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Ismét rendkívüli tanévet zárunk

Olyan kihívások leküzdésével, melyből alaphelyzetben egy is sok lenne.
 Átállás a Szakképzés 4.0 szellemében:
• új Szkt, és új Szkr.
• új Szakmai Programmal elindult 9. évfolyamon felmenőben az új technikus 

és szakképző évfolyam.
 A VSZC szervezeti átalakulása nyomán változott a korábbi nem pedagógus 

állomány helyzete.
 Covid-helyzet
• 2020. nov. 11-től 2021. máj. 10-ig a szorgalmi időszak digitális 

munkarendben történt.
• Ebben a helyzetben is sikeresen iskoláztunk be, megszerveztük az első 

ágazati alapvizsgákat, az érettségi és a szakmai vizsgákat, a nyári 
gyakorlatot, a 9. szakképző évfolyamon a tanulói munkaszerződéseket.

• Érvényes és eredményes tanévet zárunk.
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Személyi feltételek 2021.06.15.

 Betöltött oktatói álláshely: 52 fő 
(2020-ban 56 fő)
 Vezető: 5 fő (2020-ban 6 fő)
 Részmunkaidős: 1 fő
 Óraadó: 18 fő
(2020-ban: 17 fő)
• Az iskola állományából távozott: 1+1 fő (2020-ben: 16 

fő)
• Továbbtanult: 1 fő  (2020-ben 1 fő)
• Tartósan távol: 2 fő (Sz.Zs., T-né K.L. – GYES)
• A szakos ellátottság a tanév egészében teljes volt.
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Iskolánk ügyviteli dolgozói

• Igazgatói kabinet (3 fő)

• Gondnok (1 fő)

• Tanműhelyi műszaki vezető (1 fő)

• Karbantartó (2 fő)

• Portás (4 fő)

• Takarító (5 fő)

Összesen: 16 fő (az oktatói állomány 30 %-a)
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Az iskola dolgozóinak megoszlása
2021.06.15.
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Tanulói létszám 2021.06.15. 

• Technikum / Szakgimnázium: 318 fő

(270 fő 2020-ban)

• Szakközépiskola: 169 fő

(162 fő 2020-ban)

• Érettségire épülő szakképzés: 65 fő

(64 fő 2020-ban)

• Nappalis tanuló összesen: 552 fő 

(496 fő 2020-ban)
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A tanulói létszám megoszlása
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Minimális tanulói fluktuáció a tanév 
folyamán:

• Tanév közben 
kimaradt: 10 fő (2020-
ban 17 fő)

• Tanév közben 
beiratkozott: 0 fő 
(2020-ban 2 fő)
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Javuló tanulmányi átlag a 
technikumban:

• Technikumi / szakgimnáziumi átlag:

3,64  (3,44 – 2020-ban)

• Szakképzős / Szakközépiskolai átlag:

3,27 (3,32 – 2020-ban)
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Javuló tanulmányi átlag a 
technikumban:
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Továbbra is folyamatosan javuló 
tanulmányi eredmények 

• Kitűnő: 9 fő (2 fő 2020-ban)

• Jeles: 41 fő (32 fő 2020-ban)

• Jó: 234 fő (191 fő 2020-ban)

• Közepes: 229 fő (223 fő 2020-ban)

• Elégséges: 14 fő (20 fő 2020-ban)

• Elégtelen: 25 fő (28 fő 2020-ban)
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Az elégtelenek száma évfolyamonként:

• 9. szakképző: 5 fő (6 fő 2020-ban)
• 10. szakképző: 5 fő (1 fő 2020-ban)
• 11. szakképző: 2 fő (2 fő 2020-ban)
• 9. technikus: 2 fő (5 fő 2020-ban)
• 10. technikus: 0 fő (7 fő 2020-ban)
• 11. technikus: 7 fő (4 fő 2020-ban)
• 12. technikus: 3 fő (2 fő 2020-ban)
• 13. technikus: 1 fő (1 fő 2020-ban)
• 14. technikus: 0 fő (0 fő 2020-ban)
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Az elégtelenek száma évfolyamonként 
egyszámjegyű, összesen: 25 fő 
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Az ún. buktató tantárgyakból sincs sok elégtelen

• Szakmai: 20 fő elégtelen

(27 fő 2020-ban)

• Matematika: 14 fő elégtelen

(12 fő 2020-ban)

• Történelem: 6 fő elégtelen

(10 fő 2020-ban)
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A tanulói hiányzások alakulása

• Igazolt mulasztások technikum: 44,9 ó/fő (54 ó/fő – 2020)
• Igazolatlan mulasztások technikum: 1,28 ó/fő (1,12 ó/fő –

2020)

• Igazolt mulasztások szakképző: 45,83 ó/fő (47 ó/fő – 2020)
• Igazolatlan mulasztások szakképző: 4,79 ó/fő (2,19 ó/fő -

2020)

• Iskolai igazolt mulasztások: 45,19 ó/fő (103 ó/fő 2019-ben)
• Iskolai igazolatlan mulasztások: 2,35 ó/fő (3 ó/fő) 2019-ben)
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Osztályok sorrendje tanulmányi átlag alapján

• Átlag alatt: 2,7-3,1: 9c, 10a

• Átlag felett: 4,1-4,3: 13k, 14k, 13m
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Tantárgyi átlagok - szakképző

• Magyarból a 10.c osztály volt a legjobb (3,6) és a 
9. c osztály a leggyengébb (2.65)

• Németből a 10.a osztály volt a legjobb (4,13) és a 
11. c osztály a leggyengébb (2.0)

• Angolból a 11.a osztály volt a legjobb (3,77) és a 
10. b osztály a leggyengébb (2.43)

• Matematikából a 11.b osztály volt a legjobb (3,8) 
és a 9. c osztály a leggyengébb (2.06)

• Szakmai tantárgyból a 11.c osztály volt a legjobb 
(4,35) és a 9.c osztály a leggyengébb (2,88)
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Tantárgyi átlagok - technikum

• Magyarból a 9. k osztály volt a legjobb (3,9) és a 
9. r osztály a leggyengébb (2.95)

• Németből a 9. k osztály volt a legjobb (3,83) és a 
12. e osztály a leggyengébb (2.2)

• Angolból a 9. e osztály volt a legjobb (4,35) és a 
11. e osztály a leggyengébb (2.73)

• Matematikából a 9. e osztály volt a legjobb (3,48) 
és a 12. k osztály a leggyengébb (2.41)

• Szakmai tantárgyból a 9. k osztály volt a legjobb 
(4,76) és a 12. r osztály a leggyengébb (3.23)
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Szakmai vizsgák eredményei

• 11 féle képzésben 115 vizsgára jelentkezőből 
112 megjelent és 111 fő tett sikeres szakmai 
vizsgát 4,0 átlaggal.

• Min.: asztalos (3,3)

• Max.: központifűtés és gáz.hál. r.szer (5,0)
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Érettségi vizsgák eredményei

• 12.r: 32 főből 29 fő kapott bizonyítványt (3 fő az érettségin 
megbukott). Átlag: 3,08 

(21 fő, 3,27 – 2020-ban)

• 12.e: 25 főből 22 fő kapott bizonyítványt (2 fő év végi bukás miatt 
előrehozott vizsgát tett, 1 fő az érettségin megbukott). Átlag: 3,27

• 12.k: 20 főből mindenki kapott bizonyítványt. Átlag: 2,97
(15 fő, 3,1 – 2020-ban)

• Kérem, hogy a vizsgáztatás tapasztalatai munkaközösségi értekezlet 
keretében kerüljön kiértékelésre, történjen meg a tanulságok 
levonása, a reflexió és a visszacsatolás!
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Ágazati alapvizsgák eredményei

Szakképesítés Sikeres vizsgát tett (fő) Átlag eredmény (%)

Hegesztő (esti) 7 fő 87%

Asztalos (esti) 6 fő 91%

Fodrász (nappali) 8 fő 81%

Kozmetikus technikus 10 fő 85%

Hegesztő (esti keresztfélév) 5 fő 88%

Vill.szer. (esti keresztfélév) 14 fő 93%

Vill.szer. (nappali) 12 fő 81%

Hegesztő (nappali) 9 fő 70%

Asztalos (nappali) 12 fő 59%

Ács (nappali) 7 fő 61%

Festő (nappali) 7 fő 59%
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Fegyelmi helyzet:

A szakgimnáziumban:

• Szaktanári: 0 (149)

• Osztályfőnöki: 0 (63)

• Igazgatói: 0 (7)

A szakközépiskolában:

• Szaktanári: 0 (74)

• Osztályfőnöki: 0 (49)

• Igazgatói: 0 (5)

Fegyelmi tárgyalás ebben a tanévben sem volt.
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Gyermek- és ifjúságvédelem

• Támogató szakemberként az iskolában elérhető iskolapszichológus Dr. 
Wirth Ernő, aki egyben gyógypedagógusként is tart fejlesztő órákat és 
Máté Zsanett iskolai szociális munkás. Az iskolarendőri státusz megszűnt 
az intézményben.

• A tanévkezdést követően több pedagógussal egyeztetésre került többféle 
csoportfoglalkozás lebonyolítása (pl. önismereti-csapatépítő foglalkozás, 
bullying, párkapcsolati csoport, szociometria), ami aztán az elrendelt 
digitális oktatás miatt nem valósult meg. 

• 17 tanuló esetében jeleztek a pedagógusok problémát/elakadást az online 
oktatásban való lemaradás miatt. Ezeknél az eseteknél telefonos 
kapcsolattartás valósult meg a szülővel, ill. adott esetben a diákkal is. 

• 1 nevelőotthonos diák esetében vettük fel a kapcsolatot az illetékes 
szakemberekkel, ill. a diákkal, itt szintén az tanulásban való lemaradás/ 
motiváció hiánya volt a fő probléma.

• A tanév folyamán 47 SNI é 2 BTM tanuló részesült egyéni fejlesztésben.
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Gyermek- és ifjúságvédelem

• 1 osztályban valósult meg szociometriai vizsgálat.
• A karácsonyi ünnepeket megelőzően, egy osztály (Péringer 

Csilla osztálya) gyűjtött rászorult családnak adományt.
• 1 tanuló esetében valósult meg rendszeres kapcsolattartás 

az osztályfőnök, a szülő, ill. a diák bevonásával. Ebben az 
esetben családi okok álltak a tanulásromlás miatt. 

• 2 diák esetében valósult meg esetmegbeszélés az érintett 
pedagógus részvételével. Itt életvezetési problémák, 
oktatásban való kudarcok, magánéleti problémák álltak a 
háttérben. 

• Az esetek megoldásába bevontuk az osztályfőnököt, és az 
illetékes gyermekjóléti szolgálatot is.

24



Ösztönző ösztöndíjak

A 2020/2021. tanévben 13 osztály 277 tanulója részesült 
ösztöndíjban.

Induló évfolyamok:
- 9. szakképző évf.: 58 fő
- 9. technikus évf.: 100 fő
- 13. technikus évf.: 16 fő

Kifutó évfolyamok:
- 10 szakközépiskola: 49 fő
- 11 szakközépiskola: 54 fő
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Ösztönző ösztöndíjak

A tanév során összesen 41 844 600 Ft került kifizetésre ösztöndíjként

Induló évfolyamok:
- 9. szakképző évf.: 11 205 600 Ft
- 9. technikus évf.: 9 563 400 Ft
- 13. technikus évf.: 2 793 600 Ft

Kifutó évfolyamok:
- 10 szakközépiskola: 8 612 000 Ft
- 11 szakközépiskola: 9 670 000 Ft

Az Szabóky ösztöndíjban részesülő tanulók közül az első félévben 6 tanuló, a 
második félévben 18 tanuló nem érte el a 2,51 tanulmányi átlagot, így nekik 
felzárkóztató foglalkozásra kellett járni heti 2 órában.
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Az óralátogatások tapasztalatai

• A tervezett óralátogatások a pandémiás helyzet ellenére is 
megvalósultak, zömében online.

• A tantermen kívüli digitális oktatásunkban használt felületek: 
eKréta DKT, Discord, Google Classroom

• Járványügyi Intézkedési tervünkben min. heti 1 óra/tantárgy 
online magyarázattal megtámogatott (discord) óra 
megtartása szerepelt az osztályok/csoportok számára.

• A gyakorlatban az elméleti tanórák kb. fele kerül a discordon
megtartásra, ami pont megfelelő mértékűnek bizonyult.

• Az online oktatás során az adminisztráció kifogástalan volt: 
órák pontos bejegyzése, házi feladat kiadása, kellő számú 
érdemjegy, sokrétű számonkérés.

• Ugyanakkor elmondható, hogy legjobban szervezett digitális 
oktatás sem pótolja a jelenléti oktatást.
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Az óralátogatások tapasztalatai

• Jobbak voltak a távoktatás lehetőségei, és a résztvevők 
felkészültsége, mint 2020. tavaszán.

• 2021. márc. 5-ig lehetőség volt a gyakorlati foglalkozások 
megtartására, ami nagy segítséget jelentett.

• Az ismeretek ellenőrzése, tárgyilagos megítélése digitális 
munkarendben nehéz volt.

• A tanulók bizonyos csoportjai alul motiváltak erre az 
oktatási formára is.

• A tanárok, és a diákok is fejlődtek a digitális oktatás terén.
• A Kollégák számos és változatos módszerekkel igyekeztek 

segíteni a megértést: ppt, projekt, video, magyarázat, 
oktatási segédanyagok, feleltetés, kiscsoportos 
foglalkozások, tanulók munkáltatása.
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A digitális oktatás tapasztalatai

 Ami nem változott:
• kvázi 0 – 24 rendelkezésre állás, elérés és elérhetőség: összefolyt a 

munkaidő, a szabadidő és a pihenőidő
• A tanulók bizonyos csoportjai alul motiváltak erre az oktatási formára is.
• Az ismeretek ellenőrzése, tárgyilagos megítélése még mindig kétséges.
• tanári és tanulói digitális kompetenciák fejlődése
• önálló munkára, szakmai (internetes) kutatásra lehet ösztönözni a tanulókat
• önálló jegyzet (vázlat) készítésre lehet tanítani
• a közösség szerepe felértékelődött
• gyakorlattá vált a projektfeladat, a tanulói portfólió készítés
• az azonnali reagálás napi gyakorlattá vált,
• segédeszközök használatát nem tiltani kell, hanem építeni rá
• szociális tanulás, kooperáció, egymás segítése.
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Versenyeredmények

• Matuszek Csenge 12.r osztályos rendészeti szakgimnáziumi tanuló 
az ÁSZÉV rendészeti ismeretek országos versenyén 4. helyezést ért 
el.

• Csesznek Daniella 12.k osztályos szépész szakgimnáziumi tanuló az 
ÁSZÉV kozmetikai ismeretek országos versenyén 5. helyezést ért el.

• Nagy Martin Olivér 12.e osztályos sport szakgimnáziumi tanuló az 
ÁSZÉV sport ismeretek országos versenyén 16. helyezést ért el.

• Szatmári Bence 12.e osztályos sport szakgimnáziumi tanuló az 
ÁSZÉV sport ismeretek országos versenyén 17. helyezést ért el.

• Szatmári Sándor 12.e osztályos sport szakgimnáziumi tanuló az 
ÁSZÉV sport ismeretek országos versenyén 18. helyezést ért el.
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Versenyeredmények

Az Országos Kozmetikus Diákolimpián
• 3. helyezést ért el: Endrész Anna, Miczák Laura és Pálfy Szilvia
• 4. helyezett lett Maxim Anita, Poller Boglárka és Vér Nikolett 14.K osztályos 

tanulók.
Országos online kozmetikus versenyen 
alkalmi smink kategóriában: 
• Kiss Virág (11.K) I. helyezést,
• Nagy Vanessza (12.K) III. helyezést ért el;
fantázia smink kategóriában: 
• Csesznek Daniella (12.K) I. helyezést,
• Piros Laura (12.K) II. helyezést ért el.
SZAKE I. helyezés - országos irodalmi pályázat - Bauxberger Mariann 13.m
A Kenguru matematika verseny megyei fordulóján 1. helyezést ért el 
Mesterházi Benjámin (11.k) , 2. helyezést ért el Rácz Eszter (11.k), 3. helyezést 
ért el Komár Mihály (11.k)
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„Nagy vagy” (tv2 országos V. hely), 
és miniszteri kitüntetés átadása 

Krausz Attilának



A digitális oktatás tapasztalatai, 
eredményei

• A tanulók rájöttek, hogy az okostelefon és a digitális világ tanulásra is jó.
• A digitálisan kiadott feladatok / számonkérések / beszámolási formák bevált része 

maradhat.
• Szabadabb tanulói időgazdálkodás (sajnos a bioritmus felborulásának veszélyével).
• Digitális tananyagok megosztása, digitális fórumok létrejötte.
• Órakereten kívüli, on-line konzultációs lehetőségek (nyilván itt jövőben határokat 

kell szabni, tiszteletben tartva a pihebőidőt, a munkaszüneti és ünnepnapokat)
• A szülők jobban bekapcsolódtak
• A munka maximálisan dokumentálható (azonnali és bővebb tanári reflexió)
• Önképzés, önálló feldolgozások nagyobb teret kaptak.
• A szövegszerkesztés, a netiket, az etikus forráshasználat fejlesztendő.
• kiscsoportos on-line videokonferenciák lehetősége, videofelvételek beküldése, 

távfeleltetési ill. konzultációs lehetőség
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A digitális oktatás tapasztalatai, 
eredményei

• A digitális közegben nincs órai fegyelmezési probléma
• Jó segédanyagokat lehet használni (fűszer)
• Vannak diákok, akiknek ez jobban megy: jobban tanulásra bírhatók, jobban 

szeretnek ezen környezetben tanulni, könnyebben szerezhetnek jobb jegyet.
• A jövőben on-line házi feladat kiadás
• Kreatívabb, önálló feladatok adása, egyéni vélemények kidomborításának 

lehetősége
• Oktatóvideók készítése, megosztása
• A tanulókat fel kell készíteni a távoktatásra.
• Intenzívebb munkaközösségi megbeszélések, egyeztetések, tudásmegosztás, 

tapasztalatcsere, műhelymunka.
• A digitális átállás tanulóink max. 5 %-nál okozott problémát, nem elsősorban 

technikai, hanem motivációs okokból.
• A belépő osztályoknál ki kell alakítani az on-line kommunikációs csatornákat!
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Beszámoló a Tanműhely munkájáról
(Kis László igh., gyakorlati oktatásvezető)

Oktatók:

• Gyakorlati oktatásért felelős igh. 1 fő

• Szakoktató 6 fő
– ebből részmunkaidős 1 fő

Centrumos dolgozók:

• Műszaki vezető                       1 fő

• Gépkocsivezető-anyagbeszerző 1 fő

• Takarító (fél állású) 1 fő
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Tanműhely

• A gyakorlati oktatást a Tanműhelyben teljesítő 
tanulók száma:

• 2020.10.01-jén: 161 fő

• 2021.06.15-én: 180 fő

• A növekmény oka a keresztfélévben elindult 
esti hegesztő és villanyszerelő képzés.
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A tanév főbb eseményei a 
Tanműhelyben

• 9. évfolyamos tanulók bevezetése a gyakorlati munka világába.
• A tanulók felszerelése méret szerinti munkaruhával, szerszámokkal.
• Ács műhely átköltöztetése, kiürítése; tantermek kiürítése, átadása;
• a Jendrassik-Venesz tanműhely egy részének átköltöztetése, gyakorlati 

foglalkozások feltételeinek lebonyolítása.
• Munkavédelmi oktatás szakmánként minden hónap első munkanapján.
• A gyakorlati oktatás tanterv szerinti lebonyolítása; melyet kiegészítettünk a 

szakmához kapcsolódó tevékenységekkel, ami a tanműhely és az iskola 
rendjének további alakítására irányult.    

• Digitális oktatás megvalósítása 2021. március 08-tól május 10-ig.
• Szakmai gyakorlati vizsgák megszervezése 2021. május hónapban
• Ágazati alapvizsgák megszervezése: 2020. nov. 17, 19.,  2021. június 17-18.
• A nyári gyakorlat lebonyolítása a felnőttoktatásban résztvevőknek 2021. 

június 16-25-ig
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2020. nov. 17. az első ágazati 
alapvizsga iskolánkban
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Tanműhelyi gyakorlati foglalkozások

• A gyakorlati foglalkozás 2021. 03. 05–ig a koronavírus járvány idején 
is folyhattak - a biztonsági és járványügyi előírások betartása mellett 
- a tanműhelyben.

• A járvány idején a tanulói hiányzások mértéke elhanyagolható, a 
tanulók a gyakorlati foglalkozásokon megjelentek. A hiányzások oka 
kis százalékban köthető a koronavírus járványhoz. 

• Alapvetően a foglalkozások a tanmenet szerint folytak. A hozzá 
szükséges anyag és eszköz biztosított volt.

• A tanulók az első félévben lassan haladnak a gyakorlati fogások 
elsajátításában, mert döntő többségük számára minden művelet új. 
Munkához való hozzáállásuk tanulónként eltérő, az előző évekhez 
képest jobb.

• A szakoktatók mindent megtettek, hogy a tanulók 
tapasztalatlansága és néha ügyetlensége mellett is eredményesen 
oktassák a szakmát.
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Tanműhelyi gyakorlati foglalkozások

• A foglakozások reggelenként családias bevezető foglakozással 
kezdődnek, majd indul a tervezett munka.

• 9. évfolyamon az elmélet igényes szakmai órák megtartása a nap 
elején történik, ezt a tényleges gyakorlati foglalkozás követi.

• A napot a takarítás és a napi tevékenység értékelése zárja le.
• Több műhelyteremben (a raktár kiürítése miatt) megtörtént az 

anyagok átválogatása, műhelyekbe elhelyezése.
• 9. évfolyamon gyakorlati és elméleti ágazati szakmai oktatás egy 

helyen történik. Ez jó lehetőséget biztosít az elméleti oktatás 
szemléltetésére.

• Az oktatás 2021. március 08-tól május 10-ig digitális formában 
valósul meg. A tényleges gyakorlati foglalkozások háttérbe 
szorultak, ezzel szemben az elmélet igényes gyakorlat oktatása 
előtérbe kerül a digitális felületeken.
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Kapcsolattartás a külső képzőhelyekkel

• Munkáltatói értekezletet tartottunk 2020. október 6-
án. 

• Számos munkáltató megjelent, ahol információt és 
segítséget kaptak az új szakképzési törvénnyel 
kapcsolatos fontos változásokról, szakképzéssel 
kapcsolatos tudnivalók elérési lehetőségéről. 

• Látogatások keretében személyesen mértük fel a 
képzőhelyek szándékait az új szakképzési rendszerben 
tanulók foglalkoztatásával kapcsolatban. 

• A megkeresett 39 gyakorlati képzőhelyből 25 vállalt 
továbbra is az új szakképzési rendszerben gyakorlati 
oktatási feladatokat.
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Fegyelmi helyzet a Tanműhelyben

• A tanév során fegyelmi probléma nem merült 
fel a tanműhely területén. 

• A tanulók nyugodtak, fegyelmezettek, deviáns 
magatartást nem tapasztaltunk. 
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Szakmai bemutatók

• Ebben a tanévben a koronavírus járvány szigorú 
előírásai miatt a cégek által tervezett szakmai 
bemutatók többsége elmaradt. 

• Mapei cég tartott az építős tanulóknak szigetelő 
anyagokról és alkalmazásukról bemutatót.

• Az új szakmai tartalmak megismerése érdekében, 
szakmai kirándulások keretében látogattunk meg 
cégeket (Bramac, Jost, Balaton Bútorgyár stb.), 
Tűzépeket és építkezéseket.
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Beszerzések

• A tanévben az ágazati oktatáshoz, valamint a 
vizsgák (szakmai és ágazati) megszervezéséhez 
szükséges hiányzó kéziszerszámok, eszközök, 
anyagok beszerzése történt meg.

• 2021. január hónapban 11 gyalupad érkezett 
meg, mely az ács tanulók gyakorlati képzését 
szolgálja.
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BESZÁMOLÓ 
A KOLLÉGIUM MUNKÁJÁRÓL

2020/21. tanév

Készítette: Ladányi Tamás 
kollégiumvezető



Személyi feltételek

• Létszám: 58 fő

• Kihasználtság az év folyamán: 95% (a járványügyi előírások miatt a 
férőhelyek 5%-át szabadon kellett hagyni)

• Hibrid üzemeltetés: távoktatás alatt is az egész hetes napi 24 órás nyitva 
tartás megszervezése – (kivéve március 9 – április 19. időszakot)



Tárgyi feltételek
• A GINOP -6.2.3.17 pályázat fenntartási időszaka: a megvalósult fejlesztések 

használata, birtokba vétele, oktatásba történő bevonása.



A nevelési és oktatási munka eredményessége
Kollégiumi tanulmányi átlageredmény: 3,51
Iskolai átlageredmény: 3,46

Szakképző kollégiumi tanulmányi átlageredménye: 3,46
Szakképző iskolai tanulmányi átlageredménye: 3,37

Technikum kollégiumi átlageredménye: 3,54
Technikum iskolai átlageredménye: 3,51

Bukások száma/aránya kollégiumi szinten: 2/57 3,5 %
Bukások aránya iskolai szinten: 23/435 5,3%

Igazolt mulasztások száma kollégiumi szinten: (1727) 30,3/ fő
Igazolt mulasztások száma iskolai szinten: (20536) 47,2 / fő

Igazolatlan mulasztások aránya a kollégiumban: (111/57) 1,95 / fő
Igazolatlan mulasztások aránya iskolai szinten: (1212/ 435) 2,79 / fő

A kollégiumi eredmények mind tanulmányi, mind 
fegyelmi tekintetben jobbak az iskolaiaknál, ami a 
nevelőtanári munka hatékonyságát mutatja.

*Az iskolai adatokkal történt összehasonlításban azokkal az osztályokkal számoltunk, 
amelyekben a kollégistáink tanulnak.



A nevelési és oktatási munka eredményessége
1. csoport 2. csoport 3. csoport

Nevelőtanári 

dicséret

2 4 5 összesen 12

Koll. vezetői 

dicséret

0 0 0 összesen 0

Nevelőtanári 

figyelmeztetés

1 2 1 összesen 3

Nevelőtanári 

intés

0 0 0 összesen 0

Koll. vezetői 

figyelmeztetés

0 0 0 összesen 0

Koll. vezetői 

intés

0 0 0 összesen 0

összesen 15



A tanév eseményei

Húsvéti ajándékok készítése (György Anita)



A tanév eseményei

Táncsics Egészségnap 2021.06.1-jén 
GINOP 6.2.3-17 után követése 

• Pingpong verseny

• Fekve nyomó verseny



A tanév eseményei

Anyák napi ajándékok 
készítése (György Anita)



A tanév eseményei

Napfogyatkozás távcsöves megfigyelése: kollégistáknak és iskolai 
tanulóknak is (Ladányi Tamás)



Az éves munkatervben vállaltak 
teljesülése:

• Az új szakképzési törvény és elkészült Szakmai Programunk alapján sikeres 
évet zárt az új 9. technikus és szakképzős évfolyam.

• A projektoktatás irányába nem csak a jogszabály, hanem a digitális 
munkarend okán is fontos volt, hogy elinduljunk.

• 24 külső gyakorlati partner segítségének köszönhetően 2021. szept-ben
meg fog oldódni a 9. szakképző évfolyam tanulóinak duális képzése tanulói 
munkaszerződéssel.

• A közösségépítő programok közül sajnos csak a szept-i Bakony-túra tudott 
megvalósulni.

• Teljesen megújultak az A épület folyosói (burkolás, festés). A tantermek új 
ajtókat és új számozást kaptak.

• Teljes iskolai wifi lefedettség kiépítése.
• Új burkolatot kaptak a tornacsarnok belső oszlopai.
• A festő szakmai vizsgáknak köszönhetően teljesen megújult: az A/9, B/4, 

B/5, B/6 tanterem.
• Valamennyi diákunk nyári gyakorlata biztosított.
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Régi folyosó – új folyosó
nagyvolumenű építkezések az „A” épületben: folyosók, lépcsőház 
burkolása, festése, teremfestések, ajtócserék, iskolai wifi kiépítése
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Ígéretes trendek

• Iskolánk megítélése egyre 
jobb.

• Egyre több és jobb jelentkező, 
majd tanuló.

• Teljes szakos ellátottság.
• Javuló tanulmányi 

eredmények.
• Javuló fegyelmi helyzet.
• Színvonalas iskolai ünnepségek 

és rendezvények.
• Versenyeredmények
• Folyamatos karbantartás, 

felújítás.
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Köszönöm a 2020/21. tanévben végzett 
munkát!
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