
A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthonában folyó 
pedagógiai munka eredményességének értékelése, az intézmény Pedagógiai Programjában 
meghatározott feladatok alapján a 2015-2016. tanévben 
 
Református hitünk gyakorlásának középpontjában Isten Igéjének megismerése és megtartása áll, ez 
az iskola hétköznapjaiban a heti két órában megtartott felekezet szerinti hittanórákon túl a heti és 
hétközi áhítatokon, személyes beszélgetésekben, kollégiumi vasárnapok istentiszteletein válik 
valósággá. A hatosztályos gimnázium 7-8. évfolyamán segítik a diákok konfirmációra való 
felkészítését.  
Az iskolának mindenkor kötelessége, hogy a diákokat biztassák a küldő gyülekezeteikkel való 
kapcsolat megtartására és azokat, akik szekularizált családokból érkeznek találjanak otthonra 
református közösségeinkben.  
 
A gimnázium és művészeti szakgimnázium tanulmányi szempontból az érettségire készít fel közép 
és emelt szinten. 
A tanulmányi munka színvonalának egyik mutatója az országos kompetencia mérés. Ezen adatok 
szerint a vizsgált időszakban a teljesítmény kiegyensúlyozott, az országos átlagot meghaladó. 
 
 
Mérési 
terület 

évf. képzés Intézmény átlag eredménye (országos átlag) 

2015 2014 2013  
Matematika 8 6 évf. g 1619  (1618) 1709 (1617) 1603 (1620) 

10 6 évf. g 1653 (1645)   

10 4 évf. g 1757 (1645) 1713 (1631) 1756 (1640) 

 10 Szakköz.  1613 (1631) 1652 (1640) 

Szövegértés 8 6 évf. g 1623 (1567) 1670 (1557) 1655 (1555) 

10 6 évf. g 1651 (1601)   

10 4 évf. g 1709 (1601) 1705 (1597) 1752 (1620) 

 10 Szakköz.  1670 (1597) 1749 (1620) 
 
 
Az 12. év végén kapott érdemjegyek (4,04) és az érettségin szerzett átlagok (4,17) egymással 
összhangban vannak. A szaktanárok munkáját dicséri, hogy magyar nyelv, matematika, történelem, 
angol és francia nyelvből valamit biológia, kémia és fizika tantárgyakból voltak jeles emelt szintű 
érettségi eredmények. 
 
A továbbtanulás szempontjából az emelt szintű érettségi eredmények mellett fontos a középfokú 
nyelvvizsgákra való felkészítés. A továbbtanulni szándékozó diákok 70%  rendelkezik középfokú 
nyelvvizsgával, angol, német és francia nyelvből. 
 
A tehetséggondozás fontos eszköze a diákok különböző versenyeken való indítása, felkészítése.  
Egy világsikernek is részese lehetett a pápai református gimnázium. Varga - Umbrich Eszter tagja 
volt annak az magyar csapatank, akik az ifjú fizikusok nemzetközi versenyén, Jekatyerinburgan 
ezüst érmet szereztek. 
További információk: http://refi-papa.hu/ 
 
A tanórákon és a verseny felkészítéseken túl számtalan, kulturális, sport tevékenység szolgálja a 
diákok műveltségének gazdagítását. Külföldi kapcsolatok, kirándulások segítik a nyelvoktatást. Az 
iskola rendszeresen él a Határtalanul pályázat lehetőségeivel, ahol a határon túli magyar 
kapcsolatok által gazdagodhatnak hitben és hazaszeretetben. Ezekről az eseményekről az iskola 



honlapján folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket. 
 
Az értékelt tanévben került sor több jelentős esemény előkészítésére. 
2016. első felében nagyszabású munka, a gimnázium főépületének külső-belső felújításának 
előkészítése kezdődött el.. A munkák megszervezését, a finanszírozását, állami támogatással a 
fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület vállalta magára. A előkészítésből, 
tervezésből,költözésből az iskola minden pedagógusa, diákja és munkatársa derekasan kivette részét. 
Ebben a tanévben kezdődött meg a REFORMÁCIÓ 500, valamint a pápai református gimnázium 
újraindulásának 25 évfordulójának alkalmából tervezett ünnepségek előkészítése. 
 
Az iskola törekszik az egységes, kiegyensúlyozott teljesítményre és teljesítmény értékelésre. A jó 
színvonalú tájékoztatás érdekében használja a modern informatikai eszközöket, az elektronikus 
naplót és a honlapot. 
 
Pápa, 2016. augusztus 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


