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Személyi feltételek
A tanévben a vezetői feladatokat Gilicze Rózsa Judit látta el igazgatóként, a vezetői feladatokban Öllé 
Tamásné igazgatóhelyettes segítette. Az iskola teljes állású pedagógusainak száma 26 fő, ebből 6 fő 
teljes munkaidős határozott idejű szerződéssel, valamint további 4 fő óraadói státuszban segítette a 
mindennapi munkát, így 100 %-osan biztosított a szakos ellátottság. Köszönet az óraadók munkájáért, 
és azért a lehetőségért, hogy főállású munkáltatójuk hozzájárulásával biztosított jelenlétük az 
intézményünkben.

Tárgyi feltételek elemzése
A 13 csoport rendelkezésére 13 tanterem áll, a csoportbontások teremigényét a több funkciós 
informatika tanteremmel szolgáljuk ki, ami könyvtárszoba, valamint hittan foglalkozások helyszíne 
is egyben. Továbbra is problémát okoz a hétköznapokban, hogy sem a könyvtár-informatika terem, sem 
az aula az 5 új tanteremmel nem akadálymentes, így a megközelítésük kerekesszékkel, vagy 
mozgáskorlátozott nehezítettséggel nem lehetséges. Tornaterem szükségünk továbbra is fennáll.
A testnevelés órák keretében diákjaink heti 2-2 órában néptáncolnak, ennek helyszínéül külön néptánc 
termet igénylünk a Bessenyei Ferenc Művelődési Központtól.

Tanulói létszámadatok
A tanévet 306 beírt tanulóval kezdtük, az év végére ez 312-re módosult. Tanulónk nem 
távozott az intézményből.

Hitélet
Tanulói összlétszámúnk a tanév végén 312 fő, közülük 211 tanuló (68%) református, 90 fő 
(29%) római katolikus, 6 fő evangélikus, 2 fő nazarénus, 2 fő zsidó és 1 fő adventista hitoktatásban 
vesz részt. Első 6 évfolyamon a heti tanrendben 2 hittan óra épül. Az első 5 évfolyamon párhuzamos 
osztályokkal, míg a felsőbb évfolyamokon 1-1 osztállyal dolgozunk. 7-8. évfolyamon heti 
rendszerességgel 1 hittan órában készülnek fel a diákok a konfirmációs vizsgára. A konfirmációi 
előkészítésen együttesen a két osztályból (7-8. osztály) 19 (11+8) tanuló vett részt, a konfirmációi 
fogadalmat a tanulók a választott gyülekezeteikben tehetik. Az Ótemplomi Református Egyházközség 
gyülekezeti alkalmait rendszeresen látogatják. Havi rendszerességgel egy-egy osztály vett részt az 
istentiszteleten szolgálattal. Továbbra is célunk, hogy a tanítványaink a gyülekezeteinkben helyet 
találjanak, a közösségeknek tagjai legyenek. Elvárásunk, hogy az osztályukat érintő szolgálatokban 
100%-ban képviseljék a gyerekközösséget. A gyülekezeti alkalmak látogatását az iskola valamennyi 
munkatársától elvárjuk. Havi rendszerességgel tartottuk alkalmainkat. Ebben az évben 9 alkalommal 
tartottuk meg. A bibliaórán elvárás minden Kollégával szemben, hogy az alkalmakon részt vegyen.

Intézményen kívüli kapcsolatok
A fenntartó gyülekezet aktív programszervezéssel támogatja az iskolai nevelést. Kulturális és egyházi 
alkalmaknak volt helyszíne az Ótemplom. Közös programok szerveződnek az Aranyossy Ágoston 
Református Óvoda és Általános Iskola és a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban dolgozókkal.



Külsős partnereink: a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola, a Németh László Gimnázium és 
Általános Iskola Gyulai József Természettudományos Műhelye, a Tornyai Városnegyed intézményei az 
Emlékpont, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, a Belvárosi Fazekasház. Magatartási, 
beilleszkedési, tanulási problémával küzdő tanulóink támogatására, mozgásfejlesztésre szoruló SNI 
tanulóink ellátására együttműködésben állunk a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Hódmezővásárhelyi Tagintézménnyel.

Versenyek
Nagy öröm, hogy diákjaink aktívan bekapcsolódjunk a református iskolák által szervezett országos 
bibliai vetélkedésekbe, zsoltáréneklő versenyekbe a hirdetett lehetőségekkel tanítványaink tehetségének 
mértékével élve. Ezen kívül rendszeres résztvevői számos meghirdetett városi és országos versenyeknek 
is.

Egyéb felekezetek foglalkozásai
A katolikus hitoktatás 13 osztályban van. Az első négy évfolyamon a párhuzamos osztályok hittan óráit 
igyekeztünk közös idősávba szervezni, így a két-két osztály katolikus hittanosai egy közös csoportba 
tartozhatnak. Ez a negyedik tanév, amelyben az evangélikus egyház iskolai keretben hitoktatást végez 3 
évfolyamon (első, második és harmadik), az evangélikus hitoktatásba 6 (2+3+1) tanuló kapcsolódott 
be. A tanévben 2 tanuló kérte zsidó hitoktatás szervezését. 1 tanuló kapcsolódott a 4. évfolyamból, 1 
tanuló a 7. évfolyamból. A nazarénus gyülekezet kérte 2 nyolcadik osztályos diák, az adventista 
gyülekezet 1 hatodik osztályos diák hitoktatásának ad lehetőségét.

Könyvtár
A 2018/2019 tanévtől kezdve a Szőnyi Könyvtár az elkészült könyvtár-pedagógiai programja 
alapján végzi a könyvtárszakmai és könyvtárpedagógia munkáját.
Az állomány alakulása:
Leltárba vett dokumentumok (példány) 2018. szeptember 5.: 6105 
Leltárba vett dokumentumok (példány) 2019. június 3.: 6733 
Növekedés: 628 példány
2017. szeptember 6. és 2018. június 25. között az állomány bővülése: 557 példány 

Zárszó
A színvonalas intézményi, intézményen kívüli tanulói megjelenések, versenyeredmények azt igazolják, 
hogy hatékony pedagógiai munka folyik az iskolában. Az iskola mindennapjaiban megjelenő művészeti 
nevelés, hagyományőrzés, a zenére való hangolás, a kiemelt helyen értékelt népdal- és zsoltáréneklés, a 
néptánc hangsúlya, a közös éneklés, a kórusének ereje, a napi áhítatok érzelmi hangolása, az Isten 
üzenetének napi tápláléka kihat a kognitív képességek fejlesztésének egészére. Egyházközségünk 
presbitériuma minden lehetséges eszközzel támogatja az iskolaépület további bővítését, az intézmény 
tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, pedagógiai programjának megvalósítását. 
Presbitériumunk és az egyházközség elnöksége az országos egyház szakmai támogatásával ellátja a 
zavartalan működéshez szükséges fenntartói feladatokat.

Soli Deo Glória!

Hódmezővásárhely, 2019. júli
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