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I) Jogszabályi háttér 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ és 24.§ 

24.§: 

(1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak 

megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési 

intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési 

évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon 

belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat 

tartalmazhat. 

(2)  Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében 

szerepel, az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és 

tartalommal teszi közzé. 

(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését 

követő két hónapon belül, iskola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató 

rendszerbe a közzétételi listát és dokumentumokat megküldeni. 

(4) A Hivatal a közzétételi listát - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus 

formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő 

megjelenítése céljából. 

II) A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program 

Ezek a dokumentumok az Iskola honlapján találhatók a „Közzétételi lista – 

Dokumentumok” menüpont alatt. 

III) A felvételi tájékoztató 

Megtalálható az iskola honlapján a felvételi menüpontban: 2018. október 19-től. 

IV) A beiratkozásra meghatározott idő és a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok száma. 

A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás időpontja: június 20. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 

7. évfolyamon kettő, 

9. évfolyamon egy, 

nyelvi előkészítős évfolyam kettő. 
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V) Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke; továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó 

által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek. 

1) Tandíj, térítési díj 

 Tandíjjal, térítési kötelezettséggel kapcsolatosan az iskola a nemzeti 

köznevelésről szóló 201 évi CXC. törvény 88-89.§ bekezdése és annak 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 33-37.§ alapján jár el. Az 

adott tanévre esedékes térítési díjakról és tandíjakról az iskola kimutatást készít 

és arról a szülőket a tanév elején tájékoztatja. 

2) Befizetések 

Étkezési díjakat előre kell befizetni, melyek időpontját a Diáknaptárban előre jelzi 

az iskola; de a befizetés előtt egy héttel az iskola honlapján is megjelenik az 

időpont. 

Befizetett ebéd visszamondására a lemondani kívánt napot megelőző napon 

10:00-ig van lehetőség. 

3) A tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

4) A diákigazolvány 

Diákigazolványra jogosult az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló valamennyi 

diák jogviszonyának megszűnését követő október 31-éig, kivéve ha a nem 

tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya.). Ebben az esetben 

a tanuló diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult. 

A diákigazolvány igénylésére, annak feldolgozására, érvényesítésére, bevonására 

és díjára a 362/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 1.§, 12.§ (3) bekezdés, illetve 30.§-

40.§-ban szabályozott előírások irányadók, az intézmény az ebben foglaltak szerint 

jár el. 

Az igényelt állandó diákigazolvány kiadásáig a tanuló kérésére ideiglenes 

diákigazolványként szolgáló igazolást kell kiadni. Az igazolás kiadásának feltétele, 

hogy a tanuló az állandó diákigazolványt igényelje. Az igazolás a kiadástól 

számított hatvan napig érvényes. 

5) A könyvtár használói köre 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, és egyéb dolgozói 

használhatják, akik a tanulói jogviszony, illetve munkaviszony létesítésével 

automatikusan tagjai az iskola könyvtárának és kötelezettséget vállalnak a 

könyvtári szabályok betartására. 

Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan. 
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VI) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai 

Ld. e dokumentum vége. 

VII) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 

tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai. 

1) Nyitvatartási rend: Ld. SZMSZ 

2) Rendezvények, események: ld. Munkaterv és Tanév Rendje 

VIII) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

Egyelőre még nem volt. 
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IX) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Tantárgy Létszám Végzettség Szakképesítés 

Magyar nyelv és irodalom 11 egyetem középiskolai tanár 

Történelem 11 egyetem középiskolai tanár 

 1 főiskola tanár 

Angol nyelv 13 egyetem középiskolai tanár 

Német nyelv 7 egyetem középiskolai tanár 

Francia nyelv 1 egyetem középiskolai tanár 

Olasz nyelv 2 egyetem középiskola tanár 

Orosz nyelv 1 egyetem középiskolai tanár 

Spanyol nyelv 2 egyetem középiskolai tanár 

Matematika 10 egyetem középiskolai tanár 

Informatika 2 egyetem középiskolai tanár 

 1 főiskola szaktanár 

Fizika 6 egyetem középiskolai tanár 

 1 főiskola szaktanár 

Biológia 4 egyetem középiskolai tanár 

Kémia 3 egyetem szaktanár 

Földünk és környezetünk 2 egyetem középiskolai tanár 

Ének - zene 1 egyetem középiskolai tanár 

 1 főiskola ének tanár 

Testnevelés és sport 6 egyetem középiskolai tanár 

 1 főiskola szaktanár 

Gyógytestnevelés 1 egyetem középiskolai tanár 

Rajz- művészettörténet 1 egyetem szaktanár 

Tánc- és dráma 1 főiskola szaktanár 

Lelkész, hitoktató 7 egyetem középiskolai tanár 

 2 főiskola szaktanár 

 

X) A nevelő és oktató munkát segítők száma, végzettsége, szakképzettsége 

Feladatkör Létszám Végzettség Szakképzettség 

könyvtáros 1 OKJ könyvtáros könyvtáros-tanár 

rendszergazda 1 OKJ  rendszergazda 

iskolatitkár 2 egyetem középiskolai tanár 

gazdasági vezető 1 főiskola gazdasági mérnök 

pénztáros 1 érettségi  

bérszámfejtő 1 OKJ TB ügyintéző 

üzemeltetés vezető 1 érettségi  

karbantartó 2 
szakmunkás 
bizonyítvány 

vízvezeték szerelő 
és asztalos 
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XI)  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

Matematika    

Év Évf. Képzési forma Intézményünk Országos 

2017 8. 6 évf. gimn. 1735 1612 

  10. 6 évf. gimn. 1801 1647 

  10. 4 évf. gimn. 1755 1647 

2016 8. 6 évf. gimn. 1736 1597 

  10. 6 évf. gimn. 1840 1641 

  10. 4 évf. gimn. 1798 1641 

2015 8. 6 évf. gimn. 1728 1618 

  10. 6 évf. gimn. 1745 1645 

  10. 4 évf. gimn. 1739 1645 

2014 8. 6 évf. gimn. 1766 1617 

  10. 6 évf. gimn. 1766 1631 

  10. 4 évf. gimn. 1764 1631 

2013 8. 6 évf. gimn. 1726 1620 

  10. 6 évf. gimn. 1804 1640 

  10. 4 évf. gimn. 1754 1640 

2012 8. 6 évf. gimn. 1688 1612 

  10. 6 évf. gimn. 1761 1632 

  10. 4 évf. gimn. 1735 1632 

 

Szövegértés    

Év Évf. Képzési forma Intézményünk Országos 

2017 8. 6 évf. gimn. 1762 1571 

  10. 6 évf. gimn. 1760 1613 

  10. 4 évf. gimn. 1707 1613 

2016 8. 6 évf. gimn. 1783 1568 

  10. 6 évf. gimn. 1789 1610 

  10. 4 évf. gimn. 1768 1610 

2015 8. 6 évf. gimn. 1674 1567 

  10. 6 évf. gimn. 1745 1601 

  10. 4 évf. gimn. 1721 1601 

2014 8. 6 évf. gimn. 1744 1557 

  10. 6 évf. gimn. 1743 1597 

  10. 4 évf. gimn. 1749 1597 

2013 8. 6 évf. gimn. 1697 1555 

  10. 6 évf. gimn. 1805 1620 

  10. 4 évf. gimn. 1735 1620 

2012 8. 6 évf. gimn. 1705 1567 

  10. 6 évf. gimn. 1762 1603 

  10. 4 évf. gimn. 1691 1603 
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XII) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 

  

Tanév 
Október 1. 

létszám 

A tanév során 

beírt tanulók 

száma 

A tanév során 

kiírt tanulók 

száma 

Évismétlésre 

bukottak száma 

2012/2013. 857 33 43 10 

2013/2014. 858 19 45 8 

2014/2015. 848 20 45 2 

2015/2016. 848 32 44 1 

2016/2017. 844 17 27 0 

2017/2018. 844 16 48 1 



XIII) Az érettségi vizsgák átlageredményei 

 
 2016 2017 2018 

    12.A 12.B 12.C 13.E 13.F Előrehoz. átlag 12.A 12.B 12.C 12.D 12.E Előrehoz. átlag 12.A 12.B 12.C 12.D 12.E Előrehoz. átlag 

magyar nyelv és irodalom 
közép 4,22 4,43 4,41 3,97 4,32   4,27 4,28 4,77 4,29 4,47 4,25   4,41 4,86 4,69 4,29 4,5 4,55   4,58 

emelt   5   2,33 4,5   3,94 5 5 5 4,8 5   4,96 5   4   5   4,67 

történelem 
közép 4,14 4,25 4,43 3,81 4,11 5 4,15 4,29 5 4 4,375 4,19   4,37 4,61 4,43 4,07 4,4 4,5   4,40 

emelt 4,75 4,57 5 5 3,67   4,60 4,86 5 5 4,44 4,75   4,81 5 5 4,2 3,16 5   4,47 

matematika 
közép 3,91 3,93 3,96 3,96 4 5 3,95 4,59 4,17 3,81 4,53 4,36   4,29 4,42 4,54 4,34   4,125   4,36 

emelt 5 4,5 4,6 5 3,33   4,49 5 4,2 4,8 4 4   4,40 5           5,00 

angol 
közép 4,56 4,57 3,94 4,25 4 4,87 4,26 4,52 4,22 3,85 4 4 4,83 4,24 4,83 4,53 4,125 3,67 3,625 4,84 4,27 

emelt 5 4,5 5 4,33 4 5 4,57 5 5 5 4,8 5   4,96 5 5 4,6 5 4,83   4,89 

német 
közép 4,29 5 4,71 5 5 5 4,80 4 4,5 4,125 5 4,29 5 4,49 5 5 4,11   4,33 4,08 4,50 

emelt   5       5 5,00   4,5       5 4,75 5 5 5 5     5,00 

biológia 
közép 4,33 4 4 3,75 4,5   4,12 5 4,5 5 4,33 4   4,57 4 4,4 4,6 4,25 4 5 4,38 

emelt   4,5 4,37 4 4,33   4,30 5 5 4,25 4 4,8   4,61 4,29 4 3,86 4 4,6   4,15 

kémia 
közép     4   4   4,00       4     4,00     4   3   3,50 

emelt   5 4,14 2,75 5   4,22 4 4,67 5 5 4   4,53     3,4 3,86 4,25   3,84 

fizika 
közép 4 5     3   4,00 5   4,62 5     4,87 5 5         5,00 

emelt   4,75 4,33 5 5   4,77 4,67 5     5   4,89 5       5   5,00 

informatika 
közép 4   5     4,43 4,50 5 5 3,67 4 4,25 4,83 4,46       5   4,47 4,74 

emelt 5   5       5,00 4,67 4   4,33 3   4,00 4,67 4 4,5 5 4,75 4 4,49 

testnevelés 
közép 4,33       4,5 5 4,42         5   5,00 5   5       5,00 

emelt 5   5 5 5   5,00     5       5,00 5 5 5 5 5   5,00 

földrajz közép                   4       4,00       4     4,00 

katolikus hittan közép 4,86 4 4,625 4,17 4,25   4,38 5 5 4 4,75 4,57   4,66 5 4,25 5 4,67     4,73 

református hittan közép 5 5 5 4     4,75 4,67 5 4,5 5 4   4,63 5           5,00 

etika közép     4 3,25     3,63 4,67 4 5 4,75     4,61   5   4,5     4,75 

filozófia közép 5 4     3,33   4,11 5 4 4,75 3,67 5   4,48     5       5,00 

rajz közép 5 5     5   5,00   4,67         4,67 5 5 5 5 5   5,00 

ének-zene közép                     5     5,00   5 3       4,00 

olasz nyelv 
közép                                   4     4,00 

emelt               5   5       5,00 5           5,00 

spanyol nyelv 
közép                 5 5       5,00   4         4,00 

emelt                                           

francia nyelv közép   5         5,00 5           5,00               

orosz nyelv 
közép       4     4,00         4   4,00               

emelt                                 5       5,00 

  



XIV) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Iskolánk a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok megvalósítása, és a helyi 

tanterven túlmutató igények érdekében tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

Ezen foglalkozások közül jó néhány évről évre ismétlődő, és van, melyek az igények 

felmérése után szerveződik. Indulásukat – a lehetőségek figyelembevételével – az 

igazgató engedélyezni; ugyanígy a foglalkozás vezetőjét is az igazgató bízza meg. A 

foglalkozások minimális létszáma 8 fő.  

1) Szakkörök 

A szakkörök létrehozását a Diákönkormányzat és a munkaközösség-vezetők 

javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá. Felügyeletükért és elszámolásukért az 

igazgató, működésükért pedig a munkaközösség-vezető felel. A szakköri órákat az 

éves munkaterv és az órarend rögzíti. 

Számíthatón van több nyelvből nyelvvizsga előkészítő, reál tudományokból 

verseny előkészítő, emelt szintű előkészítő, informatika tehetséggondozó. 

2) Énekkar 

Iskolánkban kétféle kórus is működik: az egyik a hagyományos kórusműveket 

dolgozza föl, a másik ún. gitáros kórus. Mindkettő szerepet kap nemcsak a 

rendezvényeken és versenyeket, de az iskola egyházi liturgikus ünnepein is. 

Bővebben a diáknaptárban lehet olvasni róluk, mely az iskola honlapján a 

„Kiadványaink” menüpont alatt található.  

3) Kecsap (Keresztény Csapat) 

Beszélgető és tevékeny, karitatív feladatokat is ellátó közösség. 

4) ITDK: Indukciós diákkör  

Az Indukció Tudományos Diákkör, vagy, ahogy iskola szerte ismerik az ITDK, egy 

önképzőkör, amely a természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak igyekszik 

plusz lehetőségeket nyújtani. 

A tanév során több „nyilvános ülést” is szervez. Ilyenkor neves egyetemi oktatókat, 

kutatókat kérnek fel, hogy tartsanak ismeretterjesztő előadásokat a 

gimnáziumban, amelyeken nem csak a diákkör tagjai, hanem az iskola bármely 

diákja részt vehet. 

Az iskola nyílt napján látványos kísérleti bemutatót tartanak, és egyszerűn 

kipróbálható kísérleteket mutatnak be. 

Az előadások mellett, az év során, több kiállításon/rendezvényen is részt vesznek. 
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A diákkörösök maguk is készítenek rövid előadásokat, amelyeket számítógépes 

prezentációval, illetve kísérletekkel egészítenek ki és mutatnak be a gimnázium 

többi tanulójának. 

A felsőbb évfolyamos tagok közül többen már önálló kutató munkát is folytatnak. 

5)  „Boszorkánykonyha” 

Péntek délutánonként tanítjuk a lelkes és annál éhesebb fiatalokat sütni-főzni. A 

változatos menü anyagi fedezetét az I.M.N.N. Iskolaalapítvány állja. A részvétel 

ingyenes. 

6) Irodalmi kávéház sorozat 

Havi egyszer neves előadót hívunk meg egy délutáni előadásra, melyen mindig 

teltház van. A szervezését az magyar munkaközösség végzi, az előadást anyagilag 

az iskola támogatja. A részvétel ingyenes. 

7) Sportkörök 

XV) Az iskolai dolgozatok és a hétközi, hétvégi, illetve szünetre adott házi feladatok 

szabályai 

1) Az iskolai dolgozatok szabályai 

A tanuló tudásának félévi és tanév végi minősítésénél, illetve évközi értékelésénél 

a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) osztályzatokat, illetve 

érdemjegyeket használjuk. 

A jegyek mennyiségéről és a súlyozásukról a Pedagógiai Program rendelkezik: 

„Ahhoz, hogy a tanulónak és gondviselőjének a tanuló tantárgyi fejlődéséről 

hiteles képet tudjon nyújtani az iskola, rendszeresen értékelni kell a tanulói 

tudását. Így egy-egy tantárgyból félévente legalább a „heti óraszám kétszerese + 

1 darab” osztályzatot kell adni minden diáknak. (Ez természetesen a diák hiányzása 

vagy a tanár önhibáján kívüli okok folytán ésszerűn változhat.) Mindez 

természetesen nemcsak egy állandó visszajelzés, hanem serkentő és javítási 

lehetőséget nyújtó eszköz. 

Az értékelés - osztályzás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik. Az 

egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. Vagyis 

maguk az osztályzatok az elégtelentől a jelesig öt értéket vehetnek föl. A fél, vagy 

„aláhúzott” és hasonló típusú jegyek bizonytalanná teszik a tanulót, illetve 

döntéshozatali képességeik kialakítását csorbítják. 

Természetes, hogy egy tárgyban vannak különbségek az osztályzatok súlyozása 

között. Más értékű lehet egy órai munkára, füzetvezetésre adott jegy, és más egy 

feleletre, kisebb, vagy nagyobb dolgozatra, vagy épp témazáróra adott osztályzat. 

Ugyanakkor iskolánkban az egy, kettő és három súlyozású jegyek használata 
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lehetséges, az ezen túli megkülönböztetés már zavaró és akár elkeserítő is lehet. 

Természetesen a három súlyozású jegy témazáróra adható olyan tárgyak 

esetében, ahol az érdemjegyek száma magas. 

2) A hétközi, hétvégi, illetve szünetre adott házi feladatok szabályai 

Az írásbeli-szóbeli házi feladatok kijelölésénél a szaktanár szem előtt tartja az 

elsajátított ismereteket, az arra épülő tananyagrészeket és az egyéb 

tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat. 

 

A házi feladat mennyisége és minősége függ a tantárgytól, osztálytól, csoporttól 

függ. Megoldási idejük függ tehát a tantárgy jellegétől, és a tanulók 

kompetenciájától. A tanár ügyeljen arra, hogy a házi feladat mennyisége arányos 

legyen a leadott anyaggal, és tartsa szemmel azt a tényt, hogy napi három óra 

készülésnél több nem igazán várható el a mai korosztálytól. 

A témazárók időzítését a szaktanárok összehangolják a Pedagógia Programnak 

megfelelőn. 

Hétvégére és tanítási szünetekre a diákokkal megbeszélve adható az átlagosnál 

nagyobb mennyiségű feladat. 

XVI) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

1) A követelmények: ld. Pedagógiai Program 

2) A 2018/2019. tanév tervezett vizsgaidőpontjai 

2018. január 14.: Félévi osztályozó vizsgák 

2018. június 3.: Év végi osztályozó vizsgák 
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XVII) Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Osztály Létszám Fiú Lány 

7.a 31 17 14 

7.b 33 17 16 

8.a 31 18 13 

8.b 29 15 14 

9.a 28 11 17 

9.b 34 14 20 

9.c 36 18 18 

9.d 36 14 21 

9.e 35 18 17 

9.nyd 35 15 20 

9.nye 34 8 26 

10.a 34 13 21 

10.b 33 12 21 

10.c 36 16 19 

10.d 32 11 21 

10.e 30 13 17 

11.a 31 10 21 

11.b 30 13 17 

11.c 33 15 18 

11.d 31 14 17 

11.e 31 17 14 

12.a 27 11 16 

12.b 30 16 14 

12.c 32 16 16 

12.d 31 16 15 

12.e 30 16 14 
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I) Bevezető 

Az Isteni Megváltóról Elnevezett Nővérek Kongregációja – Magyar Tartományának ez az 

egyetlen középiskolája, ezért megkülönböztetett figyelemmel kísérjük annak munkáját, 

és igyekszünk minden lehetséges támogatást megadni neki. Imáinkkal, 

odafigyelésünkkel, és anyagilag is igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben támogatni 

az intézményt.  

II) Infrastruktúra 

A Szent Margit Gimnázium a főváros egyik legimpozánsabb iskolaépülete. Az intézmény

 a 98. tanévet zárta a 2017/18-as tanévvel.  A tanévről számot ad az iskola által 

szerkesztett és kiadott évkönyv. Az évkönyv várhatóan októberben jelenik meg. Az iskola 

minden évben ad ki Diáknaptárt, amelyben az egész éves programot megkapják a 

diákok. Ez is számot ad arról a színes munkáról, ami az iskolában folyik. 

 Az épületet ebben a tanévben is igyekeztünk korszerűsíteni. A nyár folyamán készült el 

a nagytanári, mely jó szolgálatot tett a tanév során. Ezzel egyidejűleg majdnem 

megduplázódott a nagyobb méretű tantermek száma, illetve új csoportszobák alakultak 

ki. A 26 osztályból 11 osztály megfelelően nagy méretű teremben tudott tanulni idén. 

Hat osztályt új padokkal és székekkel tudtunk felszerelni, és a tanév folyamán is alakult 

még ki csoport szoba. Így tehermentesültek az osztálytermek. Az „idegen” osztályok már 

nem tanultak az osztályok saját tantermében. Természetesen látjuk, hogy még mindig 

akadnak olyan termek, melyek kicsi zsúfoltabbak, de már erre is tett megoldási 

javaslatokat az iskola vezetése. 

Öröm számunkra, hogy a tanév során sikerült minden tantermet és csoporttermet a XXI. 

századi kihívásoknak megfelelőn projektorokkal, számítógéppel, hangtechnikával és 

sötétítéssel felszerelni. A  Szent Imre terem előtti folyosó zajmentessé vált, így újra 

használható lett az oktatás számára. Komoly előrelépés, hogy már három okostábla is 

segíti a pedagógusok és diákok munkáját. 

Elkészült a  „Margit Sziget”, mely a pályázatnak megfelelően a diákélet színesítését 

szolgálja. Vonzó berendezésével, letisztult kialakításával minden ott tartózkodó diák 

számára nyugodt kikapcsolódási, tanulási, csöndes beszélgetési, teázási helyet kínál. 

III) Az iskola struktúrája, vezetése, tanárai, eredményei 

A gimnázium hat-  négy- és ötosztályos gimnáziumi osztályokkal működik. Az 

iskolavezetés annak érdekében, hogy a nyelvi osztályok hároméves átlagban 

megfeleljenek az indíthatóság feltételeinek, hatékonyan változtatott ezen osztályok 

helyi tantervén, különösen odafigyelve arra, hogy a diákok minél hamarabb és minél 

nagyobb számban elérjék a kitűzött normák szintjét. 

Ebben a tanévben minőségileg megújult a szóbeli felvételik rendje. Egy kisebb 

felvételiztető bizottság alakult, mely így egységesebben átlátja a felvételizők nagy 
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számát. Bővebb időt szánt az iskola a felvételizők megismerésére, több megbeszélést 

tartottak, így könnyebben el lehetett dönteni, hogy kiknek is való a gimnáziumunk. 

A tanév – tanároknak szóló – rendjében megváltoztak a konferenciák is. Nagyobb 

hangsúlyt kaptak a szakmai, munkaközösségi konferenciák, ahol belső mérések, 

továbbképzések, dolgozat-megbeszélések történtek. 

Szándékainkkal összhangban megváltozott a gimnázium  vezetési struktúrája is. Két 

igazgatóhelyettes helyett – az iskola létszámát tekintő előírások alapján – három 

igazgatóhelyettessel működik a vezetés – mely reményeink szerint hatékonyabbá teszi 

a szerteágazó, nagy odaadást igénylő munkájukat. A tanári kar vezetésbe-felelősségbe 

történő bevonása érdekében Vezetői Csapat is alakult, melyben a tanári kar is 

képviselteti magát. 

Ebben a tanévben megváltozott a matematika órák rendje is. Bizonyos mértékben 

csökkent ugyan a csoportbontott órák száma – de a bejövő osztályoknál és az utolsó két 

évben továbbra is megmaradt, illetve van valamennyi bontás a többi évfolyamban is, 

azonban eggyel nőtt az órák száma. Így összességében – nemzetközi statisztikák és 

tanulmányok, felmérések szerint is – emelkedett a reál oktatás színvonala, mely 

remélhetőn hamarosan meglátszódik a matematikát fölhasználó természettudományos 

oktatásban is. 

Az iskola tanulmányi eredményessége őrzi a színvonalát, az elmúlt évekhez hasonló 

érettségi eredményeket, kompetencia méréseket tud felmutatni. Egyértelműen látszik, 

hogy változatlan a törekvés a színvonalas oktatásra, mely már az alacsonyabb 

évfolyamok eredményeiben is megmutatkozik, így várható, hogy néhány éven belül a 

kimeneti eredmények is erősödni fognak. 

IV) Programok, hitélet 

Színvonalas programok színesítik az iskola életét. Évek óta népszerű a novemberben 

megrendezett nyílt nap, melyen a sok-sok érdeklődő majdani diák és szüleik számos 

érdekes programon keresztül ismerkedhetnek az iskola életével. Részt vehettek 

nyilvános nyelvi bemutató órákon, élvezhették a látványos fizikai kísérleteket és a 

biológiai bemutatót, ahol még patkányboncolásra is sor került. Mindig nagy 

népszerűségnek örvend a nyílt nap rendezvényei között az épület bejárása, ilyenkor az 

alagsortól a kupoláig az iskola diákjai kísérik az érdeklődő csoportokat. 

A tanév során már hagyományosnak számító rendezvények, előadások (Irodalmi 

Kávéház, ITDK - rendezvények, történelmi ismeretterjesztő előadássorozat stb.) ebben 

az évben is sok érdeklődőt vonzottak. Az intézmény színjátszó köre nagy sikerrel lépett 

fel az iskola tanulói előtt épp úgy, ahogyan a szülők, barátok, ismerősök számára 

szervezett előadásokon. 

A gimnázium két alkalommal szervezett sportnapot diákjai számára, melynek keretében 

komoly sportolási lehetőség állt a lelkes tanulók rendelkezésére. A sport nagyon fontos 

területe az iskola életének. Ugyanakkor a gimnázium diákjaink leterheltsége miatt 
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racionalizálták a mindennapos testnevelés gyakorlatát. Azok a diákok, akik egyesületi 

edzések során már teljesítik a törvény által előírt mindennapos testnevelés gyakorlatát, 

a megfelelő igazolások birtokában élhetnek a mindennapos testnevelés alól történő 

részleges fölmentéssel. 

Hetente a „Boszikonyha-összejöveteleken” változatos tevékenységek folytak, a 

gyerekek értő felnőtt vezetéssel ismerkedtek a főzés, sütés tudományával, adventi 

koszorúkat készítenek, tojást festenek vagy gyertyaöntéssel próbálkoznak nagy 

örömmel. Ahogyan számos alkalommal, itt is a Szülői Munkaközösség segítségével 

kerültek megszervezésre ezek a jó hangulatú foglalkozások. Ugyancsak a Szülői 

Munkaközösség áldozatos közreműködésének köszönhetően évek óta lelkesen 

szervezik/szervezték az iskola Szent Margit-bálját, melynek színes, vonzó műsora ebben 

az évben is sokaknak adott maradandó élményt. 

Ebben a  tanévben is sor került az immár hagyományosnak tekinthető németországi 

diákcsere-programokra. Osnabrückben jártak tanulóink, illetve fogadták az ottani iskola 

diákjait. A Heiligenstadt-i csereprogram a megállapodás szerint a következő tanévben 

esedékes. Szándék van arra, hogy a cserekapcsolatokat bővítenék egy új, olasz, ill.angol 

csereprogrammal is. 

Örömteli megelégedettséggel tapasztaljuk, hogy sikeresek és színvonalasak az 

intézmény lelkiséget gazdagító programjai, a lelki napok, a közös szentmisék.  Ettől a 

tanévtől a tanárok számára is bevezették a reggeli miséket, mely a hit elmélyítésén túl 

segít abban is, hogy valóban egyházi, szerzetesi fönntartásúnak élje meg minden tanár 

az iskolát. 

A nagyböjti lelkinap előtti délután bibliaversenyen vesznek részt tanulóink, mely egy jó 

hangulatú csapatverseny az ökumenizmus jegyében. 

Növekedett a kirándulások száma, hosszabbak lettek az osztálykirándulások. Mindez 

nem történhetett volna meg a tanárok lelkiismeretes munkája, és az iskola erkölcsi és 

anyagi támogatása nélkül. 

V) Kihívások 

Tapasztaljuk, hogy ahogy minden oktatási intézményben, úgy a gimnáziumban is erősen 

nő munkatársaink leterheltsége. Az iskolavezetés igyekszik egyenletes és igazságos 

terhelésben részesíteni mindenkit, és azon dolgozik, hogy megfelelő juttatásokkal, a 

munkakörülmények javításával könnyebbé tegye a pedagógiai, szakmai munkát. Tudjuk, 

hogy a pedagógusok felelősséggel, ugyanakkor jelentős leterheléssel történő munkájuk 

a rendi szándékokkal, elképzelésekkel összhangban vannak. 

Érezzük, és együtt gondolkodunk az iskolával a XXI. század fiataljait érő, sokszor szinte 

agyonnyomó kihívásain. Leginkább a társadalomban megjelenő természet és isteni 

törvénnyel szöges ellentétben álló férfi, női és családmodell állítja diákjainkat új 

kihívások elé. Ebben az iskolának egyértelmű utat kell mutatnia. 
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A mai fiatalság másik hatalmas kihívása az információ-technológia fejlődésével 

teremtett lehetőségek és veszélyek közötti eligazodás. Ez az egész még annyira új és 

csöndesen lopakodó, hogy lassacskán veszi azt észre társadalom, intézmény. Erősen 

támogatjuk hát az iskola azon törekvését, hogy tanítsa, de egyben meg is óvja, és 

bölcsességgel felvértezze diákjait ebben az új, rohamosan változó világban. 

 

A Fenntartó köszöni mind az iskolavezetésnek, mind a pedagógusoknak és az 

alkalmazottaknak a 2017/18-as tanévben végzett áldozatos és eredményes munkájukat.  

 

 

Budapest, 2018. augusztus 30. 

 

 

 Farkas M. Ágnes SDR 

       tartományfőnök nővér, a fenntartó 

 


