

Köszönöm Majorosné Rácz Krisztina igazgató asszonynak és vezető társainak a
járványhelyzet felelős kezelését, hálás vagyok a pedagógusoknak áldozatos munkájukért! Sok
fáradsággal kitartottak a távoktatásban, kreatív megoldásokat keresve. Törődtek a rájuk
bízottakkal, nem engedték el a kezüket. Rendelkezésre álltak sok esetben a szülők számára
is, akiknek szintén óriási kihívás volt a karantén.
A technikai dolgozóktól kezdve a pedagógusokon, tanulókon keresztül a családokig
mindenki rugalmasságára, türelmére, nyitottságára szükség volt. A távoktatást még
hagyományos módon, feladatlapokkal indította a SZIGNUM csapata, de szisztematikus
munkával, az iskola vezetősége a pedagógusok és sokszor a gyerekek, szülők közötti napi
levelezéssel sikerült egy biztonságos, széleskörűen használható felülethez – Google
Classroom – csatlakozni, és megtalálni a lehető legjobb megoldásokat.
Ez komoly kihívás volt, de köszönöm, hogy a nevelőtestület igazi csapatként segítette
egymást. A hátrányos helyzetű családokat laptopok kölcsönzésével segítették, hogy részt
tudjanak venni a digitális oktatásban. Itt köszönöm meg a Katolikus Pedagógiai Intézetnek,
hogy támogatásával új laptopokat kapott az iskola a digitális oktatás megsegítésére, a
hátrányos helyzetű gyerekek támogatására.
Bízom benne, hogy a nyár során pedagógusok, diákok és szülők egyaránt erőt tudtak
gyűjteni, hogy a járványhelyzet miatti bizonytalanság ellenére lendülettel kezdhessék az új
tanévet, nevelési évet. Sokan vágyódnak már az "igazi" iskola után, hogy ismét együtt
lehessen a közösség, és zavartalanul taníthassanak, tanulhassanak.
5
Nevelés által megváltoztatható a világ
www.iskolanoverek.hu

2020 a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományában a Hivatás Éve. Kívánom, hogy a
megpróbáltatások, a kihívások erősítsenek meg mindnyájunkat, hogy még inkább értékelni
tudjuk mások és a magunk hivatását. Érezzük meg annak örömét, hogy hivatásunknál fogva
milyen sok jót tehetünk, amivel élhetőbb lesz a világ környezetünk számára.
Végül köszönetet mondok a sok segítségért, melyet ezen beszámoló elkészítéséhez
kaptam Majorosné Rácz Krisztina igazgató asszonytól és vezető társaitól, valamint Czellár
Mónika tartományi tanügyi referenstől.

Budapest, 2020. augusztus 08.

Lobmayer Ágnes M. Judit nővér
tartományfőnöknő
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