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Ikt. sz.: 39109-2020.

Fenntart6i 6rt6kel6s
a Pannonia Sacra Katolikus Altalfnos Iskola nevel6si-oktatisi munkijir6l

a Nkt.85. $ (3) bek., 83. S (2) bek. e), h) pontja, ds a 11/2019. (ru. 3.) EMMI rendelet alapjdn

D6ra Zolthn igazgat6 ur - a tan6v lezirhsht k<ivet6en - a fenntart6 r6sz6re megktildte a

nevel6testiileti 6rtekezletr6l k6szftett jegyz6kcinyvet 6s a201912020. tan6v v6gi besz6mol6t, amelyben

a pedag6giai program v6grehajt6sdt es az intlzmlnyben foly6 szakmai munka eredm6nyess6g6t

6rt6kelt6k az irxlzmdny pedag6gusai.

Azintezmeny6ben foly6 szakmai munk6t 6s azint6zm6ny pedag6giai programj6nak teljesft6s6t

azEsztergom-BudapestiF1egyhazmegye Katolikus Iskolai F6hat6s6ga (EKIF) vezet6s6ge szem6lyes

6s a fenntart6i ellen6rz6s sor6n szeruett tapasztalataira 6s az igazgat6 rinal folytatott folyamatos

pdrbeszedre 6pitve, a KIR, a digitSlis napl6 6s az iskolai weboldal nyomon kdvet6s6re, az orszigos

kompetencia- 6s nyelvi m6r6sek eredm6nyeire t6maszkodva, az iskola pszichol6gus6nak, valamirf" az

int6zm6ny vezet6j6nek besz6mol6j6t 6s a tandv v6gi nevel6testiileti 6rtekezletr6l kdszitett

jegyz6k<inyvet alapul v6ve elemezle 6s 6rt6kelte.

MEGALLAPITASOK _ ERTEKELES

A miikiid6s tiirv6nyess6ge

Az int6zm6ny alapdokumentumai a vonatkoz6, hatillyos jogszab6lyok szerint rendelkezdsre

6llnak. Az alapit6 okirat 6s a nevel6si program a jogszabillyoknak megfelel6en k6sziilt. Az intezmeny

rendelkezik a mrikdd6s6hez sziiks6ges szab6lyzatol<kal, melyek a jogszabdlyokban foglaltaknak

megfelelnek 6s tartalmazzhk a sziiks6ges legitim6ci6kat. Azintdzm6ny tov6bbk6pz6si programja 6s

beiskol6z5si terve ajogszabillyokban foglaltak szerint k6sztilt. Az adatkezel6s mind az ellfltoIttanul6k,

mind az alkalmazottak eset6ben a jogszab6lyoknak megfelel6. Az intdzm6nyben a csoportok

szervez6se a vonatkoz6 jogszabilly alapjhn a fenntart6 egyet6rt6s6vel tdrtdnt. Az ir:/tezmeny

feladatell6t6sSnak szem6lvi felt6telei biztositottak voltak a201912020-as tan6vben is.
t

A2019. szeptemberi, online fenntart6i ellen6rz6skor megSllapitSst nyert, hogy az intezmeny

weboldal6n 6ttekinthet6 m6don megtal6lhat6k az Idegen nyelvi mdr6s iskolai eredm6nyei. A 2020.

februdri, fel6vi, online fenntart6i ellen6rz6skor az intdzmeny digit6lis napl6jdnak ellen6rz6se 6s
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vizsgillata, a Kozzeteteli lista (KIR) valamint a Lemorzsol6d6si statisztika ellen6rz6se tdrt6nt meg.

Id6n is megflllapitdst nyert, hogy megval6sultak a 2011. 6vi CXC. tdrv6ny 6s a 22912012. Korm.

rendelet vizsg6lt el6ir6sai. Kdszdnet 6rte az iskola vezet6s6g6nek 6s a pedag6gusoknak!

A tan6v sordn a digitrllis napl6 hasznillata megfelel6enzqlott azirxezmenyben; a pedag6gusok

kdzel 12 ezer, a sziil6k kdzel l0 ezer alkalommal l6ptek be a digit6lis napl6ba.

A 110212020 (III.14.) Kormrinyhathrozat 6rtelm6ben 2020. m6rcius 16-161 a Pannonia Sacra

iskol6ban is 6tt6rtek a digit6lis oktat6si rendre.

A Korm6ny 512020. (I. 31.) Korm. rendelete (a Nemzeti alaptanterv kiad6sar6l, bevezet6s6r6l

6s alkalmazdstr6l s2616. 11012012. (VI. 4.) Korm. rendelet m6dosit6s6r6l) alapj6n az intezmeny

pedag6gusai feliilvizsgSlteka pedag6giai programjukat. Az iskolak 6s a pedag6gusok rendkiviil nehdz

feladat el6tt 6lltak a pedag6giai program 6s a helyi tantervek 6tdolgozdsrinak id6szakihan, melyet

nehezitett a2020-as CovlD-19-koronavirus-j6rv6ny is. A fenntart6 az iltdolgozott 6s m6dositott PP-

t hat6rid6re megkapta, azt j6v6hagyta,igy azintezmenyben a feliilvizsgrilt pedag6giai program szerint

kezdhetik meg a 202012021. tan6vben a neve16-oktat6 munk6t. K<iszrinet az igenyes munk66rt az

intlzmeny vezet6inek, a munkakdzossdg-vezet6knek 6s a pedag6gusoknak.

Az idei tan6vben is segitette iskolapszichol6gus az intlzmlnyben fo1y6 munkSt, akinek

t6mogat6 munk6ja a karantdn alatt, az online t6rben is folytat6dott. Kdbzdnet a szakmai segits6g6rt!

A logop6diai segitds ebben a tandvben is heti 10, a pedag6giai fejleszt6s pedig heti 14 6rdban

val6sult megazintezmdnyben. Fenntart6kdnt tov6bbra is t6mogatjukigazgat6 rir azon jdv6beli terv6t,

hogy a fejleszt6pedag6gust teljes munkaid6ben foglalkoztatj 6k azintezm6nyben.

A szakmai munka eredm6nyess6ge

Az 6ves besz6mol6 az iskola mrikod6s6nek minden teriileten vdgzett munk6j6ra kiterjedt. A

beszrimol6b6l is kitiinik 6s a fenntart6i liltogathsokon is tapasztalhattuk, hogy az iskola pedag6giai

programj6ban 6s az 6ves munkatervben megfogalmazott c6lok 6s feladatok - a lehet6s6gek szerint -
teljestiltek, ig6nyes, az lrintettek megel6ged6s6vel talilkoz6, magas szinvonalf nevel6s-oktatds folyt

azintezmenyben. A mdsodik fel6v munkaterve m6rcius ll-igaz iitemterv szerint miikdddtt. Az iskola

44'pedag6gussal (39 teljes 6116sri, 3 r6szfoglalkoz6sri, 2 6raad6) vlgezte nevel6-oktat6 munk6j6t;

szeptemberben2 t4 pedag6gus kezdte meg munkfijat az int6zm6nyben.
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A 8 6vfolyamon 396 tanul6 kezdte meg a tan6vet, aletszhm 395 lett a tan6v v6g6re: az als6

tagozat oszt6lyaiban 2,08, a fels6 tagozaton pedig 187 di6k fejezte be a tan6vet. Az iskolSban a nevel6-

oktat6 munka id6n is 29 tanul6csoportban foly: als6ban kilenc, fels6 tagozaton pedig tiz osrtillyban,

valamint a9 napkozis csoport mellett 1 tanul6szobai csoport is miikdddtt.

Az int6zm6nyben tov6bbra is 6t szakvizsgdzott pedag6gus dolgozik, k6t koll6ga

mesterpedag6gus. DSra ZoltSn mesterpedag6gus 2019.6vi szaktan6csad6i munk6j6r6l a Katolikus

Pedag6giai Intezet vezetoje 2020. febru6rban kiilddtt igazolilst a fenntart6nak. F.bben osszegezte az

elvlgzett szakJanhcsad6i munk6t 6s kdszdnetet fejezte ki a fenntart6nak is ,,.. hogy a2019.6vben is

lehet6s6get teremtett a Mesterpedag6gus szaktan6csad6 koll6gak munkav6gz6sdre." Fenntart6k6nt is

kdszdnji.ik DlraZoltfunigazgat6 rir tev6kenys6g6t, hiszen tud6sa 6s szaktan6csad6i munk6ja a katolikus

intezmenyrend szer gyarapo d6s5t i s szo I g 6lj a.

Nemcsak aFoegyhdzmegye, de az eg6sz magyar katolikus k<izoktatds iskoldi kdziil tov6bbra

is a Pannonia Sacra iskola pedag6gusai adjak a legtcibb (3+1) tantfrgygondoz6t a KaPI orsz6gos

pedag6giai munk6j6nak segit6s6re. K6t pedag6gus nagysikerii bemutat6 6rhitN6meth Ildik6 nyelvtan

2. osztfuly 6s V5g6 Edit nyelvtan 4. osztfily a fenntart6 kdpviseldjek6nt Ol6h G6bor taniigyi igazgat6 is

megl6togatta, aki pozitiv tapasztalatait 6s h6l6s kdszdnet6t a bemutat6 6r6k ut6ni 6rt6kel6s sor6n mes

is fogalmazta. A tavaszratewezett alkalmakra 6rtelemszeriien sajnos m6r nem keriilhetett sor.

A 2020. 6vi min6sit6sre jelentkezett koll6g6k kdztil ebben a tan6vben min6sit6 eljSrdsban 6t

koll6ga vett r6sz. A min6sit6sek sikeresen zhrultak, melyhez a fenntart6 is rircimmel gratulill. Az

iskolSban az Oktathsi Hivatal 6ltal elrendelt tanfeliigyeletek k<iziil egy val6sult meg, kett6t pedig a

COVID-19 miatt trirdltek. Azintezmenyi dn6rtdkel6s is a tervek szerint trirtdnt m6rcius k<lzep6ig.

A 201912020-as tan6vben el6rt tanulm6nyi eredm6nyek ismdt kiemelked6k; a tant6rgyi

kovetelm6nyeket az iskola minden tanul6ja teljesitette 6s nincs lemorzsol6d6ssal veszllyeztetett tanul6

sem. Az intdzm6nyi tanulmtinyi irt1a9.4,86 lett. Az eredm6nyes munkfut jelzik a magas tanulm6nyi

Stlagok, a dics6retek magas szhma (1705) 6s az is, hogy iddn 221 tanul6 6rt el kitrin6 eredm6nyt. ,,A

digit6lis oktatSsi forma nem m6dositotta szhmottev6en az els6 f6l6vben el6rt tanulmdnyi

eredm6nyeket." - 6rt6kel igazgat6 rir a besz6mol6ban.

' A nyolcadikosok tovdbbtanul6s6t tekintve is sikeres volt a tan6v: a 35 vegzos di6kb6l 34

gimn6ziumban (kdztiliik 31 egyhfni kdz6piskolaban) folytatja tanulm6nyait.
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Az idei lraliltogatdsok az int1zmenyi 6n6rt6kel6shez 6s a bels6 ellen6rz6shez kapcsol6dva

val6sultak meg. 6ral6togat6sokat. az igazgat6, az igazgat6helyettes, a munkak<jzdssdg-vezet6 6s

szaktan6rok v6geztek. Az rjn6rtdkel6shez kapcsol6d6 6ralfitogatdsok id6pontj aitint5zmlnyi szintenaz

6ves munkatervben rdgzitett6k. A m6s tipusri 6ralStogathsok id6pontj ait az lrintettek el6re egyeztett5k

az 6rarendjiik lehet6sdgeihez alkalmazkodva.

A tandvben als6- 6s a fels6 tagozaton egy-egy nyilt h6t adott lehet6s6get, hogy a sziil6k

bepillanthassanak az iskolai h6tkdznapokba. A nyilt h6ten el6zetes bejelentkez6s ut6n minden

pedag6gus 6r6jal6togathat6 volt. Az6ral6togat6k id6n is k6rd6iv segits6g6vel form6lhattak v6lemdnyt

a l6tottakr6l. Ezek kidrtdkel6se vezetoi 6s munkakdzdss6gi szinten is megtrirt6nt; I29 sziil6 187 6rat

liltogatott meg.

Egyre tobbfele projektnap is szinesiti atan6rdn kivtili ismeretadat6st. A term6szettudomAnyos

projektnap 6s a teremtett vildg sz6ps6geit bemutat6 tanul6i fdnyk6pp6lyinatmelletaziden a miiv6szeti

munkakdzdss6g szervezdsdben val6sult meg a Csontv6ry Kosztka Tivadar eletrajzi 6vfordul6j6hoz

kapcsol6d6 rendkiviil sikeres projektnap. Az eredm6nyhirdet6sre igazgat6 rir meghir,ta a fenntart6t is.

Tud6sittis is kertilt feI az EKIF weboldaldra: https:llekif-bp.hul2020l02l24lmuveszeti-verseny-a-

pannonia-sacra-iskolabarV. ,H6la 6s kdszdnet a nagyszeni 6lm6nypedag6giai citlet6rt 6s a lelkes,

risszehangolt megval6sitilsert." * fogalmazott az EKIF taniigyi igazgat6ja.

Gratul6lunk a tehets6ggondoz6s sokf6le siker6hez 6s az el6rt versenyeredm6nyekhez is,

melyeket a besz6mol6 tdbb oldalon keresztiil ismertet, jelezve a verseny tingydt, szintjet a

versenyz6(ke)t,6s azeIert eredm6nyt. A j6rv6nyhelyzetmiatt sok fbvarosi 6s orszdgos verseny d<int6je

elmaradt, vagy 6szre tol6dott. A pedag6gusoknak 6s a sikeres versenyz6 diakoknak is gratul6lunk.

Azintlzmenyben fontos szerepet kap a zenei nevel6s, a n6pt6nc oktat6s 6s a n6pi hagyom6nyok

6po16sa. A pedag6giai program szerint az 6ves munkaterv alapjhn val6sult meg a zenei nevel6s, a

n6pt6nc oktat6s. A meghirdetett sportkdrdk, 6nekkarok 6s szakk<ir<ik is ig6nyesen segitett6k a

tehets6ges tanul6k differenci6lt fejleszt6s6t. A tavaszi, hagyomanyos 6s szok6sosan magas szinvonalf

zeneakad6miai koncerten id6n is r6szt vett a fenntart6 - ism6telt h6la a kedves igazgat6i invit6l6snak.

A tan6v folyam6n egy f6iskol6s hallgat6 v6gezte gyakorlat6t az iskol5ban, akit sikeriilt az

iskolSban tartani, igy a kdvetkezo tan6vt6l imm6r koll6gak6nt k<iszcinhetik 6t. Kdszdnet az ezftilnyi

pedag6 giai munk6t v6gz6knek !
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Az intlzm6nynek tov6bbra is ,,bens6s6ges, bar6ti" kapcsolata van Lambert ZoIthn pl6b6nos

aty6val. Ebben a tan6vben eg6szs6gi illlapotamiatt az iskolamis6ket vend6g atyhk mutatt6k be, Zoltdn

atya az iskolai tinnepsdgeken, az adventi 6s nagybojti iskolai gy6n6si lehet6s6geken m6r nem tudott

jelen lenni. Tihanyi P6ter k6plln atya ebben az 6vben a hetedikeseket oktatta hittanra. a terem- 6s

gyertyaszentel6st, azadventi 6s nagybdjti iskolai gy6ntat6st, vdgezte 6s segitette.

Az iskola 2020 janudrlSban is rdszt vett a Margit szigeten a Szent Margit emldkmisdn, ahol

feladata a ministr6l6s, szentlecke, kdnycirg6s felolvas6sa. A fenntart6 nev6ben tantigyi igazgato tn

kiilddtt levelet D6ra Zoltttn igazgat6 rirnak: ,,Kciszcincim, hogy a 750 6ve meghalt szentiink

eml6kmis6j6n im6dkoztatok a Nemzet6rt, 6s Szent Margit kozbenjilrhsdt is k6rt6tek - tanrisdgot t6ve

katolikus vall6sotokr6l 6s Krisztuskrjvet6 lelkis6getekr6l."

Igazgat6 fr kiild<ltt k6peket 6s tud6sitf st az iden csak ,,virtu6lis" 19. ker6kp6ros Mindszenty

zarhndoklatr6l, amely felkertilt a fenntart6 weboldal6ra is.

A tan6vben sokfele fejleszt6s val6sult meg, azintezmlny tfurgyiadotts6gai is tov6bb b6viiltek.

Az iskolasz6k eln<lke mlg az 6sz folyam6n levelet irt a fenntart6nak, melyben megkdszdnte a 2019

nyariln megval6sult fehijit6st 6s beszerz5seket. N6hany p6lda az idei fejleszt6sekre: elk6sziilt 80 nm

aula el6tti teriilet burkol6sa, megkezd6ddtt az elhaszn6l6dott cip6sszekrdnyek cser6je, folytat6dott a

LUK k6szletek b6vit6se, k6t fjabb interaktiv tdbla felszerel6se, rij, gyorsabb h6l6zat ki6pit6se,

laptopok 6s projektorok v6s6rl6sa, 18 rij robot keriilt beszerz6se stb. Az iskola eszkdz6llomfnyinak

fejleszt6sdt a fenntart6i thmogaths mellett az iskol6t tdmogat6 Budai Katolikus Iskola (BKI)

Alapitv6ny t6mogat6sa segitette.

,,Ui katolikus 6voda nyflik a Sv6bhegyen" cimmel az intezm6ny weboldal6n rdvid ismertet6

jelent meg az 6pii16 irj 6vod6r6l, amely a Pannonia Sacra Katolikus Altalanos IskolShoz fog tartozni.

D6ra ZoltAn igazgat6 rir tdbbszor jart az 6pitkez6sen, advent kezdet6re elk6szitette az 6vod6t

rekl6moz6 sz6r6lapot, tdbbszdr besz6lt a leend6 6vodavezet6vel, elk6szitette az 6voda pedag6gia

programj6t 6s r6szt vett az 6voda 6piilet6nek bokr6ta i.innep6n is. Kocsis Istv6n pl6b6nos atya 6s D6ra

Zoltfinigazgat6 rir egyiittmiikdd6se mhr az 6pit6s finisthanis p6ldamutat6. Kdszonet 6rte!

Gyermek- 6s tanul6baleset a tan6vben risszesen nyolc tdrt6nt, amelyek jegyz6krinyvez6se 6s

elektronikus r<igzit6se (KIR) rendben megtdrt6nt.

Az intezm6ny elv6gezte a IIl20l9. (VII. 13.) a 201912020. tan6v rendj6r6l s2616 EMMI

rendelet 4. $ (3) szerint az orszhgos kompetenciam6r6s, a nyelvi m6r6s, a lemorzsol6d6ssal
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veszllyeztetett tanul6kkal kapcsolatos t6mogat6 rendszer, valamint a NETFIT@ rendszer szerinti

frzikai fittsdgi m6r6sek legutols6 rendelkez6sre 6116 adatainak elemz6s6t, 6rtdke16s6t. Fenntart6i 6s

EKIF igazgat6i k<jz<is d<int6siink 6rtelm6ben a nevel6testiileti lrtekezletr6l kdszitett jegyzokcinyvet

tfij6koztaths c61j5b61, az 6vv6gi besz6mol6 r6szek6nt kiildtdk meg a fenntart6nak. A nyolc oldalas,

impon6l6 elemz6s hrien tiikrdzi az intdzm6ny elkdtelez6d6s6t a magas szinvonalf oktat6s 6s nevelds

fenntart6sanak teriiletdn. N6hrlny fenntart6i megjegyzds :

1) Az idei tan6vben a jhwbny okoztarendkivtili helyzet miatt, az idegen nyelvi m6r6s elmaradt,

a NETFIT elmaradt m6r6sek p6tl6s6t 6rtelemszenien orsz6gos szinten tdrdlt6k.

2) A 2019-es Orsz6gos Kompetenciam6r6sen az intlzmeny minden 6. 6s 8. oszt6lyos di6kja

telj esitette a minimumszintet.

3) A 2019-es Orsz6gos Kompetenciam6rds eredm6nyeit 6rt6kelve az Oktat6si Hivatal

weboldal6n jelentette meg a ,,Kiemelked6 teljesitm6nyti" - legjobb h6tr6nykiegyenlit6

hat6ssal, illetve tud6sfejleszto hatdssal rendelkez6 - magyar iskol6k list6it. Az intezmeny

nyolcadikos diSkjainak kompetenciam6r6si eredm6nye szcivegdrtdsb6l 6s matematikrib6l is

szignifik6nsan jobb volt a tanul6k k6t 6vvel kor6bbi eredm6nyei alapjfun elv6rhat6t6l, vagyis

az 6tlagosn6l nagyobb az intlzmdnyben foly6 pedag6giai munkafejleszto hat6sa. Ezzel az

iskola ism6t bekeriilt a legtcibb hozz(ndott pedag6giai 6rt6ket teremt6, ,,Kiemelked6

teljesitm6nyri" iskolSk kciz6. A fenntart6 gratul6l az intezmeny minden pedag6gusdnak az

el6rt min6sit6s elnyer6s6hez.

4) A fenntart6 fltal2017-ben alapitott Ser6di JusztiniSn D{jat - melyet az elozo tanfvben az

Orszdgos kompetenciam6rdsen a legjobb eredm6nyt el6r6 hatodikos, nyolcadikos 6s tizedikes

diak, illetve legjobb osztilly kapja - ebben a tan6vben az intezmeny egyik di6kja 6s k6t

osztfilya is elnyerte. 2019-ben Kdvesdy Benjrlmin matematikfb6l el6rt legjobb egyhilzmegyei

telj esitmdny 66rt (207 6 pont; az orsz6gos StIagn6l28 Yo-kaI magasabb) , a2019-ben 8. a oszt6ly

matematikSb6l (1 819 pont; az orczilgos atlagnill 12 Yo-kal magasabb) 6s sz<iveg6rt6sb6l (1799

pont; az orsz6gos 6tlagn6l 12 o/o-kal magasabb) el6rt legjobb egyhazmegyei eredm6nyei6rt

kapott az iskolai Te Deum ut6n Ser6di JusztiniSn Dijat. A fenntart6 drdmmel gratul6l az iskola

' minden pedag6gusdnak a di6kok tehetsdg6nek gazdagitdsirttoz 6s a dij elnyer6s6hez, mirrt a

fb e gyhazme gye e gyik le gj obb 6ltal6no s iskol6j a.
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Int6zm6nyvezet6 6rt6kel6se

Azirrtezmenyi mrikdddst, szakmai irhnyithst, a gazdhlkodilst, azintezmdnyi dokumentumokat,

valamint a tanulmdnyi eredm6nyeket figyelembe v6ve D6ra Zolthn igazgat6 rir szakszenien,

eredmdnyesen, magas szinvonalon vezeti az int6zm6nyt.

A fenntart6 kdsz<ini D6ra ZoltLn igazgatf frnak, az intezm6nyvezet6snek, a pedag6gusoknak

6s alkalmazottaknak a 201912020-as tan6vben v6gzett Sldozatos 6s eredm6nyes munk6j6t. Ktikin is

megk<isz<injikazigazgat6 fr szem6lyes k<izremrikdd6s6t 6s f6radoz6sit, melyet megrijul6 6s 6vod6val

b6viil6 irftezmdnyl5rt tett 6s tesz a jdv6ben is. Ism6telten h6lisan kdszdnjtik a KOVID-l9 elleni

kiizdelemben tett tdbblet ffnadozhsait ist.

Megk<isz<injiik tov6bb6 Lambert Zoltiln pl6b6nos atya 6s Tihanyi P6ter k5pl6n atyatbmogat6

jelenldtdt, a Sztil6k segit6k6szsdg6t, a Budai Katolikus Iskola Alapitv6ny (BKD tSmogat6s6t 6s

tanitv 6ny aink nyitotts 6g6t.

D6ra Zolthn igazgatl rir 2020 tavaszdn beadott, ig6nyesen kidolgozott 6s sz6beli

meghallgat6son is bemutatott Vezet6i Programj6t a fenntart6 elfogadta 6s kinevezte 6t Dr. Erd6 Pdter

biboros rir a krivetkezl 5 tandwe is igazgat6nak.

Jelen int6zm6nyi 6rt6kel6s az Nkt. 35. $ (3) bek. alapj6n azintezmlny honlapjdn kereszttil kertil

nyilvdnosshg el6.

A Pannonia Sacra Katolikus Altal6nos Iskola ismdt tartalmas 6s eredm6nyes 6vet z5rt. Minden

tagjrlnak testet 6s lelket pihentet6 vak6ci6t kiv6nok! A J6 Isten 6ldja meg tov6bbi kereszt6ny nevel6-

oktat6 munk6jukat!

Budapest, 2020. jrilius 30 -6n

Yttaf,


