
 

Tanév végi beszámoló 

2018/2019 tanév 

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 

 

 

A munkatervben, tanév helyi rendjében leírt szünetek, nevelés nélküli munkanapok, 

áthelyezett munkanapok, egyházi ünnepek, kiemelt rendezvények, táborok, 

versenyek, nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek tervezés szerinti 

megvalósulása. (Munkatervi szempont)  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

A tanév rendjét az emberi erőforrások miniszterének 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. 

tanév rendjéről határozza meg.  

Ennek alapján: 

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási 

napja 2019. június 14. (péntek). 

Tanítási napok száma 180. 

Első félév vége: 2019. január 25. (péntek) 

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2019. május 2. (csütörtök) 

Tanítás nélküli munkanapok  

 2018. december 21. (péntek) 

 2019. március 27. (szerda) – diáknap 

 2019. május 6. (hétfő) – érettségi  

 2019. május 7. (kedd) – érettségi 

 2019. május 8. (szerda) – érettségi 

 2019. május 30. (csütörtök) – tantestületi kirándulás 

 2019. június 13. (csütörtök) – pályaorientációs nap 

 

 



 

 Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

2018. október 26. 

(péntek) 

2018. december 20. 

(csütörtök) 

2018. december 21. 

Tanítás nélküli 

munkanap 

2019. április 17. 

(szerda) 

 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

2018. november 5. 

(hétfő) 

2019. január 3. 

(csütörtök) 

2019. április 24. 

(szerda) 

Ünnepek 

2018. október 6. (szombat) Aradi vértanúk emléknapja (11.A) 

2018. október 23. (kedd) Nemzeti ünnep (Ünnepi műsor 10.A – 2018.10.19.) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-

22-45/esemenyek/1505-oktober-23-i-unnepseg-2 

2018. október 31. (szerda) Reformáció napja (Istentisztelet) 

2018. november 1. (csütörtök) Mindenszentek 

2018. december 25-26. (kedd-szerda) Karácsony (Istentisztelet, csendesnap- 

2018.12.20.) http://vajdaevang.hu/index.php/2012-

09-26-06-22-45/esemenyek/1534-karacsonyi-

csendesnap-2018 

2019. január 1. (kedd) Újév 

2019. január 6. (vasárnap) Vízkereszt (Áhítat) 

2019. február 25. (hétfő) Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

(Megemlékezés - 11.B) 

2019. április 16. (kedd) Holokauszt áldozatainak emléknapja 

(Megemlékezés - 11.C) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1505-oktober-23-i-unnepseg-2
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1505-oktober-23-i-unnepseg-2
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1534-karacsonyi-csendesnap-2018
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1534-karacsonyi-csendesnap-2018
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1534-karacsonyi-csendesnap-2018


 

2019. március 15. (péntek) Nemzeti ünnep (Ünnepi műsor 10.B – 2019.03.14.) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-

22-45/esemenyek/1564-megemlekezes-a-marcius-

15-i-esemenyekrol 

2019. április 21- 22. (vasárnap-hétfő) Húsvét (Passiós istentisztelet - 2019.04.15.) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-

22-45/esemenyek/1630-passio-fogyatekkal-elo-

fiatalokkal 

2019. május 1. (szerda) Munka ünnepe 

2019. június 4. (kedd) Nemzeti összetartozás napja (Ünnepi műsor 10.C 

2019.06.03.) http://vajdaevang.hu/index.php/2012-

09-26-06-22-45/esemenyek/1667-megemlekezes-

a-nemzeti-osszetartozas-napja-2 

2019. június 6-9. (vasárnap-hétfő) Pünkösd (Csendesnap-2019.06.12.) 

Munkanap áthelyezések: 

2018. október 22. (hétfő) pihenőnap 

Helyette: 2018. október 13. (szombat) munkanap – hétfői órarend - gyíkavató 

2018. november 2. (péntek) pihenőnap 

Helyette: 2018. november 10. (szombat) munkanap – pénteki órarend 

2018. december 24. (hétfő) pihenőnap 

Helyette: 2018. december 1. (szombat) munkanap – hétfői órarend 

2018. december 31. (hétfő) pihenőnap 

Helyette: 2018. december 8. (szombat) munkanap – hétfői órarend – szalagavató 

Kiemelt rendezvények 

 Alapítványi bál 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1564-megemlekezes-a-marcius-15-i-esemenyekrol
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1564-megemlekezes-a-marcius-15-i-esemenyekrol
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1564-megemlekezes-a-marcius-15-i-esemenyekrol
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1630-passio-fogyatekkal-elo-fiatalokkal
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1630-passio-fogyatekkal-elo-fiatalokkal
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1630-passio-fogyatekkal-elo-fiatalokkal
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1667-megemlekezes-a-nemzeti-osszetartozas-napja-2
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1667-megemlekezes-a-nemzeti-osszetartozas-napja-2
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1667-megemlekezes-a-nemzeti-osszetartozas-napja-2


 

Iskolánk a Szarvasi Vajda Péter Alapítvánnyal hagyományosan minden évben megrendezi az őszi 

bálat. Az idén a bál időpontja 2018. október 27. volt. A szülőknek, támogatóknak és a kollégáknak 

köszönhetően az idén is sikeresen zárult a rendezvény. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-

06-22-45/esemenyek/1510-vajda-bal-a-tehetsegekert 

 Nyílt nap 

A beiskolázás szempontjából fontos, kiemelt rendezvény. Iskolánk minden lehetséges fórumon 

megjelenik, hogy megismertesse tevékenységét a szülőkkel, és az általános iskolás diákokkal. Részt 

veszünk a megyei pályaválasztási vásáron Békéscsabán, szülői értekezleteken, pályaválasztási 

tájékoztatókon veszünk részt, szóróanyagot készítünk, a helyi sajtóban, honlapon tájékoztatjuk a 

szülőket, de az egyik legfontosabb alkalom, amikor az érdeklődők a helyszínen ismerkedhetnek meg 

az iskolában folyó munkával, az oktatás körülményeivel. Az idei nyílt napot 2018. november 16-án 

rendeztük meg. az előzetesen tervezett időpontot módosítanunk kellett, hogy ne ütközzön a megyei 

pályaválasztási vásárral. Megérte a módosítás, hiszen minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés, 

ami a beiskolászási adatokon is érezhető volt a tanév végén. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-

26-06-22-45/esemenyek/1514-rekordszamu-latogato-a-vajda-nyilt-napjan 

 Szalagavató 

Az iskola, a végzős diákok, a szülők életében kiemelten fontos rendezvény a szalagavató. Ez a mi 

iskolánkban minden évben egy magas színvonalú, impozáns rendezvény, amely hosszú, gondos 

előkészítést és szervezést igényel, hogy méltó legyen az iskola hagyományaihoz. Ezt a rendezvényt 

szintén külső helyszínen, a Városi Sportcsarnokban tudjuk megtartani. A rendezvény időpontja 2018. 

december 8. (szombat) volt. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1525-

az-elso-fontos-lepes-szalagavato-unnepely-a-vajdaban 

 Projekt hetek 

Több évre visszamenőleg megrendezésre kerülnek iskolánkban a projekthetek a különböző 

munkaközösségek szervezésében. Ezeken az alkalmakon a szokásos órai tevékenységektől eltérő 

formában kerülhetnek kapcsolatba a tanulók az adott tantárgyakkal, ami segítheti az érdeklődés 

felkeltését, ismereteik bővítését.  

A projekthetek időpontjai, és a programok: 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1510-vajda-bal-a-tehetsegekert
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1510-vajda-bal-a-tehetsegekert
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1514-rekordszamu-latogato-a-vajda-nyilt-napjan
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1514-rekordszamu-latogato-a-vajda-nyilt-napjan
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1525-az-elso-fontos-lepes-szalagavato-unnepely-a-vajdaban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1525-az-elso-fontos-lepes-szalagavato-unnepely-a-vajdaban


 

Nyelvi hét:   2018. november 5-10.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1513-nyelvi-het-2 

 Tiramisu party 

 A német nyelvvizsga követelményeiről – előadó Molnárné Krajcsovics Magdolna Origo 

vizsgáztató 

 Halloween party 

 Angol-német nyelvű prezentációk 

 Orosz szabadulószoba 

 Amerikából jöttem – volt diákjaink élménybeszámolója a Camp Leaders programról – 

Nemrég voltam vajdás diák… 

 Nagy Nyelvi Kvízverseny (valamennyi osztály részvételével) 

Reál hét:  2019. február 11-16. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1550-real-het-a-vajdaban-3 

 Győri Imre – kohómérnök, cégvezető, öregdiákelőadása 

 Balázs Gergely építész hallgató (BME) előadása Nemrég voltam vajdás diák… 

 SUDOKU bajnokság 

 Kunos András Fizika Verseny (megújuló energiák) 

 Diós Kristóf Emlékkiállítás megnyitója 

 A meteorológia dilemmái: káosz vagy kiszámíthatóság? – Dr. Kovács Attila (SZTE) 

 Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Területi döntő 

 Kapcsolódó rendezvények:  

o Gyárlátogatás a kecskeméti Mercedes gyárban 

o Törpék az Öveges laborban  

o Lengyel mezőkön országos verseny – lengyelországi jutalomút 

Humán hét:  2019. április 8-12. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1625-az-arsbonitol-a-horthy-

korszakon-at-a-kozos-elmenyfestesig 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1513-nyelvi-het-2
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1550-real-het-a-vajdaban-3
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1625-az-arsbonitol-a-horthy-korszakon-at-a-kozos-elmenyfestesig
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1625-az-arsbonitol-a-horthy-korszakon-at-a-kozos-elmenyfestesig


 

 Karrier tanácsok – Molnár Benedek jogász, internetes cégalapító Nemrég voltam vajdás 

diák… 

 Rajzfilm készítés – Szabó László előadása 

 Dr. Nádor Jenő történelem verseny 

 Horthy – korszak- Dr. Püski Levente (DE) előadása 

 Vajda Gála 

 Élményfestés- a rajz szakkör bemutatkozása 

Mindhárom rendezvény sikeresen lezajlott, és bár nagyon sok plussz munkát kíván a 

munkaközösségek tagjaitól, mindenképpen folytatni kívánjuk a következő tanévben is. 

 Testvériskolai kapcsolatok 

Az egész tanéven átívelő kiemelten fontos rendezvényeknek tekintjük idén is a testvériskolai 

kapcsolatok ápolását. A német és finn kapcsolat a nyelvtanulás, az erdélyi a nemzeti nevelés 

szempontjából fontos része iskolai életünknek. Ebben a tanévben különösen aktívan folyt valamennyi 

kapcsolat. 

o Wittlich (német) kiutazás 2018. szeptember 6-15. 30 diák+2 pedagógus 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1492-eine-

wunderschone-woche-im-moseltal-egy-csodaszep-het-a-mosel-volgyeben 

o Finn diákok fogadása  2018. október 4-11. (ERASMUS+ pályázat keretében 13 

diák+2 pedagógus)http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1502-ujra-erasmus-program-a-szarvasi-gimnaziumban 

o Finnországi kiutazás 2019. január 15-22. (ERASMUS+ pályázat keretében 14 diák+2 

pedagógus) http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1538-

az-erasmus-program-kereteben-ismet-finnorszagban-jartak-a-vajdasok 

o Haan (német) diákok fogadása 2019. március 30 – április 6.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1577-eine-schone-

woche 

o Haan kiutazás 2019. május 11-18. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1654-wieder-ein-schones-abenteuer-in-haan-deutschland 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1492-eine-wunderschone-woche-im-moseltal-egy-csodaszep-het-a-mosel-volgyeben
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1492-eine-wunderschone-woche-im-moseltal-egy-csodaszep-het-a-mosel-volgyeben
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1502-ujra-erasmus-program-a-szarvasi-gimnaziumban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1502-ujra-erasmus-program-a-szarvasi-gimnaziumban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1538-az-erasmus-program-kereteben-ismet-finnorszagban-jartak-a-vajdasok
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1538-az-erasmus-program-kereteben-ismet-finnorszagban-jartak-a-vajdasok
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1577-eine-schone-woche
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1577-eine-schone-woche
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1654-wieder-ein-schones-abenteuer-in-haan-deutschland
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1654-wieder-ein-schones-abenteuer-in-haan-deutschland


 

A magyar diákok kiutazását minden alkalommal támogatta a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre 

150 000 Ft (össz. 450 000 Ft) értékben. 

o Dévára többször látogattunk el, hiszen már hagyomány, hogy minden 9. évfolyamos 

osztály Dévára megy kirándulni első alkalommal. 2019. március 13-15. a 9.A és 9.C 

osztály, 2019. május 30-június 1. között a 9.B osztály. A két utazást összesen 

480 000 Ft értékben támogatta a Rákóczi Szövetség.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1563-marcius-

idusa-20-eve-egyutt-a-devaiakkal http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1664-a-szarvasi-vajda-peter-evangelikus-gimnazium-devai-utja-a-

nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol-3  

o A Határtalanul program keretében tanulóink pedig 2019. április 25-28-ig látogattak 

Dévára, mi pedig 2019. május 23-26. között fogadtuk a dévai testvériskolából érkező 

csoportot,  http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1661-

elmenyek-szarvasrol,  http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1641-vajdas-diakok-matyas-kiraly-nyomaban 

 Vajda Gála 

A humán hét fontos rendezvénye a Vajda Gála, amely az iskola tanulóinak kulturális seregszemléje. 

Fontos lehetőség arra, hogy a diákok bemutassák tehetségüket társaiknak, a szülőknek, és az 

érdeklődőknek. Általában vidám, tavaszköszöntő műsort sikerül összeállítani, amelyben a különböző 

művészeti és sportprodukciók láthatóak. Mivel a műsorról TV felvétel készül, a város közvéleménye 

is megismerkedik a produkciókkal. A gálán való részvétel szigorúan önkéntes alapon történik, így 

arra is alkalmas, hogy felmérjük, a diákok mennyire akarnak, és mernek nyilvánosan megmutatkozni. 

Az idei tanévben a gála időpontja 2019. április 11. volt, ami ismét nagy sikert aratott. Az idei gálán 

a zene volt a főszerepben. A jelenlegi diákok mellett fellépett Mulholland Sadie, tavaly érettségizett 

diákunk, aki a Cardiff-i Egyetemen tanul zene-és ének művészetet és Buzás Bence a Stolen Beat 

énekese, aki az X-faktor 2. helyezettje, és iskolánk magántanulója. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1624-a-vajda-galan-a-zene-volt-a-

kozeppontban 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1563-marcius-idusa-20-eve-egyutt-a-devaiakkal
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1563-marcius-idusa-20-eve-egyutt-a-devaiakkal
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1664-a-szarvasi-vajda-peter-evangelikus-gimnazium-devai-utja-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol-3
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1664-a-szarvasi-vajda-peter-evangelikus-gimnazium-devai-utja-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol-3
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1664-a-szarvasi-vajda-peter-evangelikus-gimnazium-devai-utja-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol-3
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1661-elmenyek-szarvasrol
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1661-elmenyek-szarvasrol
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1641-vajdas-diakok-matyas-kiraly-nyomaban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1641-vajdas-diakok-matyas-kiraly-nyomaban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1624-a-vajda-galan-a-zene-volt-a-kozeppontban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1624-a-vajda-galan-a-zene-volt-a-kozeppontban


 

 

 Ballagás 

A szalagavató mellett a másik kiemelt iskolai ünnepség a tanév folyamán, amelyen a végzősök búcsút 

vesznek az iskolától, lezárják középiskolás tanulmányaikat. a ballagás, és a hozzá társult események 

(fáklyás felvonulás, szerenád, bolondballagás) fontos részét képezik a hagyományőrző, 

közösségerősítő alkalmaknak. Az idén a kedvezőtlen időjárás miatt a fáklyás felvonulás elmaradt, de 

a többi alkalmat a hagyományok szerint rendben megtartottuk. Az idei tanévben a ballagás (végre 

nem áprilisban) 2019. május 4-én volt. Megható momentuma volt az idei ünnepségnek, amikor két 

1939-ben érettségizett öregdiákunkat köszönthettük, akiknek Kondor Péter püspök úr, mint vajdás 

öregdiák is átadta jókívánságaikat. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1639-nezz-vissza-aztan-ismet-csak-elore http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-

06-22-45/esemenyek/1637-80-eve-erettsegiztek 

 

 Tanulmányi versenyek 

A tanév során diákjainkat igyekszünk minél több tanulmányi versenyre mozgósítani. A felkészülést 

megnehezíti a diákok és a kollégák túlterheltsége. A versenyeken való részvétel sok esetben komoly 

költséggel jár, ami elsősorban az útiköltséget jelenti Igyekszünk a költségeket megosztani az iskola, 

a résztvevők között, minél több esetben alapítványi, pályázati, SZMK vagy egyéb támogatást 

felkutatni. 

Tanév elején a munkaközösségek egyeztetnek, hogy a tapasztalatok alapján melyek azok a versenyek, 

amelyeken diákjaikkal részt szeretnének venni. Természetesen ez a meghirdetett versenyek és a 

vállalkozó szellemű diákok függvényében módosul. Az idei tanévben nagyon sok szép eredményt 

értek el diákjaink, amelyeket az iskolai évkönyv részletesen tartalmaz. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1633-finisehez-erkezett-a-

versenyszezon 

Néhány példa ezek közül: 

 Sárkányhajó Európa Bajnokságon a magyar válogatottban 8 vajdás diák szerepelt, egy első és 

egy harmadik helyet szerezve. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1639-nezz-vissza-aztan-ismet-csak-elore
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1639-nezz-vissza-aztan-ismet-csak-elore
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1637-80-eve-erettsegiztek
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1637-80-eve-erettsegiztek
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1633-finisehez-erkezett-a-versenyszezon
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1633-finisehez-erkezett-a-versenyszezon


 

 Kajak-kenu ifjúsági világbajnokságon Kós Benedek 12.B osztályos tanuló két egyéni 

aranyérmet szerzett. (Schedius ösztöndíjas). Idén nyáron ő már a felnőtt VB négyes hajójában 

evez. Mellette két másik diákunk, Opavszky Márk 11,C és Nyerges Áron 11.B szerepel majd 

korosztályos  EB és VB versenyeken. 

 A korosztályos válogatottban szereplő karatésaink több országos bajnoki, és nemzetközi 

eredményt szereztek. Frankó Dániel 10.B osztályos tanulónk jogot szerzett arra, hogy az őszi 

ifjúsági világbajnokságon hazánkat képviselje. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-

06-22-45/sport/1662-karates-sikereink-a-magyar-bajnoksagon 

 Szabari Krisztina Országos Fordítóverseny 2. hely Lauday Marcell 12. B 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1499-lauday-marcell-a-

muforditas-elmezonyeben 

 Az Evangélikus Iskolák Kutatódiákjainak első konferenciáján arany minősítést szerzett 

Lauday Marcell 12.B. 

 Józsa Mihály Megyei Versmondó Verseny különdíjas Kiss Ágnes 10.C 

 Emlékezz, Felvidék! történelem csapatverseny országos döntőjébe jutott csapatunk 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1529-emlekezz-felvidek 

 „TÁLTOS VILÁG” Népmese- és Népballada Előadói Találkozón arany minősítést kapott 

Ugrai Dániel 10.A  http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1517-a-

nagy-mesemondonk 

 Irinyi Kémia verseny megyei döntőjében 1. helyezett Nagy-Bobvos Noel 9.C és Egri Gergő 

10.B, országos döntőbe jutottak. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/versenyek/1562-kemiabol-jeles 

 MEGINT Nits Márta Országos Népdaléneklési Versenyen arany minősítést kapott csapatunk. 

 Békés megyei német prezentációs versenyen első helyen végzett Gyekiczki Fanni 11.A 

 Amatőr röplabda diákolimpia országos döntőjéba jutott fiú és lány csapatunk is. Valamint 

atlétáink is remekeltek a megyei versenyen, és több számban az országos döntőbe is 

bejutottak. 

 Sziporka Egyenletmegoldó Matematikaverseny országos döntőben 1. helyezett Seregélyes 

Viktória 11.C 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1662-karates-sikereink-a-magyar-bajnoksagon
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1662-karates-sikereink-a-magyar-bajnoksagon
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1499-lauday-marcell-a-muforditas-elmezonyeben
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1499-lauday-marcell-a-muforditas-elmezonyeben
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1529-emlekezz-felvidek
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1517-a-nagy-mesemondonk
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1517-a-nagy-mesemondonk
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1562-kemiabol-jeles
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1562-kemiabol-jeles


 

 Katasztrófavédelmi Verseny országos döntőben 2. helyezett lett csapatunk. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1631-iden-is-taroltunk-a-

katasztrofaversenyen 

 

A szülői értekezletek a tervezett időpontokban megvalósultak. (részletesen később) 

 

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek 

tervezett és megvalósított időpontja, témája (Munkatervi szempont) 

 

 A hagyományos rend iskolánkban, hogy havonta egyszer, minden hónap első hétfőjén tartunk 

munkaértekezletet. Természetesen ettől az aktuális helyzetnek megfelelően olykor eltérünk.  

2018. 08. 23. Alakuló értekezlet: A tanév előkészítése 

2018. 09. 05. Tanévnyitó értekezlet: A munkaterv megtárgyalása és elfogadása 

2018. 10. 01. Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2018. 11. 05. Nevelési értekezlet: Iskolai szociális munka tapasztalatai, iskolarendőr, védőnő munkája 

az intézményben 

2018. 12. 03. Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2019. 01. 07. Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2019. 01.25. Féléves osztályozó értekezlet 

2019. 02.04. Féléves értekezlet: az első félév munkájának értékelése, a második féléves feladatok 

áttekintése 

2019. 03. 07. Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2019. 04. 01. Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2019. 05. 02. Osztályozó értekezlet: végzős tanulók lezárása, évvégi feladatok 

2019. 06. 11. Osztályozó értekezlet: jegyek lezárása 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1631-iden-is-taroltunk-a-katasztrofaversenyen
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1631-iden-is-taroltunk-a-katasztrofaversenyen


 

2019. 06. 20. Nevelési értekezlet: Evangélikus identitásunk a Hitéleti kutatás fényében – Varga Márta 

osztályvezető, a Nevelési Osztály munkatársai és Koczor Tamás 

2018. 07. 01. Tanévzáró értekezlet: A 2018-2019-as tanév munkájának értékelése, a következő tanév 

előkészítése 

 

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

 A korábbi években sok sikeres minősítésen estünk túl. 14 fő Ped, II., illetve mester kategóriába került 

már vagy sikeres minősítő eljárás, vagy a kora miatt a törvényi előírások alapján. Ebben a tanévben 

az ősz folyamán két kolléga töltötte fel portfólióját. 

Vida Klára – testnevelés – Minősítése 2019.03.07-én sikeresen lezajlott. 

Bencsik Péter – angol nyelv – Minősítése 2019 őszén lesz. 

Ebben az évben is ketten jelentkeztek (Csilik Attila – testnevelés, és Horváth Edit – informatika) 

 

 

Személyi feltételek (Munkatervi szempont) 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, gazdasági-technikai dolgozók 

számának és felekezeti megoszlásának alakulása 

A pedagógus dolgozók száma: 26 fő, ebből részmunkaidőben dolgozik 5 fő. (+1 fő tartósan távol). 

Két részmunkaidős kollégánk nyugdíj mellett végzi a tanítást. 

Az oktató- nevelőmunkát közvetlenül segítők száma 4 fő (iskolatitkár, rendszergazda, könyvtáros, 

laboráns) 

Technikai dolgozók száma: 9 fő: gazdaságvezető, 2 gazdasági adminisztrátor, portás, karbantartó, 4 

takarító. 

A dolgozók felekezet szerinti megoszlása: 



 

 

  

Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

A pedagógus munkakörben dolgozók között az év folyamán távozott egy részmunkaidős kolléga, aki 

12 órában olaszt tanított. Egy kolléganő átvette az óráit, így a tanév végéig saját feladatai mellett 

túlmunkában végezte. 

Szeptembertől félállásban visszatér GYES-en lévő kolléganőnk, jelenleg szabadságát tölti. 

Egy évre került alkalmazásra munkaügyi központ által támogatva egy laboráns dolgozó, aki 

szeptembertől felsőoktatási tanulmányait folytatja. 

Új gazdasági vezetőnk a tanév során gyermeket szült, így a szülési szabadság idejére távozott, jelenleg 

GYED mellett dolgozik, ami nem a legszerencsésebb megoldás. A gazdasági munka 

megtámogatására sikerült egy tapasztalt segítséget alkalmaznunk, így ezzel igyekszünk áthidalni a 

problémákat. 

A technikai dolgozók közül egy fő nyugdíjba ment, jelenleg két takarító dolgozónk van munkaügyi 

támogatással alkalmazva. Ezen a területen is igyekszünk stabilan, jól dolgozó gárdát kiépíteni, ez 

azonban egyre nehezebben megy. 

Evangélikus; 10

Katolikus; 16

Református; 6

Egyéb; 1

Nem ismert; 6

DOLGOZÓK FELEKETEK SZERINTI MEGOSZLÁSA



 

Szakos ellátottság alakulása 

Óraadó kollégát alkalmazunk a szlovák nyelv oktatására (heti 6 óra), testnevelés (13 óra), angol nyelv 

(10 óra), valamint a mindennapos testnevelés keretében tartott tömegsport foglalkozások egy részének 

megtartására. (zenés torna, alakformáló torna és sárkányhajó) 

Minden egyéb tantárgyból megfelelő végzettségű, szakos kollégával rendelkezünk. 

A következő évek egyik legnagyobb problémája a személyi feltételek biztosítása lesz. Ugyanis 

kollégáink közül jelenleg is ketten nyugdíj mellett dolgoznak,  többen hamarosan nyugdíjba vonulnak, 

az ő pótlásuk egyre nehezebb lesz.  

Jelenlegi helyzet szerint: 

 Felvételre kerül egy angol szakos kolléga 

 Óraadót fogunk alkalmazni testnevelés (11 óra), szlovák nyelv (9 óra), informatika (6 óra), 

angol (6 óra), kémia (8 óra) 

 Tárgyalásokat folytatunk egy biológia szakos leendő kollégával, aki nem zárkózott el a kémia 

szak megszerzésétől, akár tanulmányi szerződés megkötésével 

 Egy pedagógus munkát közvetlen segítő kolléga érkezik, aki fizikus és sportedzői 

végzettségével segíti az Öveges labor munkáját, és a tömegsport foglalkozások megtartását, 

miközben folyamatban van a fizika-tanári képesítés megszerzése. 

Továbbképzések (Munkatervi szempont) 

A tantestület korából és összetételéből adódóan több kollega mentességgel rendelkezik a hét 

évenkénti 120 órás továbbképzés alól. Akik nem, azok elsősorban 30 órás, szakjukhoz kapcsolódó 

továbbképzésekkel tesznek eleget kötelezettségüknek. Mivel az iskola ezt anyagilag nehezen tudja 

támogatni, így törekszünk az ingyenes, vagy kedvezményes továbbképzések felkutatására. Ezek 

azonban nehezen tervezhetők előre. 

Kollégáink az alábbi továbbképzéseken vettek részt: 

 A 2017/2018-as tanévben a tantestület 4 tagja, Kitajkáné Szántai Mária igazgatónő, Janurik 

Viktória, Hortobágyiné Csizmadia Edina és Laukóné Adamik Edit szaktanárok és 

osztályfőnökök befejezték 4 féléves tanulmányaikat az Evangélikus Hittudományi Egyetem 



 

szarvasra kihelyezett kurzusán, a Pedagógus továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban 

dolgozó pedagógusok részére című akkreditált képzést elvégezték. A szakdolgozatok 

leadására 2018 novemberében került sor. Mindannyian teljesítették a követelményeket, a 

továbbképzést tanúsító oklevelet 2019 februárjában kapták kézhez. 

 Horváth Edit Békéscsabán „A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus 

mindennapi gyakorlatában” című 10 órás továbbképzésen vett részt. 

 Vida Klára a „Pedagógusok felkészítése a minősítésre” című 10 órás továbbképzésen vett 

részt. 

 Csilik Attila „Röplabdasuli-röplabdázás az iskolában” című 30 órűs továbbképzésen vett 

részt. 

 A budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium szervezésében hagyományosan megrendezett 

Nyelvtanárok konferenciáján idén Molnárné Tóth Katalin, Pécsváradiné Tóth Anikó és 

Viszkok Tünde vett részt. 

 Mentálhigiénés továbbképzés (30 óra) Témája: egészségfejlesztés, egészségnevelés Vidácsné 

Szurgent Éva 

7 fővel képviseltük iskolánkat a NYEPA-n. 

 

 

Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Épület állapota 

 Az intézmény 2014. szeptemberében új székhelyen, felújított és átalakított épületben kezdte meg 

működését. Az épület állapota így jónak mondható, a folyamatos működtetéssel és 

fenntartással kapcsolatban kisebb karbantartási, javítási munkálatok lépnek csak fel. Az újonnan 

érkező osztályokban folyamatosan végezzük el a tisztító festést. A külső területek felújítása, 

rendezése is folyamatosan zajlik. Az idei tanévben a kerékpártároló felújítását végeztük el. 

Az idei tanévben kerültek átadásra azok a napelemek, amelyek az Önkormányzat szerelt az tetőre. 

Ezek jelentősen csökkentik az elektromos energia felhasználás költségeit. 



 

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

 Az oktatás tárgyi feltételeinek javítását az idei nyáron is nagymértékben segítette a fenntartó által 

biztosított összeg, amit az eszközbeszerzési pályázat során kaptunk. Ebben az évben ez 4 057 332 Ft. 

Ebből a forrásból az alábbi beszerzések valósulnak meg: 

Beltéri bútor- az informatika szaktantermek korszerű bútorzattal 

kerülnek ellátásra 1 289 342 Ft  

Taneszközök – testnevelés tárgyi feltételeinek javítása, a 

testnevelés érettségi követelményeinek alapján 1 372 586 Ft  

Beruházás (50MFt alatt) – tantermek és az ebédlő festése 1 090 727 Ft  

Műszaki eszközök – a mosdókba kézszárítók beszerelése 304 678 Ft  

 4 057 332 Ft  

A fejlesztésekhez az iskola 25% önerőt biztosít. 

Az intézmény átvételekor minden eszköz az Önkormányzat tulajdonában maradt, használatra kerültek 

az iskolához. Ezek selejtezése az Önkormányzattal egyeztetve az elhasználódás ütemének 

megfelelően zajlik. Az idén nyáron több technikai eszköz, iskolabútor és kisértékű tárgyi eszköz kerül 

selejtezésre. 

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A részünkre utalt működési támogatás az iskola működtetését lehetővé teszi. 

Továbbra is jelezni szeretnénk, hogy az Öveges pályázat fenntartói idejében előírt kötelező feladatok 

nagy terhet rónak iskolánkra. (Munkabér, fenntartás, útiköltség) A hatékony és sikeres működésért 

mindent megteszünk, de több partnerintézmény csak úgy vállalja a beutazást, ha saját költségünkből 

fedezzük a busz  költséget. Az idei évben már szükségessé válnak a műszaki rendszerek (gáz, 

elektromosság, vákuum) felülvizsgálása. 

 

Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

A 2018/19 tanévre vonatkozóan a fejlesztési tervek a tervhez képest alakultak. 

Az idei tanévben a fenntartó által meghatározott módon elkészült az intézmény 2 éves digitális 

fejlesztési terve. Az ebben tervezett fejlesztések megvalósítása folyamatosan zajlik.  



 

A 2019. július-augusztusra tervezett fejlesztések: 

 Aktuális fejlesztések, karbantartások 

 A stabil és az egész épületre kiterjedő Wifi elérés biztosítása 

 Rack szekrény felújítása 

 NAS szerver: 

 Informatika termekben férőhely bővítés 

A megvalósítás forrását az idei évben megkapott digitális normatívából (11 072 000 Ft) biztosítjuk. 

 

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati 

eredmények (Munkatervi szempont) 

 Iskolánkban az idei tanév során is igyekeztünk minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy iskolai 

munkánkat pályázati forrásokkal segítsük, színesítsük. Számos olyan program volt, amelyet ezeknek 

a forrásoknak a segítségével tudtunk megvalósítani. 

A pályázat 

neve/témája 

A pályázat  

kiírója 

Elnyert 

támogatás 
Felhasználási terület 

Közoktatási feladatok 

ellátását biztosító 

feltételek fejlesztése 

Magyarországi  

Evangélikus 

Egyház 

5.000.000 Ft 
Az iskolai kerékpártároló 

felújítása 

Sztehlo és Schedius 

ösztöndíjak 

Magyarországi  

Evangélikus 

Egyház 

690 000 Ft 
Kiemelkedően tehetséges 

diákok támogatása 

Kiemelkedő 

versenyeredmények 

jutalmazása 

Magyarországi  

Evangélikus 

Egyház 

1 335 000 Ft 
Kiemelkedő sporteredményt 

elért tanulók támogatása 

Az intézményekben 

folyó szakmai munka 

fejlesztése 

Magyarországi  

Evangélikus 

Egyház 

1 248 208 Ft 

Az intézményben folyó 

tehetséggondozó munka 

személyi feltételeinek 

biztosítása  

HAT-18-02 

Mátyás Emlékév – 

Királyunk nyomában 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

2 629 800 Ft 

A Mátyás Emlékévhez 

kapcsolódó közös programok a 

dévai testvériskolánkkal. 



 

Március 15-i 

Diákutaztatási 

Program 

Rákóczi  

Szövetség 
300 000 Ft 

9. évfolyamos diákjaink immár 

hagyományosan együtt 

ünnepelnek dévai 

testvériskolánk diákjaival. 

SZTE Kutatóiskolája 

SZTE-

Természettudományi 

és Informatikai Kar 

200 000 Ft 

Időjárási elemek megfigyelése 

és mérése 

lakókörnyezetünkben és annak 

hatásvizsgálata 

Diákutaztatási 

pályázat 
Rákóczi Szövetség 100 000 Ft 

Az Ifjúsági Szervezet utazása a 

csíksomlyói búcsúra 

Andorka Eszter 

Program  

Magyarországi  

Evangélikus 

Egyház 

150 000 Ft 

„Másság elfogadása - 

érzékenyítő program egy 

osztályközösségben” 

Június 4-i 

Diákutaztatási 

Program 

Rákóczi  

Szövetség 
180 000 Ft 

9. évfolyamos diákjaink immár 

hagyományosan együtt 

ünnepelnek dévai 

testvériskolánk diákjaival. 

Közoktatási feladatok 

ellátását biztosító 

feltételek fejlesztése 

Magyarországi  

Evangélikus 

Egyház 

4 057 332 Ft 

Iskolabútorok, berendezések, 

és testnevelés taneszközök 

beszerzése, belső felújítási 

munkálatok 

Közművelődési 

pályázat 

Magyarországi  

Evangélikus 

Egyház 

200 000 Ft 

A Vajda Péter Evangélikus 

Gimnázium tantestületében az 

evangélikus identitás erősítését 

célzó közösségépítő program 

HAT-19-03-0247  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

1 759 750 Ft 

Az ismeretlen Szilágyság - 

látogatás Wesselényi 

szülőföldjén  -  tanulmányi 

kirándulás 

(elbírálás alatt) 

HAT-19-03-0247  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

1 759 750 Ft 

Az ismeretlen Szilágyság - 

látogatás Wesselényi 

szülőföldjén  -  tanulmányi 

kirándulás 

(elbírálás alatt) 



 

Sajnos nem nyert támogatást a Szakmai munka fejlesztésének támogatására, és a tornatermi 

beruházás megvalósítására benyújtott pályázatunk. 

 

A beszámolási időszak kiemelt feladatainak megvalósulása 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Gyermekek, tanulók létszámának és felekezeti megoszlásának alakulása (Munkatervi 

szempont) 

A 2017-2018-as tanévet 312 fős létszámmal zártuk, Az 52 fő végzős tanuló távozása után 85 fő 

iratkozott a 9. évfolyamos osztályokba. Nyáron 1 tanuló nem tudta teljesíteni a javító vizsga 

követelményeit, ő az intézményből kiiratkozott, a felsőbb évfolyamokba 4 tanuló iratkozott be. 

Így a tanévet 348 fős létszámmal kezdtük. A tanév végi záró létszámunk 346 fő. Valamennyi diákunk 

hitoktatásban részesül, amelynek felekezeti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

 

 

Idén 86 végzős diák zárta tanulmányait, és a 9. évfolyamra 90 fő iratkozott be. 

A fenntartó által 2019 áprilisában küldött levél alapján a beiratkozó tanulók Nyilatkozatot töltöttek ki 

felekezeti hovatartozásukat illetően, valamint arról, hogy milyen hitoktatásban kívánnak részt venni. 

Evangélikus; 236

Katolikus; 82

Református; 28

HITOKTATÁS FELEKEZETI MEGOSZLÁSA



 

Ennek alapján a létszámadatok: 

 Evangélikus Katolikus Református Egyéb Nincs 

megkeresztelve 

Felekezeti 

hovatartozás 

33 23 9 2 23 

Választott 

hittan 

68 14 8  - 

 

  

A tanév közbeni gyermeklétszám mozgásának (távozás, beiratkozás) okai, 

lemorzsolódás helyzete 

A tanév során a tanulólétszám változása nagyon kismértékű, ez jellemzően mindig így van. 

4 tanuló távozott, ebből  

 1 fő korábbi magántanuló (egészségügyi okokból) tankötelezettsége megszűnt, tanulmányait 

nem kívánta folytatni. 

 1 fő családjával elköltözött 

 2 fő gyenge tanulmányi eredménye miatt évközben kiiratkozott (nem tanköteles) 

2 fő érkezett a 9. illetve 11. évfolyamra más intézményből. 

Ezzel a tanév végi záró létszámunk 346 fő. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: (törvényi feltételek alapján) 1 fő 

SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók számának alakulása (Munkatervi szempont) 

Bánfi Andrásné ifjúságvédelmi felelős év elején az osztályfőnökök segítségével felmérte, hogy a 

kilencedikesek között vannak-e sajátos nevelési igényű (SNI) ill. beilleszkedési, tanulmányi, 

magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulóink.  Erről minden érintett kollega is tájékoztatást 

kapott. Így az idei tanévben az alábbi létszámokkal dolgoztunk. 

SNI : 4 fő 



 

 1 fő mozgássérült– helyi szakszolgálat ellátásában 

 1 fő látássérült– helyben+ Fővárosi Ped. Szakszolg. Látásvizsgáló 

 1 fő súlyos tanulási zavar– intézményen belül gyógyped. 

 1 fő hallássérült– intézményen belül gyógyped. 

BTM 9 fő 

 1 fő diszkalkulia terápia (12.évf.) – intézményen belül 

 2 fő magyar nyelv– intézményen belül 

 1 fő szövegértés, helyesírás (12.évf.)– intézményen belül 

 1 fő helyesírás– intézményen belül 

 1 fő komplex nyelvi terápia – intézményen belül 

 1 fő logopédia (12.évf)- helyi szakszolgálat 

 1 fő tanulási nehézség - helyi szakszolgálat 

 1 fő helyesírás - helyi szakszolgálat 

A 3 végzős tanuló a törvényben rögzített könnyítésekkel sikeres érettségi vizsgát tett. 

 1 fő matematika helyett más tárgyat választott 

 1 fő a helyesírás értékelés alól felmentést kapott 

 1 fő a szóbeli vizsga során felkészülési idő hosszabbítást kapott, és feleletét a szaktanár olvasta 

fel. 

Magántanulók száma 2 fő  

Egyikük családjával külföldre költözött, osztályozó vizsgát nem tett, a tanév zárása után kiiratkozott. 

A másik tanuló egy országos tehetségkutató versenyen 2. helyezést elérve zenei karrierbe kezdett. 

Sajnos az évvégi osztályozó vizsgán 2 tárgyból nem tudott levizsgázni (matematika és olasz nyelv), 

így augusztusban javító vizsgát kell tennie. 

Nyilvántartott HH és HHH tanulónk nincs. 



 

Továbbtanulás, iskolába lépés 

Tavaly júniusban 52 végzős diákunk közül 43 fő nyert felvételt felsőoktatási intézménybe (82,7%), 4 

fő OKJ-s képzést választott, 4 fő munkába állt, és 1 főről nincs adatunk. 

A felvételi eredmények megoszlása 

Felsőoktatási 

Intézmény 

Felvett létszám Képzés típus Felvett létszám 

SZTE 20 Műszaki/informatikai 10 

ELTE 5 Pedagógus 10 

SZIE 4 Agrár 6 

GFF 3 Gazdasági 6 

BGE 2 Természettudomány 3 

OE 2 Jog 3 

BME 2 Művészeti 3 

PE 1 Bölcsész 1 

DE 1 Orvos 1 

NJE 1   

Külföld 2   

A két külföldi egyetemre jelentkező közül az egyik a bécsi egyetemen gazdasági szakon, a másik a 

cardiffi egyetemen zeneszerzés-előadóművészet szakon tanul. 

A számok alapján jól látható, hogy diákjaink továbbtanulásának legfontosabb iránya a Szegedi 

Egyetem. Ennek fő oka a földrajzi közelség, olcsóbb megélhetés, mint Budapesten, és az egyetem 

sokszínű kínálata. Ezért az egyetemmel kiemelt kapcsolatot tartunk fent továbbtanulási és 

tehetséggondozási vonalon is. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1518-roadshow-egy-kicsit-maskepp-kihelyezett-nyilt-nap-a-vajdaban 

 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1518-roadshow-egy-kicsit-maskepp-kihelyezett-nyilt-nap-a-vajdaban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1518-roadshow-egy-kicsit-maskepp-kihelyezett-nyilt-nap-a-vajdaban


 

Fegyelmi eljárások 

A tanév során fegyelmi eljárás nem volt. 

 

Mulasztott órák, napok 

  

2018-2019-es tanév: 31 536 óra (92 óra/fő) Ebből igazolatlan 258 óra (0,82%) 

2017-2018-as tanév: 29 028 óra (93 óra/fő) Ebből igazolatlan 245 óra (0,84%) 

2016-2017-es tanévben: 24 768 óra (83,7 óra/fő) 

Tehát az ismételten megfogalmazott célt, miszerint csökkenteni szeretnénk a hiányzások számát, nem 

sikerült elérnünk. Az igazolatlan órák alacsony aránya viszont azt mutatja, hogy a diákok minden 

esetben igazolják a hiányzást. Ezért valószínűleg a szülőket kell elsősorban meggyőznünk, hogy 

legyenek partnerek a hiányzások visszaszorításában, és csak valóban indokolt esetben mulasszanak a 

tanulók. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hiányzások számát egyes osztályokban jelentősen megnövelik az 

élsportolók gyakran több mint 200 órás hiányzásai. 

Legkevesebb egy főre jutó hiányzása van: 9.B(43,39), 9.C(66,07), 10.A(84,71) 

Legtöbb egy főre jutó hiányzása van: 9.A(115,07), 10.C(109,54), 12.B(105,04) 

 

Munkaközösségek programjának teljesítése 

Humán munkaközösség (Molnár Béla) 

Létszám: magyar, történelem, ének-zene, rajz, dráma és média – összesen 8 fő 

A munkatervben vállalt feladatokat a munkaközösség elvégezte. 



 

 A munkaközösség munkájában kiemelt esemény a Humán hét (Korábban részletezve.) 

 A színjátszókör fellépései, az Ádámok és Évák fesztiválra készített darab az idén is magas 

színvonalú előadás volt. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/versenyek/1632-matyas-kiraly-lopni-megy 

 Az idei tanévben versmondóink, és rajzot kedvelő diákjaink több versenyen sikeresen 

szerepeltek. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1670-madarak-

vadak-rokonokA rajzosok az idén különösen aktívak voltak, egész éves munkájuk eredménye 

egy kiállítás lesz, amellyel szeptemberben lépnek a város nyilvánossága elé. 

 Humán tárgyakból egyre nehezebb a tanulókat versenyekre mozgósítani. 

 A munkaközösség tagjainak szervezésében egyik osztályunk a Határtalanul! pályázaton vett 

részt. Téma a Mátyás emlékévhez kapcsolódott, amelynek keretében színjátszósaink két 

darabot is bemutattak a dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthonában. 

Reál munkaközösség (Kituljak Eszter) 

Létszám: reál tárgyakat (matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, földrajz) tanító szaktanárok 

és testnevelő tanárok, valamint testnevelés óraadók – összesen 15 fő 

 A munkaközösség egyik kiemelt feladata évek óta az Öveges labor sikeres működtetése. 

Ebben a tanévben is 11 általános iskola diákjait fogadtuk heti egy alkalommal, és saját 

tanulóink is rendszeresen dolgoztak a laborban. A kötelező feladatokon túl fontosnak tartjuk, 

hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a laborban folyó munkát. Így idén többek között 

foglalkozásokat tartottunk saját kollegáinknak, 4. osztályos Benkás diákoknak, a hozzánk 

látogató külföldi diákoknak. 

 Kiemelt program volt a Reál-hét (Korábban részletezve.) 

 A tehetséggondozó programok sorát idén is egy sikeres pályázattal folytatták, amelynek 

keretében egy csoportos munkával elnyerte az iskola a SZTE KUTATÓISKOLÁJA címet. 

 Eredményes évet zárt a röplabdások. A szép eredményekhez egész éves, tervezett munka, 

számos előkészítő torna, felkészülő mérkőzés segítette. Immár hetedik alkalommal rendeztük 

meg strandröplabda versenyünket a Vajda –kupát. 

Nyelvi munkaközösség (Bencsik Péter) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1632-matyas-kiraly-lopni-megy
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1632-matyas-kiraly-lopni-megy
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1670-madarak-vadak-rokonok
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1670-madarak-vadak-rokonok


 

7 angol szakos (melyből 1 fő óraadó), 3 német szakos, 1-1 olasz és orosz szakos, valamint 1 óraadó 

szlovák szakos tanár alkotja – összesen 13 fő 

 Kiemelt feladat volt az idei évben a nyelvvizsgákra való felkészítés erősítése. Különösen 

fontos ez annak fényében, hogy a jelenleg 11. évfolyamos diákok már csak nyelvvizsgával 

léphetnek a felsőoktatásba. A munkaközösség évvégén egy adatbázist hozott létre, amelyben 

személyre szabottan nyilvántartják a tanulók nyelvvizsga eredményeit, szükség esetén egyéni 

konzultációval segítik a diákokat, szülőket az eredményes felkészülés érdekében. 

 Idén is a nyelvi hét nyitotta meg a projekthetek sorát. (Korábban részletezve.) 

 Az idei tanévben a testvériskolai kapcsolatok lebonyolítása különösen sok feladatot rótt a 

munkaközösség tagjaira. (Korábban részletezve.) 

Nevelési munkaközösség (Dr. Laukóné Adamik Edit) 

Létszám: 12 osztályfőnök, 3 hitoktató és az iskolalelkész – összesen 16 fő 

 A Békés megyei evangélikus iskolák osztályfőnöki munkaközösségeinek tagjai 2018. december 

7-én a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumban bemutató órán vettek 

részt. A téma „Mi a pálya?”, avagy pályaorientációs kérdések voltak. Az órát Osgyániné Németh 

Márta, az Aszódi Evangélikus Gimnázium igazgatóhelyettese, pályaorientáció területén 

szakvizsgázott pedagógus tartotta. 

 A tanulók kulturális-esztétikai nevelését segíti a sok éves hagyománnyal rendelkező 

programunk, a kecskeméti Katona József Színház bérletes előadásainak látogatása. Minden 

évben, így az idén is kb. 40 diák vásárol bérletet, és látogatja az előadásokat. A programot Dr. 

Darida Andrásné koordinálja. 

A békéscsabai Jókai Színházba szintén rendszeresen látogatják a tanulók az előadásokat, a 

szervező tanár Salka Zsuzsa. 

 Keresztény értékrend kialakulásának segítésére IFI klub működik a gimnáziumban Zahorecz 

Pál iskolalelkész, Bánfi Andrásné és Dr. Bondorné Kondor Edit vezetésével. Témája a bibliai 

keresztény történetek értelmezése, bibliaolvasás, éneklés, a keresztény életre való felkészítés. A 

klub egyre nagyobb lelkesedéssel működik, tagjainak száma növekszik. 



 

 Az Ótemetőben felülvizsgáltuk a gimnázium volt tanárainak síremlékeit, és azokat 

állapotuktól függően újra elosztottuk az osztályok között. Mindenszentek előtt már az új 

rendszer szerint gondozzák a diákok a nyughelyeket. 

 A munkaközösség tagjainak állandó feladatai: 

o  A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium elektronikus naplójának /Mozanapló/ rendszeres 

kezelése; tanórák, hiányzások, jegyek rögzítése 

o Igazolások rendszeres ellenőrzése, nyilvántartása, egységesítése 

o Megfelelő felügyelet biztosítása az ügyeleti rendszerrel az óraközi szünetekben 

(kerékpárok tárolási rendje, az épület elhagyása, ebédlő, megfelelő öltözet) 

o Az iskolai ifjúságvédelmi felelős bevonása az osztályfőnöki munkába 

o Közösségépítés diákok és kollegák között egyaránt: közösségre nevelés, a harmonikus 

társas kapcsolatok kialakításának elősegítése, a kommunikációs és az együttműködési 

képesség fejlesztése játékos feladatokkal az egész év folyamán. 

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

 Testvériskolai kapcsolatok  

(korábban részletezve) 

Osztálykirándulások 

Legtöbb osztályunk több napos osztálykiránduláson vett részt. A kirándulásokat fontosnak tartjuk az 

osztályközösségek formálása, ismeretszerzés, élményekhez jutás szempontjából, valamint azért, hogy 

a közösségek minél többet tudjanak együtt lenni az iskolai kereteken kívül is. A kirándulásokat az 

osztályfőnökök szervezik. A költségek csökkentése céljából igyekszünk bevonni minél több pályázati 

forrást. Sajnos az utóbbi időben a kirándulások megszervezése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik 

9.A - 9.C 

2019. március 13-15. 

Déva, Románia 

Kísérő tanárok: 

Bencsik Péter (of), Németh Judit (of) 

Kituljak Eszter, Zahorecz Pál 



 

9.B 

2019. május 30. - június 01.  

Déva, Románia 

Kísérő tanárok: 

Dr. Lengyel Albertné (of) 

Kituljak Eszter 

10.A 

2019. május 10-12. 

Királyrét 

Kísérő tanárok: 

Kituljak Eszter (of) 

Kéri Bernadett 

10.C 

2019. április 25-28. 

Erdély 

Kísérő tanárok: 

Molnárné Tóth Katalin (of)  

Kituljak Eszter, 

Salka Zsuzsanna 

11.C 

2019. május 31.-június 01. 

Gyopárosfürdő 

Kísérő tanárok: 

Janurik Viktória (of) 

 

 

 

 



 

Tanulmányi kirándulások: 

A tanév során számos tanulmányi kirándulást szerveztünk diákjainknak. Ilyenkor egy adott 

érdeklődési körbe tartozó diákcsoporttal utaznak kollégáink általában egy napos útra. Néhány példa: 

o Kirándulás Gyulán – 2018.09.20. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1495-gyulai-kirandulas 

o Kutatók éjszakája – Szeged 2019.09.28. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-

06-22-45/esemenyek/1501-kutatok-ejszakaja-2018-szeged 

o Látogatás a Neumann Egyetemen – Kecskemét 2018.11.07. 

o Laborlátogatás a gyógyszerész karon SZTE – Szeged 2018.12.19. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1536-novenyi-

hatoanyagok-nyomaban 

o Mercedes Gyárlátogatás – Kecskemét 2019.01.30 és 2019.02.01. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1540-felfedeztuk-a-

vilag-egyik-legjobb-autogyarat 

o Keszthelyi Vivien előadása a Corvinus Egyetemen – Budapest 2019.03.13. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1566-keszthelyi-vivien-

vendegei-voltunk 

o Rajz szakkörösök a Waldorf kiállításon – Békéscsaba 2019.05.22 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1657-valami-

amerika 

Gyermekvédelmi feladatok 

A gimnázium megállapodást kötött a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központtal iskolai szociális 

segítő szolgáltatás biztosítására az EFOP-3.2.9-16 sz. pályázata alapján. A Központ egy fő szakirányú 

szociális végzettségű szakemberrel, valamint tárgyi eszközökkel biztosítja a feltételeket. 

A pályázat keretében szakmai segítséget nyújtottak az intézménybe járó diákoknak a következő 

területeken:  

 az intézménybe való beilleszkedést segítő kompetenciák fejlesztése 

 a tanulás segítése 

 a tanuló veszélyeztetettségének felismerése, segítése, ill. megelőzése 

 nevelési problémák esetén segítségnyújtás a családnak is 

 mentálhigiénés-, sport- és kulturális rendezvények támogatása 

 az osztályfőnökök munkájának segítése 

 tematikus családi napok szervezése az iskolában 
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 a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése 

 egyéni pszichológiai tanácsadás. 

Az együttműködési megállapodás 2017. 07. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időtartamra szólt. Ezt 

követően a megállapodást meghosszabbítottuk, és az 1 fő szakember továbbra is segíti az 

intézményben folyó munkát. 

Ebben a tanévben megvalósult a Békés Megyei Rendőrkapitánysággal az együttműködési 

megállapodás az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program keretében.  Ennek értelmében a ebben a  

tanévben egy szakember az iskolában állt rendelkezésre heti 5 órában, amelynek keretében 

osztályfőnöki és egyéb órákon tartott előadást a tanulóknak. 

A témák a következők:  

 zaklatás az Interneten 

 mi a következménye, ha fotókat posztolnak és kapnak a fiatalok 

 mi a teendő, ha bajba kerültél, és segítség kell 

 a párkeresés buktatói a különböző elektronikus portálokon. 

Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel rendszeresen egyeztet a tanulóknál felmerülő tanulási-

nevelési problémákkal kapcsolatban, segít azok megoldásában, ill. a Pedagógiai Szakszolgálatnál 

kezdeményezi az arra rászoruló diákok vizsgálatát, és a felzárkóztatások elindítását. Személyes 

beszélgetésekkel segíti az arra igényt tartó diákjainkat. 

Az ifjúságvédelmi felelősünk, a nevelési munkaközösség-vezető, ill. az igazgatóhelyettes rendszeresen 

részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri tanácskozásain, illetve a helyi KEF 

/Kábítószerügyi Egyeztető Fórum/ ülésein. 

Gyermek-és tanulói balesetek, és az azok megelőzésére tett intézkedések 

A tanév során rögzített tanuló balesetek száma 2. Mindkét alkalommal testnevelés órán történt a 

baleset, amely térd izületi sérüléssel járt. (Csasztvan Milán 11. A, Berecz Levente 9. C) 

Fokozottan ügyelni kell a fegyelmezett munkára. Mivel a testnevelés órák egy része a folyosón, nem 

megfelelő körülmények között kerül lebonyolításra, ez külön gondot okoz. Tanév elején a tanulók 

balesetvédelmi oktatáson vesznek részt, amit év közben többször szükséges lenne felidézni. 

 



 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

 2018.  szeptember 12.-én a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 12 osztályának 2-2 fő képviselője 

megtartotta alakuló gyűlését, melyen megválasztotta a diáktanács elnökét: Takó Liliána 12.A, és két 

helyettesét Terhes Anna 12. C. és  Gyekiczki Fanni 11.A. osztályos tanulók személyében. Elfogadta 

az előző évi kiadások beszámolóját és az éves munkatervet. Majdnem minden hónapban tartottunk 

DÖK gyűléseket, a Diáknap lebonyolítása érdekében február –március hónapban több alkalommal 

Programok:  

 Augusztus 28-31 között 3 napos Gólyatábort szervezett iskolánk a 9. évfolyamos 

diákok számára, melyben a DÖK képviselői is részt vettek. Pénteken a 12. évfolyamos 

diákok játékos sorversenyt szerveztek számukra.  

 Szeptember 21-23. között Takó Liliána és Seregélyes Viktória vett részt az 

Evangélikus Diákparlamenten Piliscsabán. A három napos rendezvényen sok 

élményben volt része a képviselőknek. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-

06-22-45/esemenyek/1497-iv-evangelikus-diakparlament 

 Október 13.-n szombat délelőtt került megrendezésre a Gyíkavató, a kilencedik 

évfolyamos diákok felavatása. A rövidített órák után a 1,5 órás program nagyon jó 

hangulatban telt el az iskola tornatermében. A három kilencedikes osztály színvonalas 

produkciókat mutatott be. A végzősök által összeállított feladatokat sikeresen 

teljesítették, így gimnáziumunk teljes jogú tagjai válhattak az eskütétel után.  

 December 6.-án szerda délelőtt érkezett meg iskolánkba a Sulimikulás, szaloncukrot 

adott minden jó diáknak és tanárnak. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-

22-45/esemenyek/1526-sulimikulas-2 

 Február 28.-án csütörtökön ismét rendhagyó farsangi napot tartottunk iskolánkban 

„Jelmezes nap” keretében. Az előző tanév sikerén felbuzdulva idén újból meghirdettük 

ezt a felhívást. Örömünkre sok diák és tanár öltözött be ezen a napon.  

 Február -márciusban sokat egyeztettem a végzős diákokkal az idei  Diáknapról. Ismét 

színvonalas és egyben izgalmas programokon vehettek részt a tanulók március 27-én. 

A választásokat szoros küzdelemben végül a 12.C. osztály nyerte meg, akik átvehették 
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az iskola kulcsát és egy nagy tortát. A B-sek kampányfilmje jobban tetszett a 

diákságnak, így az ezért járó tortát ők ehették meg. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1572-diaknap-a-

vajdaban-3 

 Április 30.-ra tervezett Fáklyás felvonulás idén a rossz időjárási viszonyok miatt 

elmaradt.  

 Május 4.-én elballagtak végzős diákjaink, az alsóbb évfolyamosok nagyon szépen 

díszítették fel a tantermeket és a folyosókat.  

 Június 3.-én a DÖK tagjai köszöntötték tanáraikat és az iskola dolgozóit Pedagógus 

Nap alkalmából. Köszönjük a finom csokoládét és a szép verset, zenét. 

 Június 13.-án utolsó előtti nap ismét tanítás nélküli munkanap volt. Több programot 

is szerveztünk erre a napra. Volt Pályaorientációs foglalkozás,  illetve a 11. évfolyamos 

diákok kampányolása a diákigazgatói címért. A kampányt a 11.A. osztály nyerte meg 

fölényes győzelemmel, és az ő filmjük vitte el az aranypálmát is.   A másik két osztály 

is kitett magáért, sok színes programmal várták az alsóbb éveseket.  

Ezen a napon tartottuk meg a Diákközgyűlést is, Seregélyes Viktória 11.C. osztályos 

DÖK képviselő számolt be a diákságnak az éves munkáról, és tette fel az 

igazgatónőnek a diákság kérdéseit. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1675-rendhagyo-diakigazgato-valasztas-a-vajdaban 

 Június 14.-én a Tanévzáró ünnepségen a frissen megválasztott diákigazgató, Balde 

Ákos vehette át az iskola kulcsát és zárta be a 2018-19-es tanévet. 

 

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Iskolánkban számos ilyen programot szervezünk. Néhány példa: 

Rajz tehetséggondozó szakkörünkön kollegánk sikeresen készíti fel diákjainkat a különböző 

pályázatokra, valamint az egyetemi alkalmassági és felvételi vizsgákra. A tanárváltás ellenére a munka 

töretlenül folyik, az idén is több versenyen sikerrel pályáztak. 
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A színjátszókör működését már több helyen említettük. A fesztiválok és versenyek mellet iskolai 

rendezvényeinken is rendszeresen bemutatkoznak. A színjátszás, és a színház népszerűsítését szolgálja 

az is, hogy iskolánk tanulói a kecskeméti Katona József és a békéscsabai Jókai Színház bérletes 

előadásait is látogatják szervezett formában 

Az idei évben nagy sikerrel működött a gépírás és a  programozás szakkör 

Egész évben folyamatosan jól működött, és sok fellépésen van túl az iskolai énekkar.  

Iskolai sikersportunk a röplabda. Tanulóink iskolai keretek között, testnevelő kollégánk irányításával 

érik el országos sikereiket. Kihasználva az iskola és a város adottságait. Minden évben a sportnapon 

iskolai röplabda kupát szervezünk. Emellett hatodik éve szervezzük meg a „profik” számára a Vajda 

Kupa elnevezésű országos tornánkat, amelyre már Miskolcról, Pécsről, és több településről érkeznek 

csapatok. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1673-forro-talpak-delutanja 

 Emellett számos tömegsport foglalkozás közül választhatnak a diákok, ahol teljesíthetik a 

mindennapos testnevelés követelményeit: kosárlabda, asztalitenisz, zumba, úszás, alakformáló torna, 

alizetics, kondi, sárkányhajó. 

A tanórán kívüli programok szervezését nehezíti az, hogy diákjaink közül nagyon sokan aktívan 

sportolnak a város sportegyesületeiben, és sokan zenei tanulmányokat folytatnak a helyi művészeti 

iskolával. A több éve jól működő zenekarunk, a  Vajda Band mellett idén egy új formáció is 

megalakult.Ez természetesen nagy öröm számunkra, büszkék vagyunk sikereikre, de természetesen 

szabadidejükből ez sok időt igényel. Jó kapcsolatokat ápolunk mind a sportegyesületekkel, mind a 

zeneiskolával. 

 

Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi 

szempont)  

A szarvasi diákok zöme megkeresztelt evangélikus, de viszonylag kis arányban vannak közöttük, akik 

gyakorolják is vallásukat. Mivel egyetlen gimnázium vagyunk a településen, figyelembe kell vennünk, 

hogy diákjaink egy jelentős része nem azért jelentkezik hozzánk, mert egyházi nevelésben szeretne 

részesülni, hanem azért, mert ez az egyetlen gimnázium, és nem akarnak vidékre menni. 

Természetesen ezt szem előtt tartva kell törekednünk arra, hogy erősítsük az iskola evangélikus 

identitását, olyan szellemiséget hozzunk be a hétköznapokba, amely segít abban, hogy a tanulók közel 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1673-forro-talpak-delutanja


 

kerüljenek egyházunkhoz, és a végzés után valamelyik gyülekezet tagjaként az egyházhoz tovább 

kötődjenek. 

 

Az idei tanév igéje: "Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá!" 

(1 Pt 2, 5a) 

Ennek szellemében igyekeztünk iskolai közösségünket, és önmagunkat is építeni a tanév során. A 

tanév kiemelt célja, hogy az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmainkat tovább 

erősítsük és bővítsük. A tervezett hagyományos, új és újragondolt programok, feladatok a következők 

voltak: 

 Rendszeres áhítatok, istentiszteletek 

 Diák csendesnapok (karácsonykor és a tanév végén) 

 a tanév igéjének kiválasztása, osztálytermekben való elhelyezése 

 hittanári munkaközösség megerősítése 

 délutáni ifjúsági alkalmak szervezése (IFI klub) 

 hittanversenyeken való részvétel (megyei hittanverseny 2017.06. 07. Békéscsaba) 

 ökumenikus kapcsolatok építése (Ökumenikus imahét, testvérgyülekezetek szolgálata az 

áhítatokon, Csíksomlyói utazás 2019.06. 6-10. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-

22-45/esemenyek/1671-csiksomlyo-2019-egy-kis-csapat-nagy-utazasa) 

 tanárok szolgálata az áhítatokon 

 egyházmegyei, kerületi és országos ifjúsági alkalmakon való részvétel (Evangélikus 

Diákparlament Piliscsaba 2018. 09.21-23., MEGINT Budapest, 2019.03.01-03. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1561-ismet-megint) 

 Reformációs busz látogatása iskolánkban 2018.10.18. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-

09-26-06-22-45/esemenyek/1506-500-1-1 

 Tanársírok, egykori lelkészek síremlékének gondozása http://vajdaevang.hu/index.php/2012-

09-26-06-22-45/esemenyek/1511-tanarsirok-gondozasa-a-vajdaban-2 

 Iskoladíszítés, fenyőállítás, adventi gyertyagyújtások 

 Teológusnap (2018.12.02.) 
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 a keresztény könnyűzene népszerűsítése, zenekar szervezése (Ten Sing koncert 2019.04.25.) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1634-miert-tengsz-lengsz-

miert-nem-tenszingsz 

 keresztelési és konfirmációi előkészítők 

 Kibocsátó istentisztelet (jövő évtől befogadó istentiszteletet is tervezünk) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1642-kibocsato-

istentisztelet 

 testvérkapcsolat kiépítése a megyei evangélikus gimnazistákkal és ifjúsággal (Quadriga – 

Békéscsaba 2019.06.07. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1672-quadrigan-jartak-diakjaink, Acorcamp előtalálkozó Orosháza 

2019.02.22-23. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1552-a-

nyari-acorncamp-angol-ifi-tabor-elotalalkozojan-jartunk) 

 tanári csendesnap szervezése (2019. 06.20.) http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-

22-45/esemenyek/1678-tanari-csendesnap 

 hittan érettségi 

 nyári angol hittan tábor szervezése (Bonyhád 2019.07. 08-12.) 

 Schedius és Sztehlo ösztöndíj 

Gimnáziumunk diákjai közül hét tanuló részesült ösztöndíjban. Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására 

2019. november 8-án Budapesten került sor. A nyertes diákokat az átadó ünnepsége Lázár Zsolt 

esperes és Zahorecz Pál iskolalelkész kísérte el. 

Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális ösztöndíjban részesültek: Korompai Virág (12.B) és Pribelszki 

Boglárka (11.C) 

Schedius Lajos tanulmányi ösztöndíjban részesültek: Himer Tünde Réka (10.A), Kós Benedek (12.B), 

Kovács Panna (11.C), Kozma Márk (12.B), Megyik Róza (11.C). 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1512-vajdas-diakok-az-

evangelikus-egyhaz-osztondijasai-kozott 

 Pályázat az Ifjúsági klub és egészségfejlesztő tréning támogatására 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1634-miert-tengsz-lengsz-miert-nem-tenszingsz
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1634-miert-tengsz-lengsz-miert-nem-tenszingsz
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1642-kibocsato-istentisztelet
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1642-kibocsato-istentisztelet
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1672-quadrigan-jartak-diakjaink
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1672-quadrigan-jartak-diakjaink
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1552-a-nyari-acorncamp-angol-ifi-tabor-elotalalkozojan-jartunk
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1552-a-nyari-acorncamp-angol-ifi-tabor-elotalalkozojan-jartunk
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1678-tanari-csendesnap
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1678-tanari-csendesnap
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1512-vajdas-diakok-az-evangelikus-egyhaz-osztondijasai-kozott
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1512-vajdas-diakok-az-evangelikus-egyhaz-osztondijasai-kozott


 

„De ne válj semminek a rabjává” mottóval zajlik az EFOP-1.8.7-16-2017-00002 prevenciós pályázata, 

amelynek megnyitójára 2019. április 5-én került sor. Kondor Péter püspök rövid áhítata és Lázár Zsolt 

bevezető gondolatai után Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese beszélt életének nehéz szakaszairól 

és arról, hogy miként lépett ki a „rabságból” a szabadságra. Ez a pályázat segíti majd a gimnázium IFI 

Klubjának a munkáját is, ahol szeretnénk megmutatni a fiataloknak: lehet függőség nélkül is önfeledten 

szórakozni és jól érezni magukat egy szerető, befogadó közösségben. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1576-de-ne-valj-semminek-a-

rabjava 

 Keresztelő és konfirmáció 

Idén a Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség fiatal konfirmandusai mellett két diákunk is 

hitvallást tett a gyülekezet és Isten színe előtt. Az ünnepi alkalmat emelte az is, hogy három kilencedik 

osztályos diákunk a felnőtt keresztségben részesült. Szép alkalmunk volt a pünkösdvasárnapi együttlét 

és bízunk abban, hogy példaértékkel áll majd a jövőben iskolánkba látogató diákok előtt. Jó egy 

nagycsaládhoz tartozni. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1669-5-

felnott-taggal-bovult-evangelikus-egyhazunk 

 

 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1576-de-ne-valj-semminek-a-rabjava
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1576-de-ne-valj-semminek-a-rabjava
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1669-5-felnott-taggal-bovult-evangelikus-egyhazunk
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1669-5-felnott-taggal-bovult-evangelikus-egyhazunk


 

A nevelő-oktató munka eredményeinek mérése-értékelése 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell 

kitölteni) 

Tanulmányi eredmények és azok változásának tendenciái 

 

A 13 bukott tanuló 20 tantárgyi bukásából: matematika 11, informatika 2, magyar, angol, 

német, olasz, fizika, biológia, kémia 1-1 fő. 

2 tárgyból bukott 4 fő, 1 tanuló 4 tárgyból. 



 

 

 

Tanulmányi eredmények területén az előző tanévhez képest jelentős változás nem történt. 
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Iskolai átlag 4,03 4,01 4,04 

Érettségi tárgyak 

átlaga 

3,58 3,62 3,59 

Bukott 7 (2%) 10 (3%) 13(4%) 

Több tárgyból 4 2 5 

Kitűnő 19 19 15 

Jeles 22 25 27 

Összesen 41 (14%) 44(14%) 42(12%) 
 

Országos mérések (kompetenciamérés, NETFIT), érettségi vizsgák 

eredménye, értékelése (Munkatervi szempont) 

Kompetenciamérés 2017 

 

 

Diákjaink eredményei megfelelnek az országos átlagnak. Tavaly még a „Kis 4 évf. gimn.” 

eredményeivel összevetve iskolánk tanulói jelentősen jobban teljesítettek. Idén „kategóriát 

ugrottunk”, bár beiskolázási helyzetünk nem változott. Továbbra sem válogatott gyerekekkel 

dolgozunk. Ez azt mutatja, hogy az adott lehetőségeket kihasználva a legtöbbet próbáljuk 



 

tanulóinkból kihozni. a hasonló beiskolázási lehetőségekkel rendelkező intézményeket 

tekintve. 

 

 

A két utóbbi táblázat tükrében az eredményeink megfelelőek, de természetesen igyekszünk 

főleg a szövegértés eredményeken tovább javítani. 



 

NETfit jelentés 2018-2019-es tanév

 

Érettségi vizsgák  

Három osztályban 86 tanulónk tett rendes érettségi vizsgát. A részletes eredményeket a 

táblázatos beszámoló tartalmazza. Egy kivétellel minden tanuló sikeres vizsgát tett. Ez a 

tanuló hiányzásai miatt tanév végén 2 tárgyból nem volt osztályozható. Az egyikből sikeres 

osztályozó vizsgát tett, de a másikból nem, így vizsgái előrehozott érettségi vizsgára 

módosultak. 5 tárgyból eredményesen vizsgázott, de így érettségi bizonyítványt nem kap, 

amíg a tanév végi követelményeket nem teljesíti. 

Kitűnő 7 fő, jeles 12 fő (összesen 23,3%) 

Tanulóink közül így is 41-en tettek előrehozott vizsgát idegen nyelvekből, illetve 

informatikából. Az összesen letett 44 vizsga eredménye 

Informatika (14 fő):4,64 

Angol nyelv (22 fő): 4,77 (3 tanuló szintemelő vizsgát tett 5-ös eredménnyel) 
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Szlovák nyelv (2 fő): 4,5 

Német nyelv (3 fő): 4,67 

Az előrehozott vizsgák eredményei mutatják, hogy ez a lehetőség nagyon kedvező. Főleg az 

informatika és szlovák vizsgák jelentenek a többi iskolához képest plusz lehetőséget 

diákjainknak. Sajnáljuk, hogy a törvényi változások miatt más tárgyakból már nincs lehetőség 

előrehozott vizsga letételére.  

Belső –helyi tantervben, pedagógiai programban foglalt- mérések, vizsgák 

(óvodában iskolaérettségi vizsgálat) eredménye 

Javítóvizsga 

2018. augusztus 27. 

matematika 6 fő 

fizika 2 fő 

biológia 1 fő 

magyar nyelv és irodalom 3fő  

olasz 1 fő 

 

1,83 

1,5 

2 

1,67 

3 

Osztályozóvizsga 

2018. augusztus 27. 

 

német 1 fő előrehozott vizsga 

biológia 2 fő különbözeti vizsga 

 

 

4 

2,5 

Osztályozó vizsga 

2019. január 29 

szlovák 5 fő - előrehozott vizsga 

német 3 fő - előrehozott vizsga 

angol 17 fő – előrehozott vizsga 

informatika 14 fő - előrehozott vizsga 

hittan 1 fő - magántanuló 

ének 1 fő – hiányzás miatt 

informatika 3 fő hiányzás miatt 

12. évf. magántanuló 7 tárgyból  

10. évf. magántanuló 15 tárgyból  

10. évf. magántanuló 13 tárgyból  

4,6 

5 

4,9 

4,92 

5 

4 

2,33 

3,71 

2,33 

3,92 

Osztályozóvizsga 

2019. április 25. 

angol 34 vizsga - előrehozott vizsga 

szlovák 1 fő vendégtanuló (négy évfolyam) 

német 3 fő - előrehozott vizsga 

szlovák 3fő - előrehozott vizsga 

orosz 1 fő – vendégtanuló 

12.évf. magántanuló 7 tárgyból  

4,67 

2,5 

5 

5 

5 

3,71 

Osztályozóvizsga  

2019. június 6. 

hittan 1 fő- magántanuló 

német 1 fő magántanuló 

1 fő – hiányzás miatt 

informatika 24 fő - előrehozott vizsga 

10. évfolyamos magántanuló 15 tárgyból 

10. évfolyamos magántanuló 15 tárgyból 

 

5 

2 

 

4,83 

3,2 

1 (nem jelent 

meg) 
 



 

Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

Alapvetően sikeres tanévet zártunk, hiszen 84 tanuló (24%) ért el legalább 4,5-es átlagot, és 

összesen 1 tanuló teljesített 2,5 alatt. Sikeres beiskolázáson és érettségi vizsgákon vagyunk 

túl, de természetesen vannak problémáink. 

Iskolánkban a diákokkal kirívó magatartási problémák ritkán vannak. Azonban mi is 

érzékeljük a társadalom megváltozott értékrendjét, a szülők gyakran nem partnerek a 

problémák megoldásában. A tanulók egyrésze nehezen motiválható, egyre több a családi 

problémával küzdő diák iskolánkban is. A szülők, és gyakran az orvosok is asszisztálnak az 

indokolatlan hiányzásokhoz. 

A diákok túlterheltsége nehezíti a programok, tanórán kívüli tevékenységekbe történő 

bevonásukat. Versenyekre, plusz feladatokra nem mindig egyszerű bevonni őket. 

 

 

Az intézményben folyó munkavégzés értékelése, ellenőrzése (Munkatervi szempont) 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Az önértékelési1 program megvalósulása  

A törvényi előírásoknak megfelelően felállítottuk a BECS-et, és elkészítettük az önértékelési 

programot. De ebben a tanévben is csak azokat a feladatokat láttuk el, amelyeket a pedagógus és 

vezetői minősítésekhez feltétlenül szükséges volt. 

Őszintén szólva a rendszer jelenlegi formájában nem alkalmas az elvégzett munka megítélésére, és 

vezetőként nem látom értelmét energiát, időt ölni bele. Kivárunk, amíg a rendszer kiforrja magát, 

addig a minimumra törekszünk. 

Az intézményi önértékelési tervez 2017-ben átdolgoztuk. Ennek értelmében 2020-ig minden dolgozó 

önértékelése megtörténik. Az idei tanévben kevesebb idő és energia maradt erre, jövőre behozzuk a 

lemaradást. 

                                                           
1 Az önértékelés és a belső ellenőrzés két külön rendszer, kérjük ezeket elkülönítve kezelni. 



 

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

Az intézmény kis mérete miatt általában nem okoz gondot az elvégzett munka ellenőrzése, de 

szükséges a tervezettség, rendszerszerűség fokozása. A tanév során több esetben éreztem, hogy az 

egyéb feladatok elvonják energiámat erről a területről, és a kollégák önfegyelmére, és elhivatottságára 

kell alapoznom. 

 Pedagógiai-szakmai ellenőrzések elsősorban a minősítésekhez, és az önértékelési 

programhoz kapcsolódóan. Felelősök: Kitajkáné Szántai Mária igazgató, munkaközösség 

vezetők.- megtörtént 

 Adminisztrációs munka ellenőrzése. (Naplóvezetés, tanügyi dokumentumok) Felelős: 

Kitajkáné Szántai Mária igazgató, Mészáros Tünde igazgatóhelyettes – Szúrópróbaszerű  

ellenőrzés esetén tapasztaltunk pontatlanságot, hiányosságokat.  

 Gazdasági munka ellenőrzése az idén sem ment zökkenőmentesen, mivel a gazdaságvezető 

szülési szabadsága ás távolléte miatt a feladatok ideiglenes átadás, elosztása az eredeti 

rendszert megzavarta. Fő cél a feladatok időre való elvégzése lett. 

Következő tanévben ennek alapján folyamatos, tervszerű ellenőrzést készítünk elő, amihez 

valószínűleg elkerülhetetlen az intézményvezetés bővítése, és feladatmegosztásának átszervezése. 

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

Az idei tanév során igyekeztem növelni a vezetői ellenőrzések, óralátogatások számát. 

A témák, ami mentén a látogatások megvalósultak: 

 9. évfolyamon az iskolaváltás tapasztalatai 

 olasz nyelvből tanév közbeni tanárváltás  

 testnevelés feltételek hiányának következményei (folyosós óra) 

 minősítéshez, önértékeléshez kapcsolódóan 

Az érettségi vizsgák törvényes előkészítésének és megvalósításának minden mozzanata. Különös 

tekintettel a testnevelés vizsga gyakorlati részére, (megváltozott követelmények, új vizsgáztató 

kolléga, külső helyszínek.) 



 

 

Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

A tantestület kis mérete miatt az információáramlás és munkaszervezés egyik leggyakoribb módja a 

személyes egyeztetés. Ezen felül a szükséges információk kifüggesztése, valamint elektronikus úton 

való továbbítása a gyakorlat. 

Van néhány kolléga, aki még mindig nem követi napi rendszerességgel az emailben szétküldött 

információt. A tanév elején frissítettük a levelezési listát, és szeptemberben bekerül a kollégák 

munkaköri leírásába az elektronikus információk napi szintű követése. 

A félhivatalos, személyesebb jellegű információk megosztására jól működik a kollégák Facebook 

csoportja, amelyben néhány kivétellel mindenki tag. 

Külső ellenőrzések (tanulmányi, szakmai, törvényességi) főbb megállapításai, 

következményei 

A tavalyi tanévben számos külső ellenőrzésen estünk át. Az idén így csendesebb évünk volt ebben a 

tekintetben. 

Hatósági tűzvédelmi átfogó ellenőrzés  

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. 03. 12.  – Mindent rendben talált. 

Köznevelési támogatás elszámolásának vizsgálata 

Consultatio KFT 2018.10.16. és 2019.01.11. 

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

A tavalyi tanévben elkészített két fontos dokumentum részletesen tartalmazza az intézmény jövőjével 

kapcsolatos teendőket terveket: 

Intézményi intézkedési terv: http://vajdaevang.hu/doksik/intezkedesiterv.pdf  

Az intézményvezetői újraválasztás részeként elkészült vezetői program, amely 2018. június 4-én 

került leadásra a fenntartó részére. 

http://vajdaevang.hu/doksik/intezkedesiterv.pdf


 

Ebben a tanévben elkészült, és 2019. május 6-án megküldésre került az intézmény Digitális 

Fejlesztési terve, amely két évre határozza meg az intézmény digitális megújításával kapcsolatos 

feladatok ütemezését. 

 

Külső kapcsolattartás  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Egyházi intézményekkel 

 Evangélikus középiskolák: közülük elsősorban a megyei intézményekkel igyekszünk 

minél több közös alkalmat szervezni. Ezek közül kiemelkedik az ev. iskolák megyei 

sporttalálkozója. A többi intézmény programjai, versenyei közül minél többen próbálunk 

rendszeresen részt venni. Ennek akadálya időnként, hogy a kisebb gyereklétszám miatt 

nem tudunk mindenhová tanulót, illetve kollégát delegálni. Komoly feladat számunkra az 

útiköltség előteremtése a nagy távolságok miatt, és saját jármű hiányában az utazás 

megszervezése. Rendszeres résztvevői vagyunk például az alábbi rendezvényeknek: 

MEGINT, Kölcsey szavalóverseny, prezentációs angol verseny, Neumann verseny stb.  

 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola fontos partnerünk programok, pályázatok 

megvalósításában. Lehetőség szerint kölcsönösen részt veszünk egymás iskolai 

rendezvényein. Júniusban 38 tanuló iratkozott leendő 9. évfolyamukra.  

Nemcsak várjuk onnan a diákokat, hanem sok közös programot is szervezünk a kapcsolat 

erősítése céljából: 

o Öveges labor foglalkozások 7-8. osztály számára 

o Alsó tagozatos tanulók foglalkoztatása a laborban, kísérletezés 

o Továbbtanuló kollégák számára gyakorlati lehetőség biztosítása 

o Tehetséggondozó programokban való együttműködés (röplabda, színjátszás) 

 

 A város katolikus oktatási intézményeivel próbálunk korrekt kapcsolatot kialakítani. A 

Pedagógiai Kar profilunknak megfelelő szakmai rendezvényein képviseljük az iskolát. Az 

első néhány évben fennálló feszültséget viszonylag jól tudtuk rendezni, és igyekszünk a 8. 



 

évfolyamot végzett diákokat megszólítani. Végzőseiknek 40-50%-a került hozzánk az 

elmúlt  években. Reméljük, hogy ez az arány hosszú távon is fennmarad.  

 Ótemplomi szeretetszolgálattal együttműködünk az iskolai közösségi szolgálat, 

pályázatok lebonyolításában.  

Más közintézményekkel (helyi és regionális közgyűjtemények, művelődési 

központok) 

  A város számos közintézményével tartunk rendszeres kapcsolatot. Többek között: 

 Városi Könyvtár – közös pályázati programok 

 Tessedik Múzeum – iskolánk múzeumi könyvtárának ápolása 

 Zeneiskola – közös diákjaink fellépései rendezvényeken 

 Cervinus Teátrum – filmvetítések, helyszín biztosítása 

 Békéscsabai Jókai Színház, Színitanház – színjátszó csoport programjai 

 Arborétum – iskolai programok közös lebonyolítása, támogatások biztosítása 

 Bíróság – tájékoztatók, nyílt nap 

Pedagógiai szakszolgálatokkal, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal 

Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel rendszeresen egyeztet a tanulóknál felmerülő 

tanulási-nevelési problémákkal kapcsolatban, segít azok megoldásában, ill. a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál kezdeményezi az arra rászoruló diákok vizsgálatát, és a felzárkóztatások elindítását. 

Személyes beszélgetésekkel segíti az arra igényt tartó diákjainkat. 

Ebben a tanévben 3 új vizsgálatot indítottunk el és 3 kontrollvizsgálatot kértünk a  Békés Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézményénél. 

Az új vizsgálatokban mindhárom tanuló esetében a matematikai készségek vizsgálatát kértük. Az 

egyik tanuló esetében 2019. június 20. után érkezett szakértői vélemény a felmentésről, amit erre a 

tanévre vonatkozóan már nem tudtunk figyelembe venni, hiszen az osztályozó értekezleten a tanuló 

4 tárgyból elégtelen minősítést kapott, így évfolyamot kell ismételnie. 

A tanév során több alkalommal kértünk segítséget Sziráki Györgytől, a nem egyértelmű esetek 

tisztázása során. Itt szeretném megköszönni, hogy minden esetben gyors, lényegretörő válaszokat 

kaptunk, ami nagy mértékben segítette munkánkat. 



 

 

Szakmai szervezetekkel 

 Rákóczi Szövetség iskolánkban jól működő, aktív és nagy létszámú szervezetet tart fenn. Az 

év folyamán számos pályázatban, utazásban, táborozásban működünk együtt. A helyi csoport 

vezetője: Kituljak Eszter. 

 EPOSZ – az Evangélikus Pedagógusok Országos Szervezetének jelenleg egy tagja van 

iskolánkban. A tavalyi tanévben több kollegánk belépett a szervezetbe. Az idén célunk, hogy 

a szervezett által meghirdetett programok közül minél többen részt tudjunk venni. Ennek 

sajnos elsősorban a munkatársak magas leterheltsége szab határt.  

 Origo Nyelvvizsga Központok – folyamatos kapcsolattartás van, két kollégánk vizsgáztatói 

feladatokat lát el. (Bencsik Péter, Németh Judit) 

 Történelmi Emlékút Közalapítvány a helyi hagyományőrzés, és helytörténet területén 

végez munkát, a szervezet alelnöke Pécsváradi Antal kollégánk. 

 Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány munkatársai iskolánk 

tanárai (Borzovánné Burai Julianna, Kéri Bernadett). Több tehetséggondozó programban 

működünk együtt, valamint hosszú évek óta rendezzük a Curie környezetvédelmi verseny 

területi döntőjét. Iskolánk adott otthon idén 2019. június 24-én a Kémia és Környezetvédelmi 

Tehetségsegítő Tanács tanévzáró rendezvényének. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-

26-06-22-45/esemenyek/1679-a-tehetsegsegito-tanacs-tanevzaro-rendezvenye 

 KEF – a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában aktívan részt veszünk. Saját 

programjainkra meghívjuk a tagokat, igyekszünk a városi rendezvényekre diákjainkat 

toborozni. Rendszeresen rész veszünk a a fórum egyeztető ülésein. Felelős: Bánfi Andrásné 

 MATEHETSZ: A tehetségpont hálózat részese iskolánk.  

 Magyar Földrajzi Társaság tagja kollégánk. 

 Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Békés Megyei csoportjának tagja fizika szakos kollégánk, 

aki a megyei fizika verseny szervezésében is szerepet vállal. 

 SZTE és DE a két egyetemmel rendszeres együttműködést tartunk közös programokkal, 

pályázatokkal. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1679-a-tehetsegsegito-tanacs-tanevzaro-rendezvenye
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1679-a-tehetsegsegito-tanacs-tanevzaro-rendezvenye


 

Gyermekjóléti intézményekkel 

Az ifjúságvédelmi felelősünk rendszeresen részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri 

tanácskozásain. A védőnői szolgálattal kapcsolattartásunk rendszeres. 

Idén két tanulóval kapcsolatban kerestek meg minket pedagógiai vélemény kérésének ügyében. 

Mindkét est megnyugtatóan rendeződött. Egy esetben pedig mi jeleztünk az intézmény felé. Ennek 

kapcsán ismételten felhívtuk kollégáink figyelmét a felmerülő problémák jelzésére. Ebben nagy a 

felelőssége a pedagógusoknak és az iskolának, de igen kényes terület. 

 

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel 

Gyámhatósággal a magántanulók tekintetében egyeztetünk. 

Kormányhivatallal több közös programunk volt. Tájékoztatót tartottak a munkába állásról, és 

végzőseink szervezett formában jártak a kormányhivatalban ügyfélkaput nyitni. 

 

Szülői szervezetekkel 

 A szülői szervezetekkel való kapcsolattartás legfontosabb formája a szülői értekezlet. 

1. szülői:  2018. szept. 24. (H) – SZMK alakuló ülés 

2. szülői:  2018. november. 19. (H) – 12.évfolyam 

  2019. január 7. (H)  9-11.évfolyam + fogadó óra 

Pályaválasztási szülői (12. évf.): 2019. jan. 14. (H) 

3.szülői:  2019. április. 8. (H) + Fogadóóra 

SZMK értekezlet – 2019. június 12. – Tanév végi beszámoló, pénzügyi elszámolás 

A szeptemberi szülői értekezleten a szülők 76%- a vett részt, csak a 9. és a 12. osztályoknál magasabb 

ettől az arány. Ez magyarázható az iskolaváltással és a továbbtanulással. 

osztály 1. szülői 

értekezlet 

2. szülői 

értekezlet 

2. szülői 

értekezlet 

3. szülői 

értekezlet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a tanévben a 2. szülői értekezletet a 12. évfolyamban előbbre hoztuk a szalagavatóval 

kapcsolatos megbeszélnivalók miatt. Ennek az évfolyamnak január 15-én volt a továbbtanulási 

értekezlet, ahol szinte teljes létszámban vettek részt, kiegészítve a 11. évfolyamos szülőkkel is. 

A januári szülői értekezleten (9-11. évf.) kevesebben voltak (59%). Ezt fogadó óra előzte meg, 

amelyre főleg a problémás gyerekek szülei jöttek, de sajnos nem mindig azok, akikkel a legtöbb 

nehézség van.  

A 3. szülői értekezleten a 9. évfolyamon a dévai kirándulás szervezése, a végzősöknél pedig az 

érettségi-ballagás miatt volt magas a részvétel. 

A Szülői Szervezettel az iskola kapcsolata zökkenőmentes. Az SZMK hatékony és rendszeres 

segítséget nyújt iskolai programok szervezésében (pl. bál, kirándulások), versenyek segítésében, az 

iskolai élet mindennapjainak támogatásában. 

Az iskola a szülőkkel a kapcsolatot a szülői értekezleteken és fogadóórákon túl online eszközökkel is 

tartja /mozanapló, facebook csoport, közös email/ 

 

2018. 

szeptember 

24. 

9-12. 

évfolyam 

2018. 

november 

19. 

12. 

évfolyam 

2019. január 

7. 

9-11. 

évfolyam 

2019. 

április 8.  

9-12. 

évfolyam 

9.A 29/26 - 29/24 29/20 

9.B 27/27 - 28/21 28/19 

9. C 29/25 - 29/25 29/23 

10.A 24/15 - 24/12 24/10 

10.B 27/20 - 27/14 27/19 

10. C 26/14 - 26/14 24/13 

11.A 33/24 - 33/12 33/15 

11.B 33/16 - 33/15 33/10 

11.C 32/22 - 31/16 32/18 

12.A 29/25 29/15 - 29/17 

12.B 28/22 28/21 - 28/22 

12.C 29/27 29/22 - 29/20 

Össz. 

 

346/264 

76% 

86/22 

67% 

260/153 

59% 

345/206 

60% 



 

Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás 

 Az igazgatótanács két alkalommal ülésezett a tanév során. Az őszi ülés után újraválasztás történt, 

ahol a személyi összetétel jelentősen megváltozott. Igazgató tanácsunk új elnököt kapott. Sajnálatos 

módon a változásról csak utólag értesültünk, és eddig nem volt alkalom arra, hogy korábbi elnökünk 

munkáját személyesen megköszönjük. Az iskola felelősségi körébe nem tartozó személyek jelölése 

körül kisebb kavarodás történt, ami miatt utólag egy taggal szűkíteni kellett az igazgatótanácsot, 

hiszen az meghaladta a törvényben megadott létszámot. 

Az igazgatótanács összetétele: 

 Lázár Zsolt igazgatótanács elnöke, az egyházmegye képviselője 

 Kitajkáné Szántai Mária igazgató 

 Sindel Tímea gazdaságvezető 

 Zahorecz Pál  iskolalelkész 

 Köveskúti Péter fenntartói küldött 

 Kepenyes György Ótemplomi egyházközség 

 Kita Erzsébet  Újtemplomi egyházközség 

 Dr. Czinkoczky Mihály egyházkerületi küldött 

 Kituljak Eszter a nevelőtestület képviselője 

 Molnárné Tóth Katalin DÖK patronáló tanár 

 Új Tamás  szülői képviselő 

 Rágyanszky István  Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre 

 Dr. Hankó Ferenc Szarvasi Vajda Péter Alapítvány 

Az igazgatótanács összehívása korábban kissé nehezen történt az Elnök Úr és Esperes Úr egyéb 

elfoglaltságai miatt. Ez most talán egyszerűsödik. Működésével az igazgatótanács maximálisan 

támogatni igyekszik az iskolában folyó munkát 

Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

Csak a Nevelési és Oktatási Osztályon keresztül.  



 

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás 

Kapcsolatunk megfelelő. Az együttműködés során igyekszünk a megadott határidőket betartani, ami 

az esetek többségében sikerül. 

Intézményünk munkája során törekszik az önállóságra, a felmerült problémák helyben történő 

megoldására. Csak a legszükségesebb esetekben visszük magasabb szintre azokat, osztályvezető 

asszonyt csak indokolt esetben külön keresni. Az idei évben több alkalommal kellett segítséget 

kérnünk, amit minden esetben meg is kaptunk, a megfelelő személyhez irányítva kérésünket. 

Igyekszünk eredményeinket, örömünket minél gyakrabban megosztani. Rendszeresen küldünk 

tudósításokat az evangélikus honlapra. Az idei tanévben örömmel köszönthettük az EPSZTI és a 

Nevelési és Oktatási Osztály képviselőit rendezvényeinken, mint például a Szoborpark avató vagy a 

tanári csendesnap. 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel (pl. EPSZTI) való kapcsolattartás 

A kapcsolattartás megfelelő, telefonon, emailben és ha lehet, személyesen tartjuk a kapcsolatot. A 

szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon igyekszünk minél gyakrabban részt venni, de a 

tantestület kis száma miatt ez nem mindig lehetséges.  

A tanév során több alkalommal kértünk segítséget Sziráki Györgytől, a nem egyértelmű esetek 

tisztázása során. Itt szeretném megköszönni, hogy minden esetben gyors, lényegre törő válaszokat 

kaptunk, ami nagymértékben segítette munkánkat. 

 

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

Mindkét szarvasi gyülekezettel kapcsolatban állunk. Közös lelkészünk, Zahorecz Pál személye miatt 

az Újtemplomi gyülekezettel szorosabb az együttműködés. Istentiszteleteinket, és ünnepségeinket is 

az Újtemplomban rendezzük, amelyre agyülekezet tagjait is minden alkalommal meghívjuk. 

Örömmel vettünk részt kollégáinkkal és diákjainkkal Zahorecz Pál beiktatásán az Újtemplomban.  

(2018. 10.20.) http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1507-beiktattak-

iskolalelkeszunket  Kifejezetten jó az együttműködés az iskola és az újtemplom technikai dolgozói 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1507-beiktattak-iskolalelkeszunket
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1507-beiktattak-iskolalelkeszunket


 

között, a kölcsönös segítségnyújtás jegyében. Külön szeretnénk megköszönni Rumi János gondnok 

segítségét, amit a tanév során iskolánknak nyújtott. 

Diákjaink aktív résztvevői az Újtemplomban megrendezett adventi sorozatnak. (2018. december 10-

13.) 

Diákjaink advent idején szolgálatot végeznek az Ótemplomban, és az Ótemplomhoz tartozó több 

szeretetotthonban is. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1530-az-

idoseknek-enekeltunk-szavaltunk 

Részt veszünk a városban az ökumenikus imahét alkalmain, mivel a többi gyülekezettel való jó 

kapcsolat ápolását is fontosnak tartjuk.(2019. január 20-27.) 

Egyéb 

A város második legnagyobb általános iskolája a Szlovák iskola. Korábban nagyon kevés 

diákjuk folytatta nálunk tanulmányait. Ebben jelentős elmozdulást sikerült elérnünk. Hozzájárult 

ehhez a szlovák nyelv tanulásának lehetősége is. Egy ottani kolléga nálunk az óraadó, a kölcsönösség 

jegyében az idén mi kollégáink segítenek be náluk a kémia tantárgy tanításában.  

A város másik középiskolájával az elmúlt években feszült, barátságtalan viszonyunk volt. 

Ehhez hozzájárult a „közös múlt” emléke, a kényszerű együttélés, a korábbi épületünk 

„elfoglalásából” adódó érzelmek. Az iskola vezetője véleményem szerint rosszul értelmezte a két 

iskola konkurenciáját. Az országban tapasztalható szakképzés kontra gimnázium ellentét itt elevenen 

tapintható volt a mindennapokban. Nem ugyanazokat a gyerekeket szeretnénk megszólítani, nem 

ellenségnek, hanem partnernek kellene egymást tekintenünk. A tavalyi tanévben vezetőváltás történt, 

és elmondhatom, hogy jelentős javulás állt be a két iskola kapcsolatában, ez bizakodásra ad okot.  

Iskolánk fontos támogatója az Öregdiákok Baráti Köre. Rendszeresen támogatják 

tanulóinkat, de közös programokat is szervezünk, pályázatokat valósítunk meg közösen. A 

kiemelkedő tanulók jutalmazására adományozott díjak többségét nekik köszönhetjük. 

Meghívásunkra, szinte minden rendezvényünkön képviselik magukat 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1530-az-idoseknek-enekeltunk-szavaltunk
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1530-az-idoseknek-enekeltunk-szavaltunk


 

Másik támogató szervezetünk a Vajda Péter Alapítvány. Legnagyobb közös programunk az 

alapítványi bál. Egész évben segítik munkánkat, diákjaink versenyeztetését, és az év végi jutalmazást 

is nekik köszönhetjük. 

És nem hagyhatjuk ki támogatóink sorából Szarvas Város Önkormányzatát. Az utóbbi időben 

jelentősen javult kapcsolatunk. 

 

 

 

Aktuális éves költségvetés időarányos teljesülése  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

A tanuló/gyermeklétszám alakulása, költségvetésre gyakorolt hatása a tervezetthez 

képest 

2018. október 1-én 348 fő (12 tanulócsoport) volt a tanulói létszám, költségvetési normatíva összege 

tervhez képest alakult. 

A jogosultság ellenőrzése megtörtént, hivatalos visszajelzés még nem érkezett. 

A szeptemberi tanulólétszámot a normatíva igénylés során 350 főre tettük meg. Jelenleg a 

beiratkozások után 352 fő az iskolai létszám, ami a nyári mozgásokat figyelembe véve azt jelenti, 

hogy az eltérés oly kismértékű lesz, ami nem igényel pót normatíva igénylést. 

Jelentősebb beszerzések, felújítások 

Az idei évben jelentősebb beszerzések és felújítások a nyár folyamán zajlanak.  

 Festés, felújítás: 1 300 000 Ft értékben megtörténtek 

 Iskolabútor megrendelés 1 943 000 Ft értékben megtörtént (augusztusi szállítással) 

 Informatika eszközök beszerzése folyamatosan (Informatikai normatíva terhére): 

számítógépek (szaktanterem bővítés), projektorok, WIFI eszközök, karbantartás, szerelés 

költségei, Rack szekrény felújítás 5 400 000 Ft értékben 

 Testnevelés eszközök beszerzése 1 300 000 Ft értékben (folyamatban) 

 Mosdók műszaki eszközeinek korszerűsítése 400 000 Ft értékben 



 

Sajnos a tervezett nagy beruházásunk, a tornaterem bővítés nem nyert támogatást. 

A tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások (jelen naptári év) 

2019. január-június időszakban: 

 A tervezett összes bevétel 48,9%-a érkezett meg. 

 A tervezett kiadások 42,8%-a valósult meg. 

Ennek alapján a tervezett költségvetés jó eséllyel reálisan tartható lesz. 

 

A megelőző naptári évi tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások 

Adózás előtti tervezett eredmény a tavalyi évhez képest kisebb arányú, ugyanis a tavalyi évben a 

kiegészítő támogatás összegét tartalékoltuk a tervezett beruházáshoz. Az idén ennek mértéke kisebb, 

így a tervezett eredmény 48 165 eFt helyett 17 826 eFt. 

 



 

 

 

 

Rendkívüli események  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Ha voltak ilyenek: leírásuk, hatásuk, feladatok meghatározása 

Rendkívüli esemény nem történt. 

 

 

Összegzés, értékelés, a következő nevelési év fő feladatainak meghatározása  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Összességében sikeres, de nagyon fárasztó tanévet zártunk. Ez az utolsó napokban erősen érezhető 

volt a tantestület tagjain. is. 

A jövő tanévre tervezett szakmai feladatok 

 Adminisztráció pontosságának fokozása a pedagógusok részéről és iskolai szinten is 

 Intézményen belüli kapcsolattartás további javítása 



 

 Belső ellenőrzések erősítése – ebben a helyettes, és a munkaközösség vezetők szerepének 

erősítése 

 Pályázati munka erősítése 

 A kirándulások, iskolai szervezésű utazások szabályozásának pontosítása 

 A szakos ellátottság biztosítása hosszú távon (pedagógusok képzésének támogatása) 

 Új-visszatérő kollégák beilleszkedésének maximális segítése  

Az evangélikus arculat erősítése 

Ezen a területen a személyes megszólítás lehet csak a megoldás. Hiszek benne, hogy 

iskolalelkészünkkel ezen az úton jelentősen előre tudunk majd lépni, jó úton indultunk el. Személy 

szerint mindenben támogatom, segítem az elképzelésinek megvalósításában. Az ő személye erős 

kapocs lehet az Újtemplomi gyülekezet és az iskola között. 

 

Néhány az intézmény erősségei közül 

Címszavakban néhány terület, amelyet mi erősségünknek érzünk: 

 Személyes kapcsolat a tanulókkal 

 Egyéni fejlesztés –korrepetálás, versenyfelkészítés akár 1-2 tanulóval  

 Lemorzsolódás csekély mértéke 

 Testvériskolai kapcsolatok erőssége, hagyományai 

 Jó munkatársi közösség 

 Iskolai rendezvények magas színvonala 

 Honlap, iskolai évkönyv megjelenése 

 Sajtó megjelenések, iskola népszerűsítése a város közvéleménye felé 

 Iskolai hagyományok ápolása 

 Költséghatékony, takarékos gazdálkodás 

Néhány azok közül az eredmények közül, amire az intézmény a legbüszkébb 



 

Szoborpark avató 

Az idei tanév kiemelt eseménye volt az iskola és a templom közös kertjében felállított szobor együttes 

avatása. A szobrok az iskolához kötődő jeles embereknek állítanak emléket. Ők Boczkó Dániel 

1848/49-es szabadsághős, gimnáziumunk pártfogója, Raffay Sándor bányai evangélikus 

egyházkerületi püspök, felsőházi tag, vajdás öregdiák, a Baráti Kör egyik alapítója, illetve Dr. Melich 

János Corvin-láncos nyelvészprofesszor, felsőházi tag, városunk díszpolgára, szintén vajdás 

öregdiák. A három szobor felállításának költségeit az EMMI támogatásából és Szarvas Város 

Önkormányzatának támogatásából tudtuk fedezni. A megvalósítást a Szarvasi Vajdás Öregdiákok 

Baráti Köre koordinálta. A szobrok felavatására előreláthatólag 2019. március 22-én kerül sor.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1569-valora-valt-alom 

Hagyományok ápolása 

Az idén több olyan megható alkalomban volt részünk, amikor iskolánk nagy múltjával 

szembesülhettek a diákok, szülők pedagógusok. Megható alkalom volt a ballagáson 80 éve 

érettségizett öregdiákokat köszönteni http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1637-80-eve-erettsegiztek , vagy amikor több mint 120 éves iskolai dokumentumok 

kerültek birtokunkba. (Sajnos a téma most is aktuális: „Alig kerülhetjük ki, hogy a főgymn. tanulóság 

számára tornacsarnokot ne építtessünk…” ) http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1565-ujabb-kincsekkel-gazdagodott-iskolai-gyujtemenyunk 

Sportolóink világversenyeken 

Iskolánk és városunk erőssége, hogy remek sportegyesületekkel rendelkezik. Diákjaink közül sokan 

a korosztályos válogatottak tagjaként rendszeresen képviselik hazánkat , városunkat és iskolánkat 

országos bajnokságokon, világversenyen. Az utóbbi években diákjaink karate, kajak-kenu és 

sárkányhajó sportágakban több európa és világbajnoki érmet szereztek. Fontosnak érezzük, hogy 

ezeket a tanulókat 18 éves korukig a városban tudjuk tartani, és az iskola és az egyesületek jó 

együttműködésével támogatni. Külön öröm számunkra, hogy sikereiket a fenntartónk is elismeri, 

pénzjutalmat, ösztöndíjakat kapnak. Ezúton is köszönjük a támogatást. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1569-valora-valt-alom
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1637-80-eve-erettsegiztek
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1637-80-eve-erettsegiztek
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1565-ujabb-kincsekkel-gazdagodott-iskolai-gyujtemenyunk
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1565-ujabb-kincsekkel-gazdagodott-iskolai-gyujtemenyunk


 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1467-mas-idoszamitas-kezdodik-kos-

benedek-szamara 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1482-ismet-jol-szerepeltek-a-

sarkanyhajosok 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1484-vilagbajnokok-egymas-kozott 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1574-vajdasok-a-parizs-keretben 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1660-nem-adtuk-

felhttp://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1662-karates-sikereink-a-magyar-

bajnoksagon 

 http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1677-bronzermes-lett-franko-daniel-a-

kozepiskolasok-kuzdosport-vilagjatekan 

 

 

Bízom benne, hogy iskolánk hosszútávon erősíti egyházunkat. Diákjaink olyan értékeket 

kapnak, aminek hatására most, vagy életük egy későbbi szakaszában az evangélikus közösségben 

találják meg helyüket. 

 

"Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá!" 

(1 Pt 2, 5a) 
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