
 

 

 

Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 

 

 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2021/2022-ES TANÉVRŐL ÉS A 2022/2023-AS 

TANÉV INDÍTÁSÁRÓL 
 

 

 
 

 

 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorosné Rácz Krisztina 

igazgató 

 

 



 

2022. 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

1. Alapdokumentumok  .............................................................................................................. 3 

2. Személyi feltételek alakulása  ................................................................................................ 4 

3. Tárgyi felújítások  .................................................................................................................. 6 

4. Pályázati források  .................................................................................................................. 7 

5. Intézményi rendezvények  .................................................................................................... 12 

6. A vírushelyzet okozta nehézségek és azok kezelései  .......................................................... 13 

7. Online beiskolázás ................................................................................................................ 15 

8. 2021/2022-es tanév  ............................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Alapdokumentumok 

 

Az intézmény alapdokumentumainak törvényességi megfelelői a hatályos előírásoknak eleget 

tesznek. A honlapon hozzáférhető közzétételi listán minden dokumentum elérhető.  

 

Az Alapító Okirat, a Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend is az aktuális 

jogszabályoknak megfelelő, a működésünkkel teljesen koherens. Új és folyamatosan bővül a 

Digitális Házirend tartalma, illetve a fenntartó által alkalmazott jogászoknak köszönhetően 

aktualizálva lett az Adatvédelmi Szabályzatunk is. 

A szerzetesnővérek által kidolgozott Etikai Kódex tartalmának megismeréséről és 

elfogadásáról minden kolléga nyilatkozott. 

 

Helyi tanterv 

A 2020-as új NAT szerinti intézményi átirattal folyamatosan foglalkozunk. A helyi tantervvel 

elkészültünk. 

 

2. Személyi feltételek alakulása 

 

Tanulók 

A 2021/2022-es tanév év végi tanulói létszáma tanév végén: 315 fő.  

 

Statisztika: 

 

2021. október 1. 

 

Tanulói létszám: 312 fő 

lányok száma: 139 

fiúk száma: 173 

 

alsós: 157 fő 

felsős: 155 fő 

SNI: 25 fő (7 alsós, 18 felsős) 

BTM-N tanuló: 26 (11/15) 

HH: 11 fő 

HHH: 5 fő 
 

2021. február 1. 

Tanulói létszám: 310 fő 

Költözés miatt távozott: 2 fő 

 

lányok száma: 137 (65/72) 

fiúk száma: 173 (91/82) 

alsós: 156 fő 

felsős: 154 fő 

SNI: 27 fő (8 alsós, 19 felsős) 

BTM-N tanuló: 25 (11/14) 

HH: 13 fő 

HHH: 6 fő 

 

 

 

2022. október 1. 

Tanulói létszám: 316 fő 

lányok száma: 148 

fiúk száma: 168 

 



 

Pedagógusok 

A múlt tanévben 32 teljes munkaidőben foglalkoztatott kollégával folyt a pedagógiai munka 

(+3 fő tartósan távol lévő), további 5-en részmunkaidőben foglalkoztatottak. Óraadóként 2 fő 

dolgozott: egy angoltanár és a logopédus.  

Szakos ellátottságunk 100 %-os.  

 

 

3. Tárgyi felújítások 

 

A belső udvar szépítése, virágosítása folyamatosan fejlődik.  

 

 
 

A tavaly nyáron (vihar miatt) derékba tört fáinkat pótoltuk. 2 db gömbkőris és 1 db csüngős 

ágú facsemete növekszik a régiek helyén. 

 

2021 szeptemberében használt olaj gyűjtő tartály elhelyezésére is sor került. Az önkormányzat 

„zöld tanácsnokával” együttműködve a rendszeres elszállítás is megvalósult. Az osztályokban 

komposztálós kukákat helyeztünk el (almacsutka és egyéb szerves hulladék gyűjtésére). 

 

 
 

2022 szeptemberében az Országos Iskolakert-hálózatnak köszönhetően (amelynek tagjai 

vagyunk) egy „okos-komposztálót” kaptunk, amely bio-humuszt termel erre a célra háziasított 

földigiliszták segítségével.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Terézia terem külső falának burkolása elkészült, ledes világítással gazdagított interaktív 

kiállító felület került kialakításra.  

 

 
 

Októberben új okostábla került beüzemelésre a Dorotheusz teremben, ahol az SNI-s, illetve a 

BTM-N-es gyerekek fejlesztését segíti az új eszköz. A fejlesztő terembe karácsony előtt egy 

saját tervezésű fejlesztő szőnyeg is került, amelyet az egész tantestület kipróbálhatott egyik 

értekezletünk elején. 

A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően 2022 szeptemberétől teljesen új, speciális bútorzattal 

gazdagon felszerelt, sokoldalúan használható fejlesztő terem áll a gyógypedagógus és az ott 

tanuló diákok rendelkezésére. 

 



 
 

Novemberben elkészült a műanyag kupakgyűjtő tartályunk, amelyet a Váll-Ker Kft. ingyenesen 

készített el számunkra. A tanév folyamán háromszor telt meg. 

 

 
 

Villanyos fejlesztések: a múlt tanév folyamán és nyáron folyamatosan, több helyen cseréltük 

ledesre a világító testeket. Június végén a tornateremben a régi mennyezeti lámpákat led 

reflektorokra cseréltettük.  

 

A Boldogasszony Forrása Ház (régi nevén kollégium) 4 lakosztályába infrafűtést szereltettünk. 

Egy teljesen új (saját fürdőszobával, felszerelt konyhával és tv-vel rendelkező) lakosztály is 

kialakításra került. 

 

2022 februárjában új SMART táblát vásároltunk, amelynek beüzemelése a nyár folyamán 

megtörtént. 

 

A nyári hónapokban 8 tantermünk festése valósult meg, valamint ezek berendezésére jelentős 

mennyiségű új iskola- és irodabútort is vásároltunk a makói Duocor Ipari Bt-től. 

 

4. Pályázati források 

 

A tanév során iskolánkban 12 pályázat valósult meg, illetve megvalósítása folyamatban van: 

1. Határtalanul! HAT-19-01-0025 - A makói SZIGNUM hetedikeseinek tanulmányi 

kirándulása IV. Béla nyomában Dalmáciában 2 750 000 Ft 



Tanulmányi kirándulás (Makó – Zágráb – Zára (Zadar) – Krka Nemzeti Park – Split – Klisza 

(Klis) vára – Trau (Trogir) – Makó) - 2022.06.06-10. 

A tanulmányi kirándulás 29+4 fővel valósult meg. 

2. Határtalanul! HAT-20-01-0193 A makói SZIGNUM hetedikesei Arany János és Mátyás 

király nyomában 2 801 225 Ft  

A túl kevés résztvevő miatt vissza kellett lépnünk, a támogatásról lemondtunk. 

3. Határtalanul! HAT-KP-1-2022/1-000143 A SZIGNUM hetedikesei Szlovéniában 2 434 

250 Ft  

A pályázat beadása megtörtént, várjuk az elbírálást. 

4. EKCP-KP-1-2022/3-000170 Közösségépítő családi és ifjúsági élménytábor a Balatonnál - 

400 000 Ft 

Az összeget a 2022.06.06-10. között megvalósult balatonfenyvesi erdei tábor szállásdíjára 

fordítottuk. 

5. KEHOP-5.4.1-16-2016-00351 A Boldogasszony Iskolanővérek által üzemeltetett iskolák 

tanárainak és tanulóinak, valamint érintett hozzátartozóinak kampánya az energiatudatos 

gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás megvalósítására 4 999 068 Ft 

A projekt megvalósítását és menedzselését átvettük a BAI-tól. 

Megvalósult programjai: projektnyitó konferencia, vándorkiállítás, energia-szakkör, energia-

vetélkedő, fotópályázat, háztartási energiafogyasztás követése, honlap, projektzáró konferencia 

A projekt 2021.10.02-én zárult, a záró elszámolás folyamatban van. 

6. Erasmus+ KA1 2020-1-HU01-KA101-078515 Tanulóközpontú iskola mobilitási projekt a 

makói SZIGNUM-ban - 35 645 € 

2022. augusztusáig 12 munkatárs külföldi továbbképzése valósult meg. 

7. Erasmus+ KA2 Cybersecurity Schools 2019-1-ES01-KA229-064699_3 - 31 262 € 

Erasmus+ stratégiai partnerségi projekt a kiberbiztonság témakörében. A projektben résztvevő 

országok: Spanyolország, Törökország, Olaszország, Lengyelország, Románia és 

Magyarország. 

Intézményünk az eTwinning – európai iskolák közössége elnevezésű Erasmus+ program – 

keretében végrehajtott két pályzatunkkal elnyerte a Nemzeti Minősített eTwinning projekt 

címet. 

Az elismerést az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pontja, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-

szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya ítéli oda azon projekteknek, amelyek 



megfelelnek egy nemzetközi pedagógiai tanácsadó csoport által kidolgozott 

szempontrendszernek. 

Az értékelésnél figyelembe veszik a pedagógiai innovációt, a tantárgyi integrációt, a 

tudásmegosztás eszközeit, a partnerintézmények közötti kommunikációt és a digitális 

kompetenciafejlesztés eszközeit. 

Intézményünk az „Education Without Borders” és a „Cybersecurity Schols” című porjektjei 

ezen értékelsi kritériumoknak kiválóan megfeleltek, amely teljesítményt az Oktatási Hivatal 

„eTwinning partnerintézmény” tábla adományozásával ismert el. 

8. Erasmus+ KA2 2020-1-HU01-KA229-078787 European Schools for Sustainable 

Development – 35 822 € 

Erasmus+ stratégiai partnerségi projekt a fenntartható fejlődés témakörében. A projektben 

résztvevő országok: Horvátország, Törökország, Olaszország, Litvánia, Románia és 

Magyarország. A Szignum a projekt koordinátora. 

A koronavírus miatt szerződésmódosítással a projektet 2020.11.01. és 2023.08.31. között kell 

megvalósítani. A projekt futamideje 36 hónap. 

A személyes részvétellel megvalósuló nemzetközi találkozók közül eddig a törökországi, a 

horvátországi és a litvániai valósult meg. 

Eddigi eredményeink: ökoparlament létesítése, fotópályázat, fenntartható fejlődési célokat 

bemutató témanap, figyelemfelhívó rövidfilm, iskolai komposztálás kampányfilm, helyi 

ökoturisztikai értékek bemutatása. 

9. Erasmus+ 2020-1-HU01-KA120-SCH-094071 Akkreditációs pályázat  

Az elnyert akkreditációnak köszönhetően iskolánk a 2021-27 közötti időszakban könnyített 

eljárásban igényelhet mobilitási célú támogatásokat. 

10. Erasmus+ 2022-1-HU01-KA121-SCH-000052950 – 89 329 € 

Akkreditált intézmények támogatás lehívó pályázata, melyben 53 mobilitásra kaptunk 

támogatást 15 hónapra ütemezve. 

11. Iskolakert program 

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés, vetőmagok, szerszámok. 

12. NEAO-KP-1-2022/9-000039 – 700 000 Ft 

Az iskola alapítványa (új nevén: Makói Szignum Egyházi Általános Iskoláért) számára 

működési kiadásokra (könyvelői díj 1 évre, papír-írószer, irodai bútorok) 

12. Ökoiskola 



A sikeres pályázatnak köszönhetően az Ökoiskola cím használatára a Szignum iskola 2021. 

szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig jogosult. 

 

5. Intézményi rendezvények 

 

Képzések 

A 2021/2022-es tanévben 4 alkalommal tartottunk egész napos, az egész tantestület 

bevonásával megvalósuló képzést, illetve több délutánon is voltak előadóink.  

 Rózsa Mónika klinikai szakpszichológus vezetett elméleti és gyakorlati szempontból is 

hasznos interaktív képzést, amelynek középpontjában a trauma és azok okozta 

magatartási, illetve tanulási zavarok feltérképezése és megértése állt. 

 Pöltl Ákos biztonsági szakértő tartott előadást az online térben leselkedő veszélyekről, 

a szülők és gyerekek tudatosságának erősítési lehetőségeiről.  

 A Szegedi Tudományegyetem Modern Nyelvek és Kultúrák tanszékének vezetője és 

kollégája (Bakti Mária és Szarvas Júlia) több alkalommal is jártak nálunk, illetve online 

is „találkoztak” az angol munkacsoport tagjaival. Szakmai támogatásuk mindig 

mérföldkőnek számítanak az angol nyelv tanítás területén. 

 

 

A képzéseket önerőből finanszíroztuk. 

 

 

Családi nap 

A teremtésvédelem és a környezettudatosság témája köré szerveződő hagyományos közösségi 

program. 

 

2021-ben 600 fő részvételével valósult meg. Köszönjük az önkormányzat segítségét és 

támogatását a város tulajdonában álló sörpadok és árusító pavilonok kölcsönadásáért. 

 

2022-ben október 1-jén – az eddigiekhez hasonlóan – szerveződött a nap, amely elsősorban a 

közösségi erőt támogatja. Czirbus Gábor területi képviselő úr is megtisztelte jelenlétével a 

napunkat. 

 

Boldog Terézia anya nap 

A fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek rendalapítójának emléknapja. 

 

Az iskolanővérek rendezésében megvalósuló intézményi szintű lelkinap. Május 9-én a Maros-

parton tartottuk az egész iskolát megmozgató rendezvényünket. 

 

Szignum nap 

Az iskolai DÖK szervezésében a tanév utolsó napján megvalósult diákközpontú rendezvény. 

 

Ballagás 

Családias hangulatban (csak a 7. és 8. évfolyam, a teljes tantestület, meghívott vendégek és 

szülők jelenlétével) a belső udvaron, szentmisével egybekötött meghitt hangulatú ünnepség 

keretében valósult meg. 

 

 



6. Rendkívüli szünet 2022. október 24-28. 

 

Erasmus+ akkreditált intézményként – 100 %-os pályázati támogatással – teljes tantestületünk 

egyhetes nemzetközi továbbképzésen vesz részt Franciaországban, Párizsban. Az út szervezése 

még a tavasz folyamán megvalósult (odaút repülővel, visszaút hálókocsis vonattal).  

 

A kulturális kínálat és az innovációinkat gazdagító – a pozitív fegyelmezés, mint eszköz, 

módszer, lehetőség és gondolkodásmód – együttlét óriási lehetőség a közösségünk erősítésére, 

személyes fejlődésünkre és az iskola jövőbe vezető útjának további átgondolására.  

 

 

 

 

Makó, 2022. október 14.  

 

Majorosné Rácz Krisztina 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


