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1. Személyi állomány változása
Az intézménynél 2016. szeptember 1-jei állapot szerint, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott dolgozók létszáma: 190 fő volt, az alábbi megoszlásban: 100 fő pedagógus, 14
fő nevelő oktató munkát közvetlenül segítő, 76 fő technikai dolgozó.
A teljes időszakban megszűnt: 4 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatott (2016. 11. 15,
2016. 11. 29, 2017. 01. 31, 2017. 01. 31.), 5 fő takarító munkakörben foglalkoztatott (2016.
10. 03, 2016. 11. 01, 2017. 01. 31, 2017. 02. 28, 2017. 05. 09.), 1 fő ügyintéző munkakörben
foglalkoztatott (2016. 09. 30.), 3 fő udvaros munkakörben foglalkoztatott (2016. 11. 15, 2017.
01. 12, 2017. 01. 31.), illetve 1 fő konyhai kisegítő munkakörben foglalkoztatott (2016. 12.
31.) közalkalmazott jogviszonya. Összesen: 14 fő
A teljes időszakban kinevezett közalkalmazottak: 4 fő pedagógus (2016. 10. 03, 2016. 11. 01,
2016. 11. 21, 2017. 04. 01.), 6 fő takarító (2016. 09. 01, 2016. 09. 01, 2017. 02. 13, 2017. 02.
13, 2017. 05. 08, 2017. 05. 15.), 1 fő bér– és munkaügyi ügyintéző (2016. 09. 01.), 1 fő
műszaki vezető (2016. 10. 17.), 1 fő felnőttképzési ügyintéző (2016. 11. 15.) munkakörre.
Összesen: 13 fő
2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig terjedő időszakban 3 fő, 2017. 04. 01-től további 1
fő pedagógus munkakörben dolgozó, illetve a teljes időszakban 3 fő technikai munkakörben
dolgozó részmunkaidőben dolgozott.
2017. június 15-ei állapot szerint, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók
létszáma: 189 fő volt, az alábbi megoszlásban: 100 fő pedagógus, 14 fő nevelő oktató munkát
közvetlenül segítő, 75 fő technikai dolgozó.
2016/17-es tanévben 6 pedagógusunk minősítésére került sor, ebből 1 fő Pedagógus I., 5 fő
pedagógus II. minősítési fokozatba lépett.
2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig az intézménynél 45 fő megbízási jogviszony
keretében látott el óraadói feladatokat, ebből a létszámból 3 fő nyugdíjas pedagógus.
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2. Tanév általános értékelése
A GYSZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiumában a tanévet 2016.
szeptember 1-én 55 osztály kezdte meg. Az 55 osztályból 19 szakközépiskolai képzésben, 20
szakgimnáziumi képzésben, 1 szakiskolai és 15 Szakképzési Hídprogramban (HÍD
programban) részesülő osztály vett részt. A tanév folyamán az osztályok száma nem változott.
Tanulói összlétszám szeptember 1-én 917 fő, október 1-én 896 fő, január 20-án 849 fő, tanév
végén 772 fő volt.
2016. október 1-én a tanulók létszáma szakközépiskolában 340 fő, szakgimnáziumban 435 fő,
szakiskolában 5 fő és HÍD programban 137 fő volt. 2017. június 15-én szakközépiskolában
274 fő, szakgimnáziumban 334 fő, szakiskolában 5 fő, Szakképzési HÍD programban 132 fő
tanult. Lemorzsolódás 145 fő. A lemorzsolódások okai: lakóhelyváltás, munkahellyel való
sikertelen összeegyeztetés, valamint sikertelen javító érettségi vizsgák. Legmagasabb
létszámú osztály intézményi szinten a 3/15. D (ápoló, mentőápoló) 41 fővel, legalacsonyabb
létszámú a 9/E osztály 5 fős létszámmal.
Félév végén a tantárgyi bukások száma intézményi szinten 450 volt. Ez a tanév végére 84-re
csökkent. A tantárgyi bukások több mint felét a kilencedikes szakközépiskolai osztályok
produkálták.
Tanév elején és félévkor iskolánk tanulói közül szakgimnáziumban 27 tanuló,
szakközépiskolában 69 tanuló szakiskolában 5 tanuló, HÍD programban 26 tanuló volt sajátos
nevelési igényű. Tanév végére szakgimnáziumban 25 főre, szakközépiskolában 45 főre,
szakiskolában 5 főre, HÍD programban 21 főre csökkent a létszámuk.
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdött szakgimnáziumban 15 tanuló,
szakközépiskolában 27 tanuló, HÍD programban 8 tanuló. Létszámuk június 15-én a
szakgimnáziumi képzésen 12, szakközépiskolában 19, HÍD programban 6 fő volt.
A hátrányos helyzetű tanulók létszáma október 1-én szakgimnáziumban 7 fő és a
szakközépiskolában 35 fő volt. Június 15-én szakgimnáziumban 6 fő, szakközépiskolában 17
fő. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló szakgimnáziumban 21 fő, szakközépiskolában
33 fő és szakiskolában 2 fő volt. Tanév végére a szakgimnáziumban létszámuk 9 főre,
szakközépiskolában 26 főre szakiskolában 5 főre változott. A fejlesztő foglalkozások
harmadik éve működnek 25% gyógypedagógus, 75% többségi pedagógus (szaktanárok) által
ellátott rendszer szerint. A SNI és BTMN tanulók közel 70%-nak van valamilyen tantárgyi
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vagy valamilyen tantárgyrész felmentése, így a tanulók fejlesztő óráról való távolmaradása az
idei tanévben az előzőekhez képest kevesebb volt. A foglalkozásokon az elmúlt évek
eszközfejlesztésének köszönhetően a tanulók számára tablet áll rendelkezésre, mely
hatékonyabbá teszi az ott folyó nevelő-oktató munkát. Fegyelmi eljárást az iskola 13 esetben
folytatott le magatartási problémák, házirend súlyos megszegése és tiszteletlen magatartás
miatt. A fegyelmi eljárások száma az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat.
2.1. Szakközépiskolai osztályok és eredményeik a számok tükrében:
A szakközépiskolai osztályok félévi tanulmányi átlaga 3,11 (közepes), év végi átlaga 3,24
(közepes). Legmagasabb átlagot a 11. G osztály (3,99), a leggyengébb átlagot (2,53) a
Ksz/13. A osztály érte el. Eredményeiket tekintve nagyon szépen teljesítették a félévet a
végzős szakközépiskolai osztályok. Tanulmányi átlaguk jó vagy közel jó lett. Ez az eredmény
év végére sem változott jelentősen. A kilencedik évfolyamos osztályok esetében azonban az
osztályok tanulmányi átlaga nem éri el a közepes átlagot. Szakközépiskolai tanulóink a
legjobb átlagokat (jeles vagy közel jeles) produkáltak többek között klinikai szakápolás
gyakorlatából, speciális ápolói beavatkozások gyakorlatából (5,00) és irodai programcsomag
használatából (4,71). Legszerényebb eredmények asztalosipari szerelési ismeret (2,17) és
cukrász szakmai ismeretek tárgyból (1,81) születtek.
Félév végén a legmagasabb hiányzási mutatókkal a 9. I osztály rendelkezett. Ebben az
osztályban a tanulók 971 órát hiányoztak összesen, melyből 231 óra igazolatlan.
Legkevesebbet a Ksz/11. A osztály tanulói hiányoztak a félév során: 23 óra összes
hiányzásból 7 óra igazolatlan és 16 óra igazolt. Mulasztások miatt osztályozó vizsgára
kötelezett tanulók létszáma 12 fő volt. Közülük 6 fő sikertelen osztályozóvizsgát tett.
A tanév végi mulasztásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Diákok
létszáma

Igazolt
hiányzások

Szakgimnázium
Szakközépiskola Gyula
Szakközépiskola Elek
Szakgimnázium szakképzés
Szakiskola
Híd Program

163
200
67
165
42
132

17070
22634
12257
6360
473

105
113
183
39
11
0

19525
29516
13720
7490
481

120
148
205
45
11
0

Összesen

769

58794

76

70732

92

Képzés típusa
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Igazolt/fő

Összes
Hiányzás/fő
hiányzás

A tanév folyamán az osztályok tanulói 52 dicséretet kaptak versenyen való szereplésért,
iskolai

rendezvényen

történt

aktív

közreműködésért

és

közösségi

munkáért.

A

figyelmeztetések száma ugyanezen osztályokban 146, az okok: legtöbbször fegyelmezetlen
órai magatartás, házirenddel nem összeegyeztethető viselkedés és dohányzás voltak.

2.2. Szakgimnáziumi osztályok és eredményeik:
A szakgimnáziumi osztályok félévi tanulmányi átlaga 3,68 (jó) év végi átlaga 3,11 (közepes).
Félév végén a legmagasabb átlagot (4,84) a 3/15. D (ápoló, mentőápoló) osztály, leggyengébb
átlagot (2,13) a Szé.12/2. B osztály ért el. Tanév végén az Szé.12/1. C osztály a legmagasabb
tanulmányi átlagot (4,12), a leggyengébbet az Szé.12/2. B érte el. Mindkét osztály szakiskolai
végzettséggel rendelkezők érettségire való felkészítésében, esti képzésben vett részt.
A tantárgyi átlagok tükrében a legjobb eredmények többek között művészetek (4,73),
informatikai alapismeretek (4,9) tantárgyból születtek. Pozitív változás a matematika tantárgy
átlaga, mely az előző évek eredményeihez képest javult, 2,6 (közepes) lett.
A szakgimnáziumi osztályok tanulói félévkor összesen 4692 órát mulasztottak, tanév végén
19525 órát. Ebből az igazolt mulasztások száma félévkor 3496, míg az igazolt mulasztásoké
1196 óra volt. Ez átlagosan 174,8 óra igazolt és 59,8 igazolatlan hiányzást jelentett egy főre
nézve. Legtöbbet, 543 órát a 9. A osztály tanulói mulasztottak. Legkevesebbet, 1 órát a 3/15.
C osztályban hiányozták diákjaink. Mulasztások miatt osztályozó vizsgára kötelezett tanulók
létszáma 7 fő volt.
Tanulmányai folytatásához 1 tanuló tett sikeres különbözeti vizsgát. 1 tanuló egészségügyi
okoknál fogva a félévet magántanulóként teljesítette.
A tanév folyamán a szakgimnáziumi osztályokban 72 dicséret és 35 figyelmeztetés került
beírásra.
Dicséreteket a tanulók aktív közösségi munkájukért és versenyen való szerepléseikért kapták.
A figyelmeztetések oka többségében a házirend megszegése volt.
Az intézmény osztályaiban szaktanárként, illetve osztályfőnökként tanító kollégák
visszajelzései alapján megállapítható, hogy a szakmai munkát sokszor megnehezítik az egyre
nehezebben kezelhető diákok. Egyre inkább szükség van a pedagógus módszertani
sokoldalúságára ahhoz, hogy a kitűzött tananyagot sikerrel át tudja adni diákjainak. Fegyelmi
intézkedéshez legtöbb esetben az iskolán belüli dohányzás vezetett. Ennek visszaszorításához
szükség van prevenciós intézkedések mellett a megbízható tanári ügyeletre is.
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Pozitívumként értékelhetjük minden évben a sikerrel lebonyolított rendezvényeket és
programsorozatokat. Az iskolánkban folyó szakmai munka eredményének pozitív
visszacsatolása az egyes helyi, megyei és/vagy országos versenyeken induló és eredményeket
elérő diákjaink szereplése.

2.3. Érettségi vizsgák
Az idei tanévben 3 vizsgabizottságban zajlott az érettségi vizsgáztatás. Három nappali és egy
esti képzésben résztvevő osztály vizsgázott. A vizsgák rendben zajlottak. A vizsgázók a
képességeihez mérten teljesítettek. A 12. B átlag vizsgaeredménye 2,57, az Szé/12.2/A-B.
2,4 és a 12. A 2,6. A legtöbb sikertelen vizsga az Szé osztályoknál született (19, ebből 8
matematika). A 12. A osztályban nem volt bukás. Legjobb átlagot rendészet ismeretekből és
egészségügy ismeretekből értek el a tanulók: átlaguk 4,1. Emelt szinten 2 tanuló vizsgázott.
Mindkettő jeles eredménnyel. Matematika tárgyból nem volt bukás a nappali képzésben részt
vevő osztályokban. Az felnőtt osztályokban 8 elégtelen eredmény született. A vizsgák
részletes eredményét a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

2.4. Szakmai vizsgák
A szakmai vizsgák a megszokott módon kerültek lebonyolításra. Összesen 218 vizsgázó
vizsgázott a nappali és a felnőttoktatásban együttesen. Tizenegy vizsgázó sikertelenül
vizsgázott. A legjobb vizsgaeredmények ápoló (4,53), csecsemő és gyermekápoló (4,62),
gyakorló ápoló (3,9) és húsipari termékgyártó vizsgákon születtek. A HÍD vizsgákon
kimagasló teljesítmények születtek az idei tanévben, különös tekintettel a gyorséttermi és
sütőipari szakmában.

3. Munkaközösségi beszámolók
3.1. Osztályfőnöki munkaközösség
A munkaközösség munkáját a tanév folyamán az éves munkatervnek megfelelően végezte.
A tanév beindításakor a szokásos feladatok mellett a tanmenetek felülvizsgálásra és
átdolgozásra kerültek.
Az év folyamán három szülői értekezletet tartottunk. A szülői értekezletek látogatottsága
osztályonként változó volt. Örvendetes, hogy a 9. szakgimnáziumi osztályban az érdeklődés
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növekedett a korábbi évekhez képest. Január 18-án került sor az SZMK szülői értekezletére,
amelyen immár hagyományosan az aktuális témákon túl bűnmegelőzési előadást is halhattak
a megjelent szülők. A szülőkön kívül lehetőséget biztosítottunk érdeklődő diákok részvételére
is.
A helyi rendőrkapitányság szakemberei tartottak tartalmas előadást az internet veszélyeiről.
Sajnos ezen a rendezvényen az osztályoknak csak egy része képviseltette magát.
Szeptember hónapban a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok elvégzése zajlott (ellenőrzők
kitöltése, tanmenetek elkészítése, osztálytermek dekorálása).
Októberben két ünnepi megemlékezésre is sor került. Osztályfőnöki órákon emlékeztünk
1849. október 6. mártírjaira, majd műsort adtak elő iskolánk tanulói az 1956-os forradalom
60. évfordulója alkalmából.
December hónapban immáron új időpontban került sor a szalagavató ünnepség
megrendezésére. Feszített tempóban folytak az előkészületek a színvonalas ünnepség
érdekében. A téli szünet előtt megrendeztük hagyományos karácsonyi műsorunkat is.
Január hónap a félévzárás jegyében telt.
Február hónapban osztályfőnöki órák keretében emlékeztünk meg a kommunista diktatúra
áldozatairól.
A március 15.-ről való megemlékezés iskolai ünnepély keretében történt. Varga Enikő
tanárnőnek és a szereplő tanulóknak köszönhetően méltóan megemlékeztünk.
Április hónapban osztályfőnöki órán idéztük fel a holokausztról hallottakat az áldozatokra
emlékezve. Ebben a hónapban zajlott a ballagási ünnepségünk előkészítése és lebonyolítása.
Június hónap legfontosabb feladata a tanévzárás volt.
Ugyanebben a hónapban került sor a nemzeti összetartozás napjáról való megemlékezésre
osztályfőnöki órák keretében.

3.2. Humán munkaközösség
A munkaközösség alakuló értekezletét 2016. aug. 18-án tartottuk, megválasztottuk az új
munkaközösség-vezetőt. Következő megbeszélésre 2016. aug. 23-án került sor, amikor
elkészült az éves munkaterv, beosztásra került az egyes vállalt feladataink felelősei,
megbeszélésre került a tanmenetek elkészítésének tudnivalói az új iskolatípusokra vetítve, és
a tanév rendje is ismertetésre került.
A kollégák óralátogatása havonta két alkalommal történik.
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SZEPTEMBER:


az évnyitó ünnepségre szavalat biztosítása (felkészítő tanár: Veres Andrea),



a tanmeneteket a munkaközösség minden tagja hiánytalanul elkészítette szept. 15-ig,
különös figyelmet fordítva a 12. évfolyamon bevezetett új kísérleti tankönyvekre,



felmértük

a

könyvtárban

található

tankönyveket,

szöveggyűjteményeket,

munkafüzeteket, térképeket,


lebonyolításra kerültek a szakközépiskola 9. évfolyamán a bemeneti mérések, melyek
eredményeit összegeztük,



érettségiző diákjainkat tájékoztattuk a vizsgák alapvető tudnivalóiról,



három kollégánk minősítése elkezdődött a tanév folyamán: Bozóné Dubla Éva, Deli
Beáta Katalin, Hrabovszkiné Jenei Anikó,



beiskolázási stratégiánk erősítésére megbeszélés történt az iskola igazgatónőjével,



magyar és történelem szakos kollégáink továbbképzésen vettek részt az új
szakgimnáziumi tananyaggal és érettségi vizsgákkal kapcsolatban (Kissné Török Edit,
Kovács Zsolt, Nagy László, Varga Enikő, Pál Erna),



a szaktantermi rendszer bevezetésére terv került benyújtásra,



kidolgozásra került a Kis és középvállalkozások ügyvezetője helyi tanterve angol
nyelv tantárgyból (Jimoh Márta),



a Gólyanapon angol és német nyelvű játékos feladatsorokkal vártuk az érdeklődő
diákokat, Nagy László pedig íjászati bemutatót tartott,

OKTÓBER:


diákokkal részt vettünk az október 06-i és október 23-i városi ünnepségeken,



okt. 06-i megemlékezéshez a Nagy László által készített segédanyagot használtuk,



iskolai ünnepség keretében megemlékeztünk 1956. okt. 23-ról a 12.B osztály
közreműködésével (felkészítő tanár: Pocsai Andrea),



Bajuszné Szabó Ágnes kolléganőnk részt vett az Oxford University Press és Challenge
Utazási Iroda által szervezett továbbképzéssel egybekötött tankönyvbemutatón
október 18-án, melynek témája: „Everyone is unique”,



angol online versenyre jelentkezett 4 diák (segítő tanár: Jimoh Márta).
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NOVEMBER:


nov. 09-én a nyelvszakos kollégák szaktanácsadói tájékoztatón vettek részt, melyet
Nagy Gabriella előadó tartott, aki a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központból
érkezett. Téma: a pedagógusok egymástól való tanulásának támogatása, az új érettségi
vizsgákkal kapcsolatos információk,



nov. 10-én a történelem és magyar szakos kollégák szaktanácsadói tájékoztatón vettek
részt, melyet Magyar István előadó tartott, aki szintén a Békéscsabai Pedagógiai
Oktatási Központból érkezett. Téma: a pedagógusok egymástól való tanulásának
támogatása, az új érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk,



Bozóné Dubla Éva, Nagy László és Szabó Mihály kollégák a beiskolázásban vettek
részt,



megrendeztük az „Együtt Szaval a Nemzet” programot nov. 11-én 150 diák
részvételével, a Magyar Nyelv Napja alkalmából (felkészítő tanár: Pocsai Andrea,
Sztán Péter),



nov. 11-én a szakmai nap alkalmából játékos feladatokkal és általános műveltségi
kérdőívekkel vártuk a 8. osztályos tanulókat (segítő tanárok: Deli Beáta Katalin,
Szabó Mihály, Jimoh Márta, Bozóné Dubla Éva),



nov. 16-án szakmai továbbképzésen vettünk részt Békéscsabán, melynek témája a
gondolkodás fejlesztése magyar irodalom órán, (résztvevők: Varga Enikő, Pocsai
Andrea).

DECEMBER:


a

Nemzetközi

Szakképzési

Nap

angol

nyelvű

ajánlójának

elkészítésében

közreműködtünk (Bozóné Dubla Éva, Jimoh Márta),


meghirdetésre került a könyvtár által az általános műveltségi totó (Kovács Zsolt),



dec. 13-án munkaközösségi megbeszélést tartottunk a Békési Értéktár Bizottság által
meghirdetett Hungarikum vetélkedő kapcsán, melynek résztvevői a magyar és
történelem szakos kollégák voltak,



megtartottuk az iskolai karácsonyi ünnepséget a 10. A osztály közreműködésével
(felkészítő tanárok: Pocsai Andrea, Bozóné Dubla Éva),



Pál Erna kolléganőnk sikeres mentorpedagógusi szakvizsgát tett.
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JANUÁR:


január 09-én lebonyolítottuk a Hungarikum vetélkedő iskolai fordulóját 8 csapat
részvételével, és a legügyesebb csapatot (11.A) beneveztük a járási vetélkedőre,



január 12-én az iskolai nyílt napon bemutató órát tartottunk vendég diákok
részvételével (Jimoh Márta),



január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából 15 diákunk részt vett a városi
ünnepségen, ahol a Himnusz eredeti kéziratát is megtekinthették (kísérő tanár: Varga
Enikő),



az „Év diákköltője” pályázaton Hrubák Axel 12.B osztályos tanuló 3. helyezést ért el,
költeményeit egy blogon jelentetik meg (segítő tanár: Pocsai Andrea),



január 07-én Szegeden szakmai és módszertani napon vett részt Pál Erna,



Szervezés alatt álló feladatok: Kazinczy – verseny házi fordulójának megrendezése, a
Hungarikum vetélkedő járási fordulójára és a balladamondó, valamint illemtani
versenyre történő felkészítés,



január 30-án iskolai szinten megrendeztük a Kazinczy versenyt. A diákok egy
kötelező és egy választott szöveggel álltak ki a zsüri elé, melyet a következő kollégák
alkottak: Deli Beáta, Hrabovszkiné Jenei Anikó, Varga Enikó, Nagy László.



Az első helyezett tanulót (Bogár Szabina, SZÉ/12/1.A) indítottuk a megyei fordulón
is.



január 31-én Habsburg György látogatott az iskolánkba, mely feledhetetlen élményt
nyújtott tanárok és diákok számára.



január 25-én óralátogatáson vettem részt Deli Beáta tanárnőnél.

FEBRUÁR:


Február 06-án került sor a Hungarikum vetélkedő járási fordulójára, melyen a 11.A
csapata 2. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Kissné Török Edit.



Február 08-án a nyelvszakos kollégák részére tájékoztatót tartottunk az új típusú
érettségi vizsgákon várható változásokról.



Február 20-án Mesemondó és rajzversenyre került sor általános iskolások
bevonásával,

összesen
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diák

részvételével.

megvendégeltük, és értékes könyvjutalmakat kaptak.
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A

gyerekeket

méltóképpen



Február 20-án óralátogatáson vett részt a munkaközösség-vezető Hrabovszkiné Jenei
Anikónál.



Február 24–én magyar szakos kollégáink segítséget nyújtottak az Erkel Ferenc
Gimnázium által meghirdetett Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
lebonyolításában javító tanárként (Deli Beáta, Varga Enikő, Hrabovszkiné Jenei
Anikó).



Február 24-én Nagy László és az SZÉ/12/1. A osztály képviselte iskolánkat a
kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés városi rendezvényén. Virággal,
gyertyagyújtással emlékeztek. Nagy László az osztályfőnökök részére elkészítette az
osztályfőnöki órákon való megemlékezéshez a segédanyagot.

MÁRCIUS:


Március 02-án internetes Etikett versenyen próbálták ki magukat iskolánk
szakgimnáziumi tanulói 12 fővel. A versenyt a győri Szolgáltatási Szakképzési
Centrum hirdette meg. Közepes eredményt értek el a tanulók, de élvezetes másfél órát
töltöttek a számítógépek előtt.



Március 03-án Varga Enikő kolléganő kíséretével az iskola 12 tanulója emlékezetes
nagyszalontai kiránduláson vehetett részt.



Március 03-04-05. a nagykőrösi XIII. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai
Balladamondó Verseny időpontja volt, Tóth Martin 10. A osztályos tanulót Pocsai
Andrea kolléganő kísérte el.



Március 08-án került sor a megyei Kazinczy versenyre, melyen Bogár Szabina
képviselte iskolánkat melyen szóbeli dicséretet kapott. Felkészítő tanára: Deli Beáta.



Március 15-re a munkaközösség minden vizsgáztató tagja hiánytalanul elkészítette az
érettségi vizsgák szóbeli részének feladatsorait. A kollégák nagyszerűen dolgoztak
együtt, nagyrészt közös feladatsorokat állítottak össze, amely megkönnyítette a jegyző
munkáját, és nem elhanyagolható szempontból papírtakarékos is.



Március 07-én óralátogatáson vett részt a munkaközösség-vezető Hiesz Józsefnél,
március 27-én Nagy Lászlónál.



Március folyamán a Klett könyvkiadó könyvvásárt tartott iskolánk könyvtárában, ahol
a magyar és idegennyelv szakos kollégák számtalan feladatgyűjteményt vásároltak, és
a könyvtár számára is beszereztünk néhány kiadványt.
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A március 15-i ünnepségen a 9. A osztály mutatta be műsorát. Felkészítő tanáruk
Varga Enikő. A városi ünnepségen is a 9. A osztály két diákja képviselte iskolánkat.



Március 21-én a 9. A osztály tanulói a Városi Könyvtárban Dánielisz Endre előadását
hallgatták meg, címe: Arany János nagyszalontai évei.



Március 22-én az SZÉ/12/1. A osztály tanulói a Városi Könyvtárban megzenésített
Petőfi verseket hallgattak.



Március 28-án a Gyulai Várszínház szervezésében Vigh Andrea hárfaestjén vett részt
12 tanuló. Mindhárom eseményre Varga Enikő tanárnő kísérte el a diákokat.



Március folyamán Sándor Bernadett 12. A osztályos tanuló sikeres középfokú angol
nyelvvizsgát tett.



Március 30-án a 9. A és SZÉ/12/1. A osztály tanulói a Városi Könyvtárban egy
különleges előadáson vettek részt, melynek címe: „Siketek és nagyothallók interaktív
előadása”. Kísérő tanáruk: Varga Enikő.



Március vége óta iskolánk facebook oldalának szerkesztését, arculattervezését Fekete
István 1/13. B osztályos tanuló segíti, lektora Veres Andrea.

ÁPRILIS:


Április 01-én Nagy László tájékoztatáson vett részt a megváltoztatott történelem
érettségi vizsgával kapcsolatban Békéscsabán.



Április 04-én és 05-én a városi Vers- és Prózamondó Verseny zsűrijében vállalt
feladatot négy kolléga: Veres Andrea, Varga Enikó, Deli Beáta, Hrabovszkiné Jenei
Anikó.



Április 05-én tartotta a munkaközösség az Idegen nyelv napját. Két helyszínen, angol
és német nyelveken folyt a vetélkedő. Vegyes csoportokban versenyeztek a gyerekek,
az Implom József Általános Iskola és Dürer Albert Általános Iskola tanulóinak
részvételével. Ismét kiváló ellátásban részesült a társaság, melynek felszolgálásáról
saját pincér tanulóink gondoskodtak. A vetélkedő nagyszerű hangulatban zajlott, és a
gyerekek szórakoztatásán túl jó alkalom volt a munkaközösség tagjainak együttes
munkájára, csapatépítésre. Külső telephelyeinkről is meghívtuk kollégáinkat.



Április 06-án a Költészet Napja alkalmából szavalóversenyt rendeztünk. Felelősei:
Veres Andrea, Farkas-Túri Zita.



A hónap folyamán kiválasztottuk és megrendeltük a jövő évi tankönyveket.
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Április 21-én a Szakmák éjszakáján munkaközösségünk is képviseltette magát
fegyverbemutatóval és a német nyelvterületet felvonultató diasorral.



Április 26-án „A szótól a hangig” címmel ének- és szavalóverseny zajlott, melynek
kiötlője Fekete István 1/13. B osztályos tanuló. Segítették őt a megvalósításban: Veres
Andrea és Sztán Péter.



Április 27-én Nagyszalontára és a Bihari-hegyekbe túrázott egy busznyi diák a 9. A és
SZÉ/12/1.A osztályból. Varga Enikő és Ludvig Attila volt a túravezetőjük.



Április 30-án Kiskőrösre, a Petőfi Kulturális Fesztiválra utaztak tanulmányi
kirándulásra iskolánk tanulói. A kirándulás szervezője: Varga Enikő.



Óralátogatáson vett részt a munkaközösség-vezető Bajuszné Szabó Ágnesnél április
10-én és 24-én.

MÁJUS:


Május 5-én a ballagási ünnepségen fellépő két tanulót Pocsai Andrea készítette fel.



Május 12-én megtörtént Hrabovszkiné Jenei Anikó minősítése.



Május 19-én Deli Beáta részt vett a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumban egy
módszertani bemutatóval egybekötött szaktanácsadáson, melynek témája a tananyag
hatékonyabb feldolgozása, az olvasott szövegértés fejlesztése volt. A tapasztalatait
megosztotta a munkaközösséggel is.



Május 24-én rendben lezajlott a kompetenciamérés matematika és magyar
tantárgyakból. A kollégák rendszeresen használták a felkészítő feladatsorokat. A
felmérés telephelyi koordinátora: Jimoh Márta.



Május hónapban vehette át Kéki Norbert SZÉ/12/1. A osztályos tanuló országos 3.
helyezéséért járó jutalmát Debrecenben a „Debreceni Nagyerdőért” vers- és prózaíró
pályázaton. Felkészítő tanára: Varga Enikő.



Május 26-án Nagy László és az SZÉ/12/1. A osztály részt vett a Hősök Napja városi
megemlékezésén.



Óralátogatáson vett részt a munkaközösség-vezető Pataki Attila és Kovács Zsolt óráin,
május 26-án és 31-én.



Május folyamán a beosztásnak megfelelően biztosítottuk az írásbeli érettségi vizsgák
és esetenként a szakmai vizsgák felügyeletét.
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JÚNIUS:



A tanév utolsó napjaiban Veres Andrea az Almásy-kastélyba látogatott a 11. A osztály
diákjaival tanulmányi kirándulás céljából.
Június folyamán zajlottak a szóbeli érettségi vizsgák, melyeken a történelem, magyar
és idegen nyelvszakos kollégáink vizsgáztattak.



A Szakmakóstoló táborban két délutáni program biztosításával a munkaközösségünk
is részt vett.



A tanév folyamán két alkalommal segítettünk külföldi vendégek fogadásánál angol
nyelvű tolmácsolással.



Év közben a következő kollégák tartottak önszorgalomból felkészítő, korrepetáló
órákat érettségi vizsgára készülő diákjaiknak: Veres Andrea, Bozóné Dubla Éva, Deli
Beáta, Kissné Török Edit, Pál Erna, Nagy László, Jimoh Márta.

3.3. Reál munkaközösség

Elvégeztük a bemeneti méréseket szeptemberben:
Matematika
A felmérés a kezdő évfolyamokban az alapműveletekre és az általános iskolában megszerzett
tudásra tért ki. A többi évfolyamon a korábbi ismereteket kérték számon a kollégák. A
felmérés eredménye rámutatott a fejlesztendő területekre. A szakközépiskolai osztályokban
állandó feladat a mértékegységek átváltásának, a százalékszámításnak, a terület és
kerületszámításnak folyamatos gyakorlása.
Informatika
Az informatika felmérés a Cyber-iskola online feladatlapjával történt. Az eredmény a
szakgimnáziumi és a szakközépiskolai osztályokban egyaránt közepes átlagot mutatott.
Sportesemények:
2016.09.29-én kispályás labdarúgó versenyt szerveztünk.
Részt vettünk a Fair play kupa őszi fordulóiban, illetve a szarvasi Székely Kupán, ahol 5-ik
helyezést ért el csapatunk.
2016.12.13-án iskolánk 10. A osztályos tanulójával, Balog Sándorral részt vettünk az orosházi
Eötvös József Katolikus Általános Iskolában megrendezett egyéni megyei asztalitenisz
versenyen, ahol Sándor III. helyezést ért el.
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Városi röplabda bajnokságon a fiúk 3. helyen a lányok 4. helyen végeztek.
Három város sportfesztiválon a fiú asztalitenisz csapat nyert.
A versenyeken való részvételt sokszor megakadályozza a tanulók érdektelensége, illetve ha
megígérik sem biztos, hogy elmennek.
Egyéb események:
Részt vettünk a 10. évfolyamos pincér tanulóink – Bodó Krisztina és Fazekas Krisztián –
informatikai felkészítésében (menükártya készítése számítógépen).
Közreműködtünk a városi ifjúsági felmérés megszervezésében és lebonyolításában 2017.
január 24-27. között.
Január 23-án megbeszélést tartottak a testnevelők az iskola vezetésével. Téma a testnevelés
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése volt.
Március 22-én a víz világnapja alkalmából több osztályt vittünk a Tájvízházba, programokra,
utcai "kiállításra".
Április hónapban részt vettünk a Hajnal Imre Matematika Tesztversenyen, ahol Benye Dávid
10. E osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Papírgyűjtést szerveztünk.
Részt vettünk a Szakmakóstoló tábor programjában – természettudományos blokk-kal (fizikai
kísérletek) és sport foglalkozással.
Az előző évi kompetencia mérés eredményeit áttekintve megállapításra került, hogy az
eredmények lényegesen romlottak. Későbbiekben a fenntartó utasítására intézkedési tervet is
készítettünk a humán és a szakmai munkaközösséggel együtt. A 2016 évi kompetencia mérés
eredménye az előző évekkel összehasonlítva lényeges csökkenést mutat. Azonban ez a
csökkenés nem reális, hiszen a HÍD programban részvevő osztályok (akik nagy részének a 8
osztálya sincs meg) teljesítménye is bele lett számítva. Ha a HÍD program tanulóit kivesszük,
a csökkenés nem jelentős. Ennek ellenére az intézkedési tervben javaslatokat fogalmaztunk
meg a teljesítmény javítására.
Megkezdődött a felkészítés a kompetencia mérésre matematikából. Ez a felkészítés az olyan
speciális feladatokra vonatkozik, mint pl. a grafikonok értelmezése vagy készítése, mert
egyébként egész évben igyekeznek a kollégák, hogy kompetenciafejlesztő feladatokat is
oldjanak meg.
Májusban megkezdődtek az írásbeli érettség vizsgák.
Június hónapban az osztályozó vizsgák lebonyolítása, jegyek zárása történt.
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3.4. Természetismeret munkaközösség
Megvalósult programok:


Szeptember 23-án megrendezésre került a Gólyaavató fesztivál sütéssel, főzéssel,
játékos vetélkedőkkel, melyben a munkaközösség tagjai részt vettek,



A „népmese napján” mesékkel szórakoztatták egymást tanulóink,



Szeptember 29-én megemlékeztünk a fegyveres erők napjáról,



Szaktanáraink üzemlátogatásra vitték a tanulókat szeptember 30-án és november
utolsó hetében,



Internetes természetismereti vetélkedőt szerveztünk,



Megemlékeztünk történelmi nagyjainkról, az aradi vértanukról október 06-án,
beszélgettünk a jeles napokról, eseményekről, helyszínekről október 21-én,



„Magyarország népi hagyományairól a földrajzi elhelyezkedés tükrében” című
témában tanulóink önkéntes kutató munkájával bővítették ismereteiket novemberben,



Természet világnapja alkalmából a környezettudatos nevelés témakörben szakmai
előadást szerveztünk október 14-én,



Az érdeklődő tanulók ismerkedhettek a főzés kémiai, fizikai a tankonyhánkon 3 héten
keresztül,



Az Adventi ünnepség sorozat négy héten keresztül folyt, melynek szervezésében a
munkaközösség tagjai aktívan részt vettek november 01-től,



A szünidő előtt közösen énekeltünk karácsonyi dalokat, készítettünk karácsonyi
díszeket az aulában felállított karácsonyfánkra, feldíszítettük a tantermeket,
elfogyasztottuk a jutalom tortákat.



Februárban a farsangi mulatságok sorozatát bonyolítottuk:



Bertalan Mária, Pataki Attila, Kissné Tokai Erzsébet kollégák beszéltek, meséltek a
farsangi

néphagyományokról,

népszokásokról

képekkel,

zenével

illusztrálva.

Megismerkedtek tanulóink a hagyományos jelmezekkel, maszkokkal az internetről,
majd álarc készítő versenyt hirdettünk, ill. akinek kedve volt beöltözhetett jelmezbe
/adott napon/, melyet értékeltünk, jutalmaztunk. Ismét, mint minden évben, részt
vettünk a városi télűző, jelmezes felvonuláson sok-sok fánkot osztogatva az utcán
érdeklődőknek.
17



Teremlabdarúgó mérkőzésen mérte össze tudását a gyulai és az eleki intézményegység
fiú közössége.



Érdeklődéssel vettünk részt a gyulai sportcsarnokban rendezett Szalagavató
ünnepségen, mely az eleki diákok számára rendhagyó volt.



A február végére tervezett sí tábor áthelyeződött január végére.



Márciusban nőnap alkalmából lányainkat, asszonyainkat köszöntöttük rövid
ünnepléssel, virággal.



Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra megemlékező műsort adtak elő a 9. H
osztályos tanulók Bertalan Mária osztályfőnök szervezésében. Erre az alkalomra is
plakátkészítő versenyt hirdettünk, melyre minden osztály elkészítette plakátját, a saját
szemszögéből értékelve a történelmi eseményt.



A keresztrejtvényfejtő vetélkedőn, mely a tanított két idegen nyelven is zajlott, sokan
vettek részt tanulóink, eredménnyel.



Nagy Endréné Emődi Ágnes vitte üzemlátogatásra a szakács tanulókat, Gyula város
néhány szállodájának konyháját, az ott folyó munkát tekintették meg.



Március végén és április hónap elején lezajlottak a 9. évfolyam számára a
szintvizsgák.



A népi hagyományokkal ismerkedhettek a diákok Húsvét alkalmából Kissné Tokai
Erzsébet, Bertalan Mária, Pál Erna, Pataki Attila kollégák szervezésében.



Pál Erna kolléganő a Költészet Napjára szavaló versenyt szervezett költők és a tanulók
saját verseiből. Érdekes képi megjelenítéseket vetettek papírra a tanulók a tanárnő által
ajánlott versek értelmezésében, melyek díszítik falainkat. Itt is értékelésre kerültek a
résztvevő tanulók.



Dobra Ferencné tanárnő vendéglátással foglalkozó intézményekbe szervezett a tanulók
számára - a szakma alaposabb megismerése céljából - tanulmányi kirándulásokat.



Kertész Miklós Alex kolléga „A szakma kiváló tanulója” vetélkedőre vitt négy végzős
diákot.



Kissné Tokai Erzsébet tanárnő vezetésével veteményes kertet létesítettünk, hogy
szakács tanulóink friss fűszernövényeket is használjanak főzés gyakorlaton és
ismerkedjenek a kertészkedés rejtelmeivel és örömével.



A beiskolázást elősegítendő, „Vetélkedő nap”-ot szerveztünk, melyre a térségi
általános iskolák egy vagy több csapatát hívtuk meg.
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Május hónapban elbúcsúztattuk a végzős tanulókat.



Bertalan Mária kolléganő megismertette diákjainkat a soknemzetiségű Elek város
tájházaival, nemzetiségi ismérveivel, hagyományaival,



Szakirányú kiránduláson a Terror házának kiállítását nézték meg Budapesten
tanulóink.



Az osztályfőnökök és szaktanárok a nyári gyakorlat közeledtével szakmai
kirándulásokat, üzemlátogatásokat szerveztek a 9. évfolyamos tanulók számára, hogy
ismerkedjenek a szakmával, válasszanak gyakorlati munkahelyet.



A végzős tanulók megkezdték vizsgáikat az írásbeli vizsgákkal.



A „Diáknap” játék és sport programokkal, közös szalonnasütéssel telt.



Június a tanév zárásának jegyében zajlott (tantárgyi érdemjegyek javítása, dolgozatok
pótlása, osztályozó vizsgák bonyolítása).



A végzős tanulók tovább folytatták szakmai vizsgájukat és eredményesen szerepelve
egy fő kivételével, mindenki átvehette szakmai képesítéséről szóló bizonyítványt.



Az intézmény diákjai meglátogatták a Paks-i Atomerőművet, valamint kerékpártúrát
szerveztünk Elek romániai testvérvárosába Sebes-re. Intézményünk megújította a
testvériskolai kapcsolatát.

3.5. Szakmai munkaközösség
Az év eleji adminisztrációs munkákat, a kerettantervvel és a helyi tantervekkel kapcsolatos
módosításokat, teendőket elvégeztük. A követelmények esetleges változását átbeszéltük,
szakmánként aktualizáltuk.
A tanmenetek leadása határidőre megtörtént, ellenőrzése is megvalósult.
A 2016/2017-es tanévre vonatkozóan javasolt tanmenetek egységesítése sikeresen megtörtént,
a könnyebb és átláthatóbb kezelés érdekében.
A tanulók tudásszintjének felmérése szeptember elején kezdődött, az SZKTV, illetve más
szakmai versenyen való részvételhez. A jobb képességű végzős tanulók kiválasztása
megtörtént és felkészítésük folyamatosan zajlik.
2016. szeptemberében megtörtént a 9. szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a
szakmai bemeneti mérés. A kiértékelés során a tanulók átlagos eredményeket értek el. Célunk
a diákok szakmai tudásának további fejlesztése.
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2016. október és november hónapban a szülői értekezleteket tartottunk. A szülőkkel, valamint
a külső gyakorlati helyekkel a kapcsolattartás folyamatos.
A szakmák szerinti órafelosztás év elején megtörtént, ennek megfelelően a különböző
szakmacsoportokra vonatkozó vizsgakövetelményeket megbeszéltük, és a végzős tanulók
vizsgafelkészítését ennek tükrében kezdtük el. November hónapban a kereskedelmi
szakmában tanító tanárok az általuk használt formanyomtatványokat egységesítették.



2016. október 13-14-én iskolánk képviseltette magát a pályaválasztási vásáron
Békéscsabán. Asztalos, eladó, központifűtés- és gázhálózat szerelő, pincér, pék és
cukrász szakmáink képviselték intézményünket. A hiányszakmák közül önálló
kiállítással és interaktív feladatokkal a szociális gondozók várták az érdeklődőket. A
rendezvényen sokan látogatták meg standunkat és érdeklődtek a különböző szakmák
iránt.



2016. október 17-28 között „Szakácsok a Harruckernben” című pályázat. A pályázat
keretén belül kolozsvári szakács tanulók vendégeskedtek két héten keresztül
iskolánkban. A tanulók az itt töltött idő alatt, megismerkedhettek a hagyományos
magyar konyhával, ezen belül a Békés megyei ízvilággal, főzési technikákkal, amit az
iskola eleki tankonyhájában sajátíthattak el az első héten. A második hét során
Békéscsabán, a Hotel Fiuméban különböző menüsorok készítésével, tálalási
technikákkal ismerkedhettek meg a diákok.



2016.október 28-án 4 csapattal vettünk részt a 20. Csabai Kolbászfesztiválon.



2016. november 11-én Szakképzési nyílt napot tartottunk iskolánkban, melyen
bemutatkoztak a következő tanévben induló képzéseink. Rendezvényünk mottója:
„Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” A rendezvényen a szakmai tanárok és diákok
interaktív bemutatókon vettek részt.



2016. november 23-án Pályaválasztási Szakmai Fórumot tartott iskolánk, ahol a
megye általános iskoláinak pályaválasztási felelőseit láttuk vendégül.



2016. november 24-25-én rendezték meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Pékek Fejedelmi Rendje támogatásával az Országos Cukrász Hagyományőrző
Versenyt Nagykőrösön, iskolánkat Rácz Dóra cukrász és Uhljar Anita pék-cukrász
tanulók képviselték a versenyen.



2016. december 3-án a Kisújszálláson megrendezett V. Illéssy Gasztro Kupa Országos
Ételművészeti versenyen iskolánk négy tanulója vett részt. A gyulai intézményből
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pincértanuló csapat kategóriában Bodó Kriszta és Fazekas Krisztián 10. osztályos
tanulók indultak, bronzminősítést szereztek. Az eleki tagintézményből szakácstanuló
egyéni kategóriában 2 tanuló indult, Tóth Anikó Margit és Lendvai Bence 9. osztályos
tanulók. Mindketten arany minősítést szereztek.


2016. december 07-08-án az Európai Bizottság felhívásának eleget téve intézményünk
két színvonalas programmal vett részt az Európa szerte megrendezésre kerülő Európai
Szakképzési Napon.



2017. január 12-én nyílt napot tartottunk.



2017. január 19-én részt vettünk a budapesti Educatio kiállításon, ahol a 2017-es
továbbtanulási lehetőségekről tájékozódtunk.



A CAD-CAM Informatikus tanulóink – kiváltva az írásbeli vizsganapot –
záródolgozatot készítettek, adtak le.



Iskolánk idén is részt vett az Ecovention 2017. országos, online gazdasági, pénzügyi
versenyen, ahol ismét kiemelkedő eredményt ért el.



Munkaközösségünk megszervezte és lebonyolította a Pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás hetet. A témahéten a következő programok kerültek megrendezésre:
Pénz7 nap, Econventio szakmai nap.



A második félévben több üzemlátogatáson, kiállításon vettünk részt tanulóinkkal,
mellyel diákjaink tanulmányait színesítettük.



Tanulóink részt vettek a MaghTech 2017 kiállításon, FEHOVA kiállításon, a
Budapesti rendőr- és tűzoltónapon, különböző üzemlátogatásokon, a Csaba Parkban
tartott rendezvényeken, valamint ellátogattak a helyi kereskedelemi egységekbe és
szállodákba.



2017.03.01-03.-án rendezték meg Hajdúböszörményben a Húsipari Szakma Kiváló
Tanulója Versenyt, ahol iskolánkat Csikós Zoltán és Pusztai Gábor képviselte. Csikós
Zoltán kiváló teljesítménnyel 12.-ik helyezést ért el, és ezzel az eredménnyel jeles
minősítéssel mentesült a szakmai vizsga alól, Pusztai Gábor pedig részmodulok alól
kapott felmentést.



MKIK 2017. áprilisában 10. alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV) a
Szakma Sztár Fesztiválja keretében. Intézményünket Cséffán Levente képviselte, aki
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kimagasló teljesítményével 5-ik helyezést ért el, így ezzel az eredménnyel jeles
minősítéssel mentesült a szakmai vizsga alól.


2017. április 1.-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
rendezte meg a XII. Pelikán Kupát Szolnokon. A GYSZC Harruckern János
Szakképző Iskoláját és Kollégiumát, amely először vett részt a versenyen, pincér
tanuló egyéni kategóriában Fazekas Krisztián 10. K osztályos tanuló képviselte. A
színvonalas versenyen iskolánk tanulója bronzminősítést szerzett.



2017. április 21-én második alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája
országos rendezvény sorozat, ahol az iskolánk által kínált szakmákat mutattuk be.



A nyári gyakorlat megszervezése és előkészítése szintén a második félév feladata volt.



A kamarákkal és a befogadó gyakorlati helyekkel történt egyeztetés után, tanulóink
megkezdhették a nyári gyakorlatot.



Intézményünkben második alkalommal került megrendezésre a jelenleg is zajló
Szakma Kóstoló tábor, ahol a 6.-7. osztályos tanulók egy teljes héten keresztül
kalandozhatnak az iskolánk által oktatott szakmák között.

3.6. Szakmai munkaközösség (egészségügyi és szociális szakmacsoport)


Szeptemberben

az

osztályfőnökök

a

kórházzal

szorosan

együttműködve

megszervezték a tanulók gyakorlati beosztását.


A munkaközösségi értekezletek, megbeszélések folyamatosak voltak az aktuális
programoknak és feladatoknak megfelelően.



A kollégák óralátogatása havonta két alkalommal megtörtént.



A 12. évfolyam egészségügyi alapismeretek érettségi vizsga szóbeli tételsora
összeállításra került.



A februári mentőápoló szakmai vizsgára az előkészületek megtörténtek.



A demonstrációs szaktantermünk az elsősegélynyújtás tantárgy oktatásához szükséges
szemléltető eszközökkel bővült.



Kollégák és diákok az alábbi rendezvényeken képviselték az egészségügyi és szociális
szakmacsoportot:


Szakképzési Hét az Európai Bizottság szervezésében,



Pályaválasztási Szakmai Fórum,



Pályaválasztási Vásár,
22



Iskolai nyílt napok.



Diákjainkkal megtekintettük a főiskola által rendezett baleset-megelőzési előadást.



AZ AIDS VILÁGNAPJA alkalmából többfordulós vetélkedőt rendeztünk. A verseny
3 fordulóból állt. Az első feladata az osztályoknak egy 20 kérdéses kutatómunka volt,
amelyhez szakirodalmat biztosítottunk. A második feladat az AIDS témakörében
figyelemfelhívó plakát készítése, a harmadik feladat a kutatómunkára épülő 20
kérdéses tesztfeladat volt. A legtöbb pontszámot a 3/15. Csecsemő és gyermekápoló
csoport szerezte.



Az általunk tanított valamennyi osztályban is megemlékeztünk az AIDSVilágnapjáról.



A szakmával kapcsolatos Világnapokról megemlékezünk a diákok által gyűjtött
anyagot felhasználva.



Január 31.-én diákjainkkal részt vettünk A Szent Korona és koronázási kincseink
nyomában című magyar ismeretterjesztő film megtekintésén.



Február 03.-án felsőoktatási tanácsadáson vettek részt a tanulóink.



Február 06-09.-ig 4 napon keresztül vizsgáztak a Mentőápoló tanulók. 59 fő
jelentkezett szakmai vizsgára. 4 fő nem jelent meg. A mentőtisztekkel jól tudtunk
együtt dolgozni, folyamatosan segítettük a munkájukat, berendeztünk a demonstrációs
termet a gyakorlati vizsgára, tanulóink segítőként vettek részt.



Március 1.-én fogadó órát és szülői értekezletet tartottunk.



Részt vettünk a március 15.-i iskolai megemlékezésen.



Március 28.-án sikeres szintvizsgát tett 4 fő szociális gondozó és ápoló.



Április 11.-én részt vettünk az intézményi DÖK napon.



Április 21.-én közreműködtünk a Szakmák éjszakáján. A rendezvény elsődleges célja
a szakképzés népszerűsítése általános iskolások körében, amely során személyes
tapasztalat útján mindenki megismerhette a különböző szakmákat.



Április 28.-án tanítás mentes munkanapon hasznos és közösségépítő programokon
vettünk részt a diákjainkkal.



Május 05.-én részt vettünk az iskola ballagási ünnepségén.



A szakmai és érettségi írásbeli vizsgákon felügyeletet láttunk el.



Június 07.-én Egészség délelőtt címmel szerveztünk szakmai programot Gyula város
iskolásainak. Az esemény dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos előadásával indult,
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majd az újraélesztéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat sajátíthatták el a
megjelent diákok.


Június 09.-én részt vettünk a szarvasi tantestületi csapatépítő kiránduláson.



Június 21. és 28.-án Szakma Kóstoló tábor, melynek keretein belül 22 diáknak
mutathattuk meg a szakma rejtelmeit. Mentőállomás meglátogatása, újraélesztés
gyakorlása, újszülött gondozás gyakorlása illetve ittasságot szimuláló szemüveg
kipróbálása, feladatok végrehajtása.





A nyári gyakorlat a következő területeken történt:


Gyermekkórház,



Sürgősségi Betegellátás,



Központi Sterilizáló,



Művese Állomás,



Fővárosi Idősek Otthona,



Mentőállomás,



Drogambulancia,



Demonstrációs termi gyakorlatok,



Bölcsőde,



Kórházbemutatás.

Kiváló szakmai együttműködésünk van a Pándy Kálmán Kórházzal, és az Országos
Mentőszolgálattal.



Gál Ferenc Főiskola gyulai tagintézményében diákjaink rendszeresen részt vettek a
főiskola által rendezett Tudományos Diákköri Konferenciákon. A főiskola szakmai
könyvtárát megismertettük a tanulókkal, hiszen egész évben igénybe vehettük
szolgáltatásaikat.



Előzetes egyeztetés után két osztályt sikerült elvinni az Orosházi Kórház patológiai
osztályára, hogy boncolást tekinthessenek meg, tanulmányi célból.



A tanév folyamán a Központi Kórház osztályait, a Mentőállomást és a Művese
állomást is folyamatosan látogattuk diákjainkkal.

4. Szakképzési Hídprogram
A 2016/2017-es tanévet 14 osztállyal indítottuk.
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•

7 első osztály

•

6 második osztály

•

1 esti felnőttoktatás

Öt szakmacsoportban 6 szakmát tanultak, gyorséttermi ételeladó, konyhai kisegítő, sütőipari
és gyorspékségi munkás, asztalosipari szerelő, virágkötő, szobafestő, házi időszakos
gyermekgondozó és az esti képzés számítógépes adatrögzítő.
Az első évfolyamos tanulók 8000 Ft ösztöndíjat kaptak, ha igazolatlan hiányzásuk nem érte el
a 15 órát az adott hónapban, illetve véglegesen elveszíttette, ha az igazolatlan a 30 órát elérte.
Létszám alakulása
•

Október 1.-én 126 fő, esti képzés: 18 fő

•

Június 15.-én 121 fő esti képzés: 10 fő

•

Szakképzési Hídprogram 2 évfolyamán 41 tanuló végzett, rész-szakképesítést 34
tanuló szerzett.

•

A lemorzsolódás 14 %, az évközben felvett tanulók száma 10%.

•

Az 1. évfolyamon 80 diák tanult, sikeresen befejezte az első évfolyamot 65 tanuló.

A tanulók egy innovatív tanulási környezetben kezdték meg a tanévet, mely javította a diákok
korábbi iskolai sikertelenséghez kapcsolódó iskolaképét. Megváltoztattuk a tanulás fizikai
környezetét, a lehetőséghez képest a tanulás szervezeti kereteit, a tanulás tartalmát, a
tanulásszervezés módszereit, a pedagógiai szemléletet és gyakorlatot. Programunkban a
személyközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat az, amely meghatározza az alkalmazott
módszereket, tanulásszervezési kereteket és ezt a szemléletet igyekszünk adaptálni minden
egyes tanulónkra.
Az idei tanévben a Campfilm KFT iskolánkat választotta egy dokumentumfilm
elkészítéséhez. A Hungaricum versenyen a városi elődöntőn elsők lettek tanulóink, és a
megyei versenyen sem vallottak szégyent.
Pedagógusok - Szakoktatók
•

18 teljes állású pedagógus, szakoktató, mérnöktanár és 2 óraadó

•

Sikeresen befejezte tanulmányait 2 pedagógus: 1 fő fejlesztő pedagógus, és 1 fő
mérnöktanár végzettséget szerzett.

A Szakképzési Hídprogramban dolgozó pedagógusok az elmúlt évek során elsajátították
azokat a kompetenciákat, ami nélkülözhetetlen ezen a területen. Ez bizonyítja, hogy
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országos szinten ismerik munkánkat, több pályázatban mentor iskolának választották a
Szakképzési Hídprogramunkat.
Diákok szakmai és mentális támogatása
•

Projekt hónap (Én, Szakmám, Városom, Országom)

•

Bemeneti mérések

•

Diák támogatás

•

Egyéni tanulási utak biztosítása

•

Egyéni Fejlesztési Tervek készítése, rendszeres vezetése

•

Team megbeszélések

•

Negyedéves fejlődési terv értékelése minden érintettel

•

30 órás konfliktuskezelési tréning

A közismereti tantárgyaknál a bemeneti mérések alapján a legnagyobb hiányosságot
elsősorban a szövegértés/szövegalkotás területén láttuk, így az év folyamán erre a
kompetencia területre kiemelten figyeltünk. A matematika tantárgynál az alapműveletek
hiányossága okozott gondot a többségnél, ezért a matematika oktatás különösen egyénre
szabott volt. Kiemelt területként kezeltük a szociális kompetencia fejlesztését, és a
kommunikáció –az asszertív kommunikáció gyakorlását.
Reflektív értékelést alkalmaztunk a tanulók portfóliója, egyéni fejlesztése alapján, amit 3
havonta végeztünk. A diákok mellett tanár segítőpárok voltak, akik komplex támogatást
(mentális, szociális, kognitív) biztosítottak számukra.
Sikeresen megvalósult programok
•

Év eleji projekt hónap (Ezzel a tevékenységgel pályáztunk a „Bázisintézmény” címre)

•

Helytörténeti akadályverseny

•

DÖK Napon való eredményes részvétel

•

Komló Hotellel szerződéskötés

•

Négy évszakos kerékpártúra

•

Kultúrák találkozása: Halloween, Advent (teadélután, TOTÓ)

•

Október 23. helyi ünnepség

•

Karácsonyi ünnepség és ünnepi ebéd a tanulóknak

•

Hungarikum versenyen való részvétel: ‘Érték leszek’ csapat
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•

Kiss Anna dokumentum: Campfilm Kft. ‘A másik és az én’

•

Föld Világnapja alkalmából verseny szervezése

•

Nemzeti ünnepek – megemlékezések és a hagyományok ápolása

•

Roma tehetségekkel kapcsolat építése

Támogatóink:
Egy magát megnevezni nem akaró támogató 11 notebookot ajándékozott tanulóinknak,
ami, segíti a tanítás- tanulás folyamatát.
Békés

Megyei

Culinary

Team,

akik

karácsonykor

látogattak

el

hozzánk,

élménybeszámolót tartottak és bevezették a tanulókat a zöldségfaragás rejtelmeibe.
Beadott pályázataink:
A POK által meghirdetett pályázat a Bázisintézmény címért - A címet elnyertük, és 3 évig
viselhetjük.
•

Második esély – „Iskolapad újra töltve” EFOP 3.1.9.

•

„Lépj egy fokkal feljebb” EFOP 3.1.10.

•

Partner intézményként ERASMUS plusz pályázatban veszünk részt.

Segítő külső kapcsolataink
•

Települések Család és Gyermekvédelmi szolgálatai

•

Gyámhivatal

•

Pártfogói felügyelet

•

TEGYESZ

•

Lakásotthonok

•

Rendőrség

5. Felnőttoktatás/felnőttképzés
2016-2017-es tanévben az egészségügyi képzés hallgatói számos területen végeztek aktív
részvétellel munkát.
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2016 októberében a Békéscsabai Pályaválasztási Vásáron ápoló és szociális gondozó és ápoló
tanulóink ismertették meg az érdeklődőkkel az egészségügyi szakmát. A felsorakoztatott
demonstrációs eszközök között szerepelt a félautomata defibrillátor, az újraélesztő AMBU
baba, öregségi és terhességi szimulátor.
2016 decemberében helyi versenyt hirdettek az egészségügyi szaktanárok az AIDS világnapja
alkalmából. Valamennyi egészségügyi képzésünk részt vett benne, és az első helyezetteket
díjazták.
Az egészségügyi felnőttképzés/oktatás jelenleg tanfolyamai/képzései:


ápoló



gyakorló ápoló



gyógyszertári asszisztens



mentőápoló



fogászati asszisztens



fizioterápiás szakasszisztens



szociális gondozó és ápoló

.
A Pándy Kálmán Kórházzal közösen számos rendezvény, pályázat, konferencia
megrendezése biztosítja azt a gyakorlati hátteret, amely a kompetenciaalapú oktatás esetén
elengedhetetlen. A több évtizedre nyúló kapcsolat mindkét fél számára előnyös a
felnőttképzés, valamint a munkaerő pótlás tekintetében.
Tárgyi feltételekben az intézmény rendelkezik számos kiválón felszerelt demonstrációs
teremmel, amelyek a folyamatosan változó szakmai és vizsgakövetelményeknek
maradéktalanul megfelelnek. Tantermeink a digitális írástudás követelményeinek is eleget
tesznek.
A 3/15. ápoló és 2/14. gyakorló ápoló osztály áprilisban tanulmányi kiránduláson vett részt a
Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben.
Júniusban az egészségügyi napunk meghívott előadója Dr. Zacher Gábor volt. A toxikológus
főorvos előadásában kiemelte a mindennapi függőségeinket, elsősorban a drog, alkohol és
gyógyszerproblémákat. A rendezvényen saját diákjaink mellett Gyula város többi
középiskolájának tanulói is részt vettek. Az előadás után interaktív bemutatót tartottak az
ápoló tanulóink mentőtisztek segítségével a laikus újraélesztés technikáiból.
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Felnőttképzés 2016/2017-es tanév
Képzés neve

OKJ száma

Létszám (fő)

1.

Fizioterápiás szakasszisztens

55 725 05

17

2.

Fogászati asszisztens

54 720 02

11

3.

Gyógyszertári asszisztens

55 720 03

12

4.

Gyógyszertári asszisztens

54 720 03

15

Összesen:

55 fő

Felnőttoktatás (esti tagozat) 2016/2017-es tanév
Képzés neve

OKJ száma

Létszám (fő)

1.

Gyakorló ápoló 1/13. Gyula

54 723 02

22

2.

Gyakorló ápoló 2/14. Orosháza

52 723 01

16

3.

Gyakorló ápoló 2/14. Gyula

52 723 01

18

4.

Ápoló 3/15. Gyula

55 723 01

18

5.

Szociális gondozó és ápoló Gyula

34 762 01

8

6.

Mentőápoló Gyula

55 723 11

59

Összesen:

141 fő

Gyakorlati helyszínek, partnerek intézményi szinten
A duális szakképzésnek megfelelően a szakmai képzés jelentős része külső gyakorlati
helyszíneken történik.

29

Tanulószerződés száma: 215 fő
Együttműködési szerződések száma: 165 fő
Felnőttoktatás (egészségügy nélkül):
Képzés neve

OKJ száma

Létszám (fő)

1.

Cukrász

34 811 01

7

2.

Kis és középvállalkozások

35 345 01

14

3.

Kis és középvállalkozások

55 345 01

4

4.

Kis és középvállalkozások

55 345 01

14

Összesen:

39 fő

A Kis és középvállalkozások ügyvezetője I.-II. képzés október 1-én KKV I. 28 fő, és KKV
II. 12 fővel indult el, évközi lemorzsolódást követően KKV I. 13 fő és a KKV II. 3 fő sikeres
vizsgát tett.
Gyakorlati partnereink:


Avar vendéglő Sarkad



Bészer Kft.



Bols Cafe- Miklós Kálmán és Társa Bt.



Callide-Trade kft (Rózsa abc)



Csaba Metál Zrt.



Dowi-süti Kft.



Élésker Kft.



Farkas Alexandra ev.



Fémipari-Kft



Fiume Zrt.



Gyulahús Kft.



Horostyák Zsolt ev.



Hotel Gyula Kft.



Hotel Halászcsárda



Japport-bau Kft.



Jeszenszki gázszerelő Kft.
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Jókai cukrászda Kft.



Kis kézműves Kft.



Ladányi László ev.- Ladányi cukrászda Szeghalom



Mikló és Társa Bt.



Novák Zoltán ev.



Orbán Péter ev.



Orosháza Kórház



Park Hotel Gyula



Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.



Techno-Szer 2000 Kft.



Torma –therm Kft.



Új generál Kft.



Wellness hotel Gyula

Az egészségügyi képzések gyakorlati partnerei:


Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.



Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye



Békés Megyei Központi Kórház



Dr. Kiss Verica és Társa Kft.



Faluhelyi Háziorvosi Bt.



Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye



M és T Paradigma Eü. Szolgáltató Bt.



Naplemente Idősek Otthona



Dr. Kozma és Társa Orvosi Bt.



Dr. Papp Mária e.v.



Dr. Borda Béla vállalkozó háziorvos



TATA-MED BT.



Dimák és Társa Bt.



Gyula Város Egyesített Óvodája



Mezőberényi Református Szeretetotthon



Dr. Demény és Társa Háziorvosi Betéti Társaság



Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ



Mezőberényi Talentum Református Óvoda



Napközi otthonos Óvodák



Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje



Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje



Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

6. Diákönkormányzat működése
A Diákönkormányzat a 2016/2017-es tanév első ülését 2016. szeptember 5-én tartotta. Az
alakuló ülés napirendi pontjai a következők voltak:


megszavazásra került a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata.



megválasztásra került a DÖK elnök, annak két helyettese, valamint a sportfelelős. A
Diákönkormányzat elnöke a 2016/17-es tanévben Szőke Alexandra Melinda 12.B
osztályos tanuló, helyettesei: Kéki Norbert Szé/12/1.A osztályos tanuló, valamint
Fazekas Alexandra 11.A osztályos tanuló. A sportfelelős feladatait Tóth Martin 10.A
osztályos tanuló látja el. A diákok egy évre kapták a megbízatásukat.



megbeszélésre került a tanév munkaterve.

2016. szeptember 29-én megtartottuk a Gólyanapot. A jelenlévők szívesen részt vettek a
vetélkedőkben és vállalták a feladatokat. Előadásokkal és sport programokkal tarkított jó
hangulatú nap volt. A diákok programokon való részvételét fagyi és fánk osztással
motiváltuk, ami nagy sikert aratott a tanulók körében.
Októberben elkészítettük az őszi dekorációt.
November hónapban pedig részt vettünk az országos Független Diákparlament őszi planetáris
ülésén Békéscsabán.
December hónapban teremdíszítési versenyt rendeztünk, valamint mikulás napi ünnepséget
tartottunk. Karácsonyi dekorációt készítettünk és a 10.A osztály tanulói ünnepi karácsonyi
műsort adtak elő.
Február

hónapban

besegítettünk

a

kollégiumban

megrendezésre

kerülő

farsang

megszerezésében.
Márciusban rendeztünk egy osztályok közötti versenyt a víz világnapja alkalmából. A verseny
három részből állt: egy környezettudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos tesztet
töltöttek ki a tanulók, „Éltetőnk a víz” címmel plakátot készítettek valamint papírt gyűjtöttek.
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Az elkészült plakátok kiállításra kerültek a Táj-, víz és fürdőtörténeti bemutatóházban. A
verseny nyertes osztálya pedig jutalomkiránduláson vett részt a Gyulavári Kastélyba.
Ugyanebben a hónapban a diákok a DÖK elnök cseréje mellett döntöttek, így Szőke
Alexandra helyett ezt a posztot Kéki Norbert Szé/12/1. A osztályos tanuló vette át.
Márciusban részt vettünk 16 fővel az Erkel Ferenc Művelődési Központban megrendezett
Gyulai Ifjúsági Konferencián, melynek témája a 2016-os Ifjúságkutatás eredményeinek
értékelése volt.
Az április hónap legfontosabb programja a 11-én megrendezett diáknap volt, melynek
keretében a diákok megtartották a diákigazgató választást is. A diáknapra sokféle programmal
készültünk. Az udvaron különböző játékos, ügyességi és erősségi versenyen vettek részt a
tanulók, természetesen emellett sportolhattak is: röplabdáztak, fociztak és kipróbálhatták a
zumbát is. Nagy sikert arattak a számítógépes játékok, ezeken belül is elsősorban az idén
először megrendezett LOL bajnokság. A lányok körében népszerű programnak bizonyult a
hajszobrászat és sminkverseny, valamint a szárazvirágokból és harisnyából virágcsokor
készítés is. A diákigazgató-választás győztese a 10. A osztályos Dudoma Borbála lett.
A tanév utolsó két hónapját elsősorban a diákigazgató programjának pontosításával és a jövő
évi tervek megbeszélésével töltöttük.

7. Iskolai közösségi szolgálat
A 9. évfolyamos diákok felkészítése szeptemberben megtörtént.
10-11. évfolyamos tanulók folyamatosan teljesítették a beosztás szerinti szolgálatot.
12. évfolyamon a 12. A és 12. B osztályok, összesen 29 fővel kezdték meg májusban az
érettségi vizsgát. A teljesítések dokumentálása folyamatos volt.
A tanévben a 12. A osztályból 12 fő, a 12. B osztályból pedig 16 fő teljesítette a közösségi
szolgálatot.
40 együttműködési megállapodással rendelkezik intézményünk.
Jövőbeni feladatok:


a diákokat ösztönözni szükséges a számukra érdekes programok irányába (kulturálisés sporttevékenységek, gyermekekkel való foglalkozás, animátori tevékenység)
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a távoli településen lakó tanulók keressenek lakóhelyükön vonzó lehetőségeket kínáló
intézményeket

Osztályonkénti bontásban a következők szerint alakult a 2016/17-es év eddigi teljesítése:


9. A: a jelenlegi 33 főből 9 tanuló kezdte el a szolgálatot, közülük 2 fő teljesítette az
50 órát.



10. A: a 29 tanulóból többen teljesítették már a közösségi szolgálatot.



11. A: a 26 tanulóból már 3 diák az 50 órát teljesítette.

8. Kollégiumi beszámoló
Feladatellátási helyek
Gyula:


Szent István u. 38. – Leánykollégium



Szent István u. 69. – Fiúkollégium

Elek:


Szent István út 4-6. – Fiú- és leánykollégium

Személyi feltételek


Összes dolgozói létszám: 21 fő



Pedagógusok száma: 12 fő



Gyermekfelügyelők száma: 3 fő



Egyéb nevelő-oktató munkát segítő technikai dolgozók (NOKS) száma: 1 fő



Technikai dolgozók száma: 5 fő

A kollégium az alap- és kiegészítő feladatok ellátásához rendelkezik a szükséges
humánerőforrással. A tanév során személyi változás nem történt. A nevelőtanárok hétköznap
12:00 és 22:00 óra között dolgoztak, illetve a vasárnapi fogadást is ellátták. Kötelező
óraszámuk heti 30 óra, amelyek többségében foglalkozásokat tartottak, illetve ügyeleti
feladatokat láttak el. Az éjszakai felügyeletet 22:00-tól 07:00-ig éjszakai gyermekfelügyelők
látták el mindhárom kollégiumban.
A technikai dolgozók szerepe meghatározó a vendéglátás sikeres működtetésében is.
Végigdolgozva sok hétvégét és a nyarat is, munkájukkal jelentősen hozzájárulnak ahhoz,
hogy a szállóvendégek elégedetten távozva elvigyék intézményünk jó hírét.
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Leánykollégium

Pedagógus
Gyermekfelügyelő
Technikai

Dolgozói létszámadatok
Főállású
Részmunkaidős
4
1
1
-

Óraadó
-

Fiúkollégium

Pedagógus
Gyermekfelügyelő
NOKS (egyéb)
Technikai

Dolgozói létszámadatok
Főállású
Részmunkaidős
5
1
1
3

Óraadó
-

Eleki kollégium

Pedagógus
Gyermekfelügyelő
Technikai

Dolgozói létszámadatok
Főállású
Részmunkaidős
3
1
1
-

Óraadó
-

Összesített tanulói létszámadatok


2016. október 01.: 187 fő (82 fő leánykollégium, 71 fő fiúkollégium, 34 fő eleki
kollégium)
SNI: 25 fő; BTMN: 8 fő; HH: 20 fő; HHH: 25 fő
Szakgimnázium: 75 fő; Szakközépiskola: 112 fő



2017. január 20.: 185 fő (82 fő leánykollégium, 70 fő fiúkollégium, 33 fő eleki
kollégium)
SNI: 24 fő; BTMN: 8 fő; HH: 19 fő; HHH: 24 fő
Szakgimnázium: 74 fő; Szakközépiskola: 111 fő



2017. június 15.: 179 fő (82 fő leánykollégium, 66 fő fiúkollégium, 31 fő eleki
kollégium)
SNI: 23 fő; BTMN: 7 fő; HH: 18 fő; HHH: 21 fő
Szakgimnázium: 75 fő; Szakközépiskola: 104 fő

A létszám a tanév során kis mértékben változott (8 fővel csökkent), bár voltak kimaradások,
érkeztek is új kollégisták a saját iskolánkból vagy más intézményből, így sikerült a majdnem
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teljes induló létszámot megtartani. A kollégiumnak két olyan lakója volt, akik nem iskolánk,
hanem egy másik középiskola tanulói.
A növekvő számú hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók miatt
felértékelődött a kollégium szociális és esélyteremtő, esélyegyenlőséget biztosító szerepe.
Leánykollégium
Kollégiumi csoport
GYL/1 csop. (Balázsné J. A.)
GYL/2 csop. (Ferencziné F.M.)
GYL/3 csop. (Martonné M.E.)
GYL/4 csop. (Kozmáné B.E.)

okt.01.
21
21
21
19

Létszám
jan.20.
20
21
21
20

jún.15.
19
21
22
20

SNI
okt.01.
2
1
2

BTMN
okt.01.
2
1
-

HH
okt.01.
4
1
3
-

HHH
okt.01.
1
1
1
5

okt.01.
24
23
24

Létszám
jan.20.
25
22
23

jún.15.
24
21
21

SNI
okt. 01.
5
3
4

BTMN
okt.01.
1
1
2

HH
okt.01.
3
1
4

HHH
okt.01.
3
5
4

okt.01.
17
17

Létszám
jan.20.
17
16

jún.15.
17
14

SNI
okt. 01.
4
4

BTMN
okt.01.
1
-

HH
okt.01.
2
2

HHH
okt.01.
2
3

Fiúkollégium
Kollégiumi csoport
GYF/1 csop. (Kiss S.)
GYF/2 csop. (Szabó G.)
GYF/3 csop. (Kozma J.)

Eleki kollégium
Kollégiumi csoport
E/1 csop. (Turóczyné T.T.)
E/2 csop. (Petes Gy.)

A lemorzsolódott tanulók száma a tanévsorán 20 fő, az év közben érkezőké 12 fő.
Létszámmozgás okai:


Lemorzsolódás: a tanuló átiratkozott más intézménybe vagy a tanév közben
abbahagyta tanulmányait (nem tanköteles korú, magas hiányzás), beilleszkedési
nehézségek miatt, egyéb anyagi okokból.



Év közbeni érkezés: tanulmányi eredmény hanyatlása, igazolatlan hiányzások, új diák
érkezett az iskolába és igényelte a kollégiumi szolgáltatást is.

Tanulmányi munka:
A kollégiumra egyre nagyobb és nehezebb feladat hárul a megfelelő tanulási motiváció
kialakításában. A helyes tanulási módszerek megismertetése, elsajátíttatása, a helyes napirend
kialakítása több diáknál komoly problémát jelentett.
A kollégium a tanulási időt ellenőrzötten szilencium keretében szervezte, ahol a
nevelőtanárok felügyeletével és segítségével készültek a diákok napi 3 órában. A tanulmányi
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problémákkal küzdő tanulóknak korrepetálásokat, pótszilenciumokat szerveztünk, az SNI-s
tanulók fejlesztését és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását pedig szakpedagógus is
segítette.

Avramucz György nyugdíjas kollégánk minden szerda délután korrepetált

matematika tantárgyból.


leánykollégium tanulmányi átlaga
-

félévkor: 3,55; a legjobb tanulócsoport átlaga: 3,78. A bukott tanulók száma: 23
fő.

-

tanév végén: 3,60; a legjobb tanulócsoport átlaga: 3,83. A bukott tanulók száma:
11 fő.



fiúkollégium tanulmányi átlaga
-

félévkor: 3,1; a legjobb tanulócsoport átlaga 3,15; a bukott tanulók száma 21 fő.

-

tanév végén: 3,26; a legjobb tanulócsoport átlaga 3,40; a bukott tanulók száma 8
fő.



eleki kollégium tanulmányi átlaga
-

félévkor: 3,22; a legjobb tanulócsoport átlaga 3,28; a bukott tanulók száma 14 fő.

-

tanév végén: 3,41; a legjobb tanulócsoport átlaga 3,45; a bukott tanulók száma 4
fő.



összesített kollégiumi tanulmányi átlag
-

félévkor 3,3; a bukott tanulók száma 58 fő.

-

tanév végén 3,42; a bukott tanulók száma 23 fő.

A tanulmányi átlag mindhárom kollégiumban javult a tanév végére, a bukott tanulók száma a
harmadára csökkent.
Az elektronikus napló újra bevezetésre került a kollégiumban ebben a tanévben, de továbbra
sem alkalmas az ügyeleti naplók és a kollégiumi törzskönyv kiváltására, így az e-napló
mellett a papír alapú naplókat is vezették a nevelőtanárok.
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Leánykollégium
Átlag

Kollégiumi csoport
GYL/1 csop. (Balázsné J. A.)
GYL/2 csop. (Ferncziné F.M.)
GYL/3 csop. (Martonné M.E.)
GYL/4 csop. (Kozmáné B.E.)

I.
3,2
3,78
3,44
3,78

II.
3,38
3,64
3,56
3,83

Lezárt
tanulók
I.
20
21
20
20

II.
19
21
21
20

Nem
osztályozható
I.
1
-

Tantárgyi
bukások
száma
I.
II.
23
7
10
10
22
16
4
-

Bukások
száma (fő)
I.
10
4
5
4

II.
1
-

II.
4
2
5
-

Fiúkollégium
Átlag

Kollégiumi csoport

I.
3,15
3,01
3,13

GYF/1 csop. (Kiss S.)
GYF/2 csop. (Szabó G.)
GYF/3 csop. (Kozma J.)

II.
3,39
2,98
3,40

Lezárt
tanulók
I.
25
22
23

II.
21
20
20

Nem
osztályozható
I.
-

Tantárgyi
bukások
száma
I.
II.
32
8
24
19
17
4

Bukások
száma (fő)
I.
9
10
3

II.
3
1
1

II.
2
4
2

Eleki kollégium
Átlag

Kollégiumi csoport

I.
3,28
3,16

E/1 csop. (Turóczyné T.T.)
E/2 csop. (Petes Gy.)

II.
3,36
3,45

Lezárt
tanulók
I.
17
16

II.
17
13

Nem
osztályozható
I.
-

Tantárgyi
bukások
száma
I.
II.
17
1
13
10

Bukások
száma (fő)
I.
8
6

II.
1

II.
1
3

Dicséretek, elmarasztalások:
A leánykollégiumban 70, a fiúkollégiumban 53, az eleki kollégiumban 4 alkalommal részesült
tanuló dicséretben.

Fegyelmező intézkedésre 45 alkalommal került sor, 40 esetben a

leánykollégiumban, 27 esetben fiúkollégiumban és 4 esetben Eleken kellett kollégistát
elmarasztalni. A fegyelmi bizottság két fegyelmi tárgyalást tartott, de nem zárt ki tanulót a
kollégiumból a tanév során. A diákok viselkedéskultúrája általában megfelelő, de sokak
számára nehézséget jelent az alapvető együttélési szabályok elfogadása, betartása.
Környezettudatosságuk, környezetük iránti igényességük általánosságban fejlesztendő.
A fegyelmezés mellett a figyelemre méltó teljesítményt elérő tanulókat és a közösségi
munkában aktívan résztvevőket jutalmaztuk dicsérettel, esetenként tárgyi jutalommal.
Leánykollégium
Kollégiumi csoport
GYL/1 csop. (Balázsné J. A.)
GYL/2 csop. (Ferencziné F.M.)
GYL/3 csop. (Martonné M.E.)
GYL/4 csop. (Kozmáné B.E.)

Dicséretek
Nev.
Koll.
tanári
vezetői
12
5
29

6
8
10

Fegyelmező intézkedések
Nev.
Koll.
Fegyelmi
tanári
vezetői
tárgyalás
15
2
9
5
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2
4
3

-

Fiúkollégium
Kollégiumi csoport
GYF/1 csop. (Kiss S.)
GYF/2 csop. (Szabó G.)
GYF/3 csop. (Kozma J.)

Dicséretek
Nev.
Koll.
tanári
vezetői
24
7
9
10
3

Fegyelmező intézkedések
Nev.
Koll.
Fegyelmi
tanári
vezetői
tárgyalás
3
3
1
14
2
1
2
1
-

Dicséretek
Nev.
Koll.
tanári
vezetői
2
2
-

Fegyelmező intézkedések
Nev.
Koll.
Fegyelmi
tanári
vezetői
tárgyalás
4
-

Eleki kollégium
Kollégiumi csoport
E/1 csop. (Turóczyné T.T.)
E/2 csop. (Petes Gy.)

Kollégiumi szakkörök és programok:
A tanulmányi eredmény javítása mellett a nevelőtanárok foglalkozásainak célja a szabadidő
hasznos és hatékony lekötése volt. A szilenciumok mellett a sport, az életmód-életvitel, a
kultúra, az informatika és az egyéni bánásmód témakörökben szervezték a heti
foglalkozásaikat.
Szakköri (foglalkozási) rendszerességgel működött a fiú labdarúgás, a kosár-, kézi- és
röplabda, a testépítés, az asztalitenisz, a filmklub, az informatika, a sakk, az énekkar és a
reformkonyha.
Havi rendszerességgel részt vett a kollégium a Gyulai Színház előadásain, voltak műveltségi
vetélkedők, kirándulások, kerékpártúrák, kastély és nemzetiségi tájház látogatások,
településismereti séták, bográcsozások, előadássorozatok (sportolók, rendőrség, védőnő,
családsegítő és szociális szervezetek részéről), illetve rendeztünk sportversenyeket (foci,
röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, csocsó, sakk, erős ember). Főbb rendezvényeink voltak a
tanév során: gólyahét, egészség hét, sporthét, mikulás buli, karácsonyi ünnepség és vacsora,
Valentin nap, farsang, nőnap, kollégiumi ballagás. Megtörténtek az ünnepi és történelmi
megemlékezések is.
A

kollégium

saját

diákönkormányzatot

működtetett

kétheti

rendszerességgel.

A

diákönkormányzatot bevontuk a kollégiumi programok szervezésébe, illetve ötleteiket,
javaslataikat, reális kéréseiket igyekeztünk megvalósítani, komfortérzetüket ezáltal is növelni.
Példaértékű, hogy a kollégiumi diákönkormányzat karácsony előtt meleg étellel és ünnepi
műsorral kedveskedett a Gyulai Hajléktalanszálló lakóinak.
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Fontos, hogy a saját rendezvényeinken túl szinte minden városi és néhány megyei (diák)
programon is részt vettünk, képviseltük iskolánkat.
Működésünkről, tevékenységünkről folyamatosan tájékoztattuk a külvilágot. Az intézményi
honlap és a helyi sajtóban történő megjelenés mellett Facebook oldalunkon heti
rendszerességgel hírt adtunk magunkról, a kollégisták egy csoportja kollégiumi újságot
működtetett, illetve tervezzük a kollégiumi rádió beindítását is.
Tárgyi feltételek:
Az idei tanévben is problémamentesen lezajlott a beköltözés. A gyulai leánykollégium tárgyi
feltételei térségi szinten is kiemelkedőek. Fejlesztési cél a közeljövőben a szobák egy
részének klimatizálása a tetőtéri jelleg miatt, illetve bográcsozó, szalonnasütő terület
kialakítása a központi udvaron.
A gyulai fiúkollégium felújítása jelenleg is zajlik a KEHOP-5.2.10. „Költségvetési szervek
pályázatos épületenergetikai fejlesztései” pályázat keretein belül. A fejlesztési projekt
keretében több tevékenység valósul meg 133 millió forint értékben. A teljes homlokzat és
lapostető hő- és víz szigetelésre kerül sor, valamint az elavult nyílászárókat korszerű
műanyag, fokozott hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárókra cserélik ki. Ezen
munkálatokon kívül egy 25Kw-os napelem rendszer telepítésére is sor kerül az épület tetejére.
Az épület belsejében felújításra került a harmadik emeleti komplett vizesblokk, egy földszinti
vendégszoba, illetve minden helyiség új függönyöket és sötétítőket kapott.
Az eleki kollégiumban informatikai korszerűsítésre lenne a legnagyobb szükség a jövőben.
Vendégfogadás:
A Harruckern gyulai kollégiumai megyei szinten meghatározóak a vendégéjszakák számát
tekintve. Igyekszünk maximálisan kihasználni a fürdőváros, illetve az új építésű kollégium
adottságait. Szorgalmi időszakon kívül, hétvégenként, illetve a leánykollégium vendégszobái
igény esetén hétköznap is szállóhelyként működnek. A nyári szünet szinte minden napján
működni fognak a kollégiumok.
Az eleki önkormányzat visszavonta 2014-ben az Eleki kollégium szállásüzemeltetési
engedélyét, ugyanis az engedély feltétele a tűzjelző rendszer teljes kiépítése lenne. Így
idegenforgalmi szempontból jelenleg ez a kollégium nem funkcionál.
A legjelentősebb szálláshirdetési portálokon, a szallas.hu és az iranymagyarorszag.hu
oldalakon jelen vagyunk jutalékos rendszerben, illetve ebben az évben a visitgyula.com
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oldalon is megjelentünk. A felületeket folyamatosan aktualizáljuk, frissítjük, a foglalásokat
napi szinten kezeljük.
Idegenforgalom 2016-os év
Kollégium
Leánykollégium
Fiúkollégium
Mindösszesen

Eltöltött vendégéjszaka

Szállásbevétel (IFA nélkül)

3281
1283+186 (térítésmentes)
4564+186 (térítésmentes)

6.397.300-Ft
2.020.000-Ft
8.417.300-Ft

A 2017-es évben várható szállásbevétel 9-10 millió forint. Időarányosan 2017. január 1-től
június 25-ig a leány- és fiúkollégiumban 1599 éjszakát töltöttek el szállóvendégeink, ami
3.164.400,- forint szállásbevételt jelent már a nyári szezon indulása előtt.

9. Iskolaorvos



Iskola-egészségügyi szűrésen részt vett 687 fő



Betegség miatt orvosi ellátásban részesült 527 fő



Önálló védőnői tanácsadásban és prevenciós tevékenységben 205 fő részesült.



A tanévben tisztasági szűrések voltak az iskola kollégiumaiban. Eset nem történt.



Hiányzó oltásai miatt öt tanuló részesült pótoltásban.

10. Iskolapszichológusi tevékenység
A Gyulai Szakképzési Centrum nevelő-oktató tevékenységében új területként jelent meg
ebben a tanévben az iskolapszichológusi tevékenység. Ezt a feladatot utazó pszichológusként
láttam el Gyulán a 2016/2017.-es tanévben szerdánként 10.30-15.30.-ig.
Tevékenységemet a köznevelési törvény és a pszichológusok etikai kódexe alapján végeztem,
melyhez elkészítettem az éves munkatervemet is. A tervben módszereket, munkaformákat
fogalmaztam meg.
A feladatellátást szűkíti az a tény, hogy kiskorú ezt a szolgáltatást csak szülői beleegyezés
mellett veheti igénybe.
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A tagintézményben a mellékelt táblázat szerint vettek részt a fogadóórákon. A tanév során az
egyszemélyes konzultációk voltak jellemzőek, és több osztályfoglalkozást is tartotta.
ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK – GYULA 2016/17-ES TANÉV
Tevékenység

szept. okt. nov. dec.

jan. febr. márc. ápr.

máj. jún. össz.

személyes egyéni
konzultáció (diák)

2

1

6

5

1

2

1

1

4

0

23

krízistanácsadás
(diák)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

személyes egyéni
konzultáció
(felnőtt)

6

1

0

0

1

6

3

1

0

0

18

krízistanácsadás
(felnőtt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

konzultáció két
fővel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kiscsoportos
konzultáció

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

osztályfoglalkozás

1

1

0

1

0

2

3

2

0

0

10

szülői értekezleten
való részvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

előadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tréning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kérdőív

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

teszt

0

0

1

3

0

1

0

0

2

0

7

egyéb mérőeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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11. Pék-cukrász tanműhely
Pék- Cukrász- Konzerv Tanműhely - Szabadkígyós
Bérmunka kimutatás 2016.szeptember 01.-től 2017. január 20.-ig havi bontásban:
Szeptember hónap:
Nagy Balázs Újkígyós; szilvalekvár főzés: bruttó 141.071,- Ft
Október hónap:
Szőke és Társai Kft. Békéscsaba; ivólé készítés bruttó 122.682,- Ft
November hónap:
Szőke és Társai Kft. Békéscsaba; sütőtök befőtt, görögdinnye savanyúság bruttó 180.023,- Ft
December hónap:
Szőke és Társai Kft. Békéscsaba; görögdinnye savanyúság bruttó 108.014,- Ft
2017 Január hónap:
Szőke és Társa Kft. Békéscsaba; görögdinnye savanyúság, ivólé készítés bruttó 241.364,- Ft
Bruttó érték összesen:

793.154,- Ft

Február hónap:
Szőke és Társai Kft Békéscsaba; 1.260 db 4200 ml-es görögdinnye savanyúság
420 db 4200 ml-es ivólé 554.736,- Ft
Március hónap:
Valler Attila Szabadkígyós 225 db 4200 ml-es ivólé 116.105,- Ft
Április hónap:
Szőke és Társai Kft Békéscsaba;
1.260 db 4200 ml-es görögdinnye savanyúság
269 db 4200 ml-es ivólé 510.629,- Ft
Május hónap:
Nem került késztermék elszállításra.
Június hónap:
ARIES GOLD No 1 Kft
200 kg gombatönk főzése 8.000,- Ft
Szőke és Társai Kft Békéscsaba;
1.260 db 4200 ml-es görögdinnye savanyúság
210 db 4200 ml-es ivólé 501.395,- Ft
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II. félév bruttó érték összesen:1.682.866,- Ft
A tanév folyamán elszállított bérmunkában gyártott késztermékek együttes bruttó értéke:
2.476.019,- Ft
A 2016-ban gyártott görögdinnye savanyúságból jelenleg a Konzerv tanműhelyben tárolva:
1.625 db 4200 ml-es melynek értéke 557.213,- Ft; továbbá vegyes ivólé is van legyártva és
tárolva420 db 4200 ml-es melynek értéke 122.682,- Ft.
A tárolt termékek összes bruttó értéke: 679.895,- Ft
Intézményi rendezvényekhez szállított Pék- illetve Cukrász termékek. (térítés mentes)
A tanév folyamán rendezvényekhez gyártott Pék- és Cukrász termékek együttes bruttó értéke:
1.879.725,- Ft

12. Karbantartás, felújítási munkák
ASZTALOS KARBANTARTÓK:


konyhai homlokzati nyílászáróinak gyártása, elhelyezése



szaktantermek bútorainak gyártása



általános hibaelhárítási, asztalos karbantartási munkák



képkeretek gyártása



ajtók gyártása



lambéria előkészítési munkái



folyosói padok gyártása

VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓK:


kazánházi elosztószekrény felújítása



Ady Endre u 3 sz. elektromos hálózat felújítás



vészkijárati jelzőrendszer átalakítása



felülvizsgálat során felmerült hiányosságok pótlása, javítása



mennyezeti világítótestek cseréje (led fényforrás)



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák



fényforrások cseréje régi épületben



fiúkollégium külső világítás cseréje



villámvédelem javítása Karácsonyi úti telephelyen (külső vállalkozó)
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KŐMŰVES KARBANTARTÓK:


konyhai homlokzat felújítási munkái (falazás, vakolás)



nyílászárók elhelyezése



homlokzati állványok építése, bontása



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák



ajtók beépítése

FESTŐ KARBANTARTÓ:


új nyílászárók alapmázolása



tisztasági festés



homlokzat festés



egyéb festés mázolás



leánykollégium tisztasági festése



képkeretek, ajtók, egyéb gyártott termékek festésem mázolása

FŰTŐ, VIZSZERELŐ KARBANTARTÓK:


fűtés rendszerek, konvektorok javítása



belső szennyvízhálózat tisztítása



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák



emeleti fűtésrendszer kiépítése

LAKATOS KARBANTARTÓ:


ereszcsatorna készítése, ablakpárkány bádogozása



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák



padok gyártása



korlát készítése sportpálya köré

KÜLSŐ VÁLLALKOZÓK ÁLTAL ELVÉGZETT MUNKÁK:


villamos biztonsági felülvizsgálat



villámhárító javítás



homlokzat illetve nyílászárók festése, mázolása



kerékpártároló, hűtőkamra tetőszerkezet cseréje
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lépcsőburkolás csúszásmentes burkolattal



kazánok, hűtők javítása



tetőszigetelés, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere (Gyula, Szent I. utca 69)



homlokzati tűzfal, Laktanya úti homlokzati fal, portásfülke hőszigetelése, festés



nyitott folyosó térburkolás



fiúkollégium fürdőszoba, vendégszoba burkolás, vízvezeték szerelés



fiúkollégium nyílászáró cseréje, homlokzat hőszigetelése, tető szigetelése, napelemes
rendszer kiépítése

13. Logisztika

Az



Járműveink:



1 db 35 fős autóbusz



1 db 24 fős autóbusz



1 db 17 fős autóbusz



3 db 9 fős személygépkocsi



4 db 5 fős személygépkocsi



1 db tehergépkocsi



1 db kenyérszállító kocsi



1 db ételszállító kocsi
intézmény

autóbuszai

szállítják

a

Gyulai

Szakképzési

Centrum

(GYSZC)

tagintézményeinek diákjait, dolgozóit különböző rendezvényekre, versenyekre.
A GYSZC tanulóit vittük diákolimpiára, atlétikai versenyre, kórusfellépésre, tanulmányi
kirándulásra.
Külső megbízók részére belföldön és külföldön szállítási szolgáltatást végeztünk 2.349.792,Ft értékben.
A gépjárműveink nagy többsége 200.000 km fölötti futásteljesítményű, ezért a karbantartásuk
fokozottan figyelmet igényel.
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14. Autósiskola beszámoló
Eredményeink:
Az autósiskola a 2016. évben 82 főt, 2017. I félévben 70 főt iskolázott be Ebből 4 fő „A”
kategóriás, 117 fő „B” kategóriás járművezetői engedély megszerzésére irányuló
képzéseinkre, 21 fő pedig „T” kategóriás képzésre. Az orosházi gépész tanulók „T” kategóriás
képzéseit folyamatosan végezzük. Ez a gyakorlati képzés tekintetében 11 főt érintett. Közülük
mindenki sikeres vizsgát tett, így a szakmunkás vizsgára bocsátás feltételeit biztosítani tudta
az intézmény.
Az elméleti oktatás Orosházán és Gyulán folyt. Az elméleti, valamint a gyakorlati oktatást 3
fő alvállalkozói szerződéssel, és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott oktatókkal láttuk
el. Azokon a telephelyeken, ahol bizonyos szakmák megszerzése jogosítványhoz kötött –
mint Orosházán a növénytermesztő gépész –, ott a KRESZ oktatás a délelőtti tanítási órákba
volt betervezve, az elméleti oktatást helyi kollégával oldottuk meg.
Tárgyi feltételek, működés:
A Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott képzési engedélyben szereplő oktatható
kategóriák (M, A1, A, B, T) tárgyi feltételeit nagyrészt oktatóink saját tulajdonú gépjárművei
alkották. Az elméleti oktatás színvonalas elméleti oktató tanteremben történik, amely a fenti
kategóriák szemléltető eszközeinek fali tablókon történő elhelyezése tesz színesebbé.
Intézményünk jelenleg 2 db mezőgazdasági vontatóval, 2 db oktató pótkocsival rendelkezik.
Békéscsabán a Kétegyházi úton, valamint Gyulán a Szabadkai úton működtetünk gyakorló
tanpályákat, ahol a gyakorlati oktatást végzik a gépjármű-vezető szakoktatóink. A gyulai
tanpályát időnként vizsgapályaként is működtetjük „T” mezőgazdasági vontató vizsgáztatása
alkalmával, ezzel is elősegítve a saját tanulóink jogosítványhoz jutási lehetőségeit, hiszen az
orosházi tanulók mind a biztonság és üzemeltetés, mind a rutin vizsgát itt tették le.
A TISZK épületben biztonság és üzemeltetés oktató-és vizsgateremmel is rendelkezünk, ami
szintén az elméleti képzéseinkhez, vizsgáztatáshoz előírt követelmény.
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A békéscsabai gyakorló pályát a saját feladatellátáson túl bérbe is adjuk gyakorlás céljából
más autósiskolák részére. Az orosházi valamint a békéscsabai tanpályát közel 16 autósiskola
33 oktatója használja oktatási célra.
A „T” kategóriás képzéseinkre való tekintettel két békéscsabai autósiskolával is szerződéses
kapcsolatban vagyunk.
További terv az e-learning képzés bevezetése, képzések C, C+E (tehergépjármű,
tehergépjármű + nehéz pótkocsi) kategóriával történő bővítése, mely lehetőséget nyújtana a
tanulók minél nagyobb számban történő beiskolázására.
Az autósiskola tárgyi feltételei biztosítottak. Az intézmény kötelezően ellátandó feladatain túl
a külsős tanulók minél nagyobb számban történő beiskolázását célozta meg, mintegy ezzel is
az autósiskola gazdaságos működtetését téve lehetővé.
Terveink között szerepel az e-learning képzés bevezetése. A képzések C, C+E
(tehergépjármű, tehergépjármű + nehéz pótkocsi) kategóriával történő bővítése további
lehetőségeket nyújtana a tanulók minél nagyobb számban történő beiskolázására.

Gyula, 2017. június 30.

Czeglédiné Szappanos Anita
igazgató
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1. sz. melléklet

Tanulói létszámadatok
Képzés típusa
Szakgimnázium
Szakközépiskola Gyula
Szakközépiskola Elek
Szakgimnázium
szakképzés
Szakiskola
Szakképzési Híd Program
Összesen

169
217
91

Létszám
2017.06.15én
163
200
67

229

165

46
141
893

42
132
769

Létszám
2016.10.01-én
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2. sz. melléklet

Hiányzások összesítése

Képzés típusa
Szakgimnázium
Szakközépiskola Gyula
Szakközépiskola Elek
Szakgimnázium szakképzés
Szakiskola
Szakképzési Híd Program
Összesen

Diákok
létszáma
163
200
67
165
42
132
769

Igazolt
hiányzások
17070
22634
12257
6360
473
58794

Igazolt/fő
105
113
183
39
11
0
76

Összes
Hiányzás/fő
hiányzás
19525
120
29516
148
13720
205
7490
45
481
11
0
70732
92

Képzés típusa
Igazolt/fő Hiányzás/fő
105
120
Szakgimnázium
113
148
Szakközépiskola Gyula
183
205
Szakközépiskola Elek
39
45
Szakgimnázium szakképzés
11
11
Szakiskola
76
92
Összesen
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3. sz. melléklet

Összesített adatok intézményi szinten

Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

9.A
10.A
11.A
12.A
12.B
9.C
9.D
9.F
9.G
9.H
9.I
9.J
10.D
10.E
10.H
10.J
10.K
11.C
11.D
11.E
11.G
Ksz/13.A
1/13.A
1/13.B
1/13.C
1/13.D
1/13.E
2/14.A
2/14.B
2/14.D
2/14.E
3/15.A
3/15.C
3/15.D
H/II/1.A

Tagintézmény
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Ady utca

Oktatási szint
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakgimnázium
szakgimnázium
KKV
szakgimnázium
KKV
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakképzési HÍD
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Létszám Létszám
okt.1. jún.15.
33
32
28
26
25
26
12
12
17
16
18
17
15
14
18
17
24
20
17
15
25
21
14
16
18
16
16
14
16
14
18
14
19
17
14
13
12
11
21
20
13
11
12
11
18
11
20
15
10
11
25
21
0
13
17
19
6
6
18
18
16
15
19
18
39
0
41
18
9
12

Átlag
3,06
2,98
3,24
2,97
3,49
2,56
2,72
3,26
3,02
3,11
2,90
2,65
2,98
3,52
2,87
3,65
3,25
2,97
3,57
3,31
3,99
2,53
4,36
3,65
4,87
4,12
4,83
4,43
4,02
4,82
4,49
4,33
4,55
4,68

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

H/II/1.B
H/II/1.C
H/II/1.D
H/II/1.E
H/II/1.G
H/II/1.H
H/II/1.I
H/II/2.A
H/II/2.C
H/II/2.D
H/II/2.F
H/II/2.G
H/II/2.H
Ksz/11.A
Ksz/11.B
Ksz/12.A
9/E
Szé/12/1.A
Szé/12/1.C
Szé/12/2.A
Szé/12/2.B
Tanulók összlétszáma
Tantárgyi átlag

Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Gyula

szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakközépiskola
KKV
szakközépiskola
szakiskola
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium

17
10
12
11
9
14
12
8
9
7
5
7
11
16
25
0
5
31
18
12
11
896

12
12
12
11
8
13
11
8
8
5
4
6
10
0
24
13
5
29
6
12
10
772

4,48
4,62
4,29
3,68
2,90
4,12
2,82
2,38
3,60
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4. sz. melléklet

Oktatási szintek statisztikája

Szakgimnázium - létszámok és tanulmányi átlagok

1.
2.
3.
4.
5.
53.
54.
55.
56.

Osztály

Tagintézmény

9.A
10.A
11.A
12.A
12.B
Szé/12/1.A
Szé/12/1.C
Szé/12/2.A
Szé/12/2.B

Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Gyula

Oktatási szint
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
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Létszám
okt.1.
33
28
25
12
17
31
18
12
11

Létszám
jún.15.
32
26
26
12
16
29
6
12
10

187

169

Átlag
3,06
2,98
3,24
2,97
3,49
2,90
4,12
2,82
2,38
3,11

Szakközépiskola - létszámok és tanulmányi átlagok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Osztály

Tagintézmény

Oktatási szint

9.C
9.D
9.F
9.G
9.H
9.I
9.J
10.D
10.E
10.H
10.J
10.K
11.C
11.D
11.E
11.G
Ksz/13.A
Ksz/11.A
Ksz/12.A

Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Gyula
Gyula
Gyula
Elek
Elek
Gyula
Gyula

szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
szakközépiskola
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Létszám
okt.1.
18
15
18
24
17
25
14
18
16
16
18
19
14
12
21
13
12
16
0

Létszám
jún.15.
17
14
17
20
15
21
16
16
14
14
14
17
13
11
20
11
11
0
13

306

274

Átlag
2,56
2,72
3,26
3,02
3,11
2,90
2,65
2,98
3,52
2,87
3,65
3,25
2,97
3,57
3,31
3,99
2,53
4,48
4,29
3,24

Szakképzési HÍD program

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Osztály

Tagintézmény

Oktatási szint

H/II/1.A
H/II/1.B
H/II/1.C
H/II/1.D
H/II/1.E
H/II/1.G
H/II/1.H
H/II/1.I
H/II/2.A
H/II/2.C
H/II/2.D
H/II/2.F
H/II/2.G
H/II/2.H

Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca
Ady utca

szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD
szakképzési HÍD

Létszám
okt.1.
9
17
10
12
11
9
14
12
8
9
7
5
7
11

Létszám
jún.15.
12
12
12
12
11
8
13
11
8
8
5
4
6
10

141

132

Átlag

Szakgimnáziumi szakképzés - létszámok és tanulmányi átlagok

23.
24.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Osztály

Tagintézmény

Oktatási szint

1/13.A
1/13.B
1/13.D
2/14.A
2/14.B
2/14.D
2/14.E
3/15.A
3/15.C
3/15.D

Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi
Karácsonyi

szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
szakgimnázium
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Létszám
okt.1.
18
20
25
17
6
18
16
19
39
41

Létszám
jún.15.
11
15
21
19
6
18
15
18
0
18

219

141

Átlag
4,36
3,65
4,12
4,43
4,02
4,82
4,49
4,33
4,55
4,68
4,35

Tanulmányi eredmények képzés típusok szerint
Oktatási szint
Szakgimnázium
Szakgimnázium szakképzés
Szakközépiskola
Szakiskola
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Tanulmányi átlag
3,11
4,35
3,24
3,68

