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Fenntartói értékelés a 2020/2021-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. 
 

 

A Svetits épületében immár 125 éve folyamatosan élnek és szolgálnak iskolanővérek. 
Mindenütt a rend lelkisége, szellemisége járja át a környezetet. Több szálon kötődünk ide, és 
kapcsolódunk össze nővértársainkkal, világi munkatársainkkal, az itt élő családokkal. 
 
 A 2020/21-es tanévről összességében elmondhatjuk, hogy ismét eredményes és 
sikeres volt a rend lelkiségének, a pedagógiai programnak és az éves munkatervnek 
megfelelően. Az intézmény dolgozói az önértékelés tapasztalatait is folyamatosan beépítve, 
törekszenek az oktató-nevelő munka folyamatos megújítására. Meghatározó értékeik a 
gyermekközpontúság, az élményszerű, mély közösségi élet, a személyiségfejlesztés, a 
felzárkóztatás és tehetséggondozás, a magyarságtudatra, hazaszeretetre nevelés.  
 
 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.  
 
 Mind az óvodában, mind az általános iskolában aktívan működik a szülői 
munkaközösség, az iskola vezetői és pedagógusai számára fontos a szülőkkel való rendszeres 
kapcsolattartás a közösség erősítése a minél hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében. 
 
 Nagy kihívást jelentett a járványügyi helyzet miatti hibrid, ill. digitális oktatás, de a 
különböző szempontokat is figyelembe véve hatékonyan sikerült válaszolni az extra 
kihívásokra is.  Már az első napoktól kezdve kiépült az iskolában az egységes Google Classroom 
rendszer, amit a diákok, a családok és a pedagógusok egymást támogatva, segítve, a 
tapasztalatokat folyamatosan megosztva használhattak.  
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 Ugyancsak a járvány miatt sajnos ebben a tanévben nem tudtam személyesen részt 
venni svetitses eseményen, csak a nővérközösséget látogattam. Viszont a mindig napra kész 
honlapon mégis csak érzékelhettem az iskolai életet. Örültem, hogy ez a fajta online 
kapcsolattartás kölcsönös volt, hiszen amikor a "DigiSchol@nővérek" Karantén Híradóival 
tartományi szinten megszólítottuk az iskolanővéri iskolák tanulóit, a svetitses diákok közül is 
követték ezeket, és értékes pályamunkákat küldtek be a két iskolanővérnek készülő fiatal, 
Jutta és Dóri felhívására. 

 Ezen értékelésben először tekintsünk rá az intézményegységekre "madártávlatból", 
majd kiemelt szempontok szerint a részletek szintjén. 

 

ÓVODA 

 Az óvoda - „Örökös Zöld Óvoda” és Kincses Kultúróvodaként - változatos, 
színvonalas programokkal örvendeztette meg a gyermekeket és a szülőket. Nehézséget 
jelentett azonban a járványügyi helyzet miatt elrendelt 2021. március 8-tól április 18-ig 
tartó bezárás, bár az ügyelet folyamatos volt ekkor is. Április 19-én nagy örömmel várták 
ismét a kis ovisokat, akik közül a legnagyobbakat körültekintően, minden részletet 
átgondolva, a családokkal közösen átélt boldogságban tudták a tanév végén 
elbúcsúztatni. 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 Az általános iskolai intézményegység új vezetői szívüket-lelküket beleadva, az 
intézmény vezetői csapatába megújulást hozva kezdtek neki feladataiknak. Öröm és 
inspiráló a lelkes jelenlétük. A nyolcadikosok közül, akik nem a gimnáziumunkban 
folytatják a tanulmányaikat, többnyire különböző szakképzési formákat választottak, és 
mindannyian bejutottak a megjelölt intézménybe. 

 A szülői igényekre reagálva a nyári szünetben több héten keresztül napközis táborokkal 
segítette az iskola a családokat, és egyúttal tartalmas együttlétet biztosítottak a gyerekeknek. 
Köszönet ezért az iskola pedagógusainak, a hátteret biztosító dolgozóknak! 
  

GIMNÁZIUM 

  A gimnázium végzősei kiemelt figyelmet kaptak, szép eredményekkel le is 
érettségiztek. Az idén szerencsére személyes, jelenléti ballagás keretében lehetett 
elbúcsúztatni őket.    
 Az idegen nyelvek oktatása kiváló eredménnyel folyik az intézményben, LanguageCert 
államilag elismert nyelvvizsgahely az iskola. Sok tanuló középfokú nyelvvizsgát tud tenni a 
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tanulmányai befejezéséig. A német és a lengyel testvériskolákkal a személyes találkozások 
sajnos elmaradtak a pandémia miatt. 

Külön öröm számomra, hogy a Magyar Rendtartomány legfiatalabb tagja, Geröly M. 
Sára nővér a római nemzetközi noviciátusból kikerülve a Svetits gimnáziumában kezdhette 
meg iskolanővéri szolgálatát. Lendülettel volt jelen már az első naptól kezdve, amikor az 
iskolára hangoló programon Zrínyi Miklós szerepében mutatkozott be a diákságnak. 
 
KOLLLÉGIUM 
 
 A kollégium 9-12. évfolyamos tanulói közül a többség novembertől májusig otthonról 
vett részt a digitális oktatásban. A rászoruló, különösen a kárpátaljai diákoknak természetesen 
lehetőségük volt a kollégiumban való felkészülésre. A 7-8. évfolyamosok csak 2 hónapig 
kényszerültek otthoni tanulásra, így őket családias légkörben lehetett segíteni, és a fejlődésük, 
tanulmányi eredményük is kevésbé sérült.  
 
 
HELYZETELEMZÉS 
 
Személyi feltételek (KIR) 
 
Tanulók: 

óvoda ált. iskola gimnázium kollégium 

201 467 330 57 
 

Pedagógusok 
87 fő pedagógus, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 20 fő. 
Technikai dolgozók száma 29 fő. 

 
Tárgyi feltétek 
Folyamatosak a felújítások önerőből, fenntartói támogatásból: tantermek folyamatos, igény 
szerinti korszerűsítése; digitális oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése. Nagyobb 
beruházást jelentett a szennyvízcsatorna rendszer felújítása, az utcafronti nyílászárók cseréje, 
a homlokzati állapotjavítás, a lift karbantartása. 
 
ALAPDOKUMENTUMOK 
Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése miatt szükséges a pedagógiai program átvizsgálása és 
aktuális módosítása. 
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ELLENŐRZÉSEK 
Az előírt belső ellenőrzéseken kívül más ellenőrzés nem volt. 
 
 
EREDMÉNYEK 

Pedagógusminősítések 
14 fő minősítése valósult meg, a kijelölt tanfelügyeletek azonban a járványügyi helyzet miatt 
elmaradtak. 
 
Érettségi eredmények  
Az érettségi lebonyolítását az idei évben is nehezítette a járványhelyzet, a szóbeli eltörlése, de 
így is szép eredmények születtek. Az előrehozott érettségiken idegen nyelvekből, 
informatikából, földrajzból magas százalékos eredményekkel teljesítettek az ezzel a 
lehetőséggel élő diákok.  
 
Versenyeredmények (nemzetközi, országos, megyei kiemelkedő helyezések)  
A tanulmányi és versenyeredményekről részletesen mindig hírt ad az iskola napra kész 
honlapja, ott lehet ezekről tájékozódni. Gratulálok a szép sikerekért, és köszönetet mondok a 
felkészítő pedagógusoknak és a szorgalmas diákoknak! Néhány a jelentősebb eredmények 
közül: 

• Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny latin nyelv 8. és 13. hely, francia nyelv 
13. hely, informatika 28. hely;  

• Országos Angol Tanulmányi  Verseny döntő 5. hely, 
• Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2. hely; 
• Lila Vegyészbajnokság országos 4. hely; 
• Szántay Csaba Országos Kémiaverseny csapat 1. hely; 
• Vadász Dénes Informatikai Tanulmányi Verseny országos döntő 8. hely; 
• Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny történelem országos 3. hely 

 

RENDEZVÉNYEK 
 
A rendezvények és ünnepek szintén naprakészen követhetők az iskola honlapján. A gazdag 
programból a COVID járvány és a folyamatos bizonytalanság miatt volt, ami elmaradt. Az idei 
évújdonsága volt, hogy a Svetits-napot a diákönkormányzat szervezte. Változatos, izgalmas 
programokkal tették még szebbé ezt az ünnepet. 
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TERVEK 

A már bevált jó gyakorlatok, a differenciált oktatási munkaformák fejlesztése, a digitális 
oktatás tapasztalatainak összegzése, beépítése, a fejlődési lehetőségek megbeszélése.  
Az új vezetők integrálásának folytatása a szakmai munkába. 
  

KÖSZÖNET 

 
 Legelsőként hálás köszönet Bártfay M. Zsuzsanna nővérnek, aki vezető társaival együtt 
a járványhelyzetet felelősen és bölcsen kezelte. Személyesen odafigyelt nemcsak arra, hogy 
tanügyileg a lehető leggördülékenyebben haladjon előre a tanév minden nehézség ellenére, 
hanem törődött azokkal a következményekkel is, melyekkel ez a nagyon összetett helyzet 
lelkileg, pszichikailag járt a pedagógusok, diákok és a családok életében.  

 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 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.  

 Bízom benne, hogy a nyár során pedagógusok, diákok és szülők egyaránt erőt tudtak 
gyűjteni, és szeptembertől ismét személyes jelenléttel kezdhetjük az új tanévet, nevelési évet. 
Kívánom, hogy a megpróbáltatások, a kihívások erősítsenek meg mindnyájunkat, hogy még 
inkább értékelni tudjuk mások és a magunk hivatását. 

 Hálásan köszönöm a segítséget, melyet ezen beszámoló elkészítéséhez kaptam Zsuzsa 
nővértől és Czellár Mónika tartományi tanügyi referenstől. Idén különösen is szükségem volt 
erre, hiszen kevesebb lehetőségem volt személyes tapasztalatokat szerezni az iskola 
mindennapjairól. 

 Végül köszönetet mondok azért a nyolc évért, melynek során tartományfőnöknőként 
szorosan együttműködhettem a Svetits vezetőségével! Hálás vagyok érte, hogy látogatásaim 
és a közös tartományi nevelési konferenciák, markazi BIPA képzések (Boldogasszony 
Iskolanővérek Pedagógiai Alapképzése) alkalmával közelebb kerülhettem a svetitses 
kollégákhoz.  

 Valahányszor itt jártam, büszkeséggel töltött el a diákok svetitses öntudata, a 
munkához, közösségi élethez, az iskolanővéri iskola értékeihez való nyitott hozzáállása.  Jó 
tapasztalatot szerezhettem, amikor jelen voltam Svetits napokon, ballagáson, kiállítás 
megnyitón, iskolai vagy tartományi jubileumi ünnepen, de egyszerűen csak a hétköznapokban 
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is. Mindig barátságosan, kedvesen fogadtak, ha ünnepi beszédben szóltam hozzájuk, figyeltek 
rám, ha találkoztunk valahol a házban, vidáman köszöntöttek.  

 Öröm volt tapasztalni, hogy a svetitses szülők, családtagok otthon érzik magukat 
debreceni iskolánkban. Megérintett, mikor láttam, miként érkeznek reggel az iskolába, az 
óvodába a gyermekek - szüleik kezét fogva. 

 Fogadják szeretettel utódomat, Ivanics M. Andrea nővért is, aki 2021. augusztus 28-tól 
veszi át tőlem a szolgálatot. Őt minden svetitses ismeri, hiszen hosszú időn át az itteni 
nővérközösség tagja volt, sok-sok svetitses diákot tanított, és számtalanszor tartott 
iskolanővéri történetünkkel, karizmánkkal kapcsolatos ismertető programokat minden 
korosztálynak. 

 Az Úr áldása legyen továbbra is a Svetits Iskolán és minden hozzá kapcsolódó felnőttön 
és gyermeken, fiatalon! Járjon közben Mindnyájukért alapítónk, Boldog Terézia anya és az 
iskola pártfogói, a Svetits házaspár! 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 24. 

 

 

 

 Lobmayer Ágnes M. Judit nővér 
 tartományfőnöknő 


