A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnázium és Diákotthonában folyó
pedagógiai munka eredményességének értékelése, az intézmény Pedagógiai Programjában
meghatározott feladatok alapján a 2016-17. tanévben.
Ez a tanév több szempontból is rendkívüli volt.
A tervezett felújítási munkák miatt, az iskola szeptemberben két új telephelyen tartotta közismereti
óráit, a volt fiú internátusban, a Március 15. tér 8-ban, és a Petőfi utcában található internátus
tanulószobáiban. Komoly feladatott jelentett a költözés, illetve költözések (januárban az egyik
épületrészből a másikba) majd a három épületben folyó tanítás. Ezúton is köszönjük mindenkinek a
türelmét, megértését. E nehezített körülmények között is igyekezett az iskola közössége teljesíteni
céljait.
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. Ennek jegyében a REFORMÁCIÓ 500 ünnepség sorozat keretén
belül 12 Pápa környéki településen ültettek a gimnázium követei eperfákat, ezzel is jelezve, hogy a
reformáció miként él ma is közöttünk.
A gimnázium és művészeti szakgimnáziuma 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.
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Az 12. év végén kapott érdemjegyek (4,04) és az érettségin szerzett átlagok (3,99) egymással
összhangban vannak. A szaktanárok munkáját dicséri, hogy magyar nyelv, matematika, történelem,
angol és francia nyelvből valamit fizika tantárgyakból ebben a tanévben is születtek jeles
eredmények, kimagasló százalékokkal.
A továbbtanulás szempontjából az emelt szintű érettségi eredmények mellett fontos a középfokú
nyelvvizsgákra való felkészítés, a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó diákok közül 33 tanuló
szerzett középfokú nyelvvizsgát, angol, német vagy francia nyelvből.

A tehetséggondozás fontos eszköze a diákok különböző versenyeken való indítása, felkészítése.
Ebben a tanévben is világsiker részese lehetett a Pápai Református Gimnázium, Varga-Umbrich
Eszter ismét bejutott a Magyarországot képviselő fizika csapatba, akik a nemzetközi fikaversenyen
Szingapúrban első helyet ért értek el. Gratulálunk Eszternek és felkészítő tanárainak, VargaUmbrich Károlynak, Varga Mária Magdolna, Somosi István.
http://rtl.hu/rtlklub/reggeli/kovacs-dori-megbanta-hogy-nem-lett-rakkutato
,
http://hirtv.hu/newsroom/a-legjobbak-1399572

További információk: http://refi-papa.hu/
A tanórákon és a verseny felkészítéseken túl számtalan, kulturális, sport tevékenység szolgálja a
diákok műveltségének gazdagítását. Ebben a tanévben különös tekintettel a REFORMÁCIÓ 500
keretén belül megtartott. programokra. Bajnok Attila végzős szervezésében egy pályázati lehetőség
elnyerésével, a reformáció nyomába eredtek a Kárpát-medencében.
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.
A főépület rekonstrukciója befejeződött, ismételt költözések után a megszépült épületben
kezdődhetett meg a következő tanév. A munkák azonban nem értek véget, a konyha felújításával és
új internátusi szárny építésével folytatódik a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és
Művészeti Szakgimnáziuma és diákotthonának megújítása.
Az iskola törekszik, az építkezések miatt nehezített körülmények között is, az egységes,
kiegyensúlyozott teljesítményre és teljesítmény értékelésre. A jó színvonalú tájékoztatás érdekében
használja a modern informatikai eszközöket, az elektronikus naplót és a honlapot.
Pápa, 2017. augusztus 30.

