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1. Személyi állomány változása
2017. szeptember 1. napján a GYSZC Harruckern János Szakgimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium személyi állománya 186 fő volt, mely a 2017/2018. tanév II. félév
végén, tehát 2018. június 29. napján 182 fő.
A személyi állományban 95 pedagógus állományú és 12 pedagógiai munkát közvetve, vagy
közvetlenül segítő technikai személyzetből áll.
A pedagógusok megoszlása végzettség szerint:

Gyakornok

Mesterpedagógus

Pedagógus I.

Pedagógus II.

Egyete

Főiskol

Egyete

Főiskol

Egyete

Főiskol

Középfo

Egyete

Főiskol

mi

ai

mi

ai

mi

ai

kú

mi

ai

végzetts

végzetts

végzetts

végzetts

végzetts

végzetts

végzetts

végzetts

végzetts

ég

ég

ég

ég

ég

ég

ég

ég

ég

1 fő

0 fő

1 fő

0 fő

25 fő

32 fő

5 fő

20 fő

11 fő

Az intézmény pedagógiai, oktatási feladatait a különböző területen dolgozó pedagógusaival
látja el.
Az oktató-nevelő munkát 12 fő személyi állományba tartozó dolgozó kolléga látta el.
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek létszáma 2018. június 29. napján 75
fő. Ide tartoznak a műszaki dolgozók-, gazdasági ügyintézők-, munkaügyi ügyintézők-,
rendszergazdák-, gondnokok – takarítók és a szállítmányozásért felelős munkatársak.
A nem pedagógus végzettségű közalkalmazottak megoszlása végzettség szerint (*)

A

B

C

D

E

F

G

16 fő

22 fő

9 fő

22 fő

9 fő

8 fő

1 fő
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A 2017/2018 – as tanév II. félévében 1 fő pedagógus munkakörben alkalmazott személy
került kinevezésre, akinek 2018. június 30. napjával határozott idő lejárta miatt megszűnik a
közalkalmazotti jogviszonya.
1. Balogh Judit  Nádháziné Tóth Edit helyett
A 2017/2018 – as I. félévben 3 fő pedagógus munkakörben alkalmazott személy került
kinevezésre, akiknek 2018. június 30. napjával határozott idő lejárta miatt megszűnik a
közalkalmazotti jogviszonya.
1. Nagy Tünde Edit
2. Neset Adrienn
3. Mekisné Szilágyi Mária
4. Báthory Anikó  kinevezése a 2018/2019 – es tanévre meghosszabbításra került
A 2017/2018 – as tanév II. félévében 5 fő nem pedagógus munkakörben alkalmazott személy
került kinevezésre.
1. Borsos Józsefné
2. Katiné Havasi Enikő
3. Oláh Tamásné
4. Ravasz Zita
5. Tóth Tiborné

Megbízási szerződéssel rendelkező óraadók száma a 2017/2018. tanévban összesen 58 fő,
ebből 39 fő (számfejtős) és 19 fő (számlás) formában volt foglalkoztatott.
A személyügy területén 2017. szeptember 1. napjától az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:


Folyamatában elkészültek az új kinevezett dolgozók kinevezései -, azokkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatok



A Szakképzési – Hídprogram, illetve a Szabóky Adolf Ösztöndíjak keretén belül a
számfejtések minden hónapban megtörténtek



Szakképzési Hídpótlék az érintett pedagógusok részére is minden hónapban
számfejtésre került



A jubileumi jutalomra jogosult közalkalmazottak részére a számfejtések és kifizetések
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megtörténtek


A munkába járásokkal kapcsolatos számfejtések folyamatosan rögzítésre kerültek-,
szabadságok rögzítése folyamatosan történnek



A 2018 – as évben is az intézmény összes dolgozója részére kiosztott Cafetria juttatás
számfejtése történt, több vonatkozási időszakban



2018. január 1. napi hatállyal elkészültek a soros lépők kinevezéseinek módosításai



Napi feladatok közé tartozott a KIRA-, KIR és KRÉTA naprakész vezetése, melyek
eredményességéhez folyamatos egyeztetések zajlottak az intézményben működő
további területekkel (mint például Tanügy, Szakképzés)



A megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadók részére a kiállított teljesítés
igazolások alapján minden hónapban elszámolásra került a számfejtések alapján a
megállapított megbízási díj



A felnőttoktatásban adminisztrációs és az ahhoz kapcsolódó szervezési feladok
ellátásáért járó megbízási díjak is havi szinten kerültek elszámolásra – a szakmai
teljesítés igazolások alapján történő számfejtések után



Napi szintű feladatok közé tartozott a közalkalmazotti személyi anyagok kezelése-,
munkáltatói igazolások-, pedagógus igazolványok kiállítása igény szerint

2. Tanév általános értékelése:
A GYSZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiumában a tanévet 2017. szeptember 1-én 53 osztály kezdte meg.

Jelenleg 51

osztályból 21 szakközépiskolai képzésben, 15 szakgimnáziumi képzésben, 1 szakiskolai és 16
Szakképzési HÍD programban részesülő osztály.
2017. október 1-én a tanulók létszáma szakközépiskolában 417 fő, június 15-én 343,
szakgimnáziumban 328 fő, június 15-én 250 fő, szakiskolában 5 fő és Szakképzési HÍD
programban október 1-én 152 fő- június 15-én 155 fő volt. Tanulói összlétszám október 1-én
902 fő, tanév végén 753 fő volt. Tényleges lemorzsolódás 108 fő. Legnagyobb létszámban az
13.Ö/1 osztályból ( 16→5 fő), a 11.SZ osztályból (38→27 fő) és a 3/15.E osztályból
(29→19 fő), 13.A ( 12 →6 fő) és az Szé/12.1.B (23→6 fő) távoztak. A lemorzsolódások
okai: lakóhelyváltás, munkahellyel való sikertelen összeegyeztetés, sikertelen javító érettségi
vizsgák,

másik

iskolába

való

átiratkozás,
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fegyelmi

határozattal

történő

kizárás,

gyermekvállalás, illetve az évismétlő tanulók a tankötelezettség megszűnése után nem
folytatták tanulmányaikat. Legmagasabb létszámú osztály intézményi szinten a 10.A, 11.A és
a 11.SZ mindegyike 27 fővel, legalacsonyabb létszámú a 9.S osztály és a 13.Ö/1 5-5 fős
létszámmal.
Fegyelmi eljárást az iskola 35 esetben folytatott le magatartási problémák, házirend súlyos
megszegése és tiszteletlen magatartás miatt. A 35 fegyelmi eljárásból 31 9. évfolyamos diák
ellen indult. Tizennégyszer a tanuló tanáraival és tanulótársaival szemben tanúsított
minősíthetetlen viselkedés miatt indult eljárás. A fegyelmi bizottság 1 igazgatói
figyelmeztetés, 5 megrovás, 4 szigorú megrovás, 4 másik iskolába való áthelyezés
felfüggesztve, 6 másik iskolába való áthelyezés és 4 kizárás fegyelmi büntetést hozott. Egy
tanuló elleni fegyelmi eljárást meg kellett ismételni eljárási hiba miatt. Kilenc eljárás indult
verekedés és testi sértés kísérlete, és tizennégy magatartási problémák miatt.
A tantárgyi bukások száma intézményi szinten 192, ami közel fele a félévi 422-es
eredménynek.
Iskolánk tanulói közül szakgimnáziumban 12 tanuló, szakközépiskolában 54 tanuló
szakiskolában 5 tanuló sajátos nevelési igényű. Beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézségekkel küzd szakgimnáziumban 10 tanuló, szakközépiskolában 18 tanuló. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül szakgimnáziumban 23, szakközépiskolában 67,
szakiskolában 3 tanuló. A hátrányos helyzetű tanulók létszáma a szakgimnáziumban 9 fő és a
szakközépiskolában 16, szakiskolában 1 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
szakgimnáziumban 8 fő, szakközépiskolában 46 fő és szakiskolában 2 fő. 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 vagy valamilyen tantárgyrész felmentése így a tanulók fejlesztő óráról
való távolmaradása az idei tanévben az előzőekhez képest kevesebb volt. A következő
tanévben minden SNI és BTMN küzdő tanulót el kell látni, attól függetlenül, hogy szeretné e
érvényesíteni a szakértői véleményben foglaltakat vagy nem. A szakértői véleményben
foglaltak kötelező érvényűek. A tanulói hiányzásokkal ugyanúgy kell eljárni, mint a többi
tanórával. Amennyiben mégsem szeretne az SNI és BTMN rendszerben lenni, és
okafogyottak a kedvezmények, akkor 16 év felett az iskola önállóan kezdeményezheti a
megszüntetést, ha nem töltötte be, akkor a szülő belegyezésével az iskola kérheti a státusz
megszüntetését.
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Szakközépiskolai osztályok és eredményeik a számok tükrében:
A szakközépiskolai osztályok évvégi tanulmányi átlaga 3,27 (közepes). Legmagasabb átlagot
(4,09) a 11.SZ osztály, leggyengébb átlagot (2,71) a Szé.13/2.A osztály ért el. Eredményeiket
tekintve nagyon szépen teljesítették a tanévet a végzős szakközépiskolai osztályok.
Tanulmányi átlaguk jó vagy közel jó lett. Szakközépiskolai tanulóink a legjobb átlagokat
(jeles vagy közel jeles) produkáltak többek között a következő tantárgyakból: értékesítés
idegen nyelven, műszaki cikkek forgalmazásának gyakorlata. Legszerényebb eredmények
cukrász szakmai ismeretekből , ételkészítési gyakorlatból születtek.
A szakközépiskolai osztályok tanulói az I. félév folyamán 47383 órát hiányoztak összesen.
Ebből 35844 igazolt és 11539 óra igazolatlan. Átlagosan 138 órát hiányoztak a tanulók. Az
egy főre jutó igazolt hiányzás 104 óra, az igazolatlan hiányzásoké 33,6. Ez a félévi hiányzási
mutatóknak közel a duplája. Legmagasabb hiányzási mutatókkal a 9.F osztály rendelkezik.
Ebben az osztályban a tanulók 8978 órát hiányoztak összesen melyből 4413 igazolatlan óra.
Legkevesebbet a 11.Sz osztály tanulói hiányoztak a félév során: 806 órát összesen.

Szakgimnáziumi osztályok és eredményeik a számok tükrében:
A szakgimnáziumi osztályok félévi tanulmányi átlaga 3,92 (jó), év végi átlaga 3,98.
Legmagasabb átlagot (4,94) a 3/15.D osztály, leggyengébb átlagot (3.01) a 12.A osztály ért el.
A tantárgyi átlagok tükrében a szakgimnáziumban legjobb eredmények többek között
általános élelmiszerismeret, speciális informatika gyakorlat, klinikai gyakorlat és gondozási,
ápolási gyakorlat tantárgyakból születtek. A szakgimnáziumi osztályok tanulói összesen
16533 órát mulasztottak. Ebből az igazolt mulasztások száma 14961, míg az igazolatlan
mulasztásoké 1572. Ez átlagosan 66 óra hiányzást jelent egy főre nézve. Legtöbbet, 3413 órát,
a 11. A osztály tanulói mulasztottak. Legkevesebbet a 3/15. D és 3/15.E

osztályban

hiányozták diákjaink.

Szakiskola
1 stabil, 5 fős létszámmal rendelkező osztály képviseli a szakiskolai oktatást intézményünkbe.
Az osztályon belül bukás nem volt. Év végi tanulmányi átlag 3,62. Hiányzások: 543 óra
igazolt mulasztás.

Az intézmény osztályaiban szaktanárként illetve osztályfőnökként tanító kollégák
visszajelzései alapján megállapítható, hogy a szakmai munkát sokszor megnehezítik az egyre
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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 a tanórán illetve szünetekben tanúsított magatartás és
verekedés vezetett.
Pozitívumként értékelhetjük minden évben a sikerrel- és az előző évhez képest nagyobb
sikerrel-lebonyolított rendezvényeket és programsorozatokat. Az iskolánkban folyó szakmai
munka eredményének pozitív visszacsatolása az egyes helyi, megyei és/vagy országos
versenyeken induló és szép helyezéseket elérő diákjaink szereplése.

Érettségi vizsgák:
Az idei tanévben 3 végzős osztály 2 vizsgabizottság előtt adhatott számot tudásáról. 69 fő
vizsgázott május 07 - június 28 között. Összesen 33 bizonyítvány került kiosztásra. A
vizsgázók

képességeinek

megfelelően

vizsgáztak.

Az

érettségi

tárgyak

átlaga

a

következőképpen alakultak: 12.A érettségi átlaga 2,5, Szé.13/2.A-2.C átlaga: 2,54.

3. Munkaközösségi beszámolók
3.1. Az osztályfőnöki munkaközösség
A munkaközösség munkáját a tanév folyamán az éves munkatervnek megfelelően végezte.
Az elmúlt tanévhez hasonlóan az idén is sok időt igényelt az igazolatlan mulasztások miatti
értesítési kötelezettség teljesítése.
A tanév folyamán három szülői értekezletet tartottunk. A végzősök szülői értekezlete előbbre
került, a szalagavató időpontjának függvényében. A szülői értekezletek látogatottsága
osztályonként változó volt. 2018 márciusában 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
és a drogfogyasztásról.
Szeptember hónapban a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok elvégzése zajlott (ellenőrzők
kitöltése, tanmenetek elkészítése, osztályok dekorálása).
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Októberben két ünnepi megemlékezésre is sor került. Osztályfőnöki órákon emlékeztünk
1849. október 6. mártírjaira. Majd színvonalas műsort adtak elő iskolánk tanulói az 1956-os
forradalom évfordulója alkalmából. A szereplők a 10.A osztály tanulói voltak Varga Enikő
vezetésével.
December 2-án került sor a szalagavató ünnepség megrendezésére. A téli szünet előtt került
sor a hagyományos karácsonyi műsorra is.
Január hónap a félévzárás jegyében telt. Az osztályfőnökök, szaktanárok számára nagy
figyelmet, gondosságot igényelt az elektronikus napló pontos kitöltése.
Február hónapban osztályfőnöki órák keretében emlékeztünk meg a kommunista diktatúra
áldozatairól.
A március 15- ről való megemlékezés iskolai ünnepély keretében történt. Veres Andrea
tanárnőnek és a szereplő tanulóknak köszönhetően a tanulókhoz közel álló és nagy figyelemre
számot tartó megemlékezésre került sor.
Április hónapban osztályfőnöki órán idéztük fel a holokausztról hallottakat az áldozatokra
emlékezve. Ebben a hónapban zajlott a ballagási ünnepség előkészítése is. Április 25-én a
tantestület a gyulai KEF szervezésében színvonalas előadást hallgathatott meg a stressz
kezelésről Szicsek Margit pszichológustól.
A kellőképpen előkészített ballagási ünnepség május hónapban szép élményt szerzett
diákoknak, szülőknek, tanároknak egyaránt. Az összehangolt munka meghozta eredményét.
Június hónap legfontosabb feladata a tanévzárás volt.
Ugyanebben a hónapban került sor a nemzeti összetartozás napjáról való megemlékezésre
osztályfőnöki órák keretében.
Június 14-én Gyula város központjában került sor szintén a gyulai KEF szervezésében egy
különleges programra. Diszkó baleset szimulációt láthatott a diákság, akik nagy elrettenéssel
figyelték a történteket. Reméljük a látottak visszatartó erővel bírnak majd.
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3.2. Humán munkaközösség
A munkaközösség alakuló értekezletét 2017. aug. 28-án tartotta. Elkészítettük az éves
munkatervünket, beosztottuk az egyes vállalt feladataink felelőseit, és a tanév rendjét is
ismertettem. Munkaközösségünkben a pedagógusok száma 13 fő.
Még ebben a hónapban (aug. 29.) kollégáink (Nagy László, Kissné Török Edit, Varga Enikő,
Deli Beáta) megyei továbbképzésen vettek részt az Andrássy Gyula Gimnáziumban, melyen
tájékoztatást kaptak az elmúlt tanév érettségi vizsgáinak eredményeiről, tanulságairól, illetve
módszertani szaktanácsadást hallgattak történelemből, ill. magyar irodalomból. Témák:
informatikai eszközök a tanórán, olvasás, szövegértés.
Ebben az időszakban történt meg a pedagógiai program tantárgyainkhoz illeszkedő részének
átvizsgálása, esetenként az aktuális képzésekhez igazítása.

SZEPTEMBER folyamán a következő feladatok vártak:


az évnyitó ünnepségre szavalatot biztosítottunk (felkészítő tanár: Veres Andrea),



a tanmeneteket a munkaközösség minden tagja hiánytalanul elkészítette,



lebonyolítottuk a szakközépiskola 9. évfolyamán a bemeneti méréseket, melyek
eredményeit összegeztük,



érettségi vizsgát tevő diákjainkat tájékoztattuk a vizsgák alapvető tudnivalóiról,



három kollégánk minősítése elkezdődött a tanév folyamán: Veres Andrea, Nagy
László, Jimoh Márta,



intézkedési terv elkészítésében segédkeztünk a tanulói lemorzsolódás csökkentése
érdekében,



felvettük a kapcsolatot a Mogyoróssy János Városi Könyvtárral, hogy a tanév
folyamán lehetőségünk legyen diákjaink számára könyvtári órákat látogatni, egyéb
programokon részt venni (Varga Enikő),



felvettük a kapcsolatot a Gyulai Várszínházzal, hogy a tanév folyamán lehetőségünk
legyen előadásokra kíséri diákokat (Varga Enikő, Veres Andrea),



előkészületek történtek az Arany-emlékév programjaira (Varga Enikő),



eleki nyelvszakos kollégáink részt vettek „A világ legnagyobb tanórája” c.
programban, és beneveztek egy „Ökobuli” c. pályázatba,



a diáknapon osztályfőnökként és segítő tanárként is részt vettünk a programokban
(Veres Andrea sminkeléssel, Kovács Zsolt filmvetítéssel),
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szept. 26- 27. napokon Szörényi Levente esten és a Kaláka együttes műsorán vett részt
Varga Enikő diákjaival.

OKTÓBER folyamán a következő feladatok vártak:


diákokat delegáltunk az október 06-i és október 23-i városi ünnepségre,



okt. 06. osztályszintű megemlékezéséhez a Nagy László által készített segédanyagot
használhattuk,



méltóan megemlékeztünk 1956. okt. 23-ról iskolai ünnepség keretében a 10.A osztály
közreműködésével (felkészítő tanár: Varga Enikő),



okt. 13-án Varga Enikő a megyei Mátyás Mesemondó Verseny zsűrijében foglalt
helyet képviselve az iskolánkat,



okt. 15-én Varga Enikő 6 diákját kísérte el Szekszárdra a Lázár Ervin Anyanyelvi
Versenyre, melynek témája Arany János volt,



Varga Enikő 3 diákját nevezte be az Arany János Versmondó Verseny városi
fordulójára,



szintén október hónapban zajlott egy facebookon hirdetett, városi Toldi verseny,
melyen Varga Enikő 5 diákja vett részt,



okt. 25-én a 10.A osztály a Nyitott bíróság program keretében egy kellemes délelőttöt
töltött a Gyulai Törvényszéken,



okt. 20-án Varga Enikő is részt vett azon az utazáson, melynek célja a borossebesi
testvériskolával való kapcsolat ápolása volt,



két kollégánk sikeresen befejezte minősítő vizsgáját (Bozóné Dubla Éva, Deli Beáta).

NOVEMBER folyamán a következő feladatok vártak:


nov. 08-án Varga Enikő a Kaláka együttes koncertjére kísérte el a 10. A osztályt,



nov. 24-ig rendben megtörtént a tavaszi kompetencia mérés adatbázisának feltöltése
(Jimoh Márta),



nov. 10-12 között Varga Enikő 3 napos balatonfüredi, a Magyar Nyelv Napja
alkalmából rendezett országos mesemondó programsorozaton vett részt két
tanítványával (Uhljar Edina, Tóth Martin),
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a hónap folyamán Varga Enikő tanítványa, Kéki Norbert a Karácsonyi János
Gimnázium szervezésében megrendezésre kerülő Simonyi Imre Emlékversenyen
indult, melyen a tanuló pozitív írásbeli értékelést, ill. szóbeli dicséretet kapott,



ugyanezen verseny versmondó szekciójának zsűrijében Veres Andrea foglalt helyet,



november hónap elején új magyar szakos kolléganő érkezett, Báthory Anikó, akinek
mentora Szabó Mihály lett,



nov. 22-én a szakmai nyílt napon Nagy László „Tapintható történelem” címmel,
Bozóné Dubla Éva pedig a szakmai angol nyelvhez kapcsolódóan bemutatót tartott,



nov. 23-án és 30-án két osztály nagyszalontai kirándulására kerülhetett sor az Aranyemlékév keretében (9.B és egy vegyes csoport), kísérőtanárok: Varga Enikő, Deli
Beáta, Hrabovszkiné Jenei Anikó.



nov. 30-án „Rendületlenül” címmel Banner Zoltán előadóestjén vett részt Varga Enikő
tanítványaival,



nov. folyamán Varga Enikő egy csapata benevezett a szeghalmi Péter András
Gimnázium „Keresem ősöm udvarát…” c. vetélkedőre, megoldotta az első forduló
feladatait, és továbbjutott a második fordulóra



a hónap folyamán Bozóné Dubla Éva beiskolázási feladatokat látott el a Dürer Albert
Általános Iskolában.

DECEMBER folyamán a következő feladatok vártak:


a szalagavató ünnepségen Veres Andrea vállalta a műsorvezetést, Báthory Anikó
pedig a szavalatra felkészülésben segített a diákoknak,



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



felkészültünk az iskolai szintű karácsonyi ünnepségre, a 11. A osztály adott egy
kedves, vidám műsort (felkészítő tanárok: Bozóné Dubla Éva, Hrabovszkiné Jenei
Anikó),



Romániából,

Borossebesről

érkező

küldöttség

fogadásában,

kalauzolásában

segédkezett Varga Enikő,


dec. 04-én „Csillagfény” címmel városi fiatalok ünnepváró fellépését nézhette meg
iskolánk 10 diákja, és 2 diák maga is fellépett (Molnár Kitti, Uhljar Edina), felkészítő
tanáruk: Varga Enikő,
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dec. 14-én két csapattal, azaz 10 fővel vett részt iskolánk az Arany-emlékév záró
programján, egy városi vetélkedőn, felkészítő tanáruk: Varga Enikő,



dec. 18-án Likó Marcell és Géczi János „Bunkerrajzolók” c. estjén vett részt Varga
Enikő 10 tanulóval,



dec. 19-én a „Kodály Spicy Jazz” karácsonyi koncertje következett, iskolánk 14
tanulóját Varga Enikő kísérte.

JANUÁR


A hónap folyamán a Petőfi Irodalmi Múzeum felajánlásaként Arany János
vándorkiállítást tekinthettek meg a diákok. Szervező tanár: Varga Enikő.



Január 30-án a Savaria országos történelmi verseny megyei fordulóján próbálta ki
magát Csihalek Adrián 9. B osztályos tanuló, és bár nem jutott be az országos
fordulóba, becsülettel helyt állt. Ezen a versenyen most mutatkozott be először
iskolánk. Felkészítő tanár: Kissné Török Edit.



A hó végén osztályfőnök kollégáink elkészítették és kiosztották a félévi
bizonyítványokat.

FEBRUÁR:


Febr. 07-én a TISZK előadó termében az SZÉ/12/1.A osztály „Arany 200” címmel
Arany János emlékműsort adott elő. Felkészítő tanár: Varga Enikő.



Febr. 14-én Népmesemondó és rajzversenyre került sor saját diákjaink bevonásával.
A meséket élvezettel hallgatta a közönség, az igényesen elkészített rajzokat pedig
kiállítottuk további megtekintésre. A gyerekek kiváló vendéglátásban részesültek és
értékes könyvjutalmakat kaptak. Szervező kollégák: Farkas-Túri Zita, Kissné Török
Edit.



Febr. 23-án következett a szeghalmi Péter András Gimnázium „Keresem ősöm
udvarát…” c. vetélkedő megyei fordulója. A 10. A osztály négy diákja képviselte
iskolánkat. A tanulók ügyesen helyt álltak, középmezőnyben végeztek. Felkészítő
tanáruk: Varga Enikő.
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Febr. 23-án magyar szakos kollégáink részt vettek az Implom József Országos
Helyesírási

Verseny

döntő

írásbeli

feladatainak

javításában:

Deli

Beáta,

Hrabovszkiné Jenei Anikó, Farkas-Túri Zita.


Febr. 25-én néhány tanuló képviselte iskolánkat a kommunista diktatúra
áldozatairól való megemlékezés városi rendezvényén Nagy László kolléga
kíséretében. Virággal, gyertyagyújtással emlékeztek.

MÁRCIUS:


A Márc. 05-09. közötti PÉNZ7 tematikus hét felelőse Szabó Mihály volt.



Márc. 05-én került sor a „Szép Magyar Beszéd” Kazinczy verseny iskolai
selejtezőjére. Lebonyolító tanárok: Deli Beáta, Nagy László, Hrabovszkiné Jenei
Anikó.



Márc. 08-án került sor a megyei „Szép Magyar Beszéd” Kazinczy versenyre, melyen
Bogár Szabina és Molnár Gergő képviselte iskolánkat. Szabina harmadik, Gergő
második helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Varga Enikő.



Márc. 15-re a munkaközösség minden vizsgáztató tagja hiánytalanul elkészítette az
érettségi vizsgák szóbeli feladatsorait.



A márc. 15-i ünnepségen ez évben az SZÉ/12/1.A osztály mutatta be műsorát.
Felkészítő tanáruk: Veres Andrea. A városi ünnepségen is képviselte iskolánkat
néhány tanuló.



Márc. 22-én a víz világnapja alkalmából városi irodalmi versenyt hirdetett a gyulai
Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, melyen Bogár Szabina SZÉ/12//2.A osztályos
tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Varga Enikő.



Márc. 26-án került sor az idegen nyelvi napra. A diákok több program közt
válogathattak:

szituációs

játékok,

dalszövegértés,

városok

nevezetességeinek

felismerése, országismereti tudnivalók, Harruckern életéről szóló feladatsor. Német és
angol nyelven folyt a verseny. A taulók vidám hangulatban, játékos keretek között
bővíthették tudásukat. A verseny ezentúl jó alkalom volt a diákok és tanárok számára
is csapatépítésre, ugyanis minden nyelvszakos kolléga részt vállalt a feladatokban.
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ÁPRILIS:


Ápr. 10-én és 11-én a városi Vers- és Prózamondó Verseny zsürijében vállalt
feladatot kollégánk: Deli Beáta.



Ápr. 11-én a költészet napja alkalmából meghirdetett versírói pályázaton Kéki
Norbert (SZÉ/12./2A) tanulónk 1. helyezést ért el. A pályázatot az Erkel Ferenc
Kulturális Központ bonyolította le.



Ápr. 11-én a diáknapon is számos programot kínált munkaközösségünk:



Filmvetítést tartottunk érdeklődő diákok részére, a Kincsem c. magyar filmet
vetítettük le. Felelősei: Bozóné Dubla Éva, Jimoh Márta.



Angol és német nyelvű szépolvasási versenyt rendeztünk. Lebonyolítói: Bozóné Dubla
Éva, Jimoh Márta, Deli Beáta, Szabó Mihály.



A Költészet Napja alkalmából versmondó versenyt hirdettünk. Felelősei: Farkas-Túri
Zita és Veres Andrea.



A hónap folyamán kiválasztottuk és megrendeltük a jövő évi tankönyveket.



Ápr. 13-án a Szakmák éjszakáján munkaközösségünk is képviseltette magát
fegyverbemutatóval és a német nyelvterületet felvonultató diasorral. (Nagy László,
Deli Beáta). A lebonyolításban minden kolléga segített.



Ápr. 26-án „A szótól a hangig” címmel ének- és szavalóverseny zajlott, melynek
koordinátora Fekete István 2/14.A osztályos tanuló. Segítették őt a megvalósításban:
Veres Andrea és Sztán Péter.



A „Határtalanul” pályázat teljes lebonyolítását Varga Enikő szervezte, koordinálta,
melynek keretében iskolánk tanulói látogatást tettek Székelyudvarhelyen március
folyamán, majd április 11-14 között vendégül láttuk a székelyudvarhelyi diákokat.

MÁJUS:


Máj. 04-én került megrendezésre a végzős tanulók ballagási ünnepsége, melynek
Veres Andrea volt a levezetője, a fellépő tanulókat Báthory Anikó készítette fel.



Máj. 23-án rendben lezajlott a kompetenciamérés matematika és magyar
tantárgyakból. A kollégák rendszeresen használták a felkészítő feladatsorokat. A
felmérés sarkalatos pontja minden évben a diákok buzdítása a kitartó munkára.
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Próbáltuk ezt azzal segíteni, hogy a szünetekben megfelelő pihenési lehetőséget
biztosítottunk számukra. A felmérés telephelyi koordinátora: Jimoh Márta.


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

JÚNIUS:


A hónap elején iskolacentrumunk legkiválóbb diákjaink kitüntető ünnepségén
Veres Andrea vállalta a műsorvezetést.



Jún. 01-én az SZÉ/12/1.A osztályos tanulóink műsorral készültek az intézmény
pedagógusnapi ünnepségére. Felkészítő tanáruk: Varga Enikő.



Jún. 04-én a nemzeti összetartozás napja városi ünnepségen Varga Enikő vett részt
néhány tanítványával a Csigakertben.



Jún. 08-án néhány kolléga meglátogatta a romániai testvériskolánkat Facsádon, ahol
szíves vendéglátásban volt részük és körbejárták a környék régi nemesi kastélyait.



Jún. 11-én Varga Enikő polgármesteri dicséretet vehetett át egész éves kiemelkedő
munkája elismeréséül.



Jún. 12-én 3 tanuló jutalomban részesült a Városháza dísztermében és nyerte el az év
kiváló diákja címet: Kéki Norbert, Molnár Gergő, Bogár Szabina. Felkészítő tanáruk:
Varga Enikő.



Június folyamán munkaközösségünk a szóbeli érettségi vizsgákon, illetve a szakmai
szóbeli, gyakorlati vizsgák idegen nyelvű részein dolgozott.



A Szakmakóstoló táborban délutáni programokat biztosítottunk: Nagy László, Szabó
Mihály, Deli Beáta, Bozóné Dubla Éva.



Az évzáró ünnepség műsorát Veres Andrea vezette le.



A hónap folyamán elkezdődött az iskola nyertes Erasmus + pályázatának előkészítése
a diákok számára a program ismertetésével, a lehetséges kiutazók felmérésével, a
kísérő kollégák kiválasztásával.

A tanév folyamán továbbképzéseken vettünk részt:
IKTSZ eszközök az oktatásban (Varga Enikő, Hiesz József, Farkas-Túri Zita, Kissné Török
Edit),
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Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása
(Jimoh Márta),
„LanguageCert” vizsgarendszer vizsgáztató tanári felkészítés (Dubla Éva).
A tanév folyamán nemzeti ünnepeinken az osztályfőnöki órák anyagát Nagy László
készítette el.
A tanév folyamán a következő kollégák vettek részt minősítő eljárásban:
Veres Andrea és Jimoh Márta sikeres minősítő eljáráson vettek részt a pedagógus II.
fokozatba lépéshez.
Nagy László sikeres minősítő eljáráson vett részt a mesterpedagógusi fokozatba lépéshez.
A tanév folyamán diákjainknak lehetősége volt akár heti rendszerességgel színházi, könyvtári
előadásokon részt venni, és ezzel a lehetőséggel sokan éltek is. Kísérő tanárok: Varga Enikő,
Veres Andrea.

3.3. Reál munkaközösség

A tanév a munkatervnek megfelelően indult:


tanmenetek elkészítése határidőre megtörtént



bemeneti mérések elvégzése, különös tekintettel a 9. évfolyamra

Matematika:
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A félévi tanulmányi átlagok egy osztály kivételével (9F) megfelelnek a bemeneti mérésnél
tapasztaltakkal.

Természetismeret
A szakgimnáziumi osztályokban, 4 tárgyból összeállított kérdések az általános iskolai
elméleti és hétköznapi gyakorlati tudnivalókat is tartalmazták. A mértékegységek átváltásai
(fizika-matematika) sok hibát eredményeztek, ezért, a szeptemberi hónapban 4 órában ezt
gyakoroltuk.
A dolgozat átlaga 9A-ban 3,6. A 9B-ben 3,1 lett.
A biológia és kémia témájú kérdések körében, amelyek az életműködéseket, az egészséges
életmódot célozták meg, jól tájékozódtak a tanulók. A földrajzi övezetesség, az élőlények
biomjai közel állt hozzájuk, de a felmérésből kitűnő hiányosságokat a 2. félévben Földünk
című részben pótoltuk.
Összességében a szakgimnáziumok haladása megfelelő, szorgalmi munkájuk, beszámolóik
értékelése a félévi átlagukat jelentősen javította: 9A – 3,23, 9B – 2,95.
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Informatika:

Megvalósított programok:
Részt vettünk az ősz folyamán, több sportversenyen is /kispályás foci tornákon-Szarvason,
Békéscsabán, Gyulán; városi mezei futóversenyen
Az őszi városi mezei futóversenyen évek óta először sikerült ismét első helyezést elérnünk
a lányok 5-ik korcsoportos csapatával.
Megemlékezést szerveztünk az állatok és az AIDS világnapja alkalmából.
Januárban megkezdődtek a NET Fitt felmérések.
Pályaválasztási vásárra utaztak tanulóink Budapestre Dr. Baloghné Keresztúri Andrea
tanárnő kíséretével.
Februárban biztonságos internet napjával kapcsolatban informatika órákon beszéltünk az
adatbiztonság jelentőségéről, és hogy mi mit tehetünk azért, hogy az adatainkkal ne
tudjanak visszaélni. Különösen aktuális ez a téma a közösségi oldalak és az internetes
kereskedelem elterjedése okán.
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Márciusban áttekintettük az Országos Kompetencia Mérés iskolánkra vonatkozó
eredményeit és úgy döntöttünk, hogy már március közepétől elkezdjük a felkészítést az
előző évek mérései feladatainak gyakorlásával matematika és informatika órákon. A víz
világnapja alkalmából szakmai kirándulásra vitte a Tájvízházba a 1/12/A osztály tanulóit
Dr. Baloghné Keresztúri Andrea tanárnő.
Hajnal Imre Matematika Tesztversenyen 5 tanulónk vett részt.
Eredményeik a III. kategóriában:
Botás György (11. E osztály) 4. hely
Vadi Róbert (9. G osztály) 7. hely
Bodó Krisztina (11. K osztály) 9. hely
Máté Gábor (9. G osztály) 10. hely
Fazekas Krisztián (11. K osztály) 11. hely
A verseny keretében szakmai módszertani előadásokon vettek részt a matematika szakos
kollégák.
Az érettségi tételek elkészítése a hónap végére megtörtént.
Áprilisban indultak a tavaszi sportversenyek.
Idén már több tanulót is el tudtunk vinni a Három város sportfesztiválra, ahol eredményesen
szerepeltek a gyulai csapatban. Itt Kovács László és Ludvig Attila képviselte iskolánkat a
testnevelők közül.
A

labdarugók

versenyeztetéséről

Csepregi

Lajos

gondoskodott.

A

fiúk

változó

eredményességgel szerepeltek, a lányok az 5 városi középiskola között 3-ik helyezést értek el.
Röplabdában Ludvig Attila vezette a csapatokat, a lányok szintén a városi középiskolák
között 2-ik, a fiúk 3-ik helyen végeztek.
Április 23-27.-én megtartottuk a Fenntarthatósági témahetet 6 osztály részvételével.
Matematika, természetismeret és informatika órákon beszélgettünk a hulladékokról, a tudatos
vásárlásról, a fair trade kereskedelemről, ehhez kapcsolódó számítási feladatokat végeztek,
komposztot, plakátokat készítettek, városunk szemetes területeit fényképezték.
Májusban megtörtént az írásbeli érettségi dolgozatok javítása.
Az írásbeli vizsgák után megkezdődött a szóbelikre való felkészítés.
Május 23-án volt az Országos Kompetencia Mérés a 10. évfolyam osztályaiban, melynek
lebonyolításában az osztályfőnökök vettek részt, valamint segítséget nyújtott Perei Gáborné
az eleki iskola 10. H osztálya mérésének lebonyolításában.
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A szakgimnáziumi osztály 11. évfolyamán matematikából „kisérettségit” írtak kimeneti
mérésként.
Júniusban a matematikán kívül érettségiztek még: biológiából 2 fő – felkészítő: Dr. Baloghné
Keresztúri Andrea, testnevelésből 4 fő - felkészítő: Kovács László, informatikából 3fő –
felkészítő: Perei Gáborné, szakmai 6 fő, előrehozott 3 fő – felkészítő: Vastag Attila

Egyéb események
Továbbképzéseken vettünk részt a POK szervezésében Békéscsabán:
Perei Gáborné – az iskola és a pedagógusok belső értékelésével (BECS) kapcsolatban
Ludvig Attila –a pedagógus minősítéssel kapcsolatban
Dr. Baloghné Keresztúri Andrea – a Fenntarthatósági témahéttel kapcsolatban
Perei Gáborné – az Országos Kompetencia Méréssel kapcsolatban
Online kérdőíveket töltöttünk és töltettünk ki a diákokkal
Diákok:


E-conventio pénzügyi ismeretek kérdőív



IKT

eszközök

használatáról

10.

évfolyamon

(A

köznevelés

keretrendszeréhez kapcsolódó mérési értékelési és digitális fejlesztések,
innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című,
EFOP- 3.2.15 - VEKOP-17 azonosító számú projekt.


Pályaválasztási motiváció kutatása 11. osztályos tanulók körében, a DélAlföldi régióban a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
nevében



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Iskolai
Közösségi Szolgálattal (IKSZ) kapcsolatban.

Tanárok:


Újítások az oktatási ágazatban - második adatfelvétel egyéni kérdőív
(Innova Kutatócsoport)



A digitális eszközök pedagógiai alkalmazásáról (Digitális Pedagógiai
Módszertani Központ felmérése)



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Iskolai
Közösségi Szolgálattal (IKSZ) kapcsolatban.
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Fenntarthatósági témahéttel kapcsolatos felmérés



Soproni

Egyetem

Roth

Gyula

Erdészeti

és

Vadgazdálkodási

Tudományok Doktori Iskola Erdő-és környezetpedagógia program –
szakos kolléga a Komplex természettudományos tantárgyról megszerzett
eddigi tapasztalataival
Szakértő látogatta meg Ludvig Attila és Maghiar Teodor testnevelés óráit.
Ludvig Attila eredményes Ped. II. minősítést szerzett.
Szabóky- felkészítés, ill. tehetséggondozás programban több kolléga is részt vett.

3.4. Természetismeret munkaközösség
Augusztus 21-e és 31-e között előkészítettük a tanévet, a megfelelő dokumentumok
egyeztetése, rendszerezése megtörtént. A munkaközösség éves munkatervét megbeszéltük,
összeállítottuk.

SZEPTEMBER


osztálydíszítő verseny meghirdetése



Takarítási

Világnapon

igyekeztünk

intézményi

környezetünket

és

mozgásterünket rendbe tenni


22-én

vidám,

emlékezetes

gólyaavató

programot

szerveztünk

ahol

süteményeztek, tortát nyerhettek tanulóink. Dobra Ferencné kis csapatával
finom palacsintával kedveskedett a gólyáknak és a többi évfolyamnak,
kollégáknak, közben az idősebb szakács tanulók megfőzték a közös ebédet


a szakmai üzemlátogatások sikeresek voltak Burda Katalin, Nagy Endréné,
Dobra Ferencné és Sánta Tamásné által szervezve, bonyolítva.

OKTÓBER


az állatok világnapjával kezdődött, amire minden tanuló képeket, rajzokat,
fotókat hozhatott az osztálya közös plakátjára.



a Föld világnapjára rajzokat és plakátokat készítettek az aktív tanulók, amivel
részt vehettek a félévi közösségi értékelésen.



üzemlátogatáson Sajti Katalin és Dobra Ferencné vett részt tanulóinkkal.



Ismét nagy sikere volt az osztályok közötti tökfaragó versenynek Halloween
alkalmából.
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NOVEMBER


vetélkedőt állítottunk össze, melyre meghívást adtunk a környező települések
általános iskolák nyolcadikos tanulói számára



tanulóink nagy lelkesedéssel álltak neki a kemencés lángos dagasztásának,
sütésének, elfogyasztásának a kollégiumi nevelők irányításával tankonyhánkon



megkezdtük az Adventi ünnepség sorozatot. Minden hétfőn egy-egy gyertyát
meggyújtottunk.

DECEMBER


a téli szünet előtt közösen köszöntöttük a karácsonyt képekkel, zenével,
dalokkal



téli szünet után, tanulóink részt vettek a városi Német Kisebbségi
Önkormányzat napján tartott rendezvényen, ápolva munkaközösségünk, és
Elek város kapcsolatát, valamint elhelyeztük koszorúnkat az emléktáblán



meglátogatták a Német Tájházat



sítúrát szerveztünk Romániába.

A tanév második felében is az intézményi jeles napok, a társadalmi események, a kultúra a
világ életének kiemelt napjai adták a tanítási órákon kívüli, esetleg tanórai témákat.
FEBRUÁR


A

második

félévünkben

a

természetismeret

órákon

beszélgettünk,

ismerkedtünk a Föld különböző vizes élőhelyeinek ökoszisztémáival,
különlegességeivel felhasználva az internet adta lehetőségeket képek, filmek
megkeresésével./A vizes élőhelyek világnapja/


Valentin napon a szeretetre, szerelemre gondolva olvastak fel verseket,
készítettek szív formájú ajándékokat tanulóink és illő idézetekkel kiegészítve
adták egymásnak.



Iskolai maszkába öltözéssel kezdődött a farsangi időszak. A legötletesebb
jelmezeseket értékeltük. A tankonyhán farsangi fánkot sütöttek Dobra
Ferencné irányításával.
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Farsangi népi hagyományokat, szokásokat gyűjtöttek össze a kollégák és
elevenítették meg az internet segítségével



Február a szokásos Elek városi hagyományon való részvétellel kezdődött. A
„téltemető” jelmezes felvonuláson tanulóink fánkot osztogattak az utca
népének, a város iskolái tanulóinak és ijesztgették különleges jelmezeikkel a
közönséget.



Üzemlátogatásra vitték az osztályokat, különböző szakmát tanuló csoportokat a
szaktanárok, oktatók.



A keresztrejtvényfejtő verseny nem csak magyar nyelven zajlott, kipróbálták
angol és német tudásukat is a versenyzők.

MÁRCIUS


Március az első téma héttel kezdődött, a nyelvszakos kollégák Kissné Tokai
Erzsébet és Kiss-Pataki Attila, fejlesztették nyelvi képességeit tanulóinknak
különböző érdekes témákat érintve.



Március 8-án a fiúk köszöntötték lányainkat a Nemzetközi Nőnap alkalmából.



Bertalan Mária kolléganő osztályával emlékezett meg az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hősi időszakáról.



Részt vettünk a városi megemlékezésen és megkoszorúztuk az emlékművet,
ezzel ápolva Elek várossal az intézmény jó viszonyát



Meghirdettünk rajzpályázatot a Víz világnapjára. Készültek értékes, fantázia
dús képek, amiket értékeltünk. Kiss-Pataki Attila és Kissné Tokai Erzsébet
kollégák Power Point-tal mutatta meg a Föld vizeinek jelentőségét. Utána totót
töltöttek a gyerekek.



Természetismeret óra témája volt a Meteorológia Világnapja és az időjárás
kérdései.



A Színház Világnapján színdarabot néztünk a net-en, közösen.
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Kissné Tokai Erzsébet kolléganő irányításával rendezték a tanétterem fűszeres
kertjét, virágokat ültettek, magvakat vetettek.

ÁPRILIS


Április elsején, a bolondok napján, vidám programok voltak, Sajti Katalin
tanárnővel vidám karaoke műsor zajlott.



6-án, a Roma kultúrával ismerkedtünk, a tanulócsoportok megtekintették a
Roma tájházat.



A

Diáknapon

sok

érdekes,

változatos

és

játékos

vetélkedővel,

palacsintaevéssel, süteményezéssel töltöttük a délelőttöt. A szakács tanulók
bográcsban főzték meg az ebédjüket.


A költészet napján mindenki kiválaszthatta kedvenc versét, amit leírt és
kiragaszthatta a falra, hogy más is olvashassa, ill. ha akarta, felolvashatta
társainak. Az bátrabbak verset is mondtak.



Meghívtuk községünk amatőr költőjét, Szép Mária Terézia költőnőt, aki saját
verseiből olvasott fel tanulóinknak.



Április 9-én az osztályok közösen hallgatták, nagy érdeklődéssel, a fiatalokat
érintő veszélyekről, bűnözésről, kábítószerekről Kónya János bűnmegelőzési
tanácsadónk interaktív előadásában.



Megemlékeztünk a Holokauszt napján áldozatairól színvonalas, érdekes
előadásban Bertalan Mária tanárnő által.



Részt vettünk városunkon keresztül haladó „Megyefutó” akcióban, ahol Tóth
László „futónagykövettel” indulhattak tanulóink Kétegyháza felé.



A Föld napján az aktuális globális problémákról beszélgettünk, néztünk
tanulságos videókat, készültek remek plakátok.



Mindenki megmutathatta kedvenc házi állatát fényképpel, videóval.



A Nemzetközi Tánc napján meghívott Zumba tánccsoport tartott bemutatót és
tanított tanulóinknak, tanárainknak néhány tánclépést.
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MÁJUS


Végzős tanulónk számára befejeződött a tanulmány, osztályozó értekezleten
értékeltük munkájukat, majd május 4-én megtartottuk ballagási ünnepségünket.



A Sport napján többet sportoltunk, mint más napokon. Osztályok közötti
mérkőzéseket tartottunk fociban és zsinórlabda játékban.



9-én Bertalan Mária kolléganő mutatta meg a II. világháború borzalmait és
emlékezett a Győzelem Napjára.



A Mentők napján Burda Katalin és Sánta Tamásné szervezésében tanulhatták
tanulóink az újraélesztés helyes technikáját valamint beszéltek, megmutatták
az egészséges, higiénikus életmódot.



A Madarak és fák napján élő közvetítésben láthattuk/net-en/ néhány madárfaj
életét, a technika segítségével beláthattunk fészkeikbe. Megnéztük „A nagy
fafilm” című ismeretterjesztő filmet.



A Múzeumok napján ismét az internetet hívtuk segítségül, felkerestünk néhány
híres múzeumot a világban.



Május 28-29-re osztálykirándulást szervezett Kissné Tokai Erzsébet és
Bertalan Mária kolléganő Szilvásváradra, jutalomként elvitték a többi
osztályból a legjobb tanulókat is.

JÚNIUS


Júniusban az év végi jegyek rendezése volt a fő cél, aki tudott még javíthatott.



Lezajlott a szokásos természetjáró-kerékpár túra a romániai Bihar hegységben.



Megtörténtek az osztályozó vizsgák. A tantárgyi érdemjegyek zárása
megtörtént, az osztályozó vizsgán egyeztettük a tanulók előmenetelét.



21-én a beiratkoztak a leendő 9-es tanulók.
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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 szakmák szerinti órafelosztás év elején megtörtént, ennek megfelelően a különböző
szakmacsoportokra vonatkozó vizsgakövetelményeket megbeszéltük, és a végzős tanulók
vizsgafelkészítését ennek tükrében kezdtük el.
A tanmenetek leadása határidőre megtörtént, ellenőrzése is megvalósult.
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 zajlott.
2017 szeptemberében a 9. szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a szakmai
bemeneti mérés elvégeztük. A kiértékelés során kiderült a tanulók átlagos eredményeket értek
el. Célunk a diákok szakmai tudásának fejlesztése.
2017. szeptember 21.-én közel 50 fővel látogatást tettünk az Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállításon, Budapesten. A rendezvényen tanulóink és tanáraink tudásuk
bővítése mellett különböző újdonságokat és szakmai fogásokat leshettek el a kiállítóktól.
2017. szeptember 28-án tartandó Gólya napon a szakmai munkaközösség is képviseltette
magát. A szakmai tanárok és a szakközépiskolai tanulók igen színes és érdekes programokkal
készültek a „kis gólyáknak”.
2017. október 19-én 2 csapattal vettünk részt a 21. Csabai Kolbászfesztiválon. A zsűri
megdicsérte csapataink felkészültségét és a vidám őszi színekben pompázó, ötletes asztali
dekorációit.
2017 októberében 2 csapattal részt vettünk a Pénzsztár versenyen, amelyen tanulóink a
második fordulóig jutottak.
2017. október és november hónapban a szülői értekezleteket megfelelően előkészítettük és
megtartottuk. A szülőkkel, valamint a külső gyakorlati helyekkel a kapcsolattartás folyamatos
volt.
November hónapban a kereskedelmi szakmában tanító tanárok az általuk használt
formanyomtatványokat a tavalyi évhez hasonlóan egységesítették.
2017. november 8-9-én iskolánk képviseltette magát a pályaválasztási vásáron, Békéscsabán.
Asztalos, kereskedő, központifűtés- és gázhálózat szerelő, pincér, pék és cukrász szakmáink
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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.
2017. november 22-én Szakképzési nyílt napot tartottunk iskolánkban, melyen bemutatkoztak
a következő tanévtől indítandó képzéseink.
Rendezvényünk mottója: „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!”
Az érdeklődő diákok apró tevékenységekkel ki is próbálhatták a szakma gyakorlat részeit.
A rendezvényen a szakmai tanárok és diákok is aktívan részt vettek.
2017. december 1-én a Szalagavató ünnepségen és az azt követő vacsorán kereskedő és pincér
szakmai tanáraink és diákjaink is aktívan és lelkiismeretesen vettek részt, mind az
előkészületekben és mind pedig a felszolgálásban.
2017. december 2-án Kisújszálláson megrendezett VI. Illéssy Gasztro Kupa Országos
Ételművészeti versenyen iskolánk 12 tanulója vett részt.
Pincér tanulóink csapat kategóriában: Csirik Mihály és Gábor Attila tanulók bronzminősítést,
Madácsi Viktória és Pongrácz Zsolt ezüstminősítést szereztek.
Az eleki tagintézményből szakács tanulóink közül csapat kategóriában 6 tanuló indult: Frankó
Fruzsina és Oszlács Pál Péter aranyminősítést, Adu Georgina és Cinkotai Richárd, valamint
Szabó Krisztián és Frankó Frigyes Filip párosok ezüstminősítést szereztek.
Kereskedő

tanulóink

Béládi

Nikoletta

és

Varga

Erzsébet

csapat

kategóriában

diplomaminősítéssel, a IV. helyen végeztek.
Az eredményes nap zárásaként csapataink elnyerték a legeredményesebb iskola címet is.
2017. december 15-én 2 fővel részt vettünk az Educatio konferencián, ahol a tavalyi év teszt
eredményeit értékelték ki, valamint több szakmai előadást is meghallgathattunk.
2018. január 12-én nyílt napot tartottunk iskolánkban, melyen bemutatkoztak a következő
tanévtől indítandó képzéseink. A látogatók bemutató órákon vehettek részt, valamint
betekintést nyertek a tanműhelyeink mindennapi életébe.
2018. január 18-án részt vettünk a budapesti Educatio kiállításon, ahol a 2018-as
továbbtanulási lehetőségekről tájékozódhattunk. A főiskolai és az egyetemi standokon az
intézmények magas színvonalú bemutatóját láthattuk.
2018. január 23-án nyílt napot tartottunk intézményünkben, ahol a látogatók főleg szakmai
bemutató órákon vehettek részt.
A II. félévben megszervezésre és lebonyolításra kerültek a szintvizsgák a kamarákkal
együttműködve.
28

A szakmák képzési ideje három év, azonban a diákoknak az első évben gyakorlati szakmai
vizsgát, úgynevezett szintvizsgát kell tenniük. Ez kötelező a tanulók számára, és ha valaki
nem tud megfelelően számot adni a tudásáról, annak meg kell ismételnie a szintvizsgát.
Mindez nagyon fontos próbatétel a diákok számára, hiszen ez a vizsga „belépő” a második
évfolyamra. A vizsga megléte lehetővé teszi, hogy külső gyakorlati helyen tölthessék le
gyakorlati idejüket tanulóink.
A felkészítő tanárok nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a szintvizsga feladatbank feladatait
problémamentesen meg tudják oldani diákjaink
A tanulóknak vizsgabizottság előtt kellett megmutatniuk rátermettségüket a szakma iránt.
A végzős tanulók fokozott felkészítése az egész tanévben folyamatos volt a szakmai érettségi
vizsgára és a szakmunkás vizsgára.
Az előző évhez hasonlóan a CAD-CAM Informatikus tanulóink – kiváltva az írásbeli
vizsganapot – záródolgozatot készítettek, adtak le. A komplex vizsga rendben lezajlott.
Iskolánk idén is részt vett az Econventio 2018. országos, online gazdasági, pénzügyi
versenyen, ahol az országos átlag feletti eredményt ért el.
A második félévben munkaközösségünk megszervezte és lebonyolította a Pénzügyi
tudatosság és gazdálkodás hetet. Tanulóink oktatásában ezen a héten még nagyobb hangsúlyt
kapott a pénzügyi és vállalkozási kultúra fejlesztése.
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 TechCsajok kiállításon, a Budapesti rendőr- és tűzoltónapon, a
BMKIK által szervezett workshopon, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági napokon,
különböző üzemlátogatásokon, a Csaba Parkban tartott rendezvényeken, valamint ellátogattak
a helyi kereskedelemi egységekbe és szállodákba.
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2018.02.24.-én a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségen belül, a Tata és Környéke
Regionális szervezet 15. alkalommal rendezte meg a „Farsang Kupa” Gasztronómia versenyt
a tatai városi sportcsarnokban. Pincér tanuló kategóriában iskolánkat Pongrácz Zsolt 10.I
osztályos tanuló képviselte. Felkészítő tanárok: Dobra Ferencné, Kotroczóné Bagdi Anita.
Szakács tanulókategóriában két egyéni versenyző képviselte intézményünket, Frankó
Fruzsina és Tóth Anikó Margit 10.H osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Vrbovszki András.
Az eredményhirdetéskor a szakmai zsűri Pongrácz Zsoltot oklevéllel, Tóth Anikó Margitot
ezüstéremmel, Frankó Fruzsinát bronzéremmel jutalmazta.
2018.03.03.-án intézményünk három tanulója vett részt az Országos Díszcsomagoló
Versenyen, ahol az előkelő 9. helyezést érte el a résztvevő 43 csapatból. Iskolánkat Béládi
Nikoletta, Varga Erzsébet 2/14.A és Szabó Anett 10.C osztályos tanulók képviselték.
Felkészítő tanár: Seresné Balla Szilvia
2018.03.07.-09.-én rendezték meg Budapesten a Húsipari Szakma Kiváló Tanulója Versenyt,
ahol iskolánkat Piros Péter képviselte. Felkészítő tanár: Bánszki Anna, Nagy Gyula
MKIK 2018 áprilisában 11. alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt
(SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV) a Szakma Sztár
Fesztiválja keretében. Intézményünket Somogyi Krisztián képviselte, aki kimagasló
teljesítményével 3. helyezést ért el, így ezzel az eredménnyel jeles minősítéssel mentesült a
szakmai vizsga alól. Felkészítő tanár: Gábor Tamás, Gróh András, Tóth Sándor
2018. április 14.-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezte
meg a XIII. Pelikán Kupát Szolnokon. Iskolánkat, amely másodszor vett részt a versenyen,
pincér tanuló csapat kategóriában Bodó Kriszta és Fazekas Krisztián 11.K osztályos tanulók
képviselték. A színvonalas versenyen iskolánk tanulói bronzminősítést szereztek. Felkészítő
tanár: Dobra Ferencné, Kotroczóné Bagdi Anita
Szakács tanuló csapat kategóriában 3 csapat képviselte iskolánkat: Frankó Frigyes Filip és
Grízer Károly, Frankó Fruzsina és Oszlács Pál Péter, Cinkotai Richárd és Szabó Krisztián.
Mind a három csapat 10.H osztályos tanulókból állt. Felkészítő tanár: Vrbovszki András
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2018. április 12-14. között országos CNC versenyen vett részt intézményünk két tanulója
Fekete István és Nagy Ádám az NCT Akadémia szervezésében. A Magyarország legnagyobb
szerszámgépgyártójának iskolája 29. alkalommal rendezte meg vetélkedőjét.
2018. április 21-én harmadik alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája országos
rendezvény sorozat, ahol az iskolánk által kínált szakmákat mutattuk be.
2018. április 27.-én Pályaorientációs napon vett részt a szakmai munkaközösség több tagja a
gyulai Dürer Albert Általános iskolában.
2018 májusában iskolánk jogosult lett a „Pénz7 Iskola” cím viselésére.
2018. május 30.-án debreceni tanulmányúton vettek részt a 9. és 10. osztályos cukrász, eladó
és húsipari termékgyártó tanulóink. A Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságnak
köszönhetően ingyenesen látogathattak el a Bűvösvölgy Médiaértés-Oktató Központba, ahol a
diákok a médiához kapcsolódó alkotófolyamatokban próbálhatták ki magukat.
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 harmadik 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)

A munkaközösség létszáma 8 fő.
Érettségi utáni nappali képzésben jelenleg három, esti képzésben pedig 5 osztályban tanítunk.
A tanév eleje mindig sok fejtörést okoz a munkaközösségnek az induló osztályok száma és be
és kiiratkozó diákok miatt. A felnőttképzésekben sokszor még szeptember elején várható
nagyobb mozgás, jönnek-mennek a diákok, átiratkoznak nappaliról esti képzésbe, mert
munkahelyet találtak.
1 fő kollégánk tartós táppénzen volt, akinek a helyettesítését a kollégák és külső óraadók
sikeresen megoldották, elláttuk a hiányzó kolléga osztályfőnöki teendőit is.
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Szeptember
Megkezdődött a tanév, ismertettük a házirendet és a Tűz- és munkavédelmi szabályzatot.
Megismerkedtünk az új diákokkal, a 9. és a 13. évfolyamok beilleszkedését segítettük
önismereti és személyiségfejlesztő játékokkal, véleményünk szerint jó osztályközösségek
vannak kialakulóban. A bemeneti méréseket elkészítettük.
Nagy kihívás a munkaközösség tagjainak, az estis diákok gyakorlati beosztásának elkészítése.
Mely gyakran heteket vesz igénybe, hogy minden diákkal, minden szakoktatóval egyeztetve
el tudjuk készíteni.
Szeptember végére, már beindult az élet, diákjaink örömmel vettek részt a szeptember 28.-án
megrendezett Gólyanapon.
Október
Elkészítettük a statisztikáinkat.
Koordináltuk a fogászati szűréseket
Részt vettünk az október 23.-ai ünnepségen, mely dicséretet érdemel.
November
Részt vettünk a Békéscsabán megrendezett Pályaválasztási vásáron. Jelentős volt az
érdeklődés a 9. évfolyam egészségügyi szakgimnáziumáról. Sok szülő is megkeresett
bennünket. Megfelelően képviseltük az egészségügyi és szociális szakmacsoportot.
A fogadóórán 1 diák hozzátartozója jelent meg.
A szakmai intézményeket a munkatervünkben leírt módon folyamatosan látogatjuk
Pl: Központi steril, mentőállomás, központi laboratórium.
November 22.-én Szakképzési nyílt napon vettünk részt a diákjainkkal.
November 28.-án 2 osztályból 3-3 diákunk vett részt a kórház által meghirdetett Kossuth
Zsuzsanna Emlékversenyen, ahol a 2/14.A osztály tanulói az első, a 3/15.A osztály tanulói a
3. helyezést hozták el.
A főiskola által meghirdetett régi eszközök kiállítását támogattuk.
November végén, Gyulán és Újkígyóson vettünk részt pályaválasztási programon.
December
1-én AIDS VILÁGNAPJA alkalmából rendezett előadáson több osztályt is köszönthettünk
hallgatóink soraiban, amit a munkaközösségünk szervezett. Az előadás előkészítése sok
kutatómunkát és előkészületet igényelt a kollégáink és diákjaink részéről. Az előadás végén
egy tesztkérdéssel mértük fel diákjaink megszerzett ismereteit.
Még aznap délután gyönyörködhettünk végzős diákjainkban a szalagavató ünnepségen.
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December 6.-án vártuk a Mikulás érkezését, előzően feldíszítve termeinket. Azt gondoljuk,
hogy diákjaink munkája dicséretet érdemel.
December 7.-én megtekintettük a főiskola által rendezett Ápolástörténeti kiállítást.
December 13.-án Nyílt napot tartottunk.
December utolsó hetében karácsonyi lázban égtünk, próbáltuk még tartani diákjaink
figyelmét, ami már az ünnepekre és a szünetre szegeződött.
Mint minden évben tartottunk osztályainkkal karácsonyi ebédet és próbáltuk alkalomhoz illő
zenével színesíteni a hétköznapokat.
December 20.-án részt vettünk az iskola által szervezett Karácsonyi Ünnepségen, illetve 22.én a Karácsonyi ebéden.
Január
Január 3-5 szakmai továbbképzésen vettünk részt.
Keresztféléves osztályok zárása január 5.
Félévi osztályozó vizsgák lebonyolítása, kapcsolódó adminisztráció elvégzése hiánytalanul
megtörtént.
Január 9.-én a főiskola nyílt napját látogattuk meg a diákjainkkal.
Január 26.-án Felsőoktatási és szakképzési kiállításon vettünk részt.
Minden kolléga határidőre elkészítette a félévi zárásokat.
A gyakorlati beosztások a 2. félévre is elkészültek, a kórházi osztályokra kivittük a diákokat.
A munkaközösségi értekezletek, megbeszélések folyamatosak, az aktuális programoknak és
problémáknak megfelelően.
Sikeresen megbirkóztunk a Krétával, egymást segítve, hasznos tanácsokkal ellátva. Mindig
sikerül felfedezni valami újat.
A kollégák óralátogatása havonta két alkalommal történik.
A 9. évfolyam szociális gondozó és ápoló szintvizsgára felkészítése folyamatosan történik.
A szakmai vizsgákra való felkészítésből a munkaközösség minden tagja aktívan kiveszi a
részét, az osztályok ismerek a szóbeli szakmai tételsoraikat.
A februári mentőápoló szakmai vizsgára az előkészületek megtörténtek.
Február:


02.07. Szociális gondozó és ápolók írásbeli vizsgája.



02.08-09. 2 napon keresztül vizsgáztak a Mentőápoló tanulók. Mindenki jelentkezett
szakmai vizsgára. 1 fő nem jelent meg. 3 fő gyakorlatból és 3 fő elméletből sikertelen
vizsgát tett. A mentőtisztekkel jól tudtunk együtt dolgozni, folyamatosan segítettük a
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munkájukat, berendeztünk a demonstrációs termet a gyakorlati vizsgára, tanulóink
segítőként vettek részt. A vizsgabizottság mindennel elégedett volt.


02.16. Szociális gondozó és ápoló szóbeli és gyakorlati vizsga

Március


Fogadó óra, szülői értekezlet



Részt vettünk az iskolai megemlékezésen.



03.12. Érzékenyítő előadáson vettünk részt. (siketek, nyelvbeszéd)



03.27. Sikeres szintvizsgát tett 6 fő szociális gondozó és ápoló.



Monitorozó gyakorlat a Galamb utcai idősek otthonában, gyulai és eleki szociális
gondozó és ápoló tanulók részvételével



Intézménylátogatások

Április


04.11. DÖK NAP/ diákjaink segítségével átrendeztük és rendbetettük a demonstrációs
termet



04.13. Szakmák éjszakája



A rendezvény elsődleges célja a szakképzés népszerűsítése általános iskolások
körében, amely során személyes tapasztalat útján mindenki megismerheti a különböző
szakmákat. A rendezvény emeli a szakképzés presztízsét is.



Ezzel egy időben segítettük a Határtalanul pályázat hozzánk látogatott diákjainak a
gyulai egészségügyi ellátórendszer megismerését.



04.25. Stressz-kezelő előadás



04.27. Dürer Albert Általános iskolában szakmaismertető bemutatón vettünk részt
diákjainkkal



Tanulmányi kirándulás

Május


05.03. Tantárgyi zárások



05.04. A tantestületünk minden tagja részt vett a ballagási ünnepségen.



Az egészségügyi szakmacsoport hagyományainak megfelelően a végzőseinktől
meghitt műsorral búcsúztunk.



A szakmai és érettségi írásbeli vizsgákon felügyeletet láttunk el.



Május 17-én az ápoló tanulóink írásbeli vizsgát tettek összesen 94 fő.

34



Az írásbeli dolgozatok javításával minden elnök maximálisan elégedett volt, az
egészségügyi szakmacsoporton belül egy sikertelen írásbeli volt.

A gyakorlati vizsgák kórházi osztályokon történtek, amelyek a vizsgát megelőző napon
kerültek előkészítésre, igen nagy erőfeszítést igényelnek.
A nyugodt vizsgalégkör megteremtésében az osztályfőnökök maximális odaadással vettek
részt, mindenben segítették a vizsgázók és a vizsgáztatók munkáját.
Június


06.04. Részt vettünk a szegedi csapatépítésen.



06.15. Mentőápolók gyakorlati és szóbeli javító és pótló-vizsgája.



Folytatódtak a gyakorlati és szóbeli vizsgák.



Híd képzésben vizsgáztatás



18-20. Érettségi vizsgáztatás



Vidám vakáció néven az utolsó tanítási napon játékos formában elbúcsúztattuk
diákjainkat. Szellemi és mozgásos feladatokat készítve nekik.



Június 20, 27. Szakma Kóstoló tábor, melynek keretein belül 13 diáknak mutathattuk
meg a szakma rejtelmeit. Mentőállomás meglátogatása, újraélesztés gyakorlása,
újszülött gondozás gyakorlása.

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Érintett osztályok:
10.A
A nyári gyakorlat sok szervezői munkát igényelt, amit a szakmailag tartalommal töltöttünk
meg. A gyakorlat mérhetően eredményes volt. A tanulók aktívak és motiváltak voltak,
ismereteik bővítése a következő területeken történt:


Központi Sterilizáló,



Központi Labor



Művese Állomás,



Fővárosi Idősek Otthona,



Mentőállomás,



Drogambulancia,



Demonstrációs termi gyakorlatok
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Szanitas



Kórházbemutatás.

A kompetenciák fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettünk.
Fogadó óra, szülői értekezlet
Szülői értekezletet nem tartunk, fogadó óráinkon a részvétel minimális (1-2 fő).
Szakmai együttműködés a Pándy Kálmán Kórházzal, és az Országos Mentőszolgálattal
Mindkét intézménnyel szoros a kapcsolatunk. A gyakorlati beosztását a diákjainknak közösen
szervezzük meg az ott dolgozó szakoktatókkal. Lehetőséget biztosítanak gyakorlaton kívüli
intézménylátogatásokra is.
A kórház által szervezett konferenciákra mindig kapunk meghívót, ahol diákjaink érdekes
előadásokat tudnak meghallgatni.
A demonstrációs termünkben vizsgáztak a kórház által indított képzés tanulói, ahol minden
segítséget és támogatást próbáltunk részükre megadni. Demonstrációs eszközöket is szokott a
kórház kölcsönkérni.
Tanulmányi kirándulás
Két turnusban is lehetőségünk volt eljutni Budapestre és megnézni a Body kiállítást. Nappalis
és estis tanulóinkat is volt lehetőségünk elvinni, ami nagyon hasznos volt mindenki számára.
Intézménylátogatás
Gál Ferenc Főiskola gyulai tagintézményével is jó kapcsolatot ápolunk, diákjaink
rendszeresen részt vehetnek a főiskola által rendezett Tudományos Diákköri Konferencián. A
főiskola szakmai könyvtárát megismertettük a tanulókkal, hiszen egész évben igénybe
vehetjük szolgáltatásaikat.
A tanév folyamán a Központi Kórház osztályait, a Mentőállomást és a Művese állomást is
folyamatosan látogattuk diákjainkkal.


Központi Sterilizáló,



Központi Labor,



Művese Állomás,



Fővárosi Idősek Otthona,
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Mentőállomás,



Drogambulancia,



Demonstrációs termi gyakorlatok



Szanitas

4. Szakképzési HÍD program
A 2017/2018-es tanévet 15 osztállyal indult.


7 első osztály 81 fő



7 második osztály 53 fő



1 esti felnőtt oktatás 7 fő

Október 1. létszámunk 142 fő, + 10 fő esti felnőttoktatás
Január 26. létszám 134 fő + 7 fő esti felnőttoktatás
Június 15. létszám:130 fő+ 5 fő esti (Lemorzsolódott 1. évfolyamból, 24fő érkezett: 26 fő 2.
évfolyamból: 9 fő, a lemorzsolódás oka: betöltött 16.életév, gyermek szülése, családfenntartó,
Munkaügyi Központok által meghirdetett 3 hónapos tanfolyam)
SNI: 7 fő
BTMN: 3 fő
HH: 18 fő
HHH: 37 fő
Védelembe vett: 45 fő
Vizsgát tehetett: 37 fő
Nem vizsgázhatott: 11 fő (szakmai tantárgyakból hiányzás)
Sikeres vizsgát tett: 33 fő
Nem jelent meg a vizsgán: 4 fő
Igazolt hiányzás: 20 969 óra/142 fő 1 főre jutó hiányzás: 147 óra
Igazolatlan hiányzás: 4 626 óra
37

Öt szakmacsoportban 7 féle szakmát tanulnak:


konyhai kisegítő,



sütőipari és gyorspékségi munkás,



asztalosipari szerelő,



falusi vendéglátó



szobafestő



házi időszakos gyermekgondozó,



számítógépes adatrögzítő (esti felnőttoktatás)

A személyközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat az, amely meghatározza az alkalmazott
módszereket, tanulásszervezési kereteket és ezt a szemléletet igyekszünk adaptálni minden
egyes tanulónkra.
Pedagógusok - Szakoktatók


15 teljes állású pedagógus, szakoktató, mérnöktanár



3 félállású kolléga



5 óraadó pedagógus



PED II minősített pedagógus 5 fő



1 fő mesterpedagógus

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



Gazdálkodó szerveknél, rendszeres látogatás, megfigyelés



Együttműködési megállapodással a Komló Szállóban gyakorlat teljesítése
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A közismereti tantárgyaknál a bemeneti mérések alapján a legnagyobb hiányosságot
elsősorban a szövegértés/szövegalkotás területén látjuk. A matematika tantárgynál az
alapműveletek hiányossága okoz gondot a többségnél.
Reflektív értékelést alkalmazunk a tanulók portfóliója alapján, amit 3 havonta végzünk, és
egyéni fejlesztési tervben rögzítünk, ahol minden érdekelt jelen van. A diákok mellett tanár
segítőpárok vannak, akik komplex támogatást (mentális, szociális, kognitív) biztosítanak
számukra.
Félévi eredményeink
Igazolt hiányzás 10970 óra
Igazolatlan hiányzás:1785 óra/ 88 tanuló
Osztályozó vizsgára kötelezett: 9 fő
Sikeres osztályozó vizsgát tett: 0 fő
A lemorzsolódott nappali tagozatos tanulóink 26 fő, ebből 6 fő átiratkozott egyik szakmáról a
másikra (eü. okok miatt 2 fő, 4 diák úgy gondolta, hogy szívesebben választaná a másik
szakmát)
4 kismama (1 főt pályázatba EFOP 3.1.9 bevontuk)
4 tanuló a Munkaügyi központ továbbképzését választotta,
5 diák munkába állt (zömében családfenntartók) ebből már 1 hónap múlva 2 fő visszajött a mi
iskolánkba nappali oktatásba, 3 tanulót az EFOP 3.1.9. pályázatba felvettünk.
4 fő betöltötte a 18. életévét, ezért a tartós vagy átmeneti elhelyezése megszűnt, ezért
munkába kellett állniuk, hogy létfenntartásukat fedezni tudják.
3 tanuló betöltötte a 16 életévét és nem kívánnak tovább iskolába járni.
Ezek alapján a tényleges lemorzsolódás 10 fő.
Munkaterv megvalósult programjai
•

4 hetes projekt

•

Üzemlátogatások

•

Október 23. helyi ünnepség

•

Projektnapok

•

Karácsonyi vetélkedő
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•

TOTÓ és projekt természet-és társadalomismeretből havonta januártól

•

Föld Világnapja alkalmából iskolai verseny szervezése

•

Diák napi sport és műveltségi vetélkedő Nemzeti ünnepek – megemlékezések és a
hagyományok ápolása.

•

Decembertől minden hétfőn reggel "hétindító gyűlést" tartunk, ahol a létszám
ellenőrzés mellett, a hét aktuális feladatairól informáljuk a diákjainkat. Pénteken a
tanítás végén "hétzárón" a hét értékelése,(létszám alakulása a hét folyamán, esetleges
rongálások, dicséretek, deviáns magatartás,)

Fejlesztendő területek az oktató- nevelő munkánk során:
•

A társas kapcsolatok, a konfliktustűrő- és feloldó magatartás fejlesztése, önálló
életvezetési technikák kialakítása a társadalmi beilleszkedés érdekében. Képessé kell
tenni tanulóinkat arra, hogy közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki életük
legkülönbözőbb területein, betartva az egymás iránti viselkedés legalapvetőbb
illemszabályait.

•

A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a mechanikus tanulással
szemben.

•

A tanulás tanítása.

•

A kulcskompetenciák fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a
tanulók motiváltságának növelése.

•

Szülők, gondviselők aktívabb bevonása, az iskolai életbe.

Bázisintézményi feladataink
•

„HÍD-on innen és túl"… címmel szakmai nap

•

Fejlesztő értékelés,” de hogyan?” címmel bemutató óra 2 csoporttal

•

Több alkalommal Bázisintézmények szakmai napján részvétel
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Pályázati tevékenység
Az EFOP 3.1.9-17-00001 MERJ, AKARJ, TEGYÉL című pályázatnak köszönhetően bővül
a szakmai oktatáshoz szükséges eszközparkunk, iskolán kívüli programokra széleskörű
lehetőséget biztosít, jelentősen csökkenteni tudjuk a lemorzsolódást és több diákot tudunk
piacképes szakmához juttatni. Figyelembe tudjuk venni, hogy az életkörülményeik nem teszik
lehetővé, hogy normál nappali oktatásban fejezzék be tanulmányaikat. A pedagógusok olyan
innovatív módszereket tudnak kipróbálni,(neves szakemberek segítségével) ami a mindennapi
munkájukban sikeresebbé teszik Őket. A pályázatban 11 pedagógus vesz részt.

5. Szakképzés és Felnőttoktatás/felnőttképzés
Problémamentesen indult a tanév. A személyi feltételek megfelelőek voltak a tanév
elkezdéséhez. A szakmai munkaközösség vezetője Uhrin Nóra és Hudákné Dinya Edit
maradtak.
Több kolléga közreműködésével beiskolázási tevékenységet folytattunk. Több település
összevont pályaválasztási szülői értekezletén vettünk részt, valamint eljutottunk a megye
szinte összes általános iskolájába, ahol osztályfőnöki órákon tájékoztattuk a pályaválasztás
előtt álló diákokat iskolánk szakmáiról.
Sok konfliktust okozott a tanulók órai viselkedése tanév elején. Most is van egy 9. osztályunk,
ami rendkívüli a fegyelmezetlensége miatt. Ez a pincér csapat. Viszont jó közösséggé
formálódott a cukrász és az eladó csoport.
Sok problémánk adódott a hiányzás miatt a külső gyakorlati helyeken. A gyakorlati
naplójukat vezetik a tanulók, azt ellenőrizvén a hiányzást szorosan követni tudjuk és követni
is kell.
A szakképzési törvény módosítása történt január 1. hatállyal, melyben elsősorban a
szakgimnáziummal kapcsolatos változások történtek. Mellékszakképesítés elnevezést kapott
az a szakma, ami az érettségivel együtt megszerezhető. A komplex szakmai vizsga az
érettségi évében a februári vizsgaidőszakban szervezhető.
Februárban történtek keresztféléves szakmai vizsgák, a mentőápoló, cukrász, szociális
gondozó és Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II.
41

Szintvizsgákat szerveztünk a tavaszi hónapokban. Ezek sikeresek voltak és elérték céljukat,
vagyis mehetnek külső gyakorlóhelyre tanulóink.
A második félév kiemelkedő eseményei voltak a szakmai tanulmányi és egyéb versenyek,
amelyeken jó eredmények születtek (asztalos)
A szakmai vizsgák befejeződtek. 231 vizsgázó volt nappali és felnőttoktatásban együttesen.
Ebből 12 tanulónak nem sikerült szakmai végzettséget szereznie, melynek oka minden
tanulónál az írásbeli sikertelensége. Az átlageredmény 3,4.
Szakképesítés OKJ
száma

Szakképesítés megnevezése

Átlageredmény

Bukások száma (fő)

34 543 02

Asztalos

3

1

21 543 01

Asztalosipari szerelő

3,57

0

55 723 01

Ápoló (nappali)

3,93

1

55 723 01

Ápoló (esti)

4,19

0

54 481 01

CAD-CAM informatikus

3,5

0

34 811 01

Cukrász

2,83

1

34 341 01

Eladó

3,36

0

34 582 04

Festő, mázoló és tapétázó

2,8

0

54 723 01

Gyakorló ápoló(nappali)

4,10

0

54 723 01

Gyakorló ápoló( esti)

4,00

1

52 723 01

Gyakorló ápoló (nappali)

4,00

0

31 761 02

Házi időszakos gyermekgondozó

4,00

0

34 541 03

Húsipari termékgyártó

4

0

54 481 04

Informatikai rendszergazda

3,12

2

54 341 01

Kereskedő

4

0

54 341 01

Kereskedő

3,9

0

21 811 01

Konyhai kisegítő

3,9

0

42

34 582 08

Kőműves és hidegburkoló

3

2

34 582 09

Központifűtés és
gázhálózatrendszer szerelő

3

0

55 723 11

Mentőápoló

3,33

0

34 811 03

Pincér

2,8

3

21 541 02

Sütőipari és gyorspékségi
munkás

3,5

0

34 811 04

Szakács

3,0

0

31 346 02

Számítógépes adatrögzítő

1,25

3

21 582 01

Szobafestő

2,33

0

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

3,45

1

3,4

12

Folynak a nyári gyakorlatok. Iskolánk tanműhelyében összesen 2 tanuló tölti a gyakorlatát, a
többiek a duális képzés keretében gazdálkodó szervezeteknél gyakorlatoznak.

Tanulói ösztöndíjak 2017/2018.I.félév ösztöndíjak alakulása:
9.osztály

10.osztály

11.osztály

össz létszám

Kifizetett
összeg:

Szociális
gondozó és
ápoló

7

2

12

21 fő

1.845.000.Ft

Asztalos

8

4

4

16 fő

1.040.000.Ft

Kőműves

4

4 fő

190.000.Ft

Központifűtésés gázhálózat
rendszerszerelő

3

15 fő

970.000.Ft

7

5
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3

Kőműves-és
hidegburkoló
Hegesztő

3

6 fő

465.000.Ft

5

5 fő

410.000.Ft

összesen kifizetett: 4.920.000.Ft
Szakgimnáziumban:
12 fő 2.250.000.Ft/félév kifizetés történt az I.félévben.
Összesen kifizetett ösztöndíj összege: 4.920.000.Ft + 2.250.000.Ft = 7.170.000.Ft.
II. félév tanulói ösztöndíj:
Szociális gondozó
és ápoló
Asztalos
Kőműves

3
8
3

2
3
-

8
3
-

13
14
3

1.774.000.Ft
1.549.000.Ft
574.000.Ft

Központifűtés-és
gázhálózat
rendszer szerelő

1

3

2

6

515.000.Ft

Kőműves és
hidegburkoló
Hegesztő

-

2
-

3
3

5
3

470.000.Ft
180.000.Ft

Összesen kifizetett: 5.062.000.Ft
Szakgimnáziumban: 12 fő: 600.000.Ft x 5 hónappal= 3.000.000.Ft
Összesen kifizetett ösztöndíj összege: 5.062.000.Ft + 3.000.000.Ft = 8.062.000.Ft.
2017-2018-os tanév első félévében a következőképpen alakultak a gyakorlaton levő tanulóink
létszámai:


Tanulószerződések száma: 195 fő



Együttműködési megállapodás: 165 fő (13 gyakorló hely részvétele)



Iskolai gyakorlat: 455 fő

2017 novemberében a Békéscsabai Pályaválasztási Vásáron ápoló, gyakorló ápoló, valamint
szociális gondozó tanulók mutatták be az egészségügyi szakmát. A felsorakoztatott
demonstrációs eszközök között szerepelt a félautomata defibrillátor, az újraélesztő AMBU
baba, öregségi és terhességi szimulátor.
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2017 novemberében kilenc Békés megyei települést látogattunk meg beiskolázási
szándékkal. A legtöbb esetben napközben, osztályfőnöki órákon találkozhattunk a
pályaválasztás előtt álló diákokkal.
2017. november 28-án a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán tagkórháza versenyt
szervezett a megye valamennyi egészségügyi iskolájának. Intézményünk mindkét csapata
kiemelkedő első és harmadik helyet ért el a megmérettetésen. Kossuth Zsuzsanna
munkássága, illetve általános egészségügyi kérdések szerepeltek az írásbeli versenyen.
2017. december 1. az AIDS világnapja. Az Európai Szakképzési Hét keretein belül
szerveződött az iskolánk ide vonatkozó programja. Intézményünk szeretné a tanulói körében
ismertetni a betegség történetét, kialakulását, terjedését és a megelőzési lehetőségeket. Nekik
szólt a szakképzési héten megszervezett program, amelynek alapvető célja a prevenció, az
AIDS betegséggel kapcsolatos megelőzési technikák népszerűsítése, a HIV vírus és az azzal
kapcsolatos ismeretek átadása. A fiatalok tájékoztatást kaptak, a hazánkban gyakori nemi úton
terjedő megbetegedésekről, a különböző fogamzásgátlási módszerekről, a megelőzés
lehetőségeiről. Egészségügyi szaktanárok és 80 tanuló részvételével zajlott a program.

Az egészségügyi felnőttképzés és felnőttoktatás jelenlegi képzései:
1. ápoló/gyakorló ápoló
2. gyógymasszőr
3. gyógyszertári asszisztens
4. mentőápoló
5. fogászati asszisztens
6. szociális gondozó és ápoló
7. kisgyermekgondozó,-nevelő
8. fizioterápiás asszisztens
2018.

március-április

hónapban

több

szakmacsoportban

szerveztünk

kötelező

szakmacsoportos továbbképzést. Az ÁEEK által finanszírozott továbbképzésen 210 fő
egészségügyi szakdolgozó vesz részt a következő szakmákban:
1. Felnőtt ápoló szakmacsoport/Gyermekápolás és gondozás
2. Gyógyszertári szakmacsoport
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3. Fogászati szakmacsoport
4. Mozgásterápia és fizioterápia
A résztvevői (elégedettségi kérdőívek alapján): A továbbképzés elégedettségmérése alapján a
következő eredményre jutottunk:
1. Az előadó felkészültsége a válaszadók szerint 97%-ban kiváló.
2. A képzés szervezettségének és a körülmények színvonala a lehető
legmagasabb 5-ös pontszámot kapta 95%-ban.
3. A szervezők hozzáállása pontos, alapos minden részletre kiterjedő.
4. A képzés végére kapott ismeretek a vártnál jobbak 90%-ban.
Az idei tanévben lehetőség nyílt további eszközök beszerzésére: poszterek, vérnyomásmérők,
orvosi táskák, betegfigyelő monitor, EKG berendezés, kötszerek, szimulátorok, csontváz
makett, vércukormérő.
Felnőttképzés
Képzés neve

OKJ száma

Gyógymasszőr I. + Gyógyszertári
asszisztens I.

54 726 04

2.

Fogászati asszisztens

54 720 02

11 fő

3.

Gyógyszertári asszisztens II.

54 720 03

15 fő

4.

Gyógymasszőr II.

54 726 04

10 fő

5.

Fizioterápiás asszisztens

54 725 03

14 fő

1.

Létszám (fő)
16 fő

54 720 03

Összesen:

66 fő

Felnőttoktatás

1.

2.

Képzés neve

OKJ száma

Gyakorló ápoló és
Kisgyermekgondozó,- nevelő 1/13 D.

54 723 02

Gyakorló ápoló 2/14 D.

54 723 02
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Létszám (fő)
20 fő

54 761 02
23 fő

3.

Ápoló 3/15 E. és 3/15 D.

55 723 01

42 fő

4.

Szociális gondozó és ápoló 11.Sz.

34 762 01

18 fő

5.

Mentőápoló
55 723 11

31fő

3/15 C.
Összesen:

134 fő

A szakmai vizsgák eredményei:
OKJ szám

Szakképesítés

Létszám

Átlag

Bukások száma

55 723 01

Ápoló (nappali)

16

3,93

1

55 723 01

Ápoló (esti)

37

4,19

0

54 723 01

Gyakorló ápoló (nappali)

10

4,10

0

54 723 01

Gyakorló ápoló (esti)

23

4,00

1

52 723 01

Gyakorló ápoló (nappali)

2

4,00

0

31 761 02

Házi
időszakos 6
gyermekgondozó

4,00

0

55 723 11

Mentőápoló

3,33

0

34 762 01

Szociális
ápoló

3,45

1

7
gondozó

és 11

Felnőttoktatás:
2018. február 9-én szakmai vizsgát tevők száma:
Képzés neve

OKJ száma

Létszám (fő)

1.

Cukrász

34 811 01

6

2.

Kis és középvállalkozások
ügyvezetője II.

55 345 01

11

Összesen:

17 fő
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2018. február 1-vel felnőttoktatásba belépők száma:
Képzés neve

OKJ száma

Létszám (fő)

1.

Cukrász

34 811 01

8

2.

Pék

34 541 05

8

Összesen:

16 fő

Húsipari termékgyártó felnőttoktatás induló létszáma 14 fő, első tanévet 13 fő végezte el. 1 fő
a tanév folyamán kiiratkozott.

6. Diákönkormányzat
A Diákönkormányzat a 2017/2018-as tanév első ülését 2017. szeptember 6-án tartotta. Az
alakuló ülésen megszavazásra került a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata. Megválasztásra került a DÖK elnök, Kéki Norbert Szé/12/1.A. osztályos tanuló,
valamint annak helyettese: Kovács Tímea 10.A osztályos tanuló. A titkár feladatait Mezei
Natalie 9.B osztályos tanuló látja el. A nyitó gyűlésen megbeszélésre került a tanév
munkaterve.
2017. szeptember 28-án megtartottuk a Gólyanapot. A rendezvény lebonyolításában a diákok
aktívan részt vettek, új ötleteket is megvalósítottak. Szakmánként minden kilencedikes osztály
mellé kijelöltek egy felsőbb évfolyamos mentordiákot, aki folyamatosan a gólyák mellett volt,
segítve őket a feladatok végrehajtásában. A mentorok saját tervezésű pólót csináltattak
maguknak, ezzel is szimbolizálva az összetartozást. A szokásos sport és kreatív programokon
kívül újdonság volt a haj- és sminkműhely, amely népszerű volt a diáklányok körében.
Élőzenével érkezett a Mudfield zenekar, melynek egyik tagja iskolánk öregdiákja Szabó
Dezső Péter. A tavalyi évhez hasonlóan a programokon való részvételre a diákokat fagyi és
fánkosztással is motiváltuk.
Októberben részt vettünk Gyula Városi Diákönkormányzata és Gyula Város Önkormányzata
által kiírt közösségépítő programok és rendezvények megszervezésére irányuló pályázaton. A
„Harruckern születik” – Ki mit tud? – tehetségkutató versennyel iskolánk 70.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert. A tehetségkutatót a tanév során több fordulós verseny
keretében fogjuk megrendezni. Az első félévben az elődöntőkre került sor, melyre 3
kategóriában jelentkeztek a diákok: vers- és prózamondó, ének és csapatverseny kategóriában.
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Októberben elkészült az őszi dekoráció és október 23-a alkalmából plakátkészítő versenyt
hirdettünk, melynek 4 egyéni díjazottja is lett.
November hónapban részt vettünk az országos Független Diákparlament őszi planetáris
ülésén Békéscsabán. Ugyanebben a hónapban tökfaragó versenyt rendeztünk, melyen 6
osztály készített töklámpást. November 9-én halloweeni diszkót tartottunk.
December hónapban feldíszítettük az iskolát és osztályonkénti teremdíszítési versenyt is
rendeztünk. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan volt mikulásunk is, idén kettő is és
krampuszlányaink, akik szaloncukorral kedveskedtek a diákoknak. December 7-én Szabó
Gábor tanár úr kezdeményezésére második alkalommal látogattunk el a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet által működtetett hajléktalanszállóra. Egy 15 fős kollégista csapattal paprikás
krumplit főztünk és karácsonyi műsorral léptünk fel a szállóban. Az esemény a programban
résztvevő diákoknak maradandó élményt jelentett. A karitatív programról a Gyulai Hírlapban
cikk jelent meg. Karácsonyi dekorációt készítettünk és a 11.A osztály tanulói rendhagyó és
nagyon jól sikerült karácsonyi műsort adtak elő Bozóné Dubla Éva és Hrabovszkiné Jenei
Anikó tanárnő irányításával, és az osztályfőnök Vastag Atila tanár úr támogatásával.
December és január hónapban megrendeztük a tehetségkutató verseny selejtezőit, melyek
közül a legnagyobb sikere az énekverseny fordulójának volt. A döntőt az április 11-i diáknapi
programok keretein belül fogjuk megrendezni a következő félévben.
Február hónapban Valentin-nap alkalmából újdonságként a diákok szerelmes üzeneteket
küldhettek egymásnak, melyet a „dökösök” saját készítésű dobozban, osztályonként
csoportosítottak. A Cupido-s üzenetküldésnek nagy sikere volt, ezért a következő tanévben is
meg fogjuk ismételni. Ebben a hónapban a kollégium szervezésében megrendezésre került az
immár hagyományosnak számító Valentin-napi versmondó verseny és a farsang is. Ezek
megszervezésében az iskolai diákönkormányzat is részt vett.
A diákok részéről elindult egy kezdeményezés iskolai bál szervezésére, melyet a vezetőség
teljes mértékben támogatott. A bálat március hónapban a 11.A osztály tanulói bonyolították
le, Dudoma Borbála diákigazgató irányításával. A rendezvény megszervezése teljes
mértékben saját ötletek alapján, a diákok ízlése alapján történt. A diákok nagyon jól érezték
magukat és valóban összeszedetten, minden apróságot figyelembe véve szervezték meg az
első Harruckern bálat.
A „Harruckern születik” – Ki mit tud? tehetségkutató verseny döntőjét áprilisban
bonyolítottuk le. A verseny győztese a Sztán Nikoletta és Tóbi Martina kettőséből álló
mazsorett csapat lett. Második helyezést ért el Kiss Evelin versmondó, harmadik helyezett
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Béres Kassandra lett énekprodukciójával. A verseny döntője kellemes, barátságos
hangulatban telt, a versenyzők izgalmuk ellenére nagyon szépen teljesítettek.
Április hónapban a diákönkormányzat közreműködésével a kollégiumban már hagyománynak
számító egészség hét került megrendezésre. A diákok előadásokon vehettek részt, valamint
vetélkedők és filmvetítések is megrendezésre kerültek a rendezvény keretein belül.
Május hónapban elbúcsúztattuk a végzős Kéki Norbertet, aki évekig a diákönkormányzat
aktív tagja volt, az idei tanévben pedig a diákönkormányzat elnökeként volt jelen a diákélet
szervezésében. A DÖK elnök pozícióját Uhljar Edina Szé12/1.A osztályos tanuló tölti be
május hónaptól ideiglenes jelleggel. A 2018/19-es tanév első félévében a diákönkormányzat
DÖK elnök-választást fog rendezni

7. Iskolai közösségi szolgálat
A 6 éve tartó IKSZ programban jelenleg 5 osztályban több mint 120 tanulóval veszünk részt.
Osztályonkénti bontásban a következők szerint alakult a 2017/18-as év eddigi teljesítése:


9.A: A jelenlegi 22 főből 11 tanuló kezdte el a szolgálatot, közülük 4 fő teljesített 20
órán felül.



9.B: 20 főből 10 diák gyarapította csak óráit, 8 és 19 óra között.



10.A: A 27 diák közül 7 diák teljesítette már az 50 órát, a többiek is átlagban 25 óra
körül járnak. A füzetét minden diák leadta bemutatásra.



11.A: A 25 tanulóból 20 fő füzetét ellenőriztem, 7 diák már az 50 órát teljesítette.



12.A: Az érettségire jelentkező osztályból még 3 fő nem rendelkezik az 50 órás
teljesítéssel.



A Magyar Vöröskereszt Békés megyei szervezetének, és az Összefogás a Sérült
Gyermekekért Alapítvány, valamint a Független Egyesület rendezvényeinek
köszönhetően a diákok változatos helyszíneken és több órát ígérő programokon vettek
részt.
A Katasztrófavédelem ismételt toborzása is eredményesnek mondható: a 9A, 9B, 10A
osztályokból 31 tanulónk havi rendszerességgel látogatja a gyulai tűzoltóságot.
Osztályonkénti bontásban a következők szerint alakult a 2017/18-es év eddigi
teljesítése:
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9A : A jelenlegi 22 főből 21 tanuló kezdte el a szolgálatot, közülük 11fő teljesített 15
óra fölött.



9B : 21 főből 18 fő kezdte el a szolgálatot, 10 óra fölött 10 emberke áll.



10A: A 26 főből 5 tanuló nem mutatta be füzetét, 11-20 óráig 2 fő, 21-30 óráig 5, 3140 óráig 5, és az 50 órát már teljesített diákok száma 9 fő. Ezt nagy haladás az eddigi
évek gyakorlatában.



11A: A 27 tanulóból 19 fő füzetét ellenőriztem, 8 diák nem adta le még a „pót”
határidőre sem. Közülük 2 fő el sem kezdte az intézmények látogatását, így kérdésessé
válik az érettségire való jelentkezésük.



10 tanulónk az 50 órát teljesítette már.

8. Kollégiumi beszámoló
1. Feladatellátási helyek
Gyula:


Szent István u. 38. – Leánykollégium



Szent István u. 69. – Fiúkollégium

Elek:


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

2. Személyi feltételek


Összes dolgozói létszám: 20 fő



Pedagógusok száma: 12 fő



Éjszakai gyermekfelügyelők száma: 3 fő



Egyéb nevelő-oktató munkát segítő technikai dolgozók (NOKS) száma: 2 fő



Technikai dolgozók száma: 3 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 túlórában látták el. 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.
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A technikai dolgozók szerepe a mindennapos feladatok mellett meghatározó a vendéglátás
sikeres működtetésében is.

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
-

Óraadó
-

3. Összesített tanulói létszámadatok


2017. október 1.: 192 fő (85 fő leánykollégium, 72 fő fiúkollégium, 35 fő eleki
kollégium)
SNI: 29 fő; BTMN: 5 fő; HH: 26 fő; HHH: 28 fő
Szakgimnázium: 66 fő; Szakközépiskola: 126 fő



2018. január 26.: 189 fő (90 fő leánykollégium, 70 fő fiúkollégium, 29 fő eleki
kollégium)
SNI: 26 fő; BTMN: 5 fő; HH: 22 fő; HHH: 28 fő
Szakgimnázium: 68 fő; Szakközépiskola: 121 fő



2018. június 15.: 183 fő (89 fő leánykollégium, 65 fő fiúkollégium, 29 fő eleki
kollégium)
SNI: 26 fő; BTMN: 3 fő; HH: 22 fő; HHH: 27 fő
Szakgimnázium: 66 fő; Szakközépiskola: 117 fő
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A szeptemberben beiratkozó gyulai és eleki kollégista tanulók létszáma az előző tanévhez
képest nőtt. A létszám a tanév során minimálisan 9 fővel csökkent, bár voltak kimaradások,
érkeztek is új kollégisták a saját iskolánkból, vagy más intézményből. A kollégiumnak hét
olyan lakója volt, aki nem a mi iskolánk tanulója.
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.1.
20
21
21
23

Létszám
jan.26.
23
22
21
24

jún.15.
24
22
21
22

SNI
okt.1.
1
1
2
3

BTMN
okt.1.
1
1
-

HH
okt.1.
4
5
2

HHH
okt.1.
2
1
1
8

okt.1.
25
24
23

Létszám
jan.26.
24
23
23

jún.15.
24
20
21

SNI
okt.1.
5
4
5

BTMN
okt.1.
1
1
-

HH
okt.1.
7
1
3

HHH
okt.1.
3
3
7

Létszám
jan.26.
14
15

jún.15.
12
17

SNI
okt.1.
3
5

BTMN
okt.1.
1
-

HH
okt.1.
2
2

HHH
okt.1..
2
1

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.)

okt.1.
18
17

A lemorzsolódott tanulók száma 27 fő, az év közben érkezőké 18 fő.
Létszámmozgás okai:


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



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

4. 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 jelent.
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A kollégium a tanulási időt ellenőrzötten szilencium keretében szervezi, ahol a nevelőtanárok
felügyeletével és segítségével készülnek a diákok napi 3 órában. A tanulmányi 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: 3,52; a legjobb tanulócsoport átlaga: 4,04. A bukott
tanulók száma: 10 fő.



fiúkollégium tanulmányi átlaga: 3,25; a legjobb tanulócsoport átlaga 3,35. A bukott
tanulók száma 10 fő.



eleki kollégium tanulmányi átlaga: 3,32; a legjobb tanulócsoport átlaga 3,36. A bukott
tanulók száma 4 fő.

Az összesített kollégiumi tanulmányi átlag 3,36; a bukott tanulók száma 24 fő.
Az új elektronikus napló a Kréta a kollégiumban továbbra sem alkalmas az ügyeleti naplók és
a kollégiumi törzskönyv kiváltására, így az e-napló mellett a papír alapú naplókat is vezették
a nevelőtanárok.
Leánykollégium
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.)

Átlag

Lezárt
tanulók

Nem
osztályozható

Bukások
száma (fő)

3,49
4,04
3,23
3,32

24
21
21
21

1
1

6
2
2

Átlag

Lezárt
tanulók

Nem
osztályozható

Bukások
száma (fő)

3,09
3,35
3,30

24
20
19

2

6
2
2

Átlag

Lezárt
tanulók

Nem
osztályozható

Bukások
száma (fő)

3,36
3,28

12
15

2

3
1

Tantárgyi
bukások
száma
20
5
2

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

Tantárgyi
bukások
száma
27
5
2

Eleki kollégium

Kollégiumi csoport
E/1 csop. (Turóczyné T.T.)
E/2 csop. (Petes Gy.)
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Tantárgyi
bukások
száma
3
3

5. Dicséretek, elmarasztalások:
A leánykollégiumban 72, a fiúkollégiumban 41, az eleki kollégiumban 9 alkalommal részesült
tanuló dicséretben.

Fegyelmező intézkedésre 67 alkalommal került sor, 30 esetben a

leánykollégiumban, 33 esetben fiúkollégiumban és 4 esetben Eleken kellett kollégistát
elmarasztalni. A fegyelmi bizottság 2 fegyelmi tárgyalást tartott és egy tanulót zárt ki 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. (Ferncziné F.M.)
GYL/3 csop. (Martonné M.E.)
GYL/4 csop. (Kozmáné B.E.)

Dicséretek
Nev.
Koll.
tanári
vezetői
20
14
11
3
6
15
3

Fegyelmező intézkedések
Nev.
Koll.
Fegyelmi
tanári
vezetői
tárgyalás
8
1
11
10
-

Dicséretek
Nev.
Koll.
tanári
vezetői
6
15
5
12
3

Fegyelmező intézkedések
Nev.
Koll.
Fegyelmi
tanári
vezetői
tárgyalás
3
9
15
1
1
3
1

Dicséretek
Nev.
Koll.
tanári
vezetői
4
4
1

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

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.)

6. Kollégiumi szakkörök és programok:
A tanulmányi eredmény javítása mellett a nevelőtanárok foglalkozásainak célja a szabadidő
hasznos és hatékony lekötése. A szilenciumok mellett a sport, az életmód-életvitel, a kultúra,
az informatika és az egyéni bánásmód témakörökben szervezték a heti foglalkozásaikat.

55

Szakköri (foglalkozási) rendszerességgel működött a fiú labdarúgás, a kosár-, kézi- és
röplabda, a testépítés, az asztalitenisz, a filmklub, az informatika, az énekkar és a
reformkonyha.
Havi rendszerességgel részt vett a kollégium a Gyulai Színház előadásain, voltak műveltségi
vetélkedők,

kirándulások,

kerékpártúrák,

településismereti

séták,

bográcsozások,

előadássorozatok (sportolók, rendőrség, védőnő, családsegítő és szociális szervezetek
részéről), illetve rendeztünk sportversenyeket (foci, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz,
csocsó, sakk, erős ember).
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.
Megtörténtek az ünnepi és történelmi megemlékezések is.
Példaértékű, hogy a kollégiumi diákönkormányzat karácsony előtt meleg étellel és ünnepi
műsorral kedveskedett a Gyulai Hajléktalanszálló lakóinak.
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.
7. 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 külső felújítása befejeződött a KEHOP-5.2.10. „Költségvetési szervek
pályázatos épületenergetikai fejlesztései” pályázat keretein belül. A fejlesztési projekt
keretében 133 millió forint értékben valósult meg a teljes homlokzat és lapostető hő- és víz
szigetelése, valamint az elavult nyílászárók cseréje korszerű műanyag, fokozott hőszigetelő
üvegezéssel ellátott nyílászárókra. Ezen munkálatokon kívül egy 25Kw-os napelem rendszer
telepítésére is sor került az épület tetejére, illetve a 3. emeleti vizesblokk teljes felújítást
kapott.
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A tanév végén az első szint szobái új ágyakat kaptak, új kamerarendszer került kiépítésre, az
összes világítótest cserére került, illetve megtörtént a kollégium teljes belső festése valamint a
kerítés festése is.
8. Vendégfogadás:
A Harruckern gyulai kollégiumai megyei szinten meghatározóak a vendégéjszakák számát
tekintve Szorgalmi időszakon kívül, hétvégenként, illetve a leánykollégium vendégszobái
igény esetén hétköznap is szállóhelyként működnek. A nyári szünetben szinte minden nap
működnek a kollégiumok. A 2017-es évben a valaha volt legmagasabb bevételt érte el a
szálláshely -szolgáltatási tevékenységünk.
A legjelentősebb szálláshirdetési portálokon, a szallas.hu és az iranymagyarorszag.hu
oldalakon jelen vagyunk jutalékos rendszerben, illetve ebben az évben a visitgyula.com
oldalon is megjelentünk. A felületeket folyamatosan aktualizáljuk, frissítjük, a foglalásokat
napi szinten kezeljük.

Idegenforgalom 2017
Kollégium
Leánykollégium
Fiúkollégium
Mindösszesen

Eltöltött vendégéjszaka

Szállásbevétel (IFA nélkül) Ft

4156
2330
6486

8.291.900
3.959.000
12.250.900

9. Iskolaorvos


Iskola-egészségügyi szűrésen részt vett 215 fő.



Betegség miatt orvosi ellátásban részesült 173 fő.



Önálló védőnői tanácsadásban és prevenciós tevékenységben 92 fő részesült.



2017 októberében és 2018 januárjában tisztasági szűrés volt az iskola kollégiumaiban.
Eset nem történt.



Hiányzó oltásai miatt öt tanuló részesült pótoltásban.
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10. Iskolapszichológusi tevékenység
Heti egy napot tölt az iskolapszichológus a Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János
tagintézményében. Ennek megfelelően a szerdai nap állandósult a fogadóórák megtartására.
Tevékenységét a köznevelési törvény és a pszichológusok etikai kódexe alapján végzi,
melyhez elkészítette az éves munkatervet is. A tervben módszereket, munkaformákat
fogalmazott meg.
A feladatellátást szűkíti az a tény, hogy kiskorú ezt a szolgáltatást csak szülői beleegyezés
mellett veheti igénybe. A nagykorú tanulók esetében ez már nem jelent gondot, így ők
bármikor jöhetnek, ha a tanórai távollétről a pedagógustól engedélyt kér.
A tagintézményben a tanévben a mellékelt táblázat szerint vettek részt a fogadóórákon.
A második félévben folytatódott az osztályfőnöki órák tartása (akár adott témában, akár
előzetes kérdések összegyűjtése alapján), valamint az érdeklődők továbbra is tölthettek ki
különböző kérdőíveket, teszteket az önismeret, önfejlesztés elősegítésére vagy egyéb más
területen.
Részt vett az iskolai szabadidős programokban, a Szakmák Éjszakája programban önismereti,
szakmai pályaorientációs kérdőívek kitöltetésével, értékelésével. A „Szakma kóstoló”
táborban két (két héten keddi napon) alkalommal vett részt saját készítésű programokkal.
Munkaköréhez tartozik az is, hogy a pedagógusoknak nyújtson egyrészt személyes
konzultációt, másrészt tantestületi szinten is adhat segítséget. Ezen tevékenység keretében a
tanév elején egy rövid előadást tartott „Kötődés” témában, melyen a teljes tantestület részt
vett. Belső továbbképzést szervezett „Az érzelmi intelligencia fejlesztése” témában, amelyen
szintén a teljes tantestület részt vett.
ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK – GYULA 2017/18-AS TANÉV
Tevékenység

szept. okt. nov. dec.

jan. febr. márc. ápr.

máj. jún. össz.

személyes egyéni
konzultáció (diák)

2

7

6

3

6

4

5

17

2

1
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krízistanácsadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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(diák)
személyes egyéni
konzultáció
(felnőtt)

1

4

1

3

5

1

1

0

1

0

17

krízistanácsadás
(felnőtt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

konzultáció két
fővel

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

kiscsoportos
konzultáció

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

osztályfoglalkozás

0

1

0

2

0

0

1

0

0

0

4

szülői értekezleten
való részvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

előadás

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

tréning

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

kérdőív

0

0

0

90

97

0

2

0

0

0

189

teszt

0

0

0

0

90

0

0

17

0

0

107

egyéb mérőeszköz

0

0

0

0

90

0

0

0

0

0

90

intézményi
programban
részvétel (alk)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

konferencián
részvétel

0

1

2

0

0

0

1

1

0

0

5

értekezleten
részvétel

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

szupervízió

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2
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11. Pék – Cukrász tanműhely
Bérmunka kimutatás 2017. szeptember 1.-től 2018. január 20.-ig havi bontásban:
A Szőke és Társai Kft. részére bérmunkában gyártott termékek a Szabadkígyósi telephelyen
van tárolva, amelyet az elszállítás ütemében fizet ki a vevő.
Nettó érték

ÁFA

Bruttó érték

Szeptember hónap:
Csobán Mihály, Gyula; chili paprika savanyúság
9 db 4200 ml-es

2.610,- Ft

705,- Ft

3.315,- Ft

10.800,- Ft

2.916,- Ft

13.716,- Ft

96.600,- Ft

26.082,- Ft

122.682,- Ft

226.800,- Ft

61.236,- Ft

288.036,- Ft

Szőke és Társai Kft. Békéscsaba;
40 db 4200 ml-es görögd.sav.
420 db 4200 ml-es ivólé
840 db 4200 ml-es sárgad.befőtt

427.749,- Ft
Október hónap:
Csobán Mihály, Gyula; chili paprika savanyúság
12 db 4200 ml-es

3.480,- Ft

939,- Ft

4.420,- Ft

48.300,- Ft

13.041,- Ft

61.341,- Ft

141.750,- Ft

38.273,- Ft

180.023,- Ft

Szőke és Társai Kft. Békéscsaba;
210 db 4200 ml-es ivólé
525 db 4200 ml-es sárgad.befőtt

245.784,- Ft
November hónap:
Bazsi-Duó Bt., Szabadkígyós; ivólé
405 db 4200 ml-es

109.350,- Ft

29.525,- Ft

138.875,- Ft

2.035,- Ft

9.575,- Ft

Csobán Mihály, Gyula; chili paprika savanyúság
26 db 4200 ml-es

7.540,- Ft

148.450,- Ft
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December hónap:
Szőke és Társai Kft. Békéscsaba; ivólé:
429 db 4200 ml-es

98.670,- Ft

26.640,- Ft

125.311,- Ft

91.854,- Ft

432.054,- Ft

2018. január hónap:
Szőke és Társa Kft. Békéscsaba; görögdinnye savanyúság
1.260 db 4200 ml-es

340.200,- Ft

Bruttó érték összesen: 1.379.348,- Ft

A 2017-ban Szőke és Társai Kft. részére gyártott termékekből a Konzerv tanműhelyben
tárolva:
4.279 db 4200 ml-es görögdinnye savanyúság
nettó értéke: 1.155.330,- Ft

bruttó értéke: 1.467.269,- Ft

525 db 420 ml-es sárgadinnye befőtt
nettó értéke:

141.750,- Ft

bruttó értéke:

180.023,- Ft

Bruttó érték összesen: 1.647.292,- Ft

2018. február hónap: 2018. március hónap:
Szőke és Társa Kft. Békéscsaba; görögdinnye savanyúság
1.050 db 4200 ml-es

283.500, Ft.

76.545,- Ft

360.045,- Ft

2018. április hónap:2018. május hónap:
Szőke és Társa Kft. Békéscsaba; görögdinnye savanyúság
1.050 db 4200 ml-es

283.500,- Ft

76.545,- Ft
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360.045,- Ft

Bazsi-Duó Bt. Szabadkígyós:
420 db 4200 ml-es ivólé 113.400,- Ft 30.618,- Ft 144.020,- Ft
1.274 l préselt almalé

61.152,- Ft 16.511,- Ft

77.665,- Ft

összesen: 221.685,- Ft
A tanév folyamán bérmunkában gyártott, elszállított termékek bruttó értéke: 2.423.485,- Ft
A 2017-ben Szőke és Társai Kft. részére gyártott termékekből a Konzerv tanműhelyben
tárolva:
2.179 db 4200 ml-es görögdinnye savanyúság nettó értéke: 588.330,- Ft bruttó értéke:
747.179,- Ft
525 db 420 ml-es sárgadinnye befőtt nettó értéke: 141.750,- Ft bruttó értéke: 180.023,- Ft
A tárolt termékek bruttó érték összesen: 927.202,- Ft
Intézményi rendezvényekhez szállított Pék- illetve Cukrász termékek. (térítésmentes)
2017. szeptember 1.-től - 2018. január 20.-ig, havi bontásban:
Nettó érték

ÁFA

Bruttó érték

Szeptember hónap:
13-2017/000038-S bizonylat

108.037,- Ft

19.446,- Ft

127.483,- Ft

33.390,- Ft

6.010,- Ft

39.400,- Ft

184.490,- Ft

33.209,- Ft

217.699,- Ft

165.249,- Ft

29.745,- Ft

194.994,- Ft

Bruttó érték összesen:

579.576,- Ft

Október hónap:
13-2017/000041-S bizonylat
November hónap:
13-2017/000043-S bizonylat
December hónap:
13-2017/000051-S bizonylat

2018. január hónap:15-2018/000002-S bizonylat 19.122,- Ft
22.564,- Ft
2018. február hónap:15-2018/000005-S bizonylat 197.709,- Ft
233.296,- Ft
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3.442,- Ft.

35.587,- Ft.

2018. március hónap: 15-2018/000009-S bizonylat 156.122,- Ft
184.224,- Ft

28.102,- Ft

2018. április hónap:15-2018/000012-S bizonylat
552.748,- Ft

468.431,- Ft

84.317,- Ft

2018. május hónap:15-2018/000016-S bizonylat
216.699,- Ft

183.643,- Ft

33.056,- Ft

2018. június hónap: Jelenleg még szállítólevélen
23.500,- Ft

18.504,- Ft

4.996,- Ft

II. félév bruttó érték összesen: 1.233.031,- Ft
A tanév folyamán rendezvényekhez előállított termékek bruttó értéke: 1.812.607,- Ft
A nyáriszünet első két hetében Szakmakóstoló tábor keretén belül 2 napon a pék és a cukrász
szakmákkal ismerkedhettek az általános iskolai diákok.

12. Karbantartás, felújítási munkák
ASZTALOS KARBANTARTÓK:


szaktantermek bútorainak gyártása



általános hibaelhárítási, asztalos karbantartási munkák



intézményi feliratok gyártása



parketta felújítás



lambéria előkészítési munkái



iroda bútorok gyártása



laminált parketta rakás



irodai ajtók gyártása



kollégiumi ágyak készítése

VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓK:


Ady Endre u 3 sz. elektromos hálózat felújítás



vészkijárati jelzőrendszer javítása



világítótestek cseréje



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák
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tornaterem világítás felújítása

KŐMŰVES KARBANTARTÓK:


utcai homlokzat felújítási munkái (hőszigetelés, vakolás)



nyílászárók elhelyezése



homlokzati állványok építése, bontása



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák



ajtók beépítése

FESTŐ KARBANTARTÓ:


nyílászárók mázolása



tisztasági festés



intézményi betűk festése



egyéb festés mázolás



irodák tisztasági festése



képkeretek, ajtók, egyéb gyártott termékek festésem mázolása

FŰTŐ ,VIZSZERELŐ KARBANTARTÓK:


fűtés rendszerek, konvektorok javítása, cseréje



belső szennyvízhálózat tisztítása



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák

LAKATOS KARBANTARTÓ:


ereszcsatorna készítése, ablakpárkány bádogozása



általános hibaelhárítási, karbantartási munkák



padok javítása



korlát készítése sportpálya köré

KÜLSŐ VÁLLALKOZÓK ÁLTAL ELVÉGZETT MUNKÁK:


Ady Endre utca 3 sz. alatti kazánház komplett felújítása



kamerarendszer kiépítése



útburkolat aszfaltozás



tornatermi padozat csere
64



villámhárító javítás



vészvilágítás kiépítése



beléptető rendszer kiépítése



térburkolat építés

13. Logisztika
Járműveink:


1 db 37 személyes autóbusz Temsa Opalin KSZ-345



1 db 25 személyes autóbusz Volkswagen Crafter LKU-117



1 db 17 személyes autóbusz Ford Transit KAD-835



3 db 9 személyes szgk. LKU-117 Volkswagen Crafter , KFV-474 Citroen Jumpy,
IRK-441 Citroen Jumpy



1 db 8 személyes szgk. PPU-354 Toyota Proace Verso



5 db 5 személyes szgk. Skoda Octavia KAG-399, KGH-032 Suzuki Swift, KAP-864
Volkswagen Polo, IFD-547 Opel Astra, Toyota Corolla PPU-353



3 db kistehergépjármű LHM-311 Ford Transit, LHM-310 Ford Transit, JDK-517
Citroen Berlingo



3 db traktor BPM-970,IZF-151,JGD-108



3 db pótkocsi XTK-099,XTK-100,YET-396



1 db utánfutó XRX-239



1db 9 személyes szgk. Orosházán JYR-392



1 db 9 -1 db 5 személyes szgk. Szarvason IDF-573 Citroen Jumpy , JDK-304 Renault
Thalia
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Többnyire a mi járműveink végzik a Gyulai Szakképzési Centrumhoz tartozó intézmények
vezetőinek,

pedagógusainak,

diákjainak

szállítását

továbbképzésekre,

versenyekre,

rendezvényekre, szakmai kirándulásokra.
Biztosítunk a felnőttképzés munkatársainak járműveket a GINOP 6.1.1, GINOP
5.2.1.,GINOP 5.1.1. pályázati feladatok ellátásához.
A GYSZC Harruckern János tagiskola tanulóit, pedagógusait szállítottuk szakmai gyakorlatra,
szakmai vizsgákra, tanulmányi kirándulásra, továbbképzésekre.
Vállalunk szállítást külső megbízók részére kül-és belföldön egyaránt.
Ennek a tevékenységnek a bevétele: 3.410.134,- Ft
A személygépkocsik közül négyet az igazgatóság használ, a többi úgynevezett kulcsos autó,
illetve teherautó, kisbusz és autóbuszok.
Ezen gépjárművek a Gyulai Szakképzési Centrum zökkenőmentes működését szolgálják.
A gépjárműveink nagy többsége 200.000 km fölötti futásteljesítménnyel bír, ezért a
karbantartásra fokozott figyelmet kell fordítani. A fent említett időszakban javításokra,
műszaki vizsgákra 5.215.046,- Ft-ot költöttünk. A járművek biztosítása 617.838,- Ft volt.
Az üzemanyag felhasználásra 7.784.895,- Ft-ot költöttünk.

14. Autósiskola beszámoló
Eredményeink:

Az autósiskola a 2017/18-as tanévben 51 főt iskolázott be tanfolyamaira. Ebből 40 fő „B”
kategóriás járművezetői engedély megszerzésére irányuló képzéseinkre, 11 fő pedig „T”
kategóriás képzésre. Továbbá az orosházi gépész tanulók „T” kategóriás képzéseit
folyamatosan végeztük. Ez a gyakorlati képzés tekintetében 17 főt érintett. Közülük mindenki
sikeres vizsgát tett, így a szakmunkás vizsgára bocsátás ezen feltételeit biztosítani tudta az
intézmény.
Az elméleti oktatás Orosházán és Gyulán folyt, a GYSZC további intézményeiben oktatói
kapacitás hiánya miatt nincs lehetőségünk tanfolyamokat indítani. Az elméleti, valamint a
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gyakorlati oktatást 5 fő alvállalkozói szerződéssel, és 1 fő megbízási szerződéssel
foglalkoztatott oktatókkal láttuk el. Egy oktató Orosházán jelezte, hogy „T” kategóriás
képzésünkben nem kívánja oktatói tevékenységét 2018.07.01-el tovább folytatni.
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 feni
kategóriák szemléltető eszközeinek fali tablókon történő elhelyezése tesz színesebbé.
Intézményünk jelenleg 2 db mezőgazdasági vontatóval, 2 db oktató pótkocsival rendelkezik.
A motorkerékpárok, valamint a személygépkocsi oktatását oktatóink saját gépjárműveikkel
látják el, amely a 24/1995. évi GKM rendelet értelmében szabályos.
Intézményünk a 2017/18-as tanévben Békéscsabán a Kétegyházi úton, valamint Gyulán, a
Szabadkai úton működtetett 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 biztonságos
üzemeltetést (BÜ), mind a rutin vizsgát itt teszik le.
A TISZK épületben BÜ oktató-és vizsgateremmel is rendelkezünk, ami szintén az elméleti
képzéseinkhez, vizsgáztatáshoz nélkülözhetetlen, előírt követelmény.
A békéscsabai gyakorló pályát a saját feladatellátáson túl bérbe is adjuk gyakorlás céljából
más autósiskolák részére, melynek számlázása félévente történik. Az orosházi valamint a
békéscsabai tanpályát közel 18 autósiskola 34 oktatója használja több-kevesebb
rendszerességgel oktatási célra. Az orosházi tanpálya karbantartása esedékessé vált, így annak
felújítása is folyamatban van.
A „T” kategóriás képzéseinkre való tekintettel két békéscsabai autósiskolával is szerződéses
kapcsolatban vagyunk, nekik a gyakorlati képzésben nyújtunk segítséget.
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Ellenőrzés:
A Nemzeti Közlekedési Hatóság az első félévben három alkalommal tartott ellenőrzés az
autósiskolát érintően. Az orosházi tan-és vizsgapályát, az ügyfélfogadói helység meglétét,
valamint a tanfolyamaink megtartásának, szabályszerű dokumentálásának törvényszerűségét
ellenőrizte. Mindent szabályosnak ítélt meg. Jelen pillanatban az autósiskolák hirdetéseit
ellenőrzik, a fogyasztóvédelemmel együtt.
Összegzés:
Az autósiskola tárgyi feltételei adottak, az elméleti oktatáshoz szükséges oktató programokat
oktatóink biztosítják. 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. Az e-learning képzés bevezetésére egyre nagyobb
érdeklődés van. A képzések C, C+E (tehergépjármű, tehergépjármű + nehéz pótkocsi)
kategóriával történő bővítése további lehetőségeket nyújtana a tanulók minél nagyobb
számban történő beiskolázására.
Gyula, 2018. június 30.

Czeglédiné Szappanos Anita
igazgató
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1. melléklet: Tanulmányi, intézményi statisztika

2017-2018-as tanévre vonatkozó globális mutatók

I. Osztályok száma
szeptember

Június

Szakgimnázium
Szakközépiskola
Szakiskola
Szakképzési Híd

15
21
1
16

13
21
1
16

Összesen

53

51

EFOP is

II. Tanulói létszám alakulása a tanév folyamán
Oktatási feladat
Október 1.
Szakképzési Híd
Szakiskola
Szakgimi
Szakközépiskola
Összesen
2 végzős keresztféléves osztály =- 60 fő
1 végzős keresztféléves osztály = +19 fő

január 26.
152
5
328
417
902

Június 15.
157
5
301
366
829

Lemorzsolódás
108 fő

III. Tanulói létszám a tanév végén az oktatási egységekben
Szakképzési Híd
Elek
Gyula
Összesen

155
80
518
753
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155
5
250
343
753

Fegyelmi eljárások száma: 6
Tantárgyi bukások száma: 192
Évismétlésre utasított tanulók száma:33 fő, ebből 21 fő nem osztályozható
SNI-s tanulók száma: 102;
BTMN-es tanulók száma: 35;
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülők száma: 187;
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 68;
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 89;
Szaktanári figyelmeztetések száma: 495;
Osztályfőnöki figyelmeztetések száma: 120;
Igazgatói figyelmeztetések száma: 26;
Szaktanári dicséretek: 78;
Osztályfőnöki dicséretek: 112;
Intézményvezetői, igazgatói dicséretek száma: 29;

Szakképzési Híd program

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

igazolt
2371
1209
2351
1338
1004
2015
2408
981
2874
1076
916
851
707
377
635

Igazolatlan
155
530
74
187
215
824
330
211
599
48
14
790
249
29
51

Összesítve

21113

4306

70

Osztály neve
EFOP-3.1.9
SZH/1.A
SZH/1.B
SZH/1.C
SZH/1.D
SZH/1.E
SZH/1.F
SZH/1.G
SZH/2.A
SZH/2.B
SZH/2.C
SZH/2.D
SZH/2.E
SZH/2.G
SZH/2.H
SZH/2.I
Összesen

Tanulók száma
19
12
12
12
12
12
11
11
8
10
6
5
6
5
8
6
155
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Év végi statisztika- 9.S osztály Szakiskola

Késéssel
Tanulmányi Bukások
korrigált igazolt
átlag
száma
mulasztás

Késéssel
korrigált
igazolatlan
mulasztás

Béres
Kassandra

3,90

0,00

25,00

0,00

Farkas Karina

4,00

0,00

138,00

0,00

Farkas Marina

3,20

0,00

88,00

0,00

Mezei Katrin

3,22

0,00

235,00

0,00

Rácz Tímea

3,78

0,00

57,00

0,00

Tantárgyi átlag

3,62

0,00

543,00

0,00
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Év végi statisztika

Szakgimnázium 2017-2018

Osztály

Tanulmányi
átlag

Bukások
száma

Késéssel
korrigált igazolt
mulasztás

Késéssel
korrigált
igazolatlan
mulasztás

1/13.D

4,65

0,00

132,00

0,00

132,00

2/14.A

4,15

0,00

1629,00

155,00

1784,00

2/14.D

4,55

0,00

140,00

0,00

140,00

3/15.A

4,38

0,00

1189,00

23,00

1212,00

3/15.E

4,85

0,00

13,00

0,00

13,00

3/15.D

4,94

0,00

11,00

0,00

11,00

13.Ö/1

4,07

0,00

645,00

0,00

645,00

13.A

4,49

0,00

336,00

27,00

363,00

9.A

3,31

5,00

1675,00

236,00

1911,00

9.B

3,03

26,00

1855,00

111,00

1966,00

10.A

3,24

2,00

1874,00

299,00

2173,00

11.A

3,04

15,00

3058,00

355,00

3413,00

12.A

3,01

13,00

2404,00

366,00

2770,00

3,98

61,00

14961,00

1572,00
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min

max
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Tanulók
száma
5,00
19,00
0,00
24,00
23,00
24,00
0,00
16,00
19,00
21,00
22,00
27,00
27,00
23,00
250,00

Osztály neve
13.Ö/1
1/13.D
1/13.E
2/14.A
2/14.D
3/15.D
3/15.C
3/15. A
3/15.E
9.B
9.A
10.A
11.A
12.A
Összesen

Szakközépiskola 2017-2018
Osztály

Tanulmányi
átlag

Bukások
száma

Késéssel korrigált
igazolt mulasztás

Késéssel korrigált
igazolatlan mulasztás

9.C
9.D
9.F
9.G
9.H
10.C
10.F
10.G
10.H
10.I
11.D
11.E
11.J
11.K
11.Sz
Szé12/1.A
Szé12/1.B
Szé13/2.A
Szé13/2.C

2,84
2,76
3,08
3,53
3,23
2,95
3,34
3,05
3,55
3,42
3,41
3,87
3,67
3,06
4,09
3,07
3,48
2,71
3,00

22
51
3
1
0
15
6
4
0
3
0
0
0
2
3
4
0
17
0

2751
1415
4565
3351
6103
1768
2080
887
1025
1215
1471
1212
822
1264
637
2066
1000
1405
807

1988
799
4413
1241
1152
119
211
93
38
189
150
42
100
207
169
253
212
139
24
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Ksz/12.A

jan 26-ig
febr.1től

Ksz/11.P
3,27

131

35844

Osztály

Késéssel korrigált
igazolt mulasztás

Késéssel korrigált
igazolatlan
mulasztás

9.C
9.D
9.F
9.G
9.H
10.C
10.F
10.G
10.H
10.I
11.D
11.E
11.J
11.K
11.Sz
Szé12/1.A
Szé12/1.B
Szé13/2.A
Szé13/2.C

2751
1415
4565
3351
6103
1768
2080
887
1025
1215
1471
1212
822
1264
637
2066
1000
1405
807

1988
799
4413
1241
1152
119
211
93
38
189
150
42
100
207
169
253
212
139
24

11539

4739
2214
8978
4592
7255
1887
2291
980
1063
1404
1621
1254
922
1471
806
2319
1212
1544
831
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max

min

Osztály neve Tanulók száma
9.C
24
9.D
22
9.F
19
9.G
20
9.H
19
10.C
17
10.F
18
10.G
13
10.H
10
10.I
10
11.D
22
11.E
14
11.J
7
11.K
21
13.A
6
Ksz/11.P
17
11.Sz
27
Ksz/12.A
0
Szé/12/1.A
21
Szé/12/1.B
6
Szé/13/2.C
7
Szé/13/2.A
23
Összesen
343
77

Hiányzások összesítése a 2017-2018-as tanévben ellátott oktatási feladatokra lebontva

Ellátott oktatási feladat

Tanulmányi
átlag

Bukások
száma

Késéssel
korrigált igazolt
mulasztás

Késéssel korrigált
igazolatlan
mulasztás

Összesen

21113

4306

25419

Híd
Szakiskola

3,62

0

543

0

543

Szakgimnázium

3,91

61

14948

1572

16520

Szakközépiskola

3,27

131

35844

11539

47383

192

72448

17417

90057

Összesítve
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