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Iktatószám: 299/2020 

Fenntartói értékelés a 2019/2020-as 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. 

 

 "Több mint iskola" - olvashatjuk a tanév során megújult honlap kezdőoldalán. Ha 

beletekintünk az elmúlt tanév tükrébe, nem kell visszakoznunk, a Karolina nagycsaládja 

valóban több mint iskola. 

 Legnagyobb örömünk ebben az évben, hogy az óvodai nevelési évet már az új 

épületben kezdhettük meg. Jelen lehettem a felszentelésen, az átadó ünnepségen, melyet a 

város, az egyház, a tervezők és kivitelezők képviselői mellett megtisztelt Soltész Miklós 

államtitkár úr is. Az alaphangulatot azonban nem a felnőttek, hanem a gyermekek adták 

meg, akik teljes létszámban részt vettek új, őrangyalos színes csoportpólóikban, és 

énekeltek, szavaltak, csillogó szemmel figyeltek, a kérdésekre okosan válaszoltak.  

 

 Látogatásaim alkalmával megcsodáltam az udvar szépülését, és megtapasztaltam, 

hogy milyen más az eddigi körülményekhez képest, hogy végre megújult környezetben és 

egy székhelyen tudnak játszani, tanulni, fejlődni a kisóvodások, az általános iskolások, az 

érettségire készülő gimnazisták valamint a Karolina Egyetemi Kollégium hallgatói. 

 

 November közepén a Boldogasszony Iskolanővérek római központjából vizitációra 

érkezett Julie Lattner nővér, általános tanácsos, aki az intézmény összes tanulójával 

találkozott. A kanadai származású vendég angol nyelven szólította meg őket, és érzékelni 

lehetett, hogy a diákok tudásszintjüknek megfelelően jól megértik őt. Biztonság kedvéért 

Geröly M. Sára novícia, aki féléves apostoli időszakát a Karolina Iskolában töltötte, 

tolmácsolt neki. 

 

 Idén is kimagasló ünnep volt a Karolina nap. A sikeres fejlesztéseknek, a közös 

gondolkodásnak köszönhetően a tematikus nap programja még maradandóbb élményt 

jelentett a diákoknak és a szülőknek egyaránt. 
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 A specializáció fejlesztésében a mentorálás és a diákok erre való felkészítése került 

előtérbe. 

 Az iskola vezetőségének és a pedagógusok tudatos koncepciójának, 

együttműködésének, áldozatos munkájának köszönhetően ebben az évben ismét jól sikerült 

a beiskolázás, nemcsak az általános iskolában és a nyolc évfolyamos gimnáziumban, hanem a 

4 évfolyamos gimnáziumban is. Most lett 8. évfolyamos a három párhuzamos csoport az 

általános iskolában, így elmondhatjuk, hogy teljes az épület kihasználtsága. 

 

 Rengeteg munkával folytatódott az egyetemmel közös digitális pályázat, amely 

eszközöket, képződési lehetőségeket és városi együttműködéseket hozott. Több bemutatót 

tartottak a város pedagógusainak a kooperatív módszerek alkalmazásával. 

 

 Az Erasmus pályázat jelentős mértékben erősíti a pedagógusok módszertani 

fejlődését a szerzett és az átadott tapasztalatok révén. Szintén az Erasmusnak köszönhetően 

szeptemberben megkezdődött a diákcsere a németországi amöneburgi egyházi 

gimnáziummal. Sajnos a vírus miatt idén ők nem tudtak hozzánk utazni, de amint lehet, ezt 

pótolni fogjuk. 

 

 A tanévben sok-sok közös gondolkodás, tervezés után megújult az iskolai honlap, 

amely okostelefon-barát felületével, napra kész információival, dinamikusságával, 

színességével méltó tükre a Karolina Iskola lelkiségének, tartalmas életének, magas 

színvonalú szakmaiságának. Köszönet az alkotásban részt vett vezetőknek, pedagógusoknak 

és a Heribert C Stúdió munkatársinak! 

 

 

HELYZETELEMZÉS 

 

Személyi feltétételek  ( 2020. 07. 01.) 

 

Tanulók: 

óvoda ált. iskola gimnázium AMI kollégium 

123 481 357 396 39 

 

Pedagógusok 
118 fő pedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 13 fő. 
Technikai dolgozók száma 52 fő (ebből megváltozott munkaképességű 6 fő)  
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Tárgyi feltétek 

Folyamatosak a felújítások önerőből, fenntartói támogatásból: tantermek felújítása, 

korszerűsítése; udvari burkolatok befejezése, füvesítés; digitális oktatáshoz szükséges 

eszközök beszerzése, kazáncsere. 

 

ALAPDOKUMENTUMOK 

Az idei évtől az óvodai telephelyet szüneteltettük, mivel az óvoda egy szép új épületbe 

költözött a székhelyre. Az új NAT bevezetése miatt szükséges volt a pedagógiai program 

módosítása. 

ELLENŐRZÉSEK 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szakmai, hatósági ellenőrzést tartott. Mindent rendben 

találtak. Hálás vagyok a felelős személyek gondos, precíz munkájáért! 

A belső csoport- és óralátogatás és az ezekre adott reflexió/önreflexió tervszerű és 

rendszeres. Köszönet ezért a munkaközösség vezetőknek, a vezetői team tagjainak. 

PÁLYÁZATOK 

A Határtalanul és a rendszeres Erasmus pályázatok mellett – amelyekből szintén több 

elmaradt a vírus miatt – különleges  

az EFOP „A tanulás holnapja: a holnap tanulása! - Digitális környezet a köznevelésben” 

pályázat, amelynek tapasztalatai nagy segítség volt a márciusi digitális oktatásra való 

átállásban,  

valamint az NKA pályázat a kórus délvidéki koncertkörútjára; 

a KEHOP pályázat teremtésvédelmi programok tartására;  

a Kincses Kultúróvoda 2020 cím. 

 

EREDMÉNYEK 

Pedagógusminősítések 

11 fő vett részt minősítésen, 4 fő került kijelölésre tanfelügyeletre, amelyből 2 valósult meg. 

Mindannyian megfeleltek, szépen teljesítettek. 

 

Érettségi eredmények  

Az érettségi lebonyolítására, az eredményekre ránehezedett a járványhelyzet, de így is 

becsülettel helytálltak diákjaink. Köszönet a két osztályfőnök és az egész tantestület 

erőfeszítéseiért, a diákok kitartásáért, a szülők támogatásáért! 
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Versenyeredmények (nemzetközi, országos, megyei kiemelkedő helyezések)  

Nagy büszkeség, hogy több tucat alkalommal jutottak be az iskola tanítványai anyanyelvi, 

szavaló, matematika, informatika, idegen nyelvi, természettudományos, művészeti 

versenyek regionális, országos döntőibe. Ezekről részletesen mindig hírt adnak a megújult 

honlapon. Néhány a jelentősebb eredmények közül: 

 Genetika200 Nemzetközi Diák Tudományos Verseny 2. hely, 

 ELTE E-hód informatika országos 1. hely, 

 Dugonics András Matematika Verseny országos döntő, 

 Zrínyi Ilona Matematika Verseny országos 11. hely  

 Logirintus Matematika Verseny országos arany és gyémánt fokozat, 

 Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny országos döntő, 

 Bolyai Matematika Csapatverseny országos 22. hely, 

 Matematika Határok Nélkül országos 25. hely, 

 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „Szépirodalmi pályázat Árpád-házi Szent 

Erzsébet életéről” országos 1. hely, 

 Lotz János Helyesírási Verseny országos 20 közé kerülés 

 

RENDEZVÉNYEK 

Sajnos több esemény a COVID járvány miatt elmaradt, de a megtartottak közül kiemelkedő 

volt: 

 szalagtűzőn a 11. évfolyam műsora a 3Holt költők társasága+, 

 karácsonyi műsor, 

 Karolina nap,  

 március 15-i ünnepség (Kossuth Zsuzsanna), 

 gimnáziumi ballagás helyett videós ajándékkártya készült, 

 városi megyei versenyek szervezése, 

 házasság hete programjai, 

 Erasmus + programban 22 fő vett részt egy vagy két hetes 

aktivitásban/tanfolyamon, 

 önkéntes szülői mentor csoport létrehozása, 

 Online majális, 

 „vírusűző” piknik az új udvaron. 

A nevelőtestület módszertani képzései sajnos elmaradtak. A tervekben a resztoratív 

technikák és az agresszió mentes kommunikáció szerepel. 

Intézményi lelkigyakorlatok 
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Imaalkalmak 

Minden hónap első és második szerdáján Szentségimádás van a szülők, dolgozók számára. A 

Szentségimádások szándéka változatos volt. Elsősorban cél volt a nővérközösségért, az 

iskolához kötődő családokért, az itt bármilyen pozícióban dolgozókért és azok családjaiért 

imádkozni. Sajnos ebben a rövid offline tanévben szinte az év elejétől más szándékokat is 

aggodalommal  kellett vinni a Jóisten elé ezeken az imákon és külön imaalkalmakon, 

szentmiséken.  Ősszel egy diákunk megbetegedett, és nagy szomorúságunkra elhunyt. 

Decemberben egy háromgyerekes édesanya hunyt el hosszas betegség után. Tavasszal pedig 

egy súlyosan beteg kis óvodás életben maradásáért és gyógyulásáért kellett imádkozni. 

Közvetlenül a karantén időszak előtt tragikus balesetben életét vesztette egy második 

osztályos kisdiák. A gyászoló gyermekeknek, osztálytársaknak igyekeztünk minél több 

segítséget megadni a gyászfeldolgozáshoz. 

Szentmisék 

A szentmiséket ebben az évben is Kondé Lajos atya tartotta. Heti egy napra tudott jönni 

Forgó Miklós atya, ami a lelkinapokon, gyóntatásban és a misézésben is nagy segítség volt. 

Miklós atya rendszeresen megy az óvodásokhoz is, házszentelésben, lelki gondozásban is 

lehet rá számítani. 

Az iskolai szentmisék rendjében ebben az évben nagy változások voltak. Az intézmény 

„kinőtte” a Szent György termet, ahol eddig a szentmisék többségét meg tudtuk tartani, a 

Dómot tatarozták, így új lehetőségek után kellett nézni. Egyértelművé vált, hogy két 

részletben tudunk csak szentmisét ünnepelni. Jó kapcsolatot ápolunk a ferences atyákkal, 

szívesen segítettek, és így a 8-12. évfolyam a ferences templomban, az 1-7. évfolyam a Szent 

György teremben vett részt az idén a szentmiséken.   

Az osztálymisék rendjében is változás történt. Az elmúlt években - ahogyan bővült az iskola - 

az osztálymisék, egyre inkább évfolyammisékké alakultak. Ennek természetesen voltak 

előnyei, de hátrányai is. Célunk az volt, hogy az osztálymisék személyesebbek legyenek. 

Miklós és Lajos atya segítségével meg tudtuk oldani, hogy 1-8. évfolyamon valóban 

osztálymise volt, a 9-12. osztályok esetében maradt az évfolyammise.  

Lelkinapok 

A lelkinapok az idén a NEK-re való hangolódás jegyében teltek. Ki-ki a maga szintjén építette 

be a lelkinapba az Oltáriszentség tiszteletét. Köszönjük szépen Regina nővérnek, aki a NEK 

szervezés szerzetesi részében dolgozott, hogy előadókat hívott számunkra.  

Az őszi lelkinapot az 1-4. évfolyamnak meghívott előadók tartották, a 9-12. évfolyam tagjai  

részt vettek a Forrásponton 2019. szeptember 21-én. 
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Az 5-8. évfolyamon már második éve a hittanos és osztályfőnök kollégák segítségével 

összeállított tematikus lelkinapok vannak. Ez az idén is jól sikerült. 

A tavaszi lelkinapot Hamvazószerdán még éppen a karantén előtt sikerült megtartani. A 

rendszer ugyanaz volt, mint az őszi esetében. Azzal a különbséggel, hogy a 9-10. évfolyam 

számára nem a szokásos előadók jöttek, hanem a Regina nővér által meghívott előadók. A 

12. évfolyam elutazott és osztályfőnökeik szervezték meg számukra a kétnapos 

lelkigyakorlatot. A 12. A osztálynak Elmer Hernandez atya, a 12. B osztálynak Hári Ildikó 

nővér tartotta. 

 

A 11. évfolyam hagyomány teremtő céllal a tavaszi félévben Petőfiszállás - Szentkútra 

zarándokolt a pálos atyákhoz. Az idén ez sajnálatos módon nagy próbatételt jelentett, mert a 

diákok a zarándoklat alatt nagyon eláztak, Szentkúton pedig renoválás volt, elment az áram, 

nem tudtak megszárítkozni, és bár az atyák mindent megtettek, pl. segítettek ruhákkal, 

száraz cipőkkel stb., a gyerekek nagyon átfáztak, nem tudtak átmelegedni.  

Az 5-8. évfolyam számára újdonság volt a M. Sára novícia által készített lelki akadályverseny, 

amelynek során az iskolanővéri lelkiséggel ismerkedtek a gyerekek.  

Dolgozói lelkinapok  

Ebben az évben csak őszi lelkinap volt a karantén miatt. Egyik alkalommal Hofher József SJ 

atya (2019. december 7. ), másik alkalommal Papp Tihamér OFM (2019. november 9.) tartott 

nagyszerű lelkinapot, igazi feltöltődés volt a kollégák számára. 

A tavaszi félévre tervezett lelkinapok - Pálfai Zoltán makói plébános atyával és Sipos Edittel - 

sajnos a karantén miatt elmaradtak. 

 

TERVEK 

Többségében az eddigi irányvonal követése. Újdonság a kisebb fiúk felkészítése a ministráns 

szolgálatra Miklós atya segítségével.  

Belső és külső továbbképzések a hittanos munkaközösséggel.  

A jövő évben az alsó tagozat számára is egy évről-évre egymásra épülő tematikus lelkinap 

kidolgozása, amelyet a tanítók vezetnek.  

Havonta egy alkalommal közös ima szervezése a hittanos kollégákkal  az iskola közösségéért 

és saját szolgálatunkért.  

Státuszok bővítése folyamatosan történik, mivel új csoportok lépnek be a rendszerbe (2 

kimenő 8. évfolyamos csoport, 3 bejövő 5. évfolyamos csoport.) 
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KÖSZÖNET 

 Köszönöm Szegedi Ágnes főigazgató asszonynak és vezető társainak a járványhelyzet 

felelős kezelését, hálás vagyok a pedagógusoknak áldozatos munkájukért minden intézmény 

egységben! Sok fáradsággal kitartottak a digitális oktatásban, kreatív megoldásokat keresve. 

Törődtek diákjaikkal, nem engedték el a kezüket. Rendelkezésre álltak sok esetben a szülők 

számára is, akiknek szintén óriási kihívás volt a karantén. Megható volt, hogy a szervezők a 

nagy hagyományú karolinás majálisnak és a ballagásnak is megtalálták az online formáját, 

erősítve a Karolina Iskola nagy családjának közösségét a szétszóratásban is. Talán a 

legkülönlegesebb figyelmet a legkisebbek és a legnagyobbak kapták: akik az alapozás vagy az 

összegzés, számadás, továbbmenetel fázisában különösen is rászorultak a pedagógusok értő 

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. 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 Szegedi Ágnes főigazgató asszonytól és vezető társaitól, valamint Czellár Mónika 

tartományi tanügyi referenstől. 

Budapest, 2020. augusztus 08.                                                       

 

            Lobmayer Ágnes M. Judit nővér 

                                                                                                tartományfőnöknő 

 


