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„Ha veszel, megtelik a kezed-  

Ha adsz megtelik a szíved.” 

                                                                                                     Margarete Seeman 

 

 

Jó kapni, de adni még jobb! 

 

1.  Az intézmény 
1.1  Az intézmény bemutatása 

 
 Intézményünk a Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcagon található. Ezt 

a kisvárost a Nagykunság fővárosaként is szokták említeni.  

  

 

 

 Iskolánkban nappali rendszerű, nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás 

zajlik. 
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 A pedagógusok száma: 24 fő, a tanulói létszám: 260 fő. Halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek 189, hátrányos helyzetű gyermek 19. 

 

1.2  Intézményünk sajátosságai 

A Marista szellemiség áthatja a mindennapokat. A katolikus keresztény hitre 

nevelést a pedagógusok és az iskolánkban dolgozó szerzetes testvérek - Pau 

testvér, Remi testvér, Jordi testvér, Misi testvér és Jaume testvér- együtt valósítják 

meg. 

Roma tanulóink szociokulturális hátterét a tanév eleji családlátogatások 

alkalmával tudjuk feltérképezni. 

Fejlesztő pedagógusaink segítségével a különleges bánásmódú gyermekek 

ellátását is biztosítjuk.  

Tanórán kívüli tevékenységeink: a nemzetiségi kulturális tevékenység, 

szakkörök, sportkör, napközi, tanulószoba. A labdarúgás sportág a 

legeredményesebb nálunk. 

Az iskolánk majdnem minden tanterme digitális táblával ellátott, jól felszerelt. 

Az internet hozzáférése minden teremben biztosított. Projektor, CD-s magnó, 

írásvetítő, korlátlan fénymásolási lehetőség szintén adott. Ezek a feltételek nagyon 

megkönnyítik az egyébként felújított, a gyermeki életkornak megfelelő bútorzatú 

tantermekben folyó oktatást. Az orvosi szobában zajlanak a védőnői és iskolaorvosi 

szűrővizsgálatok. Külön fejlesztő teremben történnek a speciális fejlesztések és 

iskolai könyvtár is áll a tanulók rendelkezésére. Az informatikai tanórák felszerelt 

informatika teremben folynak. Az iskolának saját tornaterme, tornaszobája, és az 

udvaron sportpályája van. Az oktatási épületek mellett rendezett udvar, játszótér 

található. A gyermekek étkeztetését saját ebédlőnkben tudjuk megoldani. Közösségi 

termünkben szoktuk megtartani az egész iskolát befogadó rendezvényeinket is. 

 

1.3  Az iskola története 

Az iskola a 18. század vége felé épült római katolikus leányok számára, elemi 

iskolának. 1930-tól a Salvator rend katolikus nővérei oktattak. 1948-ban ezt az 

intézményt is államosították, miután Állami Általános Iskola, majd pedig Zádor Úti 

Általános Iskola néven működött. 2009-ben visszakerült a katolikus rendhez és az 

Egri Főegyházmegye megalapította a Szent Pál Katolikus Általános Iskolát. 2010. 
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szeptember 1-től a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend lett a fenntartó és a 

tulajdonos. 

 

1.4  Iskolánk küldetéstudata 

A nevelő-oktató munkákat áthatja Mária szeretete, a katolikus keresztény 

gondolkodás, a hitéleti szokások. A Marista nevelési elvek és módszerek 

alkalmazása kiemelt szerepet kapnak intézményünkben: 

 Jelenlét; 

 Egyszerűség; 

 Családi szellem; 

 Munka szeretete; 

 Mária példájának követése. 

 

1.6 A tantestület profilja 

 Intézményünkben két munkaközösség működik: alsó és felső tagozat. A két 

munkaközösség között szoros együttműködés van. A tanév eleji, félévi, év végi 

közös értekezleteken kívül minden hónapban külön értékelő megbeszéléseken is 

találkozik az összes pedagógus. Ilyenkor elhangzik a már elvégzett feladatok 

értékelése, és az előttünk álló feladatokat is megbeszéljük. Ezeken az alkalmakon 

lehetősége van a kollegáknak jelezni, mely gyerekek, családok szorulnak különösen 

a Szociális bizottság segítségére. Az ünnepségek és hitéleti alkalmak szervezésében 

folyamatos az együttműködés a bizottságok között. Iskolánkban négy bizottság 

alakult meg, hogy az iskola munkáját tovább segítse. 

Az Igazgatói Bizottság tagjai hozzák meg az iskola életére vonatkozó 

döntéseket, javaslatokat tesznek, értékelnek. 

A Pedagógiai Bizottság tagjai a nevelő-oktató munka dokumentumaival 

foglalkoznak leginkább. 

A Pasztorális Bizottság tagjai az adott tanévben lévő hitéleti rendezvényeket 

szervezik, a keresztény neveléssel kapcsolatos tevékenységet folytatnak. 

A Szociális Bizottság fő profilja a rászoruló tanulók, családok támogatása. 
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2.  Szociális bizottság 

2.1  Szociális bizottság megalakulása 

A Szociális bizottság 2011-ben Péter testvér vezetésével alakult meg. 

Jelenleg Madarné Patak Szilvia a Szociális bizottság vezetője, aki több éve is tagja a 

bizottságnak. 

Iskolánkban jelentős azoknak a tanulóknak a száma, akik családi 

körülményeik miatt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek, és 

segítségre szorulnak. Mint katolikus iskola fokozott figyelmet szentelünk a 

gyengébbekre, az elesettekre és a nehezebb körülmények között élőkre. A mi 

tanulóink a város perifériáján elhelyezkedő cigány telepen élnek. 

A gyermek szociális hátrányát az alábbi okokra vezethetjük vissza: munkanélküliség, 

alacsony jövedelem, helytelen életvitel a családban; rossz lakáskörülmények; szülők 

alacsony iskolázottsága; negatív erkölcsi értékrend, devianciák előfordulása a 

családban; a gyermek fizikai, érzelmi és értelmi elhanyagolása. 

 

2.2 Szociális bizottság céljai: 

 Tanulóközpontú és humánus hozzáállásunkkal, fokozott törődéssel, a 

rendelkezésünkre álló eszközökkel, a lehetőségek maximális kihasználásával 

enyhítsük tanulóink szociális hátrányát. 

 Szociális érzékenység felkeltése. 

 Közösségi érzés fejlesztése. 

 Magyar és nemzetiségi hagyományok ápolása. 

 Ösztönzés az önkéntes munkára. 

 Fokozott szerepvállalás a környezetvédelemben és az újrahasznosításban. 

 

2.3  Szociális bizottság feladatai: 

 Adományok, támogatások keresése és kezelése 

 Erősíteni és segíteni a szülők és iskola kapcsolatát 

 Társadalmi kapcsolatok kialakítása 

 Gyermekvédelmi munka segítése 

 Rászoruló családok feltérképezése, lehetőség szerinti  

  adományozása 

 A szülők, családok bevonása az iskolai életbe 
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 A gyerekek szolidáris érzékének felkeltése, önkéntes munka 

 Iskolánk bemutatkozása a város felé 

 A gyermekek jogainak megismertetése 

 Külső támogató partnerekkel való kapcsolatfelvétel 

 Adományozó alkalmak megteremtése 

 Pozitív életút bemutatása, sikeres jövőkép kialakítása  

 Egészséges életmód fontosságára a figyelem felkeltése 

 A közösségi érzés mélyítése 

 

2.4  A Szociális Bizottság munkája 

2019/2020. tanévben Madarné Patak Szilvia személyében új vezetővel 

folytatódott a bizottság munkája. A négy tag hetente egy alkalommal két órában 

ülésezik. Minden ülés alkalmával jegyzőkönyvet készítünk. Év elején a bizottság 

tagjaival közösen megbeszélve készítjük el munkatervünket.  

Az osztályfőnökök családlátogatásra mennek, melynek tapasztalatait a 

családlátogatási lapon rögzítik. Ilyenkor térképezik fel a tanulók szociokulturális 

hátterét, egészségügyi helyzetét, esetleges veszélyeztetettségét. Ezen a lapon jól 

nyomon követhetővé válik, melyik tanuló milyen adományban részesült a tanév 

folyamán. Frissíthető adatbázisban tartjuk nyilván ezeket az információkat. 

Az adományok kezelése lapot az év során folyamatosan a bizottság vezetője 

vezeti. Ez a tavalyi tanévben 240 fő tanulóra vonatkoztatva 27 alkalommal jelentett 

adományozást. Ezen a dokumentumon az adomány átvételének időpontja; az 

adományozó neve; az adományozás módja, jellege, célja és a kiosztás, felhasználás 

időpontja szerepel. 

Az iskolában nagyon sok halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű 

tanuló van. A Szociális Bizottság azért jött létre, hogy a rászoruló tanítványokat és 

családokat támogassa. Fontosnak tartjuk erősíteni a szülők és az iskola kapcsolatát. 

Külső támogató partnerekkel, szociális és egészségügyi intézményekkel, 

vettük fel a kapcsolatot, hogy adományokat, támogatásokat gyűjtsünk.  

A gyermekek szolidáris érzékét felkeltve az önkéntes munka fontosságát is 

hangsúlyoztuk. Ennek keretében a helyi idősek otthonának és az iskolánknak az 

udvarán zsákokba szedtük a gyerekekkel a falevelet.  
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 Falevelek gyűjtése    Falevélgyűjtés 

 

A társadalmi kapcsolatok kialakítása érdekében fontos iskolánk 

bemutatkozása a város felé. Ezért a farsangi felvonulás keretében az iskola összes 

tanulója és tanára jelmezekbe öltözve felvonul a városban. Kezdeményezésünkhöz 

csatlakozni szoktak más intézmények gyermekei és pedagógusai, valamint még sok 

karcagi lakos is.  

 

         

 Farsangi felvonulás után: osztályaink jelmezben 

 

 

Kiszebáb égetés – télűző hagyomány az iskola udvarán 
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A telet és a tavaszt megszemélyesítő uraságok harca egymással – magyar népi 

hagyomány felelevenítése. 

 

 

A városi farsangi felvonulás után kiszebábot égettünk. 

https://www.youtube.com/watch?v=NTCRHgj5D3I 

 

A gyermekvédelem is kiemelt szerepű, ezért fontosnak tartjuk azt is, hogy a 

tanulók megismerkedjenek a gyermekek jogaival. Erre külön egy „Gyermekek jogai” 

elnevezésű napot is tartunk novemberben. A sikeres jövőkép kialakítása nagyon 

fontos. Megterveztük, hogy a gyermekek motiválására egy hátrányos helyzetből 

induló, de aztán pozitív életúttal rendelkező sikeres ember hívunk el. 
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A Gyermekek jogai napok eseményei 

http://www.szentpalkarcag.hu/2020/11/23/gyermeki-jogok-napja/ 

 

Céljaink között szerepelt az egészséges életmódra nevelés. Ennek érdekében 

több alkalommal fogkefe és fogkrém adományt osztottunk. A védőnői vizsgálat 

sajnos néhány tanulónál fejtetvességet állapított meg. Az érintett tanulókat és 

családjukat tetűirtószerrel és életmódbeli tanácsokkal láttuk el.  
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A közösségi érzés kialakítása érdekében buzdító csatakiáltás megírására 

felhívást írtunk ki az osztályoknak. A beérkezett csatakiáltások közül a fenntartó, egy 

kolléga és a Diákönkormányzat választotta ki a legötletesebbet, mely több 

rendezvényen is elhangzott: 

„Mindenki tudja, 

mindenki vágja, 

hogy a Maristáknak  

sehol sincsen párja.”  

 

A környezetvédelem terén mi a tisztaságra hívtuk fel a figyelmet, több 

alkalommal is szemétszedést szerveztünk az iskola udvarán. Fontos az 

újrahasznosítás. A tantestület tagjai, valamint nyugdíjas kollégák többször is 

bútorokat és ruhaneműt ajánlottak fel. A Máltai Szeretetszolgálat 10 alkalommal 

élelmiszercsomagot adományozott a rászoruló családoknak. Magánszemélyek 

felajánlásai is nagyban segítik munkánkat. (Bútor, ruházat, ágynemű.)  

 

               

Adomány egy rászoruló   Gyermekeink adományt kaptak 

családnak 
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Felső tagozatos tanulóink és családjaik élelmiszer adományban részesültek. 

 

Kiemelten fontos a rászorulók támogatása: Decemberben és januárban a 

katolikus egyház jóvoltából 30 család részére édességcsomagot tudtunk átadni. A 

Názáreti Csillag előadás keretében karácsonyi vásárt hirdettünk meg. A kollégákkal 

együtt kreatív ajándéktárgyakat készítettünk és ezt árusítottuk.  

 

       

Karácsonyi vásár: várjuk a vásárlókat! 

 

Az itt nyert pénzadományokat és még az iskola dolgozóinak anyagi 

hozzájárulásait egy súlyos beteg kisfiú és egy kislány javára sikerült továbbítanunk. 

A koronavírus miatt szaporodott az adományozók és az adományok száma. 

Áprilisban lehetőségünk volt a TIP Tanoda segítségével a rászoruló tanítványaiknak 

tisztálkodási szereket adományozni. Május elején pénztámogatást tudtunk adni 
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mobilinternet vásárlásához, ez sok tanulónak nyújtott segítséget, hogy a digitális 

oktatásba eredményesebben tudjon bekapcsolódni.  

Az iskola dolgozói és a Szociális Bizottság szoros együttműködésben áll helyt 

a pandémia alatt. 

 

3. Rendezvényeink: 

3.1  Egy iskolai szintű rendezvény bemutatása 

 

A „Gyermekek jogai” nap 

 

Minden évben november hónapban megemlékezünk iskolánkban a 

gyermekek jogairól. Vannak olyan tanulók, akik nincsenek tisztában a jogaikkal, ezért 

lényeges, hogy megismerjék ezeket. Legalább olyan fontosnak tartjuk azt is, hogy a 

gyerekek legyenek tisztában a kötelességeikkel is. A Szociális bizottság kapta meg a 

feladatot, hogy az egész iskolára vonatkozó gyermekek jogai napot rendezzen. 

Felvettük a kapcsolatot a szolnoki gyermekjogi képviselővel, aki készségesen 

segítséget nyújtott, és még azt is felajánlotta, hogy ezen a napon a témában 

előadást tart. A Szociális Bizottság ülésén megvitattuk és előkészítettük a 

Gyermekek jogai napját.  

Az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseiből 12 

gyermekjogot választottunk ki. Mindegyik jog fontos, de próbáltuk a gyermekekhez 

leginkább kapcsolódó és számukra is érthető jogokat kiválasztani. Így minden osztály 

megismerte ezt a 12 jogot, de egyet részletesen ki kellett dolgozniuk. Egy óriás 

kirakóra rajzot, szöveget kellett készíteniük. Év végéig díszítette az ebédlőnk falát és 

bárki később is tanulmányozhatta. 

Minden korosztálynak az életkori sajátosságokat figyelembe véve, más-más 

feladattal készültünk. Az 1-2., a 3-4. és az 5-8. osztályoknak különböző feladatokat 

készítettünk és az osztályfőnököknek előzetesen odaadtuk. Ez a kollégákkal nagy 

együttműködést, előkészítést igényelt. Nagyon sok segítséget kaptunk a Szociális 

bizottság tagjaitól, főleg fénymásolás, laminálás, nyírás, csomagolás terén. Az 

osztályfőnököktől előzetesen kértük, hogy értesítsék a szülőket, mert mindenkit 

szívesen láttunk ezen a rendezvényünkön is. Ezzel is erősítettük a szülők és az 

iskola kapcsolatát  
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Az UNICEF gyermekek jogairól szóló videó is ráhangolta a tanulókat erre a 

témára. Az előadás és a videó jól előkészítette a tantermi munkát. Játékos keretbe 

foglalta a délutánt, mert a gyerekek észre sem vették, hogy mennyi mindent tanultak 

meg a gyermeki jogokról, például: kirakózás, memóriakártyázás, óriás társasjáték 

közben.  

 

Reflexió: 2019. november 15-én rendezett gyermekek jogai nap rendkívül sikeres 

volt. Ezen a napon a „gyermekek jogai” témát jártuk körül több szempontból. A 

korábbiakhoz képest újítani szerettünk volna, ez sikerült is, mert a videó mellett az 

előadó prezentációja hiteles és élményszerű volt. Játékos keretbe foglalva próbáltuk 

a témát úgy feldolgozni, hogy nemcsak ismereteket közöljünk, hanem a tanulók 

kézügyessége, rajzkészsége is fejlődjön. A társasjátékkal, memóriakártyával való 

játékkal, kirakózással is a témával foglalkoztak. Az osztálytermi munka jól 

összekovácsolta a közösséget, színvonalas produktumokat alkottak a gyermekek.  

Nehézséget jelentett, hogy ennek a témának alaposan utána kellett járni, ez 

sok időt vett igénybe. Az életkori sajátosságokra nagyon kellett figyelni, ezért 

többféle feladatot kellett összeállítani. Az órás puzzle megtervezése, kivitelezése sok 

erőfeszítést igényelt. Át kellett gondolni, hogy hová tesszük ki, valamint azt is, hogy a 

kisebb darabok egy nagy egésszé álljanak össze. Mindez játékos, színes, dekoratív 

legyen. 

A közös éneklés, a csatakiáltás is a nap lezárásaként, élményhez juttatta a 

tanulókat. Megköszöntük az előadó, a kollégák, a testvérek, a szülők és a gyerekek 

munkáját. Az osztályok jutalmul labdát kaptak. Véleményünk szerint jól megtervezett 

és sikeres programot valósítottunk meg.  

 

3.2 Egy városi szintű rendezvény bemutatása 

 

Városi farsangi felvonulás 

 

 Már hagyomány iskolánkban, hogy farsangkor az egész iskola tanulói és 

nevelői jelmezekbe öltözve végigvonulnak a város utcáin. Ez 2020-ban is így történt. 

Feladatunk volt ennek a felvonulásnak a megszervezése. Ez a programunk évek óta 

megrendezésre kerül, így elég sok jelmezünk van már raktáron. Készítettünk egy 
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listát a szertárban lévő jelmezekről, hátha valakinek ebből új ötlete támad. Fontos az 

újrahasznosítás! 

Közzétettünk egy felhívást a programról, és kértünk minden osztályfőnököt 

adja le az anyag- és eszközigényét. Javaslatot tettünk arra, hogy milyen mondókákat 

és dalokat tanuljanak meg az osztályok. Külön felhívtuk a figyelmüket, hogy 

készítsenek zajkeltő eszközöket, dobokat, csörgőket. Minden osztálytól kértük, hogy 

egy szalagra írják fel azokat a betegségeket, rossz tulajdonságokat, amelyektől meg 

akarnak szabadulni. Valamint arra is, hogy a kollégák készítsék fel a tanulókat a 

felvonulás és a tűzgyújtás alatt való viselkedés szabályaira.  

Megvásároltuk a szükséges kellékeket. Volt jelmez, ami új, színes műanyag 

zsák alapra készült. Volt, amit csak internetes rendelés útján tudtunk biztosítani a 

kollégáknak.  

Az iskolatitkár útkezelői hozzájárulást kért a Magyar Közúttól és Karcag Város 

Önkormányzatától. Ezután az önkormányzattól még külön engedélyt kellett kérni a 

tűzgyújtásra a kiszebáb égetése miatt. Teendői közé tartozott, hogy tájékoztatót 

küldjön a rendőrségnek, a mentőknek és a tűzoltóságnak. Külön rendőri gépjármű 

felvezetést kért a rendezvény napjára. Városi intézményeknek farsangi felvonási 

meghívót küldött.  

A gondnoknál a „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenység végzéséhez” című nyomtatványt töltött ki a Szociális bizottság vezetője, 

ezáltal vállalta a felelősséget a rendezvény problémamentes lebonyolításáért. 

A Szociális bizottság tagjai szalmából és használt ruhából ember nagyságú 

kiszebábot készítettek és ezt a karbantartó által összeállított fa alapra erősítették. 

 

 

A városi farsangi felvonulás menete 

 

A felvonulás napján a tanulók beöltözve felsorakoztak iskolánk udvarán. 

Elpróbáltuk a mondókákat, a dalokat és a csatakiáltást. A rendőri felvezetést 

megvárva a Tanoda dolgozói és tanodásai csatlakoztak a felvonuláshoz. Külön 

színesítették a felvonulást a Tanodában készült papírmasé figurák. A mesék 

szereplői megelevenedtek: boszorkányok, sárkányok, meseszereplők és az óriás 

bohóc életre kelt! 
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Egy testvér segített a zene hangosításában és az esemény videóra 

rögzítésében. Elöl haladt a kiszebáb, majd az osztályok jelmezekbe öltözve. A 

Városháza előtt megálltunk és egy fakanál kiszebábbal ajándékoztuk meg a 

polgármestert. A városházánál kisbíróként a Szociális bizottság vezetője kidobolta, 

hogy temetjük a telet és kezdődik a tavasz. A mondóka, a dal eléneklése után 

indultunk tovább a víztoronyhoz. Az úton csörgőkkel, dobokkal, sípokkal vonultunk 

végig. Nagyon sok óvodás, iskolás csatlakozott hozzánk, a város lakói is kíváncsian 

néztek és kísértek bennünket. A víztoronynál köszöntöttük a karcagiakat és a 

kiszebáb égetés hagyományát meséltük el. Farsangi dalokat énekeltünk az osztályok 

képviselői feltűzték a gondűző szalagokat a kiszebábra. A karbantartó az oltáshoz 

vizet készített vödrökbe. Meggyújtottuk a kiszebábot, így amikor az elégett, 

megszabadultunk minden gondtól, bajtól - a hagyomány szerint. 

Ezután folytattuk tovább utunkat az iskola felé. Igazgatónő, a gyerekek és én 

nyilatkoztunk egy hazai tévécsatornának, ami másnap leadásra is került. Nagyon jól 

sikerült a felvonulás, mindenki sok élménnyel gazdagodott. 

 

Reflexió: Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását. Utánajártunk a 

kiszebáb égetés népszokásának és úgy gondoltuk, hogy ez a városi felvonulást 

színesítené. A közösségi érzés kialakításához a közös mondókázás, éneklés, a 

maskarázás és a játék is hozzájárul. A rendezvény sikeres volt, minden résztvevő 

egy különleges élménnyel gazdagodott. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a gyerekek, 

a kollégáink, a szülők és a város lakói részéről. A Szociális bizottság jól megtervezte, 

előkészítette és lebonyolította a rendezvényt. Nehézséget jelentett az élénk színű, 

nagyméretű zsákok beszerzése. Ehhez a testvérektől kaptunk segítséget, akik 

Barcelonából hoztak zsákokat. Jó lehetőséget nyújtott ez az alkalom a szülőkkel való 

kapcsolat erősítésére. Ez a program népszerűsítette az iskolánkat, nemcsak városi 

szinten, hanem országosan is, hiszen egy hazai televízió csatorna a hírek között 

közvetítette. 

 

4. Adományozás :  

 Mint minden Marista intézményben, nálunk is fontos a rászoruló családok 

segítése. A mi iskolánkban a tárgyi adományozásokon túl, a tanulók lelki gondozása, 

nevelése is folyik. Szeretnénk bemutatni azokat a kézzel nem megfogható 

adományokat, amelyek a tanulóink lelki fejlődését szolgálják. 
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4.1  Forrásteremtés 

 A lehetséges adományozók körét folyamatosan keressük és bővítjük. Ennek 

érdekében partnerkapcsolati hálót hoztunk létre. 

Partnereink: 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (CNÖ) 

 Máltai Szeretetszolgálat 

 Szent István Király Római Katolikus Plébánia 

 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

 Védőnői Szolgálat 

 Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ 

Nagyné László Erzsébet 

Faar Nóra 

Horváthné Vass Erzsébet 

 TIP Marista Tanoda 

 Nyitott Ház Tanoda 

 VITALITAS Orvosi Konzorcium 

Dr. Vass Éva 

Tárgyi adományok: 

- élelmiszer 
- tisztító- és tisztálkodó 

szerek 
- pénzadományok 
- ruhanemű 
- önkéntes véradás 
- bútor 

Lelki adományok: 

- szeretetteljes 
környezet 

- élményekhez 
juttatás, 

- felelősségvállalás 
megtapasztalása 

- a jól végzett munka 
jóleső érzése 

- közösséghez 
tartozás 
megtapasztalása 

- a lélek táplálása, 
„simogatása” 
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Írásban keresünk meg nagyobb magyarországi és külföldi cégeket, melyek 

jelenleg is folytatnak karitatív tevékenységeket. Itt tettünk szert nagy mennyiségű 

Lego adományra. 

 

        

Építés a sok-sok adományként kapott Lego-val! 

 

 Az iskolai szintű rendezvényeken is szem előtt tartjuk a forrásteremtést. Ennek 

színtere a Süti vásár, a Karácsonyi vásár, a farsangi büfék. 

 

 

Farsangi büfé: munkatársaink várják a vásárlókat. 
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4.2.  Az alábbi táblázattal érzékeltetjük az adományozók és az adományok 

sokszínűségét: 

 

Adományozók  Adományok  Adományozottak 
Máltai Szeretetszolgálat 

Zsolt atya 

Vállalkozók 

Élelmiszer Tanulók 

TIP Tanoda Tisztálkodási szerek Tanulók 

Pedagógusok, 

magánszemélyek 

Ruhanemű  Tanulók 

Pedagógusok, 

magánszemélyek 

Bútor Tanulók 

Pedagógusok, 

magánszemélyek 

Könyv Tanulók 

Pedagógusok, 

magánszemélyek 

Műszaki eszközök Tanulók 

Szociális bizottság Mobilinternet Tanulók 

TIP Tanoda Maszk Tanulók 

Szociális bizottság Szemüveg Tanulók 

Pedagógusok, 

magánszemélyek, 

 Szociális bizottság 

Pénz Tanulók, beteg gyerekek, 

rászoruló család 

TIP Tanoda Tetűirtószer Tanulók 

Védőnői Szolgálat Egészségügyi betét Tanulók 

Szociális bizottság Taneszközcsomag  Tanulók 

Iskolai dolgozói közösség Vérplazma Beteg gyerekek 

Szociális Bizottság Jutalmazás, díjazás Tanulók 

 

 

4.3  Lelki adományok 

 Rendezvényeinken olyan közösségi élményhez jutnak tanulóink, melyekre 

felnőtt korukban is jó szívvel emlékeznek.  
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A tartomány által bevezetett szokásokat tovább visszük, fontosnak tartjuk a 

nemzeti identitásunk megtartását, hagyományaink ápolását. 

A szülőkkel való kapcsolattartás kiemelt figyelmet kap. Rendszeresen hívjuk 

és várjuk őket rendezvényeinkre. A pandémia ideje alatt a szülőkkel való 

kapcsolattartás az online térben folyik. Életvezetési tanácsokkal és a szabadidő 

hasznos eltöltésére irányuló javaslatokkal látjuk el őket. 

 Tudatosítjuk a tanulókban, hogy nem csak kapni, de adni is nagyszerű érzés! 

Ennek megtapasztalására többször szerveztünk önkéntes munkákat. Ilyen volt az 

iskola udvarának megtisztítása az eldobott hulladékoktól. 

 Az Idősek Otthonában pedig vállaltuk az őszi falevelek összegyűjtését, majd 

elszállítását az iskolai komposztálóba. Ennek újrahasznosítása a TIP Tanoda 

veteményes kertjében történik. 

 Májusban a közelgő ballagási ünnepségre készülődve, iskolánk udvarát 

rendbe hozzuk, virágokkal díszítjük. Ez az önkéntes közös munkánk ajándék tőlünk a 

ballagó nyolcadikosoknak. A projekt keretében több nevelési lehetőség is jelen van, 

köztük az esztétikai nevelés, felelősség vállalás, munkára nevelés. 

 Pedagógusaink és tanulóink a rászoruló gyerekeknek több alkalommal is 

pénzadományt gyűjtöttek. A felnőttek rendszeres véradással is segítik a beteg 

gyermekek gyógyulását. 

 A karácsonyi vásárra készülődve az újrahasznosítást szem előtt tartva a 

természet adta kincseket, a kidobásra ítélt tárgyakat újraálmodjuk. Ilyenkor nem csak 

a gyerekek, hanem a pedagógusok is átélik az alkotás örömét. A közösségi 

élményen túl ezzel lehetőségünk nyílik adományhoz jutni, hogy később mi is 

adhassunk. 

 Hirdetünk olyan programokat is, amelyek a tanulókat a tőlük telhető legjobb 

tanulmányi munkára ösztönözte. Ennek keretében vittük el jutalomfürdőzésre, 

fagylaltozásra a legjobban teljesítő tanulókat.   

 Az egy csapatba tartozás élményét erősítettük a maristás csatakiáltás 

meghirdetésével. A győztes alkotás több rendezvényünkön is elhangzott. 

 Kiemelt figyelmet kap az egészséges életmódra nevelés is a bizottsági munka 

tervezésekor. Idén rajzpályázatot hirdettünk meg a helyes fogápolással 

kapcsolatban. Rendszeresen felhívjuk a figyelmet a helyes táplálkozásra gyümölcs- 

és zöldség adományok osztásakor. 
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5.  Összegzés, céljaink megvalósulása: 

 A Szent Pál Marista Általános Iskolában Szociális bizottság működik mivel 

nagyon sok a hátrányos helyzetű tanuló. A 260 tanulóból halmozottan hátrányos 

helyzetű 72,69%, hátrányos helyzetű 7,31%. Veszélyeztetett tanulóink száma is 

jelentős.  Adományokat adni és kapni is jó dolog. Igyekszünk felkutatni az 

adományozási lehetőségeket, és élelmiszer, tisztálkodási szerek, bútor, ruhanemű, 

szemüveg, mobilinternet, maszk, egyéb adományokhoz juttatni a rászorulókat! 

 Felhívjuk a figyelmet az önkéntesség fontosságára is. Több alkalommal 

gyűjtöttünk beteg gyerekeknek, rászoruló családoknak. 

 Ősszel az Idősek otthonában és az iskola udvarán a lehullott faleveleket, 

szemetet gyűjtöttük össze. A munka szeretetére nevelést már kis korban el kell 

kezdeni.  

 Pedagógusaink is sok gyerekruhát adományoznak az újrahasznosítást szem 

előtt tartva. 

 Nemcsak tárgyi adományokat adtunk, vannak olyan adományok melyeket 

nem lehet kézzel megfogni. A jelenlét, a szeretet, a megértés, meghallgatás áthatja 

napjainkat. Példaértékű, ahogyan iskolánk minden dolgozója egy célért 

tevékenykedik, családias szellemben folyik a nevelés. Fontosnak tartjuk a tanulók 

közösségi élményekhez jutását.  

 Bemutattunk egy iskolai (Gyermekek Jogai Nap) és városi szintű (Farsangi 

felvonulás) rendezvényünket. Ezek az alkalmak a magyar és nemzetiségi 

hagyományok ápolását, népszokások felelevenítését, a szülőkkel való jó kapcsolat 

kialakítását is segítette. 

Célunk a jövőben tanulóink támogatása adományokkal, élményekkel és szeretettel. 

 

„A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki 

megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.” 

Böjte Csaba 
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