Iktatószám: 297/2020

Fenntartói értékelés a 2019/2020-as tanévről
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
4024 Debrecen, Szent Anna utca 20-26.
Az értékelés az intézményvezető szakmai beszámolója
és személyes tapasztalatok alapján készült.

Közvetlenül ezen értékelés megírása előtt a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar
Tartományának 45 nővére a Svetits épületében tartotta egyhetes lelkigyakorlatát. Ismét
átélhettük a felemelő érzést, hogy egy olyan helyen vagyunk, ahol csaknem 125 éve
folyamatosan élnek és szolgálnak iskolanővérek. Amerre nézünk, amerre járunk, a rend
lelkisége, szellemisége járja át a környezetet. Sokan közülünk ide jártak iskolába, vagy hosszú
időt itt szolgáltak, itt töltötték novíciátusukat. Ezer szálon kötődünk ide, és kapcsolódunk
össze a jelenleg is itt működő nővértársainkkal, világi munkatársainkkal, az itt élő
családokkal. A lelkigyakorlat záró szentmiséjén, augusztus 1-jén Palánki Ferenc debrecennyíregyházi püspök atya is megerősített bennünket, hogy rendkívül jelentős hatású a
szerzetesi jelenlétünk itt Kelet-Magyarországon.
Ennek örömével kezdem a 2019/20-as tanév értékelését, melyről összességében
elmondhatjuk, hogy ismét eredményes és sikeres volt a rend lelkiségének, a pedagógiai
programnak és az éves munkatervnek megfelelően. Az önértékelés tapasztalatait is
folyamatosan beépítve törekszenek az oktató-nevelő munka folyamatos megújítására, hiszen
köztudott, hogy a Svetitsben kereszténységükben és hivatásukban elkötelezett pedagógusok
tanítanak, nevelnek. Meghatározó értékeik a gyermekközpontúság; az élményszerű, mély
közösségi élet; a személyiségfejlesztés; a felzárkóztatás és tehetséggondozás; a
magyarságtudatra, hazaszeretetre nevelés. Rendszeresek az iskola vezetőinek megbeszélései
a szülői munkaközösség képviselőivel a minél hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében.
A változatos, élményszerű tanítás érdekében a digitális technika nyújtotta
lehetőségeket rendszeresen használják a tanárok. Ezeknek a korábbi években összegyűjtött
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tapasztalatoknak nagy haszna volt a digitális oktatás bevezetése során 2020. március 16-a
után, így viszonylag gyorsan és egységesen fel tudott állni a Google Classroom rendszer,
amely jól támogatta a digitális oktatást. A kapcsolat és a tapasztalatok megbeszélése
folyamatos volt a rendkívüli állapotban a vezetőség, a pedagógusok, a szülők és a diákok
között.
Ebben az évben a járványügyi helyzet mind a diákoknak, szülőknek, mind a
pedagógusoknak, vezetőknek megnehezítette a második félévet. Az óvodában folyamatosan
működött ügyelet, és a nyári szünet egy hétre szűkült a rendkívüli kormányrendelet
előírásainak megfelelően. Nehéz, ismeretlen és kimerítő volt ez az állapot, de minden
érintett sikeresen helytáll. A gimnázium végzősei szép eredményekkel érettségiztek le. Őket
egy megható online ballagás keretében búcsúztatták el az iskola pedagógusai és Zsuzsa
nővér.
Az intézmény tehetségpont: kiemelt szerephez jut a tehetséggondozás, az egyéni
differenciált fejlesztés. Több tárgyat készség szerint bontott csoportokban tanítanak, ezt a
pedagógusok, a diákok és a szülők is hatékony formának tartják. Az idegen nyelvek oktatása
is kiváló eredménnyel folyik, LanguageCert államilag elismert nyelvvizsgahely az iskola. Szinte
minden tanuló középfokú nyelvvizsgát tud tenni a tanulmányai befejezéséig.
A jelentős igényre reagálva, a szülők munkába állását a nyári szünetben több héten
keresztül napközis táborokkal segítették, és egyúttal tartalmas együttlétet biztosítottak a
gyerekeknek. Köszönet ezért a kollégáknak, az iskola dolgozóinak!
HELYZETELEMZÉS
Személyi feltétételek (KIR)
Tanulók:
óvoda

ált. iskola

gimnázium

kollégium

212

470

311

47

Pedagógusok
91 fő pedagógus, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 20 fő.
Technikai dolgozók száma 29 fő.
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Tárgyi feltétek
Folyamatosak a felújítások önerőből, fenntartói támogatásból: tantermek felújítása,
korszerűsítése; digitális oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése.
ALAPDOKUMENTUMOK
Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése miatt szükséges a pedagógiai program átvizsgálása és
módosítása.
ELLENŐRZÉSEK
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai, hatósági ellenőrzést tartott. Mindent
rendben találtak. Köszönet a felelős személyek gondosságáért!
EREDMÉNYEK
Pedagógusminősítések
14 fő minősítésre, 10 fő tanfelügyeletre került kijelölésre a 2020. évre. A rendkívüli helyzet
miatt nem mind valósult meg az erre a tanévre kitűzöttek közül.
Érettségi eredmények
Az érettségi lebonyolítására ránehezedett a járványhelyzet, de így is kiváló eredmények
születtek.
Versenyeredmények (nemzetközi, országos, megyei kiemelkedő helyezések)
A versenyeredményekről részletesen mindig hírt ad az iskola napra kész honlapja. Néhány a
jelentősebb eredmények közül:
 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny latin nyelv 17. hely;
biológia, informatika, latin 2. forduló
 Országos Angol Tanulmányi Verseny 2. forduló,
 Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny 2. forduló,
RENDEZVÉNYEK
A rendezvények és ünnepek szintén naprakészen követhetők az iskola honlapján. A gazdag
programból sajnos több esemény a COVID járvány miatt elmaradt, de a megtartottak közül
kiemelkedő volt:
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a gimnazisták zarándoklata Máriapócsra,
a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartomány által fenntartott gimnáziumok
diákönkormányzatainak találkozója,
Svetits-nap, melynek rendkívüli vendége volt a kanadai származású Julie Lattner
nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek római általános tanácsának tagja, aki
vizitációra érkezett a Magyar Tartományba,
adventi koszorúk megáldása, adventi koncert,
Mikulás műsor,
szalagmegáldás, szalagtűző műsor,
közös karácsony,
farsangi bálok,
Svetits Diákbál,
Pál Feri atya előadása a párkapcsolati kommunikációról,
Bereczki Enikő generációs, ifjúsági és oktatási szakértő előadása a média, a
közösségi oldalak énképre gyakorolt hatásairól,
nemzetközi testvériskolai találkozók,
énekkari fellépések,
változatos sportprogramok.

TERVEK
A már bevált jó gyakorlatok, a differenciált oktatási munkaformák fejlesztése, a digitális
oktatás tapasztalatainak összegzése, a fejlődési lehetőségek megbeszélése.
Nyáron letette első fogadalmát Geröly M. Sára nővér, aki a debreceni nővérközösségbe
került. Így friss erővel bővül a Svetitsben munkálkodó nővérek csapata, miközben Luca nővér
a szovátai misszióba kerül.
KÖSZÖNET
Köszönöm Bártfay M. Zsuzsanna nővérnek és vezető társainak a járványhelyzet felelős és
bölcs kezelését, hálás vagyok a pedagógusoknak áldozatos munkájukért minden intézmény
egységben! Gyorsan reagáltak a helyzetekre, azonnal áttértek a digitális oktatásra, melyben
sok fáradsággal végig kitartottak, kreatív megoldásokat keresve. Törődtek a rájuk
bízottakkal, nem engedték el a kezüket. Rendelkezésre álltak sok esetben a szülők számára
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is, akiknek szintén óriási kihívás volt áthidalni a karantén helyzetet a családban. Figyeltek
arra, hogy ne terheljék túl a diákokat, ugyanakkor biztosították a szakmai színvonalat.
Az iskola nagycsaládja a karantén idején is megélhette összetartozását, amikor a
Svetits online ballagásnak többszörös létszámú résztvevője volt, mintha valós ballagás lett
volna. A tanévzárót helyettesítő összegző kis videó is az egységet erősítette. Aki megtekinti,
rájön, hogy annak ellenére, hogy csonka volt a tanév, mégis mennyi minden tartalmas
esemény történt. A filmben felvillanó idézetek is arra ösztönözhetnek bennünket, hogy az
eddigi rutinon felülemelkedve, még tudatosabban értékeljük azt, aminek részesei vagyunk.
Ezek közül a bölcsességek közül csak egy példa, amely rávilágít arra, hogy milyen sokat jelent
pl. a közös tánc, a közös ének, amiben remélhetőleg a következő tanévben ismét bőven lesz
része a svetitsekeknek:
" Ha az emberek egy kicsivel többet táncolnának, egy kicsivel többet énekelnének, ... a
problémák lassan eltűnnének."
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. 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 segítségért, melyet ezen beszámoló
elkészítéséhez kaptam Zsuzsa nővértől és Czellár Mónika tartományi tanügyi referenstől.
Budapest, 2020. augusztus 08.
Lobmayer Ágnes M. Judit nővér
tartományfőnöknő
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