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Ikt. sz.: 308/2019. 

 

 Fenntartói értékelés a 2018/2019‐es tanévről 

Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

4024 Debrecen, Szent Anna u. 20‐26. 

 

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. Ahogy  az értékelésből 
majd  kiderül,  a  Svetits  méltóképpen  ünnepelte  meg  az  évfordulót  a  központi  jubileumi 
rendezvényeken való aktív részvétellel és saját programokkal.  

  Az egykori  svetitses diákok  is emelték a megemlékezés  fényét, amikor 2019. április 
27‐én nagy  létszámban  jelen voltak a Budapesten  rendezett  jubileumi öregdiák  találkozón, 
és megajándékoztak  bennünket  egykori  iskolájukról  szóló  tartalmas  visszaemlékezésekkel, 
vallomásokkal. Ezekből az  írásokból meg  lehet  ismerni, hogy hova nyúlnak vissza a Svetits 
máig  is érvényes értékeinek, erősségeinek,  lelkiségének gyökerei. Megható olvasmányok, a 
www.iskolanoverek honlapján olvashatóak a Bizalom és Bátorság újság különszámában. 

  A gyökerektől a  jelenhez kapcsolódva, örömmel állapítható meg, hogy az  intézmény 
működése a 2018/2019‐es  tanévben  is a pedagógiai programmal, az éves munkatervvel, a 
folyamatos ellenőrzés és az önértékelés tapasztalataival egybevetve kiválóra értékelhető. 
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  Köszönet  az  iskola  pedagógusainak,  akik  a  kor  kihívásaihoz  alkalmazkodó  szakmai 
munkát  végeztek  ebben  a  tanévben  is. A  Svetits  valóban  a  küldetéses  emberek  iskolája  ‐ 
ahogyan  azt  az  iskolanővéri  iskolák  hitvallásában  megfogalmaztuk  ‐,  hiszen 
kereszténységükben  és  hivatásukban  elkötelezett  óvodapedagógusok,  tanítók,  tanárok  jó 
légkörben tanítanak, nevelnek itt.  

 

HELYZETELEMZÉS 

Személyi  (KIR) és tárgyi feltételek 

- nevelési‐oktatási feladatot ellátó pedagógus: 86 +3 fő 
- nevelő és oktató munkát segítő: 20 fő 
- funkcionális feladatot ellátó: 29 fő 

 
A tanulói létszámok intézményegységenként: 
 

óvoda  ált iskola  gimnázium  kollégium 

198  490  301  56 

 

Óvoda: Az óvodában 8 csoportban 198 gyermek jár. A nevelési év új óvodavezetőkkel indult: 
Németh Norbert és Dr.  Fülöpné  Szatmári  Erzsébet elkötelezett  igényességgel  vették  át  az 
óvoda irányítását, kiválóan együttműködve a Svetits összetett intézmény vezetői csapatával. 
Sokévi gondos nevelés elismeréseként idén elnyerték az ,,Örökös Zöld Óvoda” címet. Kincses 
Kultúróvodaként  változatos,  színvonalas  programokkal  készültek  a  gyerekeknek  és  a 
szülőknek egyaránt. 

Általános  Iskola: Az  általános  iskolában  ismét  3  első  osztály  indult.  Tovább növekedett  az 
általános  iskola  létszáma  az  előző  évihez  képest,  így  490  gyermek  tanul  az  általános 
iskolában, az épület kihasználtsága maximális. Az általános iskolai tanulmányaikat befejező 8. 
c  osztályosok  továbbtanulása  álmaik  szerint  alakult,  többnyire  változatos  szakképzési 
formákat  választottak,  és mindannyian  sikeresen  bejutottak  valamelyik megjelölt  helyre. 
Köszönet  az  eredményes munkáért  Bakó  Ágnesnek,  az  általános  iskola  vezetőjének  és  a 
tanítóknak! 

Gimnázium:  A  hatosztályos  gimnázium  301  diákkal,  szép  tanulmányi  és 
versenyeredményekkel büszkélkedhetett. 

Az  általános  iskolában  és  a  gimnáziumban  egyaránt  a  Mayor  elektronikus  naplóból 
tájékozódhatnak naprakészen a diákok és a szülők. 
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  A  pedagógusok  képzettek  a  kompetenciaalapú  oktatás  módszereiben.  Minden 
osztályteremben modern  digitális  táblát  és  hangfalakat  használnak  a  változatos,  korszerű 
módszertan  jegyében  a  tanítók,  tanárok. Az  iskolaépület  egész  területén működő  vezeték 
nélküli internetelérés segíti az oktatás hatékonyságát, a módszertani kultúra sokszínűségét. 

Az  összetett  épület  folyamatos  karbantartást  igényel,  amit  nagy  odafigyeléssel  lehet 
megoldani. Intézményünk gazdálkodása kiegyensúlyozott. 

 

Értékek, specialitások 

  Ebben  a  tanévben  is  meghatározó  értékek  voltak  a  pedagógiai  programmal 
összhangban:  a  gyermekközpontúság;  élményszerző  mély  közösségi  élet; 
személyiségfejlesztés;  felzárkóztatás  és  tehetséggondozás;  magyarságtudatra, 
hazaszeretetre nevelés. 

  Jó  gyakorlataikat  szívesen  osztják  meg  más  intézményekkel  is,  nyitottan,  aktívan 
együttműködnek  a  közoktatás  más  résztvevőivel.  Élő  a  kapcsolat  a  debreceni  és  a 
környékbeli  ökoiskolákkal,  hiszen  Örökös  Ökoiskolaként  és  Örökös  Zöld  Óvodaként, 
Madárbarát Óvodaként is működik. 

  A  Svetits  Tehetségpont,  kiemelt  szerephez  jut  a  tehetséggondozás  (az  egyéni 
differenciált fejlesztés). Több tárgyat készség szerinti bontott csoportokban tanítanak, amit a 
pedagógusok, a diákok és a szülők is hatékony formának tartanak. 

  Az  idegen  nyelvek  oktatása  emelt  óraszámban,  kis  csoportokban  rendkívül 
eredményesen  valósul  meg  a  gimnáziumban.  Ennek  a  nyelvvizsgák  kiemelkedő  aránya 
egyértelmű bizonyítéka. 2019. augusztus 1‐től a Language Cert államilag elismert nemzetközi 
angol nyelvvizsgaközpont debreceni vizsgahelyévé vált az iskola. 

  A  német  és  a  lengyel  testvériskolákkal  való  rendszeres  csereprogramok  során  a 
diákok  gyakorolni  tudták  a  német  és  az  angol  nyelvtudásukat,  szélesítették  látókörüket, 
kapcsolatokat  építettek.  Az  olaszosok  Milánóba  látogattak,  franciások  pedig  felfedezték 
Párizs gyönyörű kincseit. 

  Az énekkarok szép szereplései  is emlékezetessé  tették az évet. A  legnagyobbak egy 
lublini  fiúkórushoz  látogattak  (pályázati  támogatással),  fantasztikus  kirándulással  zárták  az 
évet. 

  A  szülőkkel  az  óvodában,  az  általános  iskolában mindennapos  a  kapcsolat.  Fontos 
számunkra az együttműködés. Jól működik a szülői munkaközösség  intézményi szinten havi 
rendszeres találkozókkal, melyen az igazgató (vagy egyik helyettese) is részt vesz. 

  A  tanulók  és  családjaik  többségében  keresztény  elkötelezettségűek,  akik  az 
intézmény céljaival azonosulnak, értékelik, és örömmel elfogadják mindazt az értéket, amit a 
Svetits jelent és nyújt számukra. 
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EREDMÉNYEK 

Versenyeredmények 
       Változatosak és figyelemre méltóak, részletek az iskolai honlapon találhatóak. 
Kiemelendő eredmények: 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny:  
olasz nyelvből Pete András 2. helyezés, 
latin nyelvből Bus Dániel 5. helyezés. 

 Röplabda: országos döntő 
 
A  tanórán  kívüli  szakköri  és  sporttevékenységek  sokfélék,  jelentős  igény  van  rájuk. 
Élményekben gazdagítják, fejlesztik a diákokat és a közösséget 
 
Kompetenciamérés és érettségi eredmények  
             A kompetenciamérés és az idegen nyelvi mérés eredményei kiemelkedőek voltak. Sok 
nyelvvizsga és kiváló érettségi eredmény született. 
 
Svetitses diák az ENSZ‐ben 

            Egy  sajátos  "eredményről"  is  szót  ejtek.  Magyar  Rendtartományunkat  az  a 
megtiszteltetés érte, hogy 2019 márciusában egy magyar nővér és három gimnazista  lány 
tagja  lehetett  a  Boldogasszony  Iskolanővérek  nemzetközi  delegációjának  az  ENSZ  nők 
helyzetét vizsgáló bizottságának 63. ülésszakán.  Ivanics M. Andrea nővért kértem  fel, hogy 
képviselje a magyar nővéreket, és kísérje el a Svetits, a Karolina és a Patrona egy‐egy diákját. 
A Svetitsből a 11. évfolyam egyik tanulójára, Bódis Mira Máriára esett a választás. A wiltoni 
iskolanővéri  közösség  látta  vendégül  őket brazil és észak‐amerikai  társaikkal együtt.  Innen 
jártak  be  naponta  New  Yorkba,  ahol  intenzív  program  várta  őket.  Tapasztalatokkal 
gazdagodva tértek haza, bízom benne, hogy iskoláink is gazdagodnak általuk beszámolóik és 
az ott elsajátított szemlélet továbbadása által.  

 

RENDEZVÉNYEK 
 
         Gazdag  programsorozat  tette  még  szebbé  a  tanévet,  sokrétűbbé,  hatékonyabbá  a 
nevelő munkát. 

  A  Rákóczi  Szövetség  pályázatainak  nyerteseiként  több  osztályunk  látogatott  el  a 
határon túli magyar testvéreinkhez. Az  ,,Operakaland” pályázat keretében több gimnáziumi 
osztály  lett  részese  opera  előadásoknak,  pesti  programoknak.  Sítáborunk  és  vízitáborunk 
idén is népszertű volt, sok élménnyel gazdagodtak a résztvevő diákok. 

  Az  idei  Svetits‐hét  témája  a  teremtésvédelem  volt,  gazdag  program  és  projekt 
feladatok  segítették  az  elmélyülést.  A  témahéthez  kapcsolódó  ,,Közösségben  a  teremtett 
világért”  című  pályázati  felhívásra  érkezett  művek  nagy  alkotókedvről,  kreativitásról, 
szépérzékről tanúskodtak. 
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  Nagy öröm, hogy a gimnázium diákönkormányzatának lelkes tagjai megszervezték és 
ügyesen  lebonyolították  az  1.  Svetits  Diákbált  remekül  bevonva  a  9‐12.  évfolyamos 
diáktársakat és az elmúlt években végzett öregdiákokat. Fergeteges hangulatot teremtettek, 
változatos programokat szerveztek. 

A jubileumi tanév rendezvényei 

  A Svetits 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 Országgyűlési alelnöke, akinek édesanyja egykor maga is az iskolanővérek tanítványa volt 
a Svetitsben.  

  2018 októberében egy napra a Svetitsben 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.  
 
  Ebben a tanévben elindult a Bizalom és Bátorság című újság, amely digitális formában 
a  www.iskolanoverek.hu  honlapon  található  meg,  nyomtatott  formában  pedig  a  portán 
kapható. 

	 Az  iskolanővérek  valamennyi  öregdiákot  ‐  köztük  a  svetitses  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. 

  A Boldogasszony Iskolanővérek kettős jubileumát a Svetits az alapító, Boldog Terézia 
anya  ünnepéhez  kapcsolódva  ünnepelte  meg  2019.  május  15‐én.  Erre  a  napra  több 
nővértársammal együtt én is ellátogattam az iskolába. Velünk jött Roxanne Schares nővér is, 
a Kongregáció amerikai származású általános  főnöknője. A gimnazistáknak tartott előadása 
rendünk jelenéről adott egy átfogó képet, de különösen az iskolanővérek afrikai missziójáról 
hallhattunk sokat, hiszen Roxanne nővér 27 évet szolgált Afrikában. 

   Az általános iskolásoknak én tarthattam egy előadást arról, hogy a 160 évvel ezelőtt 
Magyarországra érkező hat bajor nővér mit mesélhetett vajon a magyar gyerekeknek Terézia 
anyáról, akit személyesen ismertek, hiszen ő küldte őket Magyarországra szolgálni. Örömmel 
tapasztaltam,  hogy  a  svetitses  általános  iskolások  nem  csak  hogy  érdeklődve  hallgatták  a 
történeteket,  de  az  általuk  készített  rajzokból  az  is  kiderült,  hogy  sok  mindent  meg  is 
jegyeztek, egészen apró részleteket is. 

  A  jubileumi  évéhez  kapcsolódóan  a  tanévben  négy  olyan  rendezvényt  szerveztünk 
tartományi szinten, amikor egy‐egy iskolánk vendégként fogadta a többi iskolanővéri iskolát.  
Célunk az volt, hogy az iskolanővéri iskolák közötti kapcsolat épüljön, az egység erősödjék, a 
diákok felismerjék és megéljék közös értékeinket.  A programok mindegyikén lelkesen vettek 
részt a svetitses diákok.  
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  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. Köszönet 
Ivanics M. Andrea nővérnek a  versenyfeladatok  kidolgozásáért, a  szervezésért. Érdekes és 
élvezetes volt a vetélkedő, gazdag emlékekkel térhettek haza mind a diákok, mind a kísérő 
felkészítő  tanárok.  Hálás  köszönet  a  szeretetteljes  vendéglátásért,  a  kollégák 
közreműködéséért a nap lebonyolításában, a feladatlapok javításában.   

  2019. március 1‐jén és 2‐án a  szegedi Karolina  Iskola  rendezte meg az  iskolanővéri 
iskolák kórusainak  találkozóját. A Svetits kórusa változatos műsorral érkezett, hozzájárult a 
találkozó magas színvonalához. Köszönet a felkészítőt tanároknak, kísérőknek! 

  A  jubileumi  év utolsó  iskolák  közti programjának  a makói  SZIGNUM  iskolánk  adott 
otthont  május  17‐én  egy  élvezetes  sportnap  keretében.  A  svetitses  általános  iskolások 
válogatott csapata jó élményekkel térhetett haza a szárazföldi és vízi sport játékokat magába 
foglaló közös "olimpiáról". 

 

KÖSZÖNET 
 
  2019.  június  22‐én  a  Svetits  Katolikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Kollégium  igazgatója  is  átvehette  a  MAGYAR  ÖRÖKSÉG  kitüntető  címet  a  Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében a kommunista diktatúrában működött nyolc katolikus 
gimnázium egyikeként. Tisztelettel gratulálok, és köszönetet mondok Bártfay M. Zsuzsanna 
nővérnek,  aki  ápolja,  védi  ezt  az  örökséget,  és  kitartó  munkával,  a  nevelőtestülettel 
együttműködve  megvalósítja  az  iskolanővéri  karizmát,  küldetést  a  mai  idők  kihívásainak 
megfelelően. 

Köszönet  Zsuzsa  nővérnek  és  Czellár  Mónika  tanügyi  referensnek  a  fenntartói 
értékelés elkészítésében nyújtott segítségért! Hálás köszönetet mondok mindazoknak is, akik 
az  értékelésben  felsorolt  adatok,  tények  mögött  állnak  kitartó,  odaadó  munkájukkal, 
kreativitásukkal: az iskola vezetőségének, a debreceni 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  Svetits  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. 

 

Lobmayer Ágnes M. Judit nővér s.k. 
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