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Az ellenőrzés időpontja:

2016. november 10-11.

Az ellenőrzött intézmény:

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Az ellenőrzést végezte:

Oláh Gábor Péter, EKIF tanügyi igazgató

A fenntartói ellenőrzés célja:
-

az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának
vizsgálata;

-

a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések vizsgálata

Az ellenőrzés törvényességi alapja: Nkt. 83. § (2) bek. e) és h) pontja
2016. október elején az iskola igazgatója kérésére a fenntartóhoz engedélyezte, hogy az
iskola dákjai és pedagógusai részt vegyenek azon a meghívásos pályázaton, melyet a
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévéhez kapcsolódóan
„Szolyvai zarándoklat középiskolások részére”' címmel szerveztek. Horváthné Vincze Judit
igazgatónő kedves meghívására, az EKIF tanügyi igazgatójaként részt vehettem a Szolyvai
zarándoklaton. A kétnapos út alkalmat teremtett arra is, hogy reflektálhassak az intézmény
pedagógiai

programjában

meghatározott

feladatok

végrehajtásának

színvonalára,

eredményességére.
Az erkölcsi nevelés részeként a hon- és népismeret témakörének kiemelt szerepe van az
iskola pedagógiai programjában. Néhány jellemző példa:
„Tanulóink megismerésének, nevelésének legjobb

színterei a tanórán kívüli

foglalkozások, tanulmányi kirándulások…” (PP-2013, 2.2.1.d., 10. o.).
„Nevelésünk egyik fontos célja a magyarságra nevelés... Komplex módon alakítjuk az
osztályközösségeket, nevelünk haza- és természetszeretetre…” (PP-2013, 2.2.1.e., 10. o.).
„Sokoldalú nevelésünk fontos részét képezik a nem kötelező jellegű múzeumlátogatások
és

helytörténeti

kirándulások…

A

Szülőföld

kézzel

fogható

megismerése

hazaszeretetüket, magyarságtudatukat.” (PP-2013, 2.2.1.e, 11. o.).
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erősíti

Zarándokutunk során először Beregszászon felkerestük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskolát. Munkácson a Tours-i Szent Márton-székesegyházban Majnek Antal püspök
atya mutatta be a székesegyház művészeti értékeit, a kárpátaljai római katolikus egyház életét és
a Szent Márton jubileumi év másnapi lezárásának előkészületeit. Az esti szentmise után
ellátogattunk a munkácsi Szent István Római Katolikus Líceumba, ahova sokféle adományt
vittünk az iskola diákjai, tanárai és a szülők jóvoltából. Másnap a munkácsi várlátogatás után
Szolyván, a „málenkij robotra” elhurcolt magyarok egykori gyűjtőtáborának helyén, részt
vettünk a megemlékezésen. A rendhagyó történelemórát (előadás, beszélgetés a túlélőkkel,
láger-ballada stb.) Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a
Gulág Emlékbizottság tagjának előadása zárta, de gyertyagyújtás, kiscsoportos beszélgetések és
interaktív színház is segítette a diákokat a történelmi esemény megértésében, feldolgozásában.
Hazafelé megtekintettük az új munkácsi ortodox kolostort is.
A zarándoklat rendkívül alaposan és körültekintően előkészített és szervezett volt
(adománygyűjtés, ráhangolás, szállás- és autóbuszbérlés, kulturális és lelki programok
előkészítése, minden érintett tájékoztatása stb.). Az osztályfőnök, Telekné Cseh Mária tanárnő
és Horváthné Vincze Judit igazgatónő – a pályázat lehetőségeit maximálisan kihasználva – örök
életre szóló élményt szereztek diákjaiknak és a kísérőknek.
Az osztályfőnök magával ragadó egyénisége és empátiája, buzdításai és türelme
partnerre talált diákjaiban. A tanulók jó kedvvel, komoly odafigyeléssel élték át a rájuk váró
– sokszor rendkívül nyomasztó – élmények befogadását. Jellemző volt a pontos információadás, az esetleges veszélyekre való körültekintő figyelemfelhívás, az önállóságra nevelés, a
változatos buzdítás, a folyamatos reflexió, illetve tanári köszönet az elvégzett feladatokért.
A zarándoklat közbeni fenntartói ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy
az intézmény pedagógiai programjában meghatározott célok és feladatok teljesülnek.

Budapest, 2016. november 18.
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igazgató
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