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Tanév vállalásai a vezetői programban 
megfogalmazottak alapján

• A Szakképzés 4.0 stratégiája és a Képzési Programjaink alapján a projektalapú oktatás
folytatása a 9. és 10. szakképző és technikusi évfolyamokon.

• Minél több szakképzést támogató programot szervezünk.

• Saját diákjaink számára életpálya támogató pályaorientációs napot rendezünk.

• Iskolai hagyományainak megfelelően megrendezzük ünnepségeinket, a Táncsics napokat,
a Rajz-eszköz és termékkiállítást és több közösségépítő programot szervezünk.

• Célul tűztük ki a kiemelt kapcsolattartás megvalósítását a külső gyakorlati helyekkel,
cégekkel, vállalkozásokkal. Szakmai kerekasztal beszélgetéseket folytatunk.

• Növeljük a munkaszerződéssel foglalkozatott tanulók létszámát.

• Tanulói létszámunk növelni kívánjuk a felnőttképzésbe és felnőttoktatásba bevont
hallgatói létszám gyarapításával. Ennek érdekében beiskolázási stratégiánkat megújítjuk,
képzési palettánkat színesítjük és kibővítjük.

• Pályázati tevékenységünket fejleszteni kívánjuk.

• A projektoktatás gyakorlati megvalósításának eredményeit az infrastrukturális
fejlesztésekbe is szeretnénk láttatni.



Személyi feltételek 2022.06.15.

A nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma: 20 fő

Vezetők létszáma: 4 fő, tanműhelyvezetői státusz nincs betöltve, amely jelentős többletfeladatot 
jelent az iskolavezetés tagjai számára

Jelenleg minden szakmacsoportban és ágazatban megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező 
oktató tanítja a tantárgyakat.

51fő

18fő

Oktatói létszám

 teljes munkaidős oktató

óraadó oktató



Benyújtott pályázatok, elnyert pénzeszközök

2021/2022-es tanév I. (őszi) félévi 

Sportiskolai Program megvalósításával összefüggő szakmai 
feladatok.

Támogatási összeg: 1 175 994 Ft

Támogatott tevékenység időtartama: 

2021. szeptember 1. – 2022. február 28.

• Kézilabda kapuháló, fehér, 4db

• Ping-pong ütő , tollasütő

• Kézilabda

• Sífelszerelés bérlés

• Sporteszköz bérlés

• Sítábor - Eplény

• síoktatás

• Evezőpad, pulzusmérő

Támogatás jogcíme: 2021/2022-es tanév II. (tavaszi) félévi 

Sportiskolai Program megvalósításával összefüggő szakmai 
feladatok.

Támogatási összeg: 1 002 444 Ft

Támogatott tevékenység időtartama: 

2022. március 1. – 2022. augusztus 31.

• Kosárlabda háló, 4 mm  (10 db)

• Tollaslabda háló 7,1 x 0,76 m (3 db)

• Vizitábor utazással 

• Forgatható mágneses fehértábla 100x150 cm

• SMR henger

• Tollaslabda állvány 4 pár 

• Fali sín röplabdához 



Benyújtott pályázatok, elnyert pénzeszközök

JAF Holz Ungarn Kft. 500 000Ft értékű anyagtámogatásban részesíti 
iskolánkat.

A támogatás összegét bútorlap beszerzésre fordítjuk.

Az alapanyagból az A. épület II. emeletének beülőit fogjuk az Asztalos 
felnőttoktatásban tanuló diákokkal projekt keretében elkészíteni a 

2022-2023. tanévben.



ERASMUS+ Tanulói Mobilitás pályázat -
Nemzetközi kapcsolatok

A programban 17 fő magasépítő és faipari technikus, valamint asztalos 
diákunk vett részt.

A  2 hetes program alatt Tóth Mercédesz tanárnő és Sanda András 
tanár úr látott el kísérő tanári feladatokat.



A tanév során megvalósult eszközbeszerzések

2021/2022 I. félév saját költségvetésünk terhére:

815 979 Ft (elektronika, szépészet, sport)

2021/2022 II. félév saját költségvetésünk terhére:

581 006 Ft (elektronika, szépészet, rendvédelem, építőipar)

Önköltséges képzések terhére:

454 857 Ft (építőipar)



Centrumtól igényelt beruházások és felújítási munkák 

• 1db Iratmegsemmisítő IQ 
AutoFeed Office 600 P4

• 6 darab Xerox Versalink B405 
multifunkcionális másológép

• 5 darab Baxi kazán

• 1 darab bizonyítványnyomtató

Összesen: 12 M Ft

Felújítási munkák:

2021. novemberi dátummal került 
aláírásra nettó 98 190 186,- Ft 
összegben mosdó felújítás. 

A munkálatok várható befejezés 
2022. augusztus



Saját költségvetésünk terhére végzett felújítási 
munkálatok

• K. épület betegszobájának felújítása: falfestés, laminált padlóburkolat fektetése-
szakmai vizsga projektfeladat eredménye (nappali festő és felnőttoktatásban 
tanuló burkolók munkája)

• K. épület betegszobájához tartozó vizesblokk fal-és padlóburkolása -szakmai 
vizsga projektfeladat eredménye (felnőttoktatásban tanuló burkolók munkája)

• K. épület három kollégiumi szobájában laminált padlóburkolat fektetése - szakmai 
vizsga projektfeladat eredménye (felnőttoktatásban tanuló burkolók munkája)

• B. épület előterében fal-és padlóburkolási munkák (felnőttoktatásban tanuló 
burkolók munkája)

• A. épület stúdió szobájának és II. emeleti tanári szobájának felújítása, gipszkarton 
előtétfal készítése, festése - szakmai vizsga projektfeladat eredménye 
(gipszkartonszerelő felnőttképzésben tanulók munkája)

• Tanműhely tároló épületének homlokzati hőszigetelése - szakmai vizsga 
projektfeladat eredménye (gipszkartonszerelő felnőttképzésben tanulók munkája)



Oktatók továbbképzése

2021-2022. tanév I. félév

• 1187 óra továbbképzés (19 fő)

• Ebből a továbbképzési kötelezettségbe 
elfogadott 1095 óra

2021-2022. tanév II. félév

• 516 óra továbbképzés (18 fő)

• Ebből a továbbképzési kötelezettségbe 
elfogadott 420 óra

Tanévben teljesített összes továbbképzés: 

1703 óra, ebből továbbképzési kötelezettségbe 
elfogadott: 1515 óra

• Erasmus + program keretében oktatói 
képzésben 10 fő vett részt: 

Írország, Portugália, Németország, Málta 
országokban

• 7 fő a Veszprémi Vizsgaközpont szakértői 
felkészítésének elvégzéséről mutatott be 
igazolást



Tanulói létszám 2022.06.15.
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Tanulói létszám alakulása ágazatonként
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Tanulói létszám változása 
2021.06.15.-2022.06.15.

550; 74%

105; 14%

85; 12%

Tanulói létszám összetétele
2021-2022. tanév

nappali

felnőttoktatás

felnőttképzés

552; 91%
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31; 5%

Tanulói létszám összetétele 
2020-2021. tanév

nappali

felnőttoktatás
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Tanulói létszám – lemorzsolódás

Lemorzsolódás: 1,3%                               Lemorzsolódás: 2,4%

Mindkét eredmény jóval az országos átlag alatt van

Október 15. után távozott tanulók száma (fő) 
Technikum 10

ebből áthelyezés miatt (iskolaváltás) 3

ebből igazolatlan hiányzás miatt 1

ebből fegyelmi határozat alapján 0

ebből saját kérésre 6

lemorzsolódott tanulók száma * 5

Október 15. után távozott tanulók száma (fő)-
Szakképző 4

ebből áthelyezés miatt (iskolaváltás) 0

ebből igazolatlan hiányzás miatt 4

ebből fegyelmi határozat alapján 0

ebből saját kérésre 0

lemorzsolódott tanulók száma * 4



A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók felmentése, 

egyéni fejlesztése
• Iskolánkban intenzív fejlesztő munka folyik SNI - szakterületen, amelynek egyik területe a gyógypedagógiai

mérés és fejlesztés, amely a Meixner és Sindelár komplex módszerek segítségével, történik, a másik a
kompenzáció és fejlesztés területén zajlik.

A fejlesztéseket Dr. Wirth Ernő gyógypedagógus kollégánk végzi.

• A 2021– 2022-es tanév második félévében 41 fő tanuló részesült fejlesztésben.

• A fejlesztés úgynevezett forgó rendszerben történik, amelynek lényege, hogy a tanév első félévében a
tanulók fele gyógypedagógiai felmérésben / tesztelésben/ vesz részt a másik fele kompenzációs
foglalkozáson, - majd a második félévben cserélnek. Így eltudjuk érni, hogy minden tanuló mindkét típusú
fejlesztésben részesüljön.

• A tanulókról gyógypedagógiai – pszichológiai jellemzés is készül, amelyet felhasználunk a további
fejlesztésekben és csatolunk az anamnézisükhöz. Természetesen a gyerekek munkájáról az osztályfőnököket
és az érintett szaktanárokat is tájékoztatjuk, így a szerzett tapasztalatinkat a kollégák is felhasználhatják.

• A jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a fejlesztő munkánk tapasztalatainak megosztása a Veszprémi
Szakképzési Centrum más oktatási intézményeivel, kapcsolatfelvétel az ott dolgozó szakemberekkel,
eredményeink publikálása lektorált szakfolyóiratban.

• A vizsgált tanulók létszáma:41, ebből értékelhető 36 / fő A 5 fő hiányzásai miatt nem volt értékelhető.



A tanulók szociális helyzete, ifjúságvédelmi tevékenység, korai 
jelzőrendszer működése

Az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott Szalai István.

A 9. és 10. évfolyamon 7 osztályközösségben:

• 13 alkalommal tartott foglalkozást a viselkedési szabályok, jogkövető magatartás szükségessége és a jogszabályok
megsértésének következményei témakörökben, egy alkalommal a kollégiumunk diákjai részére tartott előadást
drogprevenció témakörben.

• Az ifjúságvédelmi felelős a tanév során rendszeres kapcsolatot tartott az osztályfőnökök többségével, lehetőség szerint
azonnal reagálva az esetleges problémás helyzetekre. Ezt a kapcsolattartást a jövőben szükséges szorosabbá tenni,
mely a következő tanév egyik fő feladata lesz.

• Tavasszal áttekintették a sajátos nevelési igényű tanulók helyzetét az iskola gyógypedagógusi tevékenységét is ellátó Dr.
Wirth Ernővel, aki 41 fő tanulóval foglalkozott. Az értékelés elsősorban az érintettek kriminalizációs
veszélyeztetettségére vonatkozott, szerencsére ilyen nem merült fel.

• Az ifjúságvédelmi tevékenység aktív részese volt ebben a tanévben is a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Központjának iskolai szociális munkása, Máté Zsanett is, aki többségében
a pedagógusok javaslatára összesen 16 diákkal tartott 1-2 alkalomra szóló segítő beszélgetést.

Ezek elsődleges okai:

a tanulási visszaesés,

az osztályközösségbe való beilleszkedési nehézség,

kortárs kapcsolati probléma volt, de egy alkalommal a szülő halálának feldolgozásában is közreműködő volt.

A tanév során 4 szülő is felkereste őt, a segítő beszélgetések oka minden esetben a gyermeknevelési kérdésekben való
elakadás, illetve probléma volt.

• Az ifjúságvédelmi jelzőrendszer tekintetében megállapítható, hogy az érintett osztályfőnökök e tárgyban eleget tettek
törvényben előírt kötelezettségeiknek.



Fegyelmi helyzet
Fegyelmi eljárások száma:

• Az I. félévben egy fegyelmi eljárás zajlott le január hónapban. A Házirend súlyos megsértése miatt, a törvényi háttérnek 
megfelelve a fegyelmi bizottság megkezdte munkáját, először egyeztető tárgyalás hívott össze. Ez nem vezetett 
eredményre, így  fegyelmi tárgyalásra került sor 2022. 01.31-én. A fegyelmi bizottság az alábbi döntést hozta meg: kizárás 
az iskolából 3 hónapra felfüggesztve. Szülői fellebbezés nem történt.

• A II. félévben nem történt fegyelmi eljárás.
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Óralátogatások tapasztalatai

• A tanév során a munkaközösség tagjainak óralátogatásait a fenntartói előírásoknak megfelelően 
végeztük. 

• Az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők munkaközösségük tagjainak egy-
egy óráját – előre megtervezett és egyeztetett időpontban – látogatták meg. 

• Az óralátokatásokról jegyzőkönyvek készültek, a tapasztalatokat az érintettek – órát tartó oktató 
és az ellenőrzést végző vezető – egymás között megbeszélték. Az elhangzottakra az oktató 
reflektált.

• Az óralátogatások összefoglalójaként az állapítható meg, hogy a munkaközösség tagjainak nagy 
része hosszú ideje tanító, tapasztalt kolléga. Adminisztrációjuk pontos, többnyire naprakész. A 
tervezett és ténylegesen oktatott tananyag szinkronban van egymással. Különbségek a gyengébb 
képességű osztályok felzárkóztató képzéseinél tapasztalhatók. 

• A diákok teljesítménye az egyes tantárgyak esetében a javasolt mennyiségű jegyekkel megfelelően 
mérhető, értékelhető volt.

• Az óralátogatásokról készített jegyzőkönyveket és egyéb iratokat az igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség-vezetők az igazgató részére határidőben átadták.

• A Fenntartói tanügyi ellenőrzések során két oktatói óralátogatásra került sor a tanév II. félévében.
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Tanulmányi eredmények változásai
Legjobb tanulmányi átlag –
technikum/szakgimnázium

14.K fodrász:4,66

13.K fodrász: 4,51

11.K építészet:3,99

Leggyengébb tanulmányi átlag –
technikum/szakgimnázium

 10.R sport: 3,38

11.R rendészet: 3,42

Legjobb tanulmányi átlag –
szakképző/szakközépiskola

11.C villanyszerelő: 4,01

11.B központifűtés-és gázhálózat 
rendszerszerelő: 3,95

Leggyengébb tanulmányi átlag –
szakképző/szakközépiskola

 10.b hegesztő: 2,51

11.C festő, mázoló, tapétázó: 
2,83



Tantárgyi átlagok alakulása

Leggyengébb közismereti tantárgyi 
átlagok:

• Matematika: 2,63 (félév: 2,61)

• Történelem: 2,83 (félév: 2,93)

• Fizika: 3,01 (félév: 2,62)

Leggyengébb szakmai tantárgyi 
átlagok:

• Fogyóelektródás ívhegesztés: 
2,36

• Gázhegesztés: 2,41

• Szerkezettan-szakrajz és 
technológia: 2,51

• Szilárdságtan: 2,59 (félév: 2,37)
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Kitűnő tanuló: 10 fő

Jeles rendű: 35 fő

Baranyai Máté 10.E magasépítő technikus

Berta Lili Bianka 1/13.K kozmetikus

Csesznek Daniella 5/13.M kozmetikus

Fekete Fanni 2/14.K fodrász

Forintos Viktor 10.E magasépítő technikus

Gulyás Gergő Zoltán 10.R sportedző

Kulcsár Lili 11.K építészet

Németh Zoltán 2/10.B villanyszerelő

Rácz Eszter Virág 12.K építészet

Tarsoly Csenge 1/13.K fodrász
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Májusi-júniusi érettségi vizsgák eredményei
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Szakmai vizsga eredmények 2022
Ssz. Szakma megnevezése

Szakma azonosító 
száma

Vizsgacsop
rt létszáma

Eredmények 
átlaga

1. Közszolgálati ügykezelő 52 345 04 15 3,9

2.
Regeneráló balneoterápiás 

masszőr 51 726 01 19 4,4

3.
Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 34 582 09 8 4,5

4. Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 6 4,2

5. Kozmetikus 54 815 02 10 2,9

6. Asztalos 34 543 02 18 3,3

7. Kozmetikus technikus 5 1012 21 03 10 3,8

8. Asztalos esti 4 0722 08 01 8 4,1

9. Fodrász 5 1012 21 01 8 3,8

10. Villanyszerelő 34 522 04 10 4,5

11. Hegesztő esti 4 0715 10 08 6 4,8

12. Ács 34 582 01 5 4,2

13. Automatikai technikus 54 523 01 9 2,7

14. Magasépítő technikus 54 582 03 8 4,1

15. Villanyszerelő esti 4 0713 04 07 15 4,9

16. Kárpitos esti 4 0723 08 03 4 5,0

17. Villanyszerelő esti 7 0713 04 07 27 4,4

18. Burkoló esti 4 0732 06 03 11 4,0

19. Sportedző-sportszervező esti 5 1014 20 02 20 3,8



Létszám: 217 fő

Átlag: 4,07



Ágazati alapvizsgák eredményei
163 tanuló vett részt az ágazati alapvizsgákon. 

2 fő nem jelent meg, sport-sportszervező ágazatban 6 tanuló bukott meg a gyakorlati vizsgarészből. 

A vizsgák lebonyolítása után munkaközösségi szinten értékelni kell az eredményeket, ahol szükséges, 
módosításokat kell eszközölni.

Ágazat megnevezés
Vizsgacsoprt

létszáma 
Érdemjegyek átalga

Szépészet-fodrász/kozmetikus technikus 27 83%

Építőipar-magasépítő technikus 17 82%

Építőipar-kőműves 10 76%

Építőipar-festő, mázoló, tapétázó 8 78%

Építőipar-ács 9 81%

Sport-Sportedző (labdarúgás, kézilabda) - sportszervező 23 53%

Rendészet és közszolgálat-közszolgálati technikus 12 84%

Fa- és bútoripar-asztalos 17 66%

Elektronika és elektrotechnika-villanyszerelő 14 87%

Elektronika és elektrotechnika-automatikai technikus 16 80%

Gépészet-hegesztő 10 73%



Pályaválasztás, pályaorientációs tevékenység

• Iskolai nyílt napok szervezése 

2021. november 09.

2021. november 23.

• Életpálya építő szakmai nap diákjaink számára

2021. november 23.

• Pályaválasztási tevékenység az általános iskolákban: képzési kínálatunk 
bemutatása az általános iskolai szülői értekezleteken

• Kamarai pályaválasztási rendezvény

• Szakmaszombat

2022. Április 09.



Felnőttoktatás

A felnőttoktatási képzés felelős igazgatóhelyettese: Mézes József

A 2021-22-es tanévre a felnőttoktatás beiskolázást nem az iskola jelenlegi
vezetése alakította ki és végezte, a Centrum szakképzési szakértője
irányította a folyamatot.

A jelentkezők száma és az előző tanévben megkezdett két képzés
résztvevőinek a száma (108 fő).

Hegesztő 6 fő

Villanyszerelő 15 fő

Sportedző-sportszervező 24 fő

Burkoló 16 fő

Villanyszerelő 35 fő

Kárpitos 4 fő

Asztalos 8 fő



Felnőttoktatási tapasztalatok 

• Az 1 évre besűrített képzések nagyon intenzívek (975 óra 9 hónap
alatt, kb. heti 30 óra), ez az oktatóknak és a tanulóknak is sokszor
teljesíthetetlen terhelést jelentett.

Probléma, nehézség megoldására, illetve enyhítésére vonatkozó
intézkedések, javaslatok

• A hegesztő és sportedző képzés kivételével a többi szakmát 18
hónapos oktatási időre állítjuk át, így kisebb terhelés mellett is
belátható időn belül tudnak szakmai vizsgát tenni a tanulók. Ilyen
képzési idő is „csábító „ lehet a szakmát tanulni kívánok és szakma
váltók között. Reményeink szerint többet tudnak részt venni a tanítási
órákon, ha kevesebb alkalom van egy héten.



Oktatók ellenőrzése

• A tanév során a munkaközösség tagjainak óralátogatásait a fenntartói előírásoknak megfelelően 
végeztük. 

• Az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők munkaközösségük tagjainak egy-
egy óráját – előre megtervezett és egyeztetett időpontban – látogatták meg. 

• Az óralátokatásokról jegyzőkönyvek készültek, a tapasztalatokat az érintettek – órát tartó oktató 
és az ellenőrzést végző vezető – egymás között megbeszélték. Az elhangzottakra az oktató 
reflektált.

• Az óralátogatások összefoglalójaként az állapítható meg, hogy a munkaközösség tagjainak nagy 
része hosszú ideje tanító, tapasztalt kolléga. Adminisztrációjuk pontos, többnyire naprakész. A 
tervezett és ténylegesen oktatott tananyag szinkronban van egymással. Különbségek a gyengébb 
képességű osztályok felzárkóztató képzéseinél tapasztalhatók. 

• A diákok teljesítménye az egyes tantárgyak esetében a javasolt mennyiségű jegyekkel megfelelően 
mérhető, értékelhető volt.

• Az óralátogatásokról készített jegyzőkönyveket és egyéb iratokat az igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség-vezetők az igazgató részére határidőben átadták.

• A Fenntartói tanügyi ellenőrzések során két oktatói óralátogatásra került sor a tanév II. félévében.



Versenyeredmények
A Cifra palota országos sminkverseny

• Kiss Virág -fantázia smink kategóriában I. helyezés

A kiskunhalasi országos Online Sminkverseny

Felkészítő oktató: Molnár Katalin



Versenyeredmények

Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye

• Vörös Dominika Kata - országos 15. helyezés 

Felkészítő oktató: Molnár Katalin

• Molnár Éva Ilona – országos 22. helyezés

Felkészítő oktató: Szalai István

• Rácz Eszter Virág – országos 24. helyezés 

Felkészítő oktató: Hajdúné Medgyesi Andrea



Versenyeredmények

Szakmai Kiváló Tanulója Verseny

Jakab Márton központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő diákunk 
országos IV. helyezés 

Felkészítő oktató: Kerékgyártó Barnabás

A Veszprém Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 

ÉV TANULÓJA díjazottja: Papp Márton



Versenyeredmények

Diákolimpia országos eredmények
• Strandkézilabda V-VI. korcsoportos fiú csapatunk V. helyezett 
Felkészítő testnevelő: Bereczki Katalin

• Lány labdarúgás V. - VI. korcsoportos csapatunk IV. helyezett
Felkészítő testnevelő: Farkas Katalin

• Bokrossy Balázs IV. Korcsoportban 50 m hátúszásban és 50 m gyors 
úszásban az V. helyen végzett 

• Barabás Imre Dávid 200 m mellúszásban III. helyezést, 200m vegyes 
úszásban V. helyezést ért el



Tanári kitüntetések

• Az Év testnevelő tanára: Bereczki Katalin 

• A Veszprém Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Év Oktatója díját 
kapta: Kerékgyártó Barnabás

• Veszprémi Hátrányos helyzetű Fiatalokért Egyesület a fiatalok 
támogatásáért Carlos díját kapta: Hajdúné Medgyesi Andrea



2021-2022. tanév során 
megvalósult programok

Tanórán kívüli tevékenységek



Szeptember



Október



November-December



December



Január-Február



Március



Április



Május-Június



Köszönöm az éves 
oktató-nevelői munkát!


