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A tanévet 206 általános iskolás és 218 fő művészeti oktatásban résztvevő (általános iskolások és 
bencés gimnazisták) tanulóval zártuk. Mind a grafikai, mind a zeneművészeti ágon valamennyi tanuló 
sikeres vizsgát tett. Általános iskoláskorú, művészeti iskolás tanulóink a szülők és pedagógusok előtt 
záró hangversenyen mutatták be zenei tudásukat, a grafikai képzésre járók pedig a konferencia terem 
falait betöltő, látványos kiállításon mutatták be alkotásaikat. Énekkarunk a megyei megmérettetésen 
aranyminősítést kapott. 

Igen örvendetes tény, hogy az előző tanévben az osztályozott tanulóink (2-8. évfolyamosok) 40 %-a, 
míg a mostaniban 42 %-a ért el kitűnő vagy jeles eredményt. Mindössze 4 tanulónak kell augusztus 
végén javítóvizsgát tennie. 

Mind a magatartás, mind a szorgalom vonatkozásában elégedettek vagyunk az átlagokkal. Az átlagok 
mögött az is jól látható, hogy a tanulóink zöme szorgalmas és viselkedése példás vagy jó, viszont van 
néhány olyan tanulónk – elsősorban a felsősök között –, akiknek sem a szorgalmával, sem a 
viselkedésével nem vagyunk elégedettek. Sajnálatosan közülük többeknél a szülőkkel történő 
egyeztetés is kevés eredményt hozott a javulást, javítást érintően. 

 

Megnyugtatóan nagyszámú azon tanulóink sora, akik nem, vagy csak néhány órát hiányoztak. 
Ugyanakkor sok olyan tanulónk van, ahol a hiányzások száma közelíti vagy meghaladja a 200 órát (ez 
6 órás munkanapokra átszámítva 30-35 nap a 181 tanítási napból). Közülük sokan emiatt lemaradnak 
a tanulásban, s ha otthonról sem kapnak megfelelő támogatást, az órákon nehezebben tudnak együtt 
haladni a többiekkel, s ez folyamatosan romló eredményekhez vezet. 

Az országos kompetenciaméréseken a tanulóink eredménye rendre meghaladja a kisvárosi-városi 
iskolák országos eredményeinek átlagát. A mélyebb elemzések azt is megmutatják, hogy mind a 
felzárkóztató, mind a tehetségfejlesztő, továbbá a felvételi felkészítő munkánk eredményes. Évről 
évre valamennyi tanulónk úgy jut be a középfokú oktatásba, hogy többségük az első vagy második 
helyen megjelölt iskolába nyer felvételt. Az öröm – a veszteség mellett – hogy a 6 évfolyamos 



középiskolákba (elsősorban gimnáziumokba) jelentkezőink a legjobb győri iskolákba nyernek 
felvételt. 

A nyelvi mérések eredményei jól mutatják, hogy élesen külön válik a motivált és a nyelvtanulásba 
megfelelő munkát fektető diákok eredménye (átlag felett teljesítők aránya) a nyelvtanulást nem 
megfelelő súllyal és tanulással megközelítő diákok eredményétől. 

 

 

A fittségi mérés eredményei hűen tükrözik, hogy a diákok többségénél – az értékelt területek jelentős 
részénél – egyre nagyobb szükség lenne a több mozgásra, a testnevelési órákon és az otthoni 
környezetben is a nagyobb fizikai terhelésre, a mozgás folyamatos fejlesztésére, ez erőnlét 
megerősítésére. 



 

Tanulóink többsége, összesen 121 fő vett részt napközis és tanulószobai foglalkozásokon. Elsősorban 
a felsősök között több olyan tanuló is volt, akiknél a szülők felmentést kértek a délutáni iskolában 
tartózkodás alól, ugyanakkor nem tapasztaltuk az otthoni gondoskodást, számonkérést. Ezeknél a 
tanulóknál a következő tanévben sokkal szigorúbban fogjuk elbírálni a szülői kérelmeket. 

A művészetoktatás mellet a tanulók egy tucatnyi szakkör közül választhattak érdeklődésük szerint.  

A havi projektnap szerint szervezett oktatási forma mellett az osztályfőnökök nagyszámú és igen 
változatos programokra vitték el a gyermekeket. Felsorolásszerűen, a teljesség igénye nélkül: farsang, 
Gergely-járás, bakonyi kirándulás, mozi, színház, erdei iskola, zarándoklatok, MOBILIS, rorate, adventi 
vásár, osztálymisék, témanapok, pályaválasztási tanácsadás, kirándulások (Alsószeli, Dévény, 
Somorja, Pozsony stb.), engeni cserekapcsolat, énekkarosok fellépései, korcsolyázás, Rumini 
kalandszoba, pénzügyi témahét, bábszínház, gönyűi kikötői látogatás. 

A szülői szervezet, annak vezetősége maximálisan támogatta iskolánkat, a gyermekeket, számtalan 
adománnyal, programmal. Az idei évben az SZM gyermeknapra lehetővé tette, hogy valamennyi 
tanulónkat elvihettük Mosonmagyaróvárra, a FUTURA élményközpontba. Felejthetetlen élmény volt 
nemcsak a gyerekeknek, a pedagógus kollégáimnak is. Hálásak vagyunk a szülői szervezetnek. 
Köszönjük önfeláldozó munkájukat, támogatásukat.  

Hitéleti területen egyre jobban tudjuk alakítani tanulóink hitbéli ismereteit, vallásgyakorlását, 
értékteremtő és értékőrző magatartását. A helyi egyházközségtől sok támogatást kapunk, 
együttműködésünk egyre jobban kibontakozik. 

Igazgatóként – összességében – elégedett vagyok a kollégáim munkájával, tanulóink döntő 
többségének viselkedésével, előrehaladásával tanulmányi, magatartásbeli és vallási tekintetben is. 
Úgy ítélem meg, a tanévre kitűzött munkatervi feladatokat, nevelési célokat sok munkával, szép 
eredménnyel, lelkiismeretesen teljesítettük. 
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