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Fenntartói értékelés a 2018/2019‐es tanévről 
 

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium 

6725 Szeged, Szentháromság utca 70‐76. 
 

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.  Jelen  lehettem  a Veni 
Sanctén, ahol bemutattam az egész tanévet végigkísérő jubileumi logót, és arra buzdítottam 
a  diákokat  és  a  nevelőket,  hogy  lelkesen  vegyenek  részt  mind  az  iskola,  mind  a 
rendtartomány közös jubileumi programjain, melyeknek részleteit minden osztály megkapta 
egy falinaptár formájában. Lezárva a tanévet, örömmel állapítom meg, hogy a Karolina Iskola 
számára  valóban  meghatározó  volt  a  jubileumi  esztendő,  és  bízom  benne,  hogy  ez 
gazdagította a közösséget. Erre még kitérek a későbbiekben a rendezvények bemutatásánál. 

  Ha  szakmai  szempontból  tekintünk  a  2018/19‐es  tanévre,  szintén  felfedezhetjük, 
hogy mik voltak a súlypontok: 
 



2 

Nevelés által megváltoztatható a világ 

www.iskolanoverek.hu 

‐ A specializáció ‐ mint oktatási forma és módszer ‐ sikeresnek mondható, egyre sokszínűbb 
és évről évre új tantárgyak jelennek benne (matematika, TTK). 
 
‐ Intenzíven dolgozott a nevelőtestület a csoport és kooperatív csoportmunka módszereinek 
alkalmazásán, átadásán, amely a következő tanévben is folyamatosan fog bővülni.  
 
‐ Elindult a magatartás szorgalom havi értékelésének szöveges tanulói önértékelése az 5‐8. 
évfolyamon. 
 
‐ Mint  szerzetesi  iskola,  nagy  hangsúlyt  fektet  a  Karolina  a  korszerű  és  szerethető  hittan 
oktatásra.  Ennek  érdekében  sokirányú  tevékenységet  fejtett  ki  ez  év  során  is  a  hittan 
munkaközösség. 

 Hittan  tanárok és alsós pedagógusok  továbbképzése: Részt vettek Esztergomban a 
NEK  szervezésében egy Eucharisztiáról  szóló  konferencián, ami  lelkileg,  szellemileg 
és közösségileg is nagyon építő volt a számukra.  

 A karolinás majálison záródott az egyházmegyével közösen szervezett hittanverseny, 
mely  idén  rendhagyó volt. Az első  forduló  szervezése a  szokásos módon  történt, a 
másodikban  azonban  négy  egyházmegyei  helyszínen  mérkőztek  meg  a  csapatok. 
Innen  csak  a  legjobbak  jutottak  tovább,  és  így  alig  100  gyerek  versenyezhetett  a 
döntőben, ami rangot adott a versenynek.  

 Áprilisban  a  Szerzetesi  Elöljárók  Konferenciájának  volt  egy  jógyakorlat  megosztó 
napja, ahol a Karolina megújult hitoktatási rendszerével  is képviseltettük magunkat. 
Nagy volt az érdeklődés, és sok pozitív megerősítést kapott a bemutatott tematika. 

 
‐ A vezetői team egy coaching folyamatban vett részt, és szupervíziós csoport  is segítette a 
hatékonyabb, eredményesebb vezetői munkát.  

 

HELYZETELEMZÉS 
 
Tárgyi feltételek 
  A  tanév  fejlesztései  voltak:  két  osztályterem  tanuló  padjainak  és  székeinek 
beszerzése,  fehér  táblák  beszerzése,  projektorok,  laptopok  beszerzése  osztálytermekbe 
tanárok  számára, kollégiumi használatra. Az eszközhasználati díjból a  tantermek  számának 
növekedése miatt  digitális  táblákat,  fehértáblákat  szereztünk  be.  Az  informatikai  hálózat 
további korszerűsítése folytatódott, az  internet elérhetősége érdekében. A tantermekben a 
digitális  tananyagok  használata  növekedett  a  biztonságos  hozzáférések  miatt.  Az  AMI 
hangszer állománya sokat gazdagodott az EMMI hangszer pályázatából. 
             Ezeken kívül még elvégzett felújítások önerőből, fenntartói támogatásunkból végzett 
munkálatok 2018. 09. 01. és 2019. 08. 31. között: festés a tantermekben, művészeti  iskolai 
termeiben, parkettázás/laminált padló  lerakás és  lambériázás  a  frissen  festett  termekben, 
ablakok festése, asztalos munka a beázások miatt, biztosítékok cseréje, fa táskatartó polcok 
a  tantermekben,  hangosítás  a  Szent  György  csarnokban,  bádogozás  a  tető  egy  részének 
teljes felújítása, az udvar burkolása, tánctermi lejáró megnyitása.  
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  Az óvoda új, korszerű épülete nagy örömünkre hamarosan elkészül, a kollégák praktikusan 
és szépen megtervezték a berendezést, a költözés menetét. Sikeres közbeszerzés után július 
1‐jén megkezdődhetett az udvar rekonstrukciója is.  
 
Személyi feltétételek  (KIR) 

- nevelési‐oktatási feladatot ellátó pedagógus: 87+25 fő 
- nevelő és oktató munkát segítő álláshely: 13 
- funkcionális feladatot ellátó álláshely: 47 
A szakos ellátottság a technika tárgy (a pedagógus képzése folyamatban) oktatásán kívül 
100%‐os 

 
A tanulói létszámok intézményegységenként: 
 

óvoda  ált iskola  gimnázium  AMI  kollégium 

124  471  346  380  40 

 

Örömteli, hogy a tanulói létszám évről évre növekszik. 

 
ALAPDOKUMENTUMOK 

      A  dokumentumokban  változás  az  alapfokú  művészeti  iskolát  érintette:  tanszakok  és 
létszámok kerültek módosításra. Új tanszakok indultak: fagott, szaxofon, klarinét, nagybőgő. 

 
PÁLYÁZATOK 

1. 2018‐1‐HU01‐KA101‐047303  
Erasmus+ pályázat 
2.EGYH‐KCP‐19‐911  
Program támogatás  a márciusi kórustalálkozó lebonyolításához 
3. HAT‐18‐02‐0239, HAT‐18‐01‐0510  
Határtalanul! ‐ Erdélyi út és cserekapcsolat 
4. HAT‐18‐02‐0068  
Határtalanul! ‐ Kárpátaljai út és cserekapcsolat 
5. WFA/48/92/1/ZA/2018  
Lengyelországi kirándulás 
7. A2019/N9307  
A kórus görög koncertútja  
 
  További nyertes pályázatok, melyek megvalósítása most indul: 
 
‐  EFOP‐1.3.5‐16‐2016‐00823  
„Nemzedékek  hídja  ‐  társadalmi  szerepvállalás  erősítése  közösségek  építésével  a  szegedi 
Karolina és a makói SZIGNUM iskolában”. Egy 3 éves projekt megvalósítása 2017 januárjától.  
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‐ EFOP‐3.2.3‐17‐2017‐00014  
‐„A tanulás holnapja: a holnap tanulása! ‐ Digitális környezet a köznevelésben”. Egy 3 éves 
projekt megvalósítását kezdtük meg 2018 januárjától.  
‐  EGYH‐KCP‐17‐P‐0174  
 A fenntartó által pályázott óvoda építés 
‐ KEHOP‐5.4.1‐16‐2016‐00815  
Teremtésvédelmi programok tartása a 2019/20‐as tanévben  
 ‐ KA229‐08FDF820   
Erasmus+ pályázat  
 
  A  pályázatok  nagymértékben  segítik  az  iskola működését.  Kiemelendő  ezek  közül 
ebben  a  tanévben:  A  7.  évfolyam  minden  tanulója  részt  vett  egy  hat  napos  erdélyi 
programon.  11.  évfolyam  sítáborban  Erdélyben  Csíkszeredán  és  Kárpátalján  Karácsfalván 
tölthetett  5‐5  napot.  A  generációs  (Makói  SZIGNUM  iskolánkkal  közös)  pályázat  a 
hagyományos  programok  finanszírozását  is  segítette.  Az  énekkari  pályázat  támogatta  a 
jubileumi  tartományi  énekkari  találkozó  megrendezését  és  a  görögországi  utazást.  Az 
informatikai  pályázat  korszerű  eszközöket  is  segített  beszerezni  (digitális  tábla,  tabletek, 
laptopok, programok) a képzéseken kívül. 
  Rengeteg  munkával,  sikeresen  vesz  részt  az  iskola  az  egyetemmel  közös  digitális 
pályázatban,  amely  eszközöket  és  képződési  lehetőségeket,  jelentős  városi 
együttműködéseket  hozott.  A  digitális  programokban  való  részvétel  megsokszorozódott 
komoly  sikerélményeket,  országos  versenyeredményeket  hozva  diákoknak  és  tanárnak 
egyaránt. 
  Az Erasmus pályázat nagymértékben erősíti a pedagógusok módszertani fejlődését a 
szerzett  és  az  átadandó  tapasztalatok  révén,  és  szintén  a  nemzetközi  kapcsolatok 
eredményeként  kezdődik  meg  szeptemberben  a  diákcsere  program  a  németországi 
Amöneburgi Egyházi Gimnáziummal. 
 
EREDMÉNYEK 

Pedagógusminősítések  
10 fő vett részt minősítésen, mindannyian megfeleltek, szépen teljesítettek. 
 
Kompetenciamérés és érettségi eredmények  
A kompetenciaméréseken nagyon szép,  javuló eredmények születtek. Sok kimagasló emelt 
érettségi és rendkívül sok nyelvvizsga született. 
 
Versenyeredmények (nemzetközi, országos, megyei kiemelkedő helyezések) 
 

 Mentális Matematika Junior Európa Bajnokság: 5. hely 

 Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny: országos 2. hely  

 Katolikus Iskolák Dugonics András Matematikaverseny: országos 2. 3. 4. 7. hely  

 Pangea Nemzetközi Matematikaverseny: országos 2. 14. hely  

 Curie Matematika Emlékverseny: országos 3. helyezés 

 Zrínyi Ilona Matematika Verseny: országos 8. hely 
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 Bolyai Matematika Csapatverseny: 4. hely 

 Nemzetközi Kenguru Megyei Matematikaverseny: 1. 3. hely  

 Városi és Csongrád Megyei Matematikaverseny: 1. 3. hely 

 Tankerületi Matematikaverseny 1. hely 

 Zrínyi Ilona Matematika Verseny: megyei csapat 1. hely, egyéni 2. hely 
 

Az idei tanévben matematikából volt OKTV bejutó az országos döntőbe. 
 

 Curie  Környezetvédelmi  Verseny  országos  döntőjének  a  teszt  és  prezentáció 
kategóriában 10. hely, a dokumentáció kategóriában pedig 1. díj   

 Játékkészítés 3D nyomtatóval: országos 4‐9. hely 

 Bolyai Természettudományos Csapatverseny: 3. hely 

 Robotprogramozó Csapatverseny: 1. hely  
 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: országos 16. hely 

 Lotz János megyei helyesírási és szövegértési verseny: 1. hely 

 Megyei mesemondó verseny: 1. hely, különdíj 

 Versbe szedett természet‐megyei szavalóverseny: 1. hely 

 „Duó dallam nélkül” egyházmegyei szavalóverseny1. 2.  3. hely  

 Házasság Heti Egyházmegyei Szavalóverseny 1. 2. hely 
 

 Országos Bábverseny: országos arany minősítés, gyémánt fokozat 

 Egyházmegyei rajzverseny: 1. 2. 3. hely, különdíj 

 Szent Gellért Alkotó és Rajzpályázat: különdíj 

 Országos Balettegyüttesek Versenye: 1. hely 

 Marosmenti Néptáncfesztivál: országos 1. hely 

 Nemzetközi Zongoraverseny: 2. hely 

 XX.  Országos  Rajeczky  Benjámin  Népdal‐  és  Népi  Hangszeres  Verseny:  arany 
minősítés 

 VI. Gitárverseny: 3. hely 

 Megyei Népdaléneklési verseny: 1. hely 

 Megyei Kortárszenei versenyen kiemelt nívódíj 

 Aranyhúr hegedűverseny: 3. hely 

 Megyei Bicínium éneklési verseny: 1. hely, különdíj 
 

 Fitkid Európa Bajnokság: 1. hely egyéni, 1. 2. hely csapat 

 Fitkid: országos 1. 2. 4. hely 

 Wando‐Ryu karate: országos 2. hely 

 Országos Úszó Diákolimpia, B kategória, 100 m hátúszás:, 8. hely 

 Labdarúgás: 1‐2. évfolyam: Megyei Diákolimpia 2. hely 

 Asztalitenisz: országos 10., megyei 1. hely 

 Kosárlabda: országos 3. hely 

 Ritmikus gimnasztika: országos 2. 4. 6. 9. hely 
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A  csapatsportok eredményessége növekedett, bizonyítva, hogy a kitartó munka meghozza 
gyümölcsét (kosárlabda országos elődöntő, RG országos döntő) 
 
        Kimagaslóan  jól  sikerült  a  beiskolázás,  nemcsak  az  általános  iskolában  és  a  nyolc 
évfolyamos gimnáziumban, hanem a 4 évfolyamos gimnáziumban is. 
 

 Karolinás diák az ENSZ‐ben    

   Végül  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  Karolinából  a  11.  évfolyam  egyik  tanulójára,  Keszeli  Violára  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 
 
               Az intézmény e tanévben is megtartotta hagyományos rendezvényeit, amelyek évek 
óta  jellemzik  a  közösséget.  Ezek  a  hagyományoknak  megfelelő  meghitt  hangulatú  és 
rendkívül színvonalas programok voltak. Új rendezvény az énekkari találkozó volt. 
Kiemelkedő volt az idei évben: 

 Pál utcai fiúk c. előadás a szalagtűzőn a 11. évfolyamtól 

 Karácsonyi műsor 

 iskolanővéri iskolák énekkarainak találkozója 

 Karolina nap  

 gimnáziumi ballagás 

 majális: „Iskolanővérek a nagyvilágban” 

 énekkar görögországi vendégszereplése 

 városi megyei versenyek  (népdaléneklési, hittan, éneklő  ifjúság, szép magyar 
beszéd, Bolyai csapatverseny, városi versmondó) 

 rendszeres imalehetőség a szülőkkel együtt 

 Erasmus  +  programban  11  fő  vett  részt  egy  vagy  két  hetes 
aktivitásban/tanfolyamon. 
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A jubileumi tanév rendezvényei 
 
  A  kongregációnk  185  éves  és  rendtartományunk  160  éves  jubileuma  átjárta  a 
rendezvényeket. A helyi programokon  túl  a  karolinás diákok és nevelők  tartományi  szintű 
megmozdulásokon  is  részt  vehettek.  Minden  osztály  kapott  egy  falinaptárt,  amelyben 
követni lehetett a programokat. 

  A Karolina 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 Debrecenben a Svetitsben.  

  2018 októberében egy napra a Karolinában 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  karolinás  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. 

  Kettős  jubileumunkat  szegedi  iskolánk  a  névadó,  Karolina  anya  ünnepéhez 
kapcsolódva ünnepelte meg 2019. február 1‐jén. Erre a napra több nővértársammal együtt 
én  is ellátogattam. Részt vettünk az ünnepi szentmisén,  tartottam egy előadást velünk élő 
rendtörténet  címmel.  Ebbe  ‐  Regina  nővér  előzetes  kutatásai  alapján  ‐  beleszőttem  az 
ünnepen szép számban jelen lévő volt tanítványok történeteit. Együtt rácsodálkoztunk arra, 
hogy  a  Karolina  Iskola  közösségéhez  többgenerációs  családok  kapcsolódnak:  dédanyák, 
nagymamák, szülők és unokák, akik mind ezek között a falak között tanultak/tanulnak vagy 
tanítottak/tanítanak. Az osztályok ezután egy‐egy nővérrel vagy nővér jelölttel találkozhattak 
a műhelyfoglalkozásokon, így megtapasztalhatták a tartományi közösségünk sokszínűségét. 

   A  jubileumi  évhez  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 karolinás 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. Köszönet 
a  felkészítő  és  kísérő  tanároknak.  Szűcs  Péter  tanár  úr  csapatai  olyan  eredményesen 
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szerepeltek,  hogy  részt  vehettek  a  rendtartomány  alapítási  helyeit  felkereső  temesvári 
jutalomkiránduláson 2019 márciusában. Gratulálunk nekik! 

  2019. március 1‐jén és 2‐án a  szegedi Karolina  Iskola  rendezte meg az  iskolanővéri 
iskolák  kórusainak  találkozóját.  Itt  köszönöm  meg  az  iskola  és  a  karolinás  családok 
vendégbarátságát.  A  magas  színvonalú  zenei  élmény  mellett  életre  szóló  közösségi 
élményben  is  volt  részünk. Köszönjük  az ellátásunkkal  kapcsolatos  gondoskodást,  a  vidám 
táncházat,  a  jó  szállást,  az  ajándékokat,  a befogadó  szeretetet. Hálás  köszönet  az  igényes 
szakmai háttérért M. Flóra nővérnek és Lázár Tamás tanár úrnak! Felemelő volt a gálaműsor 
a  zenekari  nyitánytól  kezdve  az  iskolák  énekkarai  és  a  szovátai Marosszéki  Kodály  Zoltán 
Gyermekkar fellépésén át a történelmi jelentőségű Bárdos Lajos mű, A Boldogasszony Kánon 
felhangzásáig, melyet az egyesített kórus szólaltatott meg.    
 
  A  jubileumi  év  utolsó,  iskolanővéri  iskolák  közti  programjának  a makói  SZIGNUM 
iskolánk adott otthont május 17‐én egy élvezetes sportnap keretében. A karolinás általános 
iskolások  válogatott  csapata  jó  élményekkel  térhetett  haza  a  szárazföldi  és  vízi  sport 
játékokat magába foglaló közös "olimpiáról". 

  A majális szintén a  jubileumi  tanév  jegyében  telt,  témája "Nővérek a nagyvilágban" 
volt. Ez  jó alkalom volt arra, hogy a kongregáció egészére ráláthassanak a családok, hiszen 
mi,  magyar  iskolanővérek  egy  nemzetközi  nagycsalád  részei  vagyunk,  nővéreink  30 
országban szolgálnak ‐ Ausztrália kivételével minden kontinensen.   

 

Lelkigyakorlatok 
             A  lelkigyakorlatok az osztályfőnökök, a spirituális vezető és a hittan munkaközösség 
szervezésében zajlottak. A lelkigyakorlatok témáinak összerendezése, a vezetők megtalálása 
továbbra is komoly feladatot adott a hittan munkaközösségnek. A dolgozók lelkigyakorlata a 
már  hagyományos  választásos  lehetőséggel  zajlott  a  kollégák  szinte  teljes  részvételével. 
   
Nevelőtestületi programok 
            Központi  csapatépítő  tréning  idén  nem  volt,  de  számos  alkalom  erősítette  az 
összetartást:  vezetői  coaching,  tanári  szupervízió,  „Udvarbúcsúztató”  piknik,  különböző 
módszertani  képzések  (Erasmus  +  pályázat  révén  pedagógiai  kurzusok,  kezdő  és  haladó 
kooperatív belső képzés, erőszakmentes kommunikáció ‐ EMK ‐ képzés). 
 
 
ELLENŐRZÉSEK 
 
       Szakmai, hatósági ellenőrzés nem volt.  
 
 
TERVEK 
 

 Újabb pályázati projektek: KEOP, Határtalanul  
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 Státuszok bővítése történik, mivel új csoportok  lépnek be a rendszerbe (2 kimenő 8. 
évfolyamos csoport, 3 bejövő 5. évfolyamos csoport). 

 Teremtésvédelmi éves projekt sikeres lebonyolítása. 

 Belső képzések szervezése. 

 Bemutató órák szervezése egymásnak. 

 A pedagógiai asszisztensek további alkalmazása.  

 Tanmenetbank továbbfejlesztése. 

 5‐12 évfolyamon minden 5. tanórán (20%) van kooperatív / differenciálás. 

 Kooperatív  és  differenciálást módszereinek  használatát  segítő  teamok  létrehozása 
tantárgyi, munkaközösségi szinten. 

 Motivációt  növelő  tanulásszervezési  módszerek  és  eljárások  alkalmazása  a  9‐12 
évfolyamon (projekt, vita, mentorálás) 

 Tanulói szöveges értékelés kidolgozása a magatartás szorgalom területén. 

 A  munkaközösségek  szakmai  tervezése  és  a  kollégák  ellenőrzése,  a  „karolinás” 
tanításra vonatkozó a tananyag feldolgozásával.  

 Differenciálással,  értékeléssel  kapcsolatos  elvárások  rögzítése  évfolyamonként  a 
tantervhez és a minimumokhoz, optimumokhoz kapcsolódóan. 

 A  munkaközösségek  tantárgygondozói  szerepének  és  a  munkaközösség  vezetők 
megerősítése a pedagógusok értékelésében. 

 Beszoktató hét az 5. évfolyamon az osztályfőnöki közösség megállapodása szerint.  

 Kiszámíthatóság  az  évfolyamok  tevékenységében  (lelkigyakorlatok,  kirándulások, 
zarándoklatok, időtartama, helyszínei, céljai…) 

 Mentor rendszer, bevezetése a felsőbb évfolyamokon. 

 TÖK  hagyományainak  folytatása,  tanórán  kívüli  fejlesztési  lehetőségek  bevezetése, 
támogatása az értékelési rendszerének kialakítása. 

 A  tehetségfejlesztés  és  gondozás  tanórai  problémáinak  munkaközösségi  (szakmai) 
szintű pontos megfogalmazása és a szükséges feladatok kijelölése  

 Pedagógiai asszisztensek az 5‐7 évfolyamon. 

 A nyelvvizsgák és az előrehozott nyelvi érettségik számának további növelése  

 A  „karolinás”  pedagógusi  kompetenciák,  az  etikai  kódex  elvárásainak  megfelelő 
személyes értékelés. Tanfelügyeleti önértékelések elkészítése. 

 Új önkéntesek tevékenységének beépítése a szervezet életébe  

 SZMSZ, Házirend módosítása. 

 Digitális eszközök és programok használatát segítő tanfolyamok szervezése. 

 A tanteremi struktúra váltás befejezése (nagy 30 fős tantermek). 

 Napközi 16‐17 óra közötti időszakának személyessé tétele. 

 A tantermek rendezettsége, tisztasága önellátóvá tétele 

 Étkezési térítési díjak átgondolása. 
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KÖSZÖNET 
 

Köszönet Szegedi Ágnes főigazgató asszonynak és Czellár Mónika tartományi tanügyi 
referensnek  a  fenntartói  értékelés  elkészítésében  nyújtott  segítségért!  Hálás  köszönet 
mindazoknak,  akik  az értékelésben  felsorolt  adatok,  tények mögött  állnak  kitartó, odaadó 
munkájukkal,  kreativitásukkal:  az  iskola  vezetőségének,  a  szegedi  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 Karolina  Iskola tartalmas 2018/19‐es 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 s.k. 

                         tartományfőnöknő 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


