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A Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskolanevelési-oktatási intézmény éves beszámolójának vizsgálata alapján a következő összegző 
megállapításokat tesszük. 

Törvényes működés  
Az intézmény a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik. Tanügyi dokumentumai magas 
szakmai színvonalat képviselnek. A tanév rendjét betartja, a munkatervben meghatározott célokat 
teljesítette. A COVID miatti pandémiás helyzetre vonatkozó járványügyi előírásoknak eleget tett. 
Alapfeladatai ellátásában a járványhelyzet nem okozott fennakadást, a nevelés-oktatás az egész 
tanév alatt zavartalanul működött. 
 
Legnagyobb kihívások 
Tehetséggondozás: Kiváló akkreditált tehetségpontként tehetséggondozó szakvizsgázott 
pedagógusok széles palettáját kínálják a tanulók számára a tehetségműhely foglalkozásokon. 
Továbbra is kiemelt helyet foglal el a tanulók versenyeken való részvételre való felkészítése. 
Esélyteremtés: A differenciált fejlesztést tartja fontosnak az intézmény, a pedagógusok minden 
gyermeknek az egyéni szükségleteihez mérten segítenek. Ezen kívül fontos a tanulás iránti 
érdeklődés felkeltése és hosszú távú fenntartása változatos módszertani eszközökkel.  
Óvoda-iskola átmenet segítése: Változatos közösségi programokkal segítik az eltérő szociális 
környezetből, eltérő motivációkkal és képességekkel érkező gyermekek beilleszkedését, az új típusú 
követelmények teljesítését mind első, mind ötödik osztályban. A szülőkkel való jó kapcsolat, szoros 
együttműködés és a pedagógusok által szervezett alkalmak (kerékpártúra, vetélkedő, séta) mind-
mind azt szolgálják, hogy a gyermekek a lehető legkisebb nehézség nélkül tudjanak beilleszkedni az 
új környezetbe, alkalmazkodni a megváltozott követelményekhez. 
 
Kiemelkedő sikerek, sajátságok 
Kiemelkedő az intézmény elkötelezettsége az evangélikus identitás, egyházi jelleg megjelenítése 
mellett. Ezt elősegítendő számos alkalmat szerveznek (rajzpályázat, diák-Istentiszteletek, családi 
Istentiszteletek, egyházi ünnepek, gyertyagyújtás, Angyali Reggelek, csendesnap) önállóan, illetve a 
két gyülekezettel közösen is. Fontos szolgálatokat vállalnak az óvodások és az iskolás diákok, 
valamint a pedagógusok is gyülekezeti alkalmakon, illetve nagyobb egyházi rendezvényen. 
 
Az iskola sajátossága az angol két tanítási nyelvű oktatás: 10 osztályban két tanítási nyelvű oktatás 
folyik. 
 
Az idei tanévtől kezdve az iskola csatlakozott az Úszó Nemzet Programhoz valamint a High-Tech Suli 
programhoz. Mindkét program sikerrel zajlott és a jövőben is folytatódik. 
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