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Beszámoló a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum  Újpesti Két 

Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának 

2016/17. tanévéről 

 

 

1.Erőforrások 
 

Humánerőforrás feltételek 

- Személyi feltételek 

 

Az iskolában tanító kollégák létszáma 116 fő (teljes, rész, óraadó), de a teljes munkaidőre 

vetített létszám, azaz a betöltött álláshelyek száma 109,89 fő. A 116 főből 57-en közismereti 

tantárgyat, 59-en pedig a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyat tanítanak. A férfi és női 

kollégák aránya  55-45 % (64  férfi és  52 nő), ami kiegyensúlyozottnak tekinthető.  

A tanévben félévben 3 igazgatóhelyettes és egy gyakorlati oktatásvezető segítette a 

munkát: Barabás Gábor, Juhász Róbert, Varga Anikó és Sági Péter. 2016. július 1-től új 

gyakorlati oktatásvezetővel (az előző kolléga, Schilling Ferenc lemondott) és iskolánkba 

újonnan belépő szakmai igazgatóhelyettessel kezdtük meg a munkát. A gyakorlati 

oktatásvezető korábban a gépész gyakorlati munkaközösség vezetője volt, Juhász Róbert 

pedig előző iskolájában volt munkaközösség-vezető. Mindketten csak kevés vezetői 

gyakorlattal rendelkeztek, így számukra nem volt könnyű az évkezdés. Különösen Juhász 

Róbert kollégámnak nem, akinek a tanárokon kívül az itteni szokásokat, valamint az iskola 

épületét is meg kellett ismernie. A feladathoz mindketten felnőttek, a rájuk eső feladatokat 

ellátták, a felmerülő problémákat megoldották. 

 A nevelő-oktatómunkát segítő kollégák létszáma 5 fő (3 iskolatitkár, 1 rendszergazda, 

1 könyvtáros asszisztens), de ebből a könyvtáros asszisztens kolléganő GYES-en van. A 

létszámunknak megfelelően, illetve  a feladatok ellátásához szükségünk lenne még egy 

rendszergazdára. A tanév végén sikerült egy részmunkaidős rendszergazdát határozott idejű 

szerződéssel felvennünk. 

 A technikai személyzet létszáma 27 fő, ebből két fő a gazdasági összekötő. 

Szeptemberben az egyik gazdasági összekötőnk váratlanul elment az iskolából, helyére egy új 

kollégát tudtunk felvenni. A feladatok átstrukturálására volt szükség a zavartalan 

működéshez. A technikai személyzet összetétele megfelelő, létszámuk a törvényi előírásnak 

megfelelő. A karbantartó kollégák között volt változás. A vízszerelő kolléga nyugdíjba ment 
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helyére új kolléga felvételét terveztük, de a sok hirdetés ellenére nem sikerült ilyen 

végzettségű szakembert felvenni, így egy szakképesítéssel nem rendelkező kisegítő 

karbantartót vettünk fel. A kertészünk is felmondott, helyére hosszú hónapok után egy udvari 

munkást tudtunk alkalmazni. A tanév során két takarítónő is távozott, az egyik esetében mi 

kezdeményeztük a munkaviszony megszüntetését a nem megfelelő munkavégzés  miatt. A 

nyári szünetben engedélyt kaptunk egy műszaki dolgozó felvételére, aki félállásban 

gépkarbantartói feladatokat lát el. Nagyon régóta szerettünk volna gépkarbantartót 

alkalmazni, hiszen a hatalmas gépparkunk, - amely már meglehetősen koros –biztonságosan, 

gördülékenyen így üzemeltethető.  

- Pedagógusok foglalkoztatása, szakos ellátottság 

 

 

A tanév során óraadó, nyugdíjas óraadó (21 fő) vagy részmunkaidős (7 fő) kollégák 

segítségével tudjuk ellátni a feladatot, elsősorban a szakmai gyakorlati és elméleti képzés 

területén volt szükség újabb és újabb tanárokra.. Az esti felnőttoktatás is sikeresen 

folytatódott, illetve új osztályok indultak, az órákat kollégáink külön díjazásért, egy részét 

óraadó tanárok látják el. 

A kollégák órarendi óraszáma igen magas volt, szakkörökkel, korrepetálásokkal, egyéni 

foglalkozásokkal, versenyfelkészítéssel, helyettesítési ügyelettel, sportkörrel együtt 

egységesen 26 órája volt mindenkinek. A közismereti tárgyakat elsősorban kolléganők 

tanítják, a szakmai elméleti és főleg gyakorlati tárgyat oktatók többsége férfi. A szakmai 

elméleti és gyakorlati tantárgyak ellátottsága nehézséget okoz, nem véletlen, hogy ezeken a 

területeken sok óraadót kellett alkalmaznunk. Mérnököket megfelelő végzettséggel és 

tudással, pedagógus végzettséggel találni szinte lehetetlen. Az új, szakgimnáziumi képzésben 

megemelkedő szakmai óraszámok ellátása gondot okozott, megfelelő szakemberek bevonása 

az oktatásba meglehetősen reménytelen feladatnak tűnik. Jelenleg szükséges volt és lesz is 

olyan kollégákat alkalmazni, akiknek még nincs meg a diplomájuk a nyelvvizsga hiánya 

miatt. A gyakorlati területen több középfokú végzettségű, nagy tudású, kiváló kollégánk van, 

sajnos az ő fizetésük nagyon alacsony, félő hogy elveszítjük őket.  

Az idei tanévben egy iskolapszichológus és egy fejlesztőpedagógus segíti a munkánkat, 

igaz ők három iskolában teljesítik a munkaidejüket. A jövőben iskolánként legalább 1-1 ilyen 

szakemberre van szükség, különben nem teljesülnek a jogszabályi előírások, munkájuk nem 

lesz sikeres. 

A Nemzeti Köznevelési Törvénynek megfelelően 10 szakmai munkaközösség működik az 

iskolában: 
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 Osztályfőnöki munkaközösség 

 Humán munkaközösség (magyar, történelem, művészetek) 

 Reál munkaközösség (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés) 

 Angol nyelvi munkaközösség (nyelv és célnyelvi civilizáció) 

 Német nyelvi munkaközösség (nyelv és célnyelvi civilizáció) 

 Elektronika szakmai elmélet munkaközösség 

 Gépész elmélet munkaközösség 

 Informatika munkaközösség (közismereti és szakmai elméleti)  

 Gépész gyakorlati munkaközösség 

 Elektronika, informatika gyakorlati munkaközösség 

 

-Pedagógus továbbképzés 

Iskolánk tanáraira jellemző, hogy jól képzettek, többségükben többdiplomásak, kb. 

15%-uk rendelkezik már pedagógus szakvizsgával, s a kötelezettségeken kívül is, belső 

igényből és igényességből fakadóan is törekednek tovább képezni magukat, s az erre 

kínálkozó lehetőségeket megragadják. Gátló tényező az anyagi forrás hiánya, melyen 

igyekszünk enyhíteni (pl. ebben a tanévben egy nyelviskola – mellyel együttműködésünk 

szerteágazó - továbbképzési pontokat érő tanfolyamot tartott nyelvtanárainknak), figyeljük az 

ingyenes képzési lehetőségeket, de mindez maximum részmegoldás lehet, égető szükség 

lenne továbbképzésekre elkülönített pénzügyi keretre is.  

Az új, szakgimnáziumi képzések bevezetésével a szakmai óraszámokon kívül 

jelentősen megemelkedtek az idegen nyelv óraszámai, köztük a szakmai angol nyelv. Az 

angol szakos kollégák nem vagy csak igen nagy fenntartásokkal merik vállalni a szakmai 

angol tanítását, hiszen ők a specifikus tartalommal nincsenek tisztában. Ennek a helyzetnek a 

kezelésére szükséges volna továbbképzéseket tartani, tananyagot kidolgozni. 

Iskolánkban jelenleg 59 fő (a tanárok kb. 60%-a) tartozik a továbbképzésre 

kötelezettek körébe. A 2016/17-os tanévben 3 kollégánk kérte a Beiskolázási tervünkbe való 

felvételét: 2 fő pedagógus szakvizsgára készül, 1 fő pedig szakmai konferenciákon való 

részvételhez kérte a támogatást. Anyagi támogatást nem, csupán munkarendi kedvezményeket 

tudtunk számukra biztosítani.  
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A Beiskolázási tervben szereplő tanárokon kívül még igen sok kollégánk tanult ebben 

a tanévben. Például a korábban említett, nyelvtanárok számára iskolánkban megvalósuló 

lehetőségen túl érettségi vizsgaelnöki képzettséget szerzett egy újabb kollégánk (így immáron 

16 érettségi elnökünk van), fiatal gyakorlati oktatóink közül is ketten az első diplomájuk 

megszerzésén fáradoznak (az ő támogatásuk – egyrészt hiányterület az övék, másrészt 

fizetésük rendkívül alacsony - különösképp fontos lenne), illetve pedagógus szakvizsgát adó 

képzésre jártak kollégáink.  

Ebben a tanévben is elkészítettük március 15-ig a következő tanévre vonatkozó 

Beiskolázási tervünket, 3 fő kérte felvételét.  

 

Tárgyi feltételek, elhelyezés 
 

Az alapvető tárgyi feltételek az elméleti és a szakmai képzéshez egyaránt biztosítottak 

voltak, de a korábban megszokott színvonalat nem érik el. Sajnos fejlesztés csak minimális 

történt ebben a tanévben az informatikai területen (34 db új számítógép). A fejlesztések 

hiánya  lassan a nálunk megszokott képzés színvonalát, a szakmai munkát veszélyezteti. 

Informatikai területen számítógépeink elöregedtek, (átlag életkor több, mint 6 év), az emelt és 

a középszintű informatika érettségit és szakmai vizsgákat csak nagy nehézségek árán tudtuk 

megoldani, teljesíteni. A gépész területen tanuló diákok számítógépes tervezéséhez nem 

minden gépünk megfelelő, hiszen ahhoz speciális konfigurációra lenne szükség.  

A Váci úti műhelyünkben lévő, a legmodernebb technikát képviselő gépeink 

karbantartása nem ment egyszerűen, időnként álltak a gépek egy-egy alkatrész hiánya, vagy 

éppen a biztonsági felülvizsgálat elmaradása miatt. Ez természetesen mindig azt 

eredményezte, hogy a tananyagot át kellett csoportosítani, ami viszont a szakmai vizsgára 

való felkészülést veszélyeztette.  

A mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen megnövekedett a testneveléshez 

szükséges sportszerek használata, sok közülük nem bírta a terhelést, azokat a következő 

tanévre pótolni kell. Az iskola helyiségei alapvetően jó állapotban vannak, de a tornaterem 

mellett található ping-pong szobáink állapota méltatlan az omló vakolat, a koszos falak miatt. 

Ezek nem csak esztétikailag csúnyák, hanem az omló vakolat balesetveszélyes is. Azzal, hogy 

már minden évfolyamra kiterjed a mindennapos testnevelés, nincs elegendő öltözőnk sem. 

Egyszerre 4 osztálynak kell testnevelés órát tartanunk, csak 3 öltöző áll rendelkezésre, 

tornateremből pedig a legnagyobb jóindulattal is csak 2, ami kiegészül a kondicionáló és a 

ping-pong lehetőségekkel. A megüresedett szolgálati lakás tornaszobává alakítása 
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elengedhetetlenül szükséges volna. Hosszú várakozás után, tavasz végén aláírásra került az a 

szerződés, amelyben rögzítésre került, hogy a volt szolgálati lakás oktató-nevelő munkára 

alkalmas helyiségként használható. Sajnos ez is csak egy szükségmegoldást tud adni, de 

annak felújítása, átalakítása (válaszfal lebontása,vakolás, festés, padlóburkolás) és megfelelő 

eszközökkel történő felszerelése (bordásfal, erősítő gépek stb.) nélkül teljesíthetetlen a 

mindennapos testnevelés. Ehhez a megfelelő források egyelőre nem álltak a 

rendelkezésünkre, így továbbra sem megoldott megfelelő színvonalon a mindennapos 

testnevelés iskolánkban. 

A tető állapota miatt több helyen beázik az épület, eső esetén vödröket kell 

elhelyeznünk a csöpögő víz miatt. Elsődlegesen a tetőt kellene kijavítani, amiről az elmúlt 

években több szakértői vélemény is készült, lassan életveszélyessé válik. Ezt többször is 

jeleztem a KLIK, majd a centrum felé, kint járt szakértő is, megfelelő árajánlatokkal is 

rendelkezünk, de sajnos nem történt előrelépés ebben az ügyben. Az iskola egyik (használaton 

kívüli) kéménye megdőlt, lebontása szükséges minél hamarabb, mielőtt rádől a tetőre és 

sokkal nagyobb kárt okoz. A nyílászárók cseréjére, a tető és kémény javítására elvileg 

rendelkezünk egy pályázaton elnyert, közel megfelelő összeggel, ám a hosszadalmas, 

bürokratikus ügyintézések miatt nem történt előrelépés az ügyben. Félő, hogy a pénzösszeg 

elveszik anélkül, hogy az felhasználásra került volna. Az iskola állaga romlik, sokszor 

balesetveszélyes. 

A tanítást segítő IKT eszközök száma az iskolában megfelelő, de az állapotuk nem. A 

legtöbb projektorban kiégett az égő, a teremben található számítógépekben nem megfelelő a 

videókártya, emiatt nem használható, beszerzésükre nem kaptunk engedélyt, így csak  

látszólag vannak megfelelő eszközeink. 

 

 

2. Szakmai munka 
 

 

- Beiskolázási mutatók 

 

A 2016/2017-os tanévben 1258 diák kezdte meg tanulmányait 41 nappali és 11 esti 

felnőttoktatási osztályban. Esti tagozatos felnőttoktatásban egy végzős gépgyártástechnológiai 

technikus, kettő villamosipari ágazati és 3 első éves (gépész, informatikai és elektronikai 

ágazatos technikus), 1-1 szakközépiskolai (gépi forgácsoló és villanyszerelő keresztféléves), 3 

KKV-s csoportunk volt. 11 nappali tagozatos érettségi utáni szakképző osztály, kettő 
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szakközépiskolai osztály és 28 alapképző osztályunk volt. A két tanítási nyelvű osztályok 

száma 15, ebből német két tanítási nyelvű 5 osztály. 

Iskolánkban három szakmacsoportban, illetve ágazaton folyik az oktatás: informatikai, 

villamosipar-elektronikai és gépész szakmacsoportban, ágazaton, illetve magyar nyelvű, angol 

és német két tanítási nyelvű és angol nyelvi előkészítős osztályaink vannak, ez utóbbi kifutó 

rendszerben. (1.sz. melléklet).  

A technikus osztályainkban az egy éves képzésekben „beszámítósok”, az idén utoljára 

modulos vizsgát tettek a diákok, a két éves képzések végén komplex vizsga volt. Mivel a két 

tanítási nyelvű osztályok 5 év után teszik le az érettségit (nyelvi évvel kezdenek), így még a 

2016/2017-es tanévben is biztosítani kellett számukra a modulos vizsga lehetőségét. Az 

érettségi utáni két éves szakképző osztályainkba a beiskolázás mindig nagy odafigyelést 

kíván, hiszen oda elsősorban gimnáziumból várjuk a diákokat. Egyelőre a tapasztalat azt 

mutatja, hogy  erre a képzésre csak a felsőoktatási pontszámok nyilvánosságra kerülése után 

jelentkeznek a tanulók. Közülük sokan lemorzsolódtak év közben, amikor kiderült, hogy 

bizony igen sok tananyagot kell elsajátítaniuk a két év során. Ebben a tanévben mindhárom 

ágazaton indítottunk 2 éves technikusi osztályt, igaz nem túl magas létszámmal. 

 

-Igazolt és igazolatlan mulasztások alakulása, okai 

 

Iskolánkban az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma, ezen belül a késések száma 

igen magas.  

Az alapképzős osztályoknál az igazolt hiányzások átlaga 94,7 óra (ami közel 3 hét), az 

igazolatlan óráké pedig 2,85 óra. A szakképzős osztályok ennél jelentősen többet hiányoznak, 

igazolt hiányzásaik átlaga 116,22 óra, míg az igazolatlanoké 13,52 óra/fő, ami több, mint egy 

teljes tanítási napot jelent. A késések száma kifejezetten magasnak mondható, ami elsősorban 

az igazolatlan hiányzások óraszámába kerül beszámításra.  

Hiányzások iskolai átlaga 

Tanév Igazolt hiányzás (óra/fő) Igazolatlan hiányzás (óra/fő) 

2012/13 97,28 5,73 

2013/14 90,38 4,51 

2014/15 102,87 4,76 

2015/16 93,15 5,46 

2016/17 95,48 6,41 
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Sok-sok évre visszamenőleg összehasonlítottuk, elemeztük ezeket a számokat, 

próbáltuk kideríteni az okokat, hogy azok alapján csökkenteni tudjuk ezek számát. Az 

összehasonlítások, elemzések során több okot is megállapítottunk.  

Az első észrevételünk, megállapításunk az volt, hogy amikor bevezetésre került az 

elektronikus napló és ezzel egyidejűleg a beléptető rendszer (2012/2013-as tanév), akkor az 

előző tanévekhez képest jelentősen megemelkedett a késések, igazolt és igazolatlan órák 

száma. Az mindenképpen jó hír, hogy a kollégák kihasználták a pontosabb, jobban nyomon 

követhető, a technika adta lehetőségeket az adminisztráció során.  

A következő ok mindenképpen az, hogy egyre több diákunk kényszerül arra, hogy 

tanulmányaik mellett diákmunkát végezzen. Ez sok esetben nem csak a tanulmányi 

eredményeik rovására megy, hanem a teljesítőképességükre is rossz hatással van. Sokszor 

késő estig dolgoznak tanítás után, így másnap reggel nem tudnak időben felkelni, emiatt 

elkésnek vagy éppen nem is érnek be az első órákra.  

Diákjaink közel fele vidékről, a környező településekről jár be, vonattal közlekednek. 

Sajnos a vonatok rengeteget késnek, sokszor a legkisebb időjárásváltozás (eső, hó, szél) is 

járatkimaradást, késést okoz, aminek egyenes következménye, hogy diákjaink is elkésnek. 

Természetesen emellett valódi lógásokkal is találkozunk. Az iskolai házirend 

szigorúan szabályozza az igazolások bemutatásának rendjét, ezt mi következetesen be is 

tartjuk, tartatjuk a diákokkal és szüleikkel. Az igazolatlan órák száma sokszor amiatt is 

gyarapszik, mert nem hoznak időben igazolást a diákok. Ez elsősorban inkább az érettségi 

utáni szakképzős diákokra jellemző. 

 

-Lemorzsolódás  

 

Az év során jelentős tanulói létszámváltozás nem történt, de kisebb átrendeződés igen. 

Mind az alapképzésben, mind a szakképzésben jöttek új tanulók, akiket az előzetes 

tanulmányaik alapján a megfelelő osztályokba irányítottunk, illetve távoztak is különböző 

okok miatt. A szakképző évfolyamokon a lemorzsolódás elsősorban az igazolatlan órák miatt 

történt, az alapképző évfolyamokon gyenge tanulmányi eredmény vagy a lakhely 

megváltozása volt az elsődleges ok.   

A lemorzsolódási mutatónk az idei évben növekedett,  összességében 9,2%-os volt. 

Ebben a tanévben is azt tapasztaltuk, hogy az alapképzős osztályokban alig (2,31%), míg a 

szakképző évfolyamokon magasabb a lemorzsolódók aránya (13,5%) , de az esti tagozaton 

igen jelentős, 32,31%-os, ami több indokkal is magyarázható. A nappali tagozatos diákoknál 

legtöbben kénytelenek a tanulás mellett diákmunkát is végezni, ez sokszor vezetett 
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nagymértékű igazolt vagy igazolatlan hiányzáshoz, és így vagy képtelenek voltak pótolni a 

kiesést, vagy elérték azt az óraszámot, amellyel már nem teljesíthették az évet.  

Az esti tagozatosoknál sajnos tehetetlenek vagyunk. Beiratkozáskor mindig felhívjuk a 

figyelmüket arra, hogy a heti 3 napos oktatás mellett otthon is szükséges tanulni, amit sokan 

munka mellett már nem tudnak teljesíteni. Általában a 2. félévben emelkedik meg a 

kimaradók száma, főleg ha az első félév teljesítése is már sikertelen volt. A KKV-s képzésnél 

igen sokan maradtak ki. 

A lemorzsolódás csökkentésére törekszünk, próbáljuk megakadályozni azt, hogy 

diákjaink kimaradjanak az iskolából. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, ha a 

tanuló nem a képességeinek megfelelő típusú osztályba jár, akkor közösen próbáljuk 

megtalálni a neki megfelelő osztályt, képzést. Több diákunknak ajánlottuk fel a sikertelen 

szakközépiskolai, szakgimnáziumi osztály helyett a szakiskolai, szakközépiskolai 

osztályunkat, ahol a tapasztalat alapján már könnyebben megállják a helyüket. 

 

2.2 A nevelő-oktató munka értékelése 

- A tanulmányi munka elemzése, értékelése 

Elkészítettük az év végi statisztikánkat, amely segítségével a tanévzáró értekezleten 

kiértékeltük a tanévben végzett munkánkat, eredményeinket. (2.sz. melléklet).  

A magatartásra és szorgalomra adott értékelés a sokéves átlagnak felel meg, bár az utóbbi 

években némi emelkedés volt tapasztalható. szorgalom: 3,51, míg a magatartás: 3,84. Ez a 

javulás a tanulmányi eredményekben is tapasztalható, tehát nem szubjektív megítélés alapján 

történt. Az igazolt és igazolatlan hiányzások száma magas, ezen belül a késések száma 

jelentős. Ez csak részben magyarázható azzal, hogy a tanulók nagy része, közel 50%-a 

vidékről bejáró és a közlekedés sokszor nehézséget okoz. A következő tanévben nagyobb 

hangsúlyt kell fektetnünk a késések megelőzésére. 

Az iskolában elért tanulmányi eredmény az elmúlt éveknek megfelelő volt, az iskolai 

tanulmányi átlag 3,35 lett. Közismert tény, hogy iskolánkat a szigorúan osztályzó, magas 

követelményeket támasztó iskolaként ismerik, tartják számon, talán ennek is köszönhető, 

hogy az iskolai átlagunk nem túl magas, reálisnak mondanám. 

 

Tanév Magatartás Szorgalom Tanulmányi átlag 

2012/2013 3,72 3,33 3,21 

2013/2014 3,68 3,35 3,25 
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2014/2015 3,69 3,39 3,28 

2015/2016 3,89 3,53 3,38 

2016/2017 3,84 3,51 3,35 

 

Az osztályok tanulmányi eredménye alapján létrejött sorrendben az első 6 között 

mindhárom bejövő két tanítási nyelvű, jelenleg kny-es osztályunk megtalálható, de emellett a 

legjobb eredményeket elért osztályunk között 3 technikusi osztályunk is szerepel. Ez 

megerősíti azt, hogy azok a tanulók, akik a technikus képzést választották és befejezték a 

tanévet komolyan vették a tanulást.  

 

A tantárgyi átlagok igen vegyes képet mutatnak, a legrosszabb tantárgyi átlag 2,31, 

míg a legjobb 4,89. A tantárgyak sorrendjében a legjobbak között és a legrosszabbak között is 

megtalálhatók a szakmai tárgyak. A legjobbak között sok gyakorlati tantárgy található, amely 

igen örvendetes, hiszen nálunk kiemelt cél a gyakorlati tárgyak megszerettetése, elsajátítása 

(lsd. statisztika). 

A bukások száma az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent, ami a kollégák 

erőfeszítésének és a korábban kidolgozott intézkedési terv végrehajtásának köszönhető! Egy 

tárgyból 50 diák  (az összlétszám 4%-a), két tárgyból 16 diák (1,2%), míg 3 vagy több 

tárgyból 22 diák (1,7%) kapott elégtelen osztályzatot, azaz a diákjaink 6,9%-ának nem 

sikerült elsőre teljesíteni a tanévet. A 3 vagy annál több tárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

diákok elsősorban technikusi osztályaiból kerültek ki. Az elégtelen osztályzatot kapott diákok 

többsége az augusztusi javítóvizsgán még teljesítheti a tanévet.  

Diákjaink teljesítménye kiegyensúlyozott, iskolai szinten sincs jelentősen kiugró vagy 

lemaradó osztályunk, ami az egységes elvárásrendnek és értékelésnek köszönhető. A sokéves 

tapasztalatnak megfelelően a két tanítási nyelvű osztályok általában jobb eredményeket érnek 

el, mint a magyar nyelvű párhuzamos osztályok. Ez egyrészt az ilyen típusú osztályokba való 

többszörös túljelentkezésnek köszönhető, másrészt az sem elhanyagolható, hogy ezek a 

diákok egy évvel idősebbek, érettebbek, mint  a magyar nyelvű osztályokba járó társaik. 

Külön kiemelendő, hogy 45 nappali tagozatos diákunk ért el 4,5 fölötti eredményt, 

míg az esti tagozaton 12 fő. 

-Tanulmányi versenyek eredményei 

 

Tanulóink sikeresen szerepeltek a meghirdetett országos, fővárosi szakmai, tanulmányi és 

sport versenyeken. Elektronikai ágazatban diákjaink vizsgamentességet és plusz felvételi 

pontokat kaptak az eredményes versenyzésükért. 
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Szakmai versenyek eredményei: 

 

Informatika  
• Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyére 10 fő jelentkezett:  

Badinszky Dániel Bence 25. helyezettként bejutott a döntőbe 

• Az e-HÓD Nemzetközi informatikai és számítógépkészség versenyen:  

Hlavács Levente Balázs 7. helyezést ért el 

• A IV. IT Essentials Országos Versenyen:  

Szobonya Csaba 7. Helyezést ért el (Markovich-Juhász Adrienn) 

Elektronika  
• Erősáramú elektrotechnikus OSZTV-n Bernáth Zoltán (2/14.A): 100%-os írásbeli 

eredmény, írásbeli vizsgamentesség 

• Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyének döntőjében: 

Venyercsány András kiváló teljesítménnyel I. helyezést, Szénási Attila VII. helyezést,  

illetve Szij Tamás XIII. helyezést ért el. 

• Becz Dániel és Marton Levente sikeresen vett részt a  

„Műszaki Vagyok” MŰKÖDJ! Pályázaton „Modell vasút vezérlése”, illetve „5 Voltos 

"Napraforgó" napelemes tápegység” pályázatukkal (Gáspárik Dezső, Szabó András) 

Gépész  
• Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyére  

7 fő jelentkezett 

• 9 tanuló nevezett az OSZTV-re  

• Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar online 

versenyének döntőjében a vegyes (gépész-villamos) csapat:  

III. helyezést ért el (Kolozs Péter 12. E, Paszinger Tamás 12.E, Joó Ádám 12.F, Becz 

Dániel ELT 2/14.D) 

• Budapesti Műszaki Diákkonferencia, Informatika és Technika szekciójában:  

II. helyezést ért el Horváth Miklós Ádám és Verebes Nimród „Dísztárgyak készítése 

korszerű anyagmegmunkálásokkal” című pályamunkájával  

 

 

Közismereti tantárgyak versenyei: 

 

Magyar, történelem: 

• Az Implom József helyesírási verseny budapesti fordulója:  

Frankó Máté 10.A (szakgimn.) 2. helyezést ért el (Widder László), Fónad Alexandra 

2/10.H (szakközépisk.) a 3. helyen végzett (Kovács Éva) az országos döntőben 

derekasan helytálltak. 

• A Könyves Kálmán Gimnázium által meghirdetett „Kiművelt emberfők - Széchenyi 

225” versenyen részt vettünk (Braun Éva) 

• A kerületi helytörténeti vetélkedőn iskolánk csapata (11.F) a III. helyen végzett 

(Szever László) 

• A Kazinczy-versenyen Gyovai Dániel 9.C/kny országos döntőbe jutott (Widder 

László) 

• „Édes anyanyelvünk” verseny országos döntőjébe jutott Jobbágy Dániel ).B/kny 

(Kovács Éva) 

Matematika: 

• Német nyelvű országos matematika versenyen legjobb iskolai teljesítménnyel Vida-

Szücs József (10.F; Kungl Andrea) továbbjutott 
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• ·A Kenguru versenyen Burgya Julianna (11.C) országos 6. eredményt ért el 

kategóriájában, pedig országos 15. lett, Frankó Máté (10.A; Nagy Annamária) megyei 

1. lett 

• A Zrínyi Ilona versenyen Miklós Levente (9.B; Kámán Ildikó) megyei 1. lett a 

kategóriájában 

• Az Arany Dániel versenyen Zsár Dániel (9.C/kny) és Miklós Levente (9.B) 

továbbjutott a második fordulóba, Miklós Levente döntőbe jutott 

Angol nyelv: 
• Részt vettünk az OKTV-n: Bolya Ádám és Nagy Péter 12.D  továbbjutott a 2. 

fordulóba (Pozsár Mária)  

• Read, Write and Perform... verseny - két csapatunk indult: 9.C/kny 3. helyezés 

(Karácsony Éva),  

10.C 11. helyezés (Fekete Katalin)  

• A fővárosi két tannyelvű középiskolák angol nyelvi versenyén a 12.D csapata (Pozsár 

Mária) I. helyezés 

• Angol nyelvű szavalóverseny kerületi forduló: II: Szabari Barnabás 9.D (Varga Ilona); 

IV: Mész Bence 9.B (Czapkó Krisztina) és Olson Spencer Matei 10.C (Fekete 

Katalin)  

Német nyelv: 

• Részt vettünk az OKTV-n 

• Kerületi német nyelvi szavalóverseny:  

I. helyezés - Takács Bence 12.F (Ettelt Andrea),  

III. Perjés Krisztián (Kovács Ferenc);  

I. Jurkech Gábor 9.F (Soósné Varga Lia),  

V. Jakab Krisztián 9.F (Soósné Varga Lia) 

Sporteredmények  
• Foci (Andorfer János) 

• „Őszi Sportparty” (Újpesti Önkormányzati rendezvény) 3.hely - 

UMSZKI MIX (régi és  jelenlegi diákok részvételével)  

• „Pesti srác” kupa budapesti középiskolásoknak, 2. hely 

• „Fair Play” kupa őszi mérkőzések (2 mérkőzés 2 győzelem) 

• Újpesti sportparti III. helyezés  

• Újhold középiskolás kupa I. hely  

• Budapesti Középiskolás Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság 2.hely 

• Röplabda: Tavaszi sportparti III. hely (Nagy Zsuzsa) 

• Az atlétika Diákolimpián Záprel Imre (11.F) gerelyhajításban 4. helyezett lett, 

súlylökésben 3. A 4x100 méteres váltónk benn van a 8-ban. Vincze Dóri 

(11.D) döntős volt távolugrásban (VI.kcs) (Forgács Judit) 

 

-Fegyelmi helyzet 

 

Iskolánkban a fegyelmi helyzet jó, alig-alig találkozunk problémákkal. A tanév során 3 

esetben kellett elindítanunk a fegyelmi eljárást, de mindhárom esetben lezárult az előszetes 

egyeztetés során, azaz a  mediációs szakaszban. Így tényleges fegyelmi tárgyalás nem történt 

az iskolában. 
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- Tanórán kívüli foglalkozások 

 

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§-ának értelmében tanáraink 22-26 órájuk 

terhére tanórán kívüli foglalkozásokat tartanak. Kiemelt területek: felzárkóztatás, 

korrepetálás, tehetséggondozás, versenyfelkészítés, diákjaink érdeklődésének megfelelő 

szakkörök indítása, sportkör keretében a fiatalok mozgásigényének kielégítése, a közösségi 

szolgálat teljesítésének szervezése-segítése. Szükség esetén (és ez napi gyakorlat) tanáraink a 

26 óra felett is a diákok rendelkezésére állnak. 

 

 

SZAKKÖRÖK, KORREPETÁLÁSOK 

javascript:njtDocument('162771.291860');
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TANÁR TÉMA IDŐPONT HELYSZÍN 

1 Forgács Judit 

sportolási lehetőség  

péntek 8. óra 

testnevelés  
részleg 

2 Horváth Balázs hétfő 9. óra 

3 Nagy Zsuzsa hétfő 9-10. óra 

4 Szenczi László szerda 9. óra 

5 Szőcs Vilmos kedd 9. óra 

6 Tamási Ibolya csütörtök 9. óra 

7 Adyné Kulcsár Enikő matematika- fizika korrepetálás kedd 7 óra 201 

8 Barta Ilona magyar - tehetséggondozás péntek 8.óra 186 

10 Braun Éva  történelem - felzárkóztatás szerda   7.óra 211 

11 
dr. Emese György  9-10. évf. fizika szakkör  

(főleg versenyfelkészítés) 
péntek 8. óra 126 

12 Farkas László 
szintemelő korrepetálás 10.A - angol 

nyelv 
kéthetente 
szerda 8-9 265 

13 Fekete Katalin nyelvvizsga felkészítés - angol nyelv hétfő 9-10. órák 117 

14 
Galambos-Nagy 
Krisztina angol nyelv korrepetálás csütörtök 8. óra 187 

15 Gáspárik Dezső  digitális vezérlés szerda 9. óra 62 

16 Gubicza Ágnes matematika- fizika korrepetálás 
hétfő,szerda 

8.órában 124 

17 Jermendi Andrea angol nyelv korrepetálás kedd 9. óra 203 

18 Karácsony Éva angol nyelv korrepetálás kedd 8. óra 240 

  Koncz István matematika-fizika korrepetálás hétfő 9. óra 203 

19 Kovács Éva magyar - tehetséggondozás hétfő 9. óra 147 

20 Kovács Ferenc német nyelv korrepetálás hétfő 8. óra 122 

  Kungl Andrea matematika korrepetálás szerda 8. óra 306 

 
Lehotzky Tibor Esztergálási gyakorlatok hétfő 14:00-tól 60 

21 
Markovich-Juhász 
Adrienn 

versenyfelkészítés hétfő 10-12. óra TISZK labor 

22 Markovich László versenyfelkészítés hétfő 10-12. óra TISZK labor 

 
Mikulesz Ferenc számítógépes tervezés (gépészet) csütörtök 14:45-től 34 

23 Molnár Eszter angol korrepetálás kedd, szerda 7. óra 214 

24 Nánási Gabriella matematika korrepetálás szerda 8. óra 302 

25 Pozsár Mária Angol nyelv: OKTV és érettségi felkészítés csütörtök 9. óra 195 

26 Regőczi Szabolcs 
gépész versenyfelkészítő/felzárkóztató 

szakkör csütörtök 8.ó. 208 

27 Seyfried Katalin olasz szakkör hétfő 0.óra 183 

 
Szabó András Áramkör készítő szakkör péntek 7.óra 

TISZK NYÁK 
labor 

28 Szabó Viktória magyar - korrepetálás csütörtök 8. óra 191 

29 Szabó Viktória magyar - érettségi felkészítés hétfő 8. óra 191 

30 Szegő János mikrovezérlő programozó szakkör szerda 9. óra 10 

31 Varga Ilona magyar korrepetálás csütörtök 0. óra 149 
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- Arany János Tehetséggondozó program 

Nem releváns 

 

-Híd program 
Nem releváns 

 

2.2 A tanév során megvalósult tantárgyi mérések és eredményeik 

 
Iskolánk a 2015/16-os tanévben is részt vett a nagy, országos mérésekben 

(kompetenciamérés, célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű osztályokban). Ezeken kívül 

számos, helyi mérést végzünk mi is. Kiemelt területek: a bejövő 9. évfolyamosok 

alapkompetenciájának (matematika, szövegértés, helyesírás) vizsgálata és fejlesztése (követő 

méréssel ellenőrzése); próbaérettségikkel (minden kötelező és választott vizsgatárgyból) és 

próbavizsgákkal (technikusok) igyekszünk elősegíteni a minél jobb vizsgaeredmények 

elérését; iskolánk profiljából (két tanítási nyelvű osztályok) fakadóan nyelvi és célnyelven 

letett vizsgák zárják az évet.  

VIZSGAREND - 2016/17-es tanév 

Időpont Tantárgy Vizsgatípus 
Érintett 

osztályok 
Megjegyzések 

febr. 6-17. 
műszaki 
ábrázolás 

évfolyamfelmérő 9.F,G saját órán 

febr. 6-17. 
gépészeti 
anyagok 

évfolyamfelmérő 9.F,G saját órán 

febr. 6-17. anyagismeret évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán 

febr. 6-17. 
anyagvizsgála
t 

évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán 

febr. 6-17. 
géprajzi 
ismeretek 

évfolyamfelmérő 10. F,G saját órán 

febr. 6-17. 
műszaki 
mechanika 

évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán 

febr. 6-17. műszaki rajz évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán 

febr. 6-17. 
gépi 

forgácsolás 
évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán 

febr. 6-17. 
Gépelemek, 
hajtások 

évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán 

febr. 6-17. 
Gépi 

forgácsolás 
évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán 

febr. 6-17. 
Gépészeti 
szerelés 

évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán 

márc.6. 
7:45-12:10 

magyar nyelv 
és irodalom 

próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás 

márc.10.  
7:45-12:10 

német nyelv próbaérettségi 12.F utána tanítás 

32 Varga László beágyazott rendszerek szakkör hétfő 7. óra 9 

33 Zachár Judit német nyelv korrepetálás 
hétfő 1.,szerda 8 

óra 223 
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márc.17. 
választott 

tárgy 
próbaérettségi akik választottak 

többieknek 

tanítás 

márc.13-24. fizika évfolyamfelmérő 
10. A,C,D,F,G; 

9.A,B,C,D,F,G 
saját órán 

márc.22. 
7:45-11:10 

történelem próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás 

márc.28. 
7:45-11:10 

matematika próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás 

márc.30. 
7:45-től 

szakmai 
tárgyak 

próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás 

ápr. 3-14. matematika évfolyamfelmérő 

9. A, D,G, 1/9.H, 

9.B,C, F, 
10.A,C,D,F,G; 
11.A,B,C,D,E,F,G 

saját órán 

ápr. 3-14. 

gyárt.terv.-

forg.-CNC; 
vill.gépek 

évfolyamfelmérő 2/14. G,E,F saját órán 

ápr. 3-14. 
Gépelemek, 
hajtások 

évfolyamfelmérő 12.E, F,G saját órán 

ápr. 3-14. 
Gépi 
forgácsolás 

évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán 

ápr. 3-14. 
Gépészeti 

szerelés 
évfolyamfelmérő 12.E, F,G saját órán 

ápr.10-12. német nyelv felmérő 9.B,C saját órán 

ápr.24-28. osztályozó vizsga érettségit (rendes, előrehozott) tevőknek 

máj.8. 8:00 
magyar nyelv 
és irodalom  

írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G 
emelt és 
középszint 

máj.8. 8:00 szakmai próbavizsga 
végzős 

technikusok infó 
és elektró 

vizsganap 

máj.8. 9:00 történelem 
szóbeli 

kisérettségi  
11.E vizsganap 

máj.9. 8:00 matematika írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G 
emelt és 
középszint 

máj.9. 

11:30-tól 
magyar nyelv 

és irodalom 

szóbeli 

kisérettségi  
10.F vizsganap 

máj.9. 
11:30-tól 

történelem 
szóbeli 
kisérettségi  

11.A,C,D,E,F,G vizsganap 

május 9. 
11:30-tól 

irodalom 
szóbeli 
kisérettségi  

10.G vizsganap 

máj.10. 
8:00 

történelem írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G 
emelt és 
középszint 

máj.10. 
11:30-tól 

magyar nyelv 
és irodalom 

szóbeli 
kisérettségi  

10.A,D vizsganap 

máj.10. 
11:30-tól 

magyar nyelv 

és irodalom, 
fizika angolul 

szóbeli 
kisérettségi  

10.C   

máj.10. 
11:30-tól 

történelem 
szóbeli 
kisérettségi  

11.B vizsganap 

máj.11. 
8:00 

angol nyelv írásbeli érettségi akik választották 
emelt és 
középszint 

máj.12. 
8:00 

német nyelv írásbeli érettségi akik választották 
emelt és 
középszint 

máj.15.-máj 
26. 

fizika évfolyamfelmérő 11.A,B,C,D,E,F,G saját órán 

máj.15. 
8:00 

informatika 
(közismereti) 

írásbeli érettségi akik választották emelt szint 

máj.17. 
8:00 

ágazati és 
ágazaton 
kívüli szakmai 
vizsgatárgyak  

írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G 
emelt és 
középszint 

máj.18. informatika írásbeli érettségi akik választották középszint 
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8:00 (közismereti) 

máj.22. 
8:00 

fizika írásbeli érettségi akik választották 
emelt és 
középszint 

máj.15-19. 
magyar  - 

helyesírás 
évfolyamfelmérő 

9.B/kny,C/kny,F
/kny,A,D,G,1/9.
H 

saját órán 

máj.15.-máj 

26. 

Műszaki 

ábrázolás 
évfolyamfelmérő 9.F, G saját órán 

máj.15.-máj 
26. 

Gépészeti 
anyagok 

évfolyamfelmérő 9.F, G saját órán 

máj.15.-máj 
26. 

anyagismeret évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán 

máj.15.-máj 
26. 

anyagvizsgála
t 

évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán 

máj.15.-máj 
26. 

géprajzi 
ismeretek 

évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán 

máj.15.-máj 
26. 

Műszaki rajz évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán 

máj.15.-máj 

26. 

Gépi 

forgácsolás 
évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán 

máj.15.-máj 
26. 

műszaki 
mechanika 

évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán 

május 16. 
8:00 

Elektronikai 
technikus 

szakmai vizsga 2/14.D   

május 18. 
8:00 

Informatikai 
hálózattelepítő 
és -
üzemeltető 

szakmai vizsga 2/14.C   

május 18. 
8:40 

Gépgyártástec

hnológiai 
technikus 

szakmai vizsga 2/14.E,F   

május 18. 
10:00 

Gépgyártástec
hnológiai 
technikus 

szakmai vizsga 
2/14.G, 2/14. 
Esti GT 

  

május 18. 
10:00 

Informatikai 
rendszergazda 

szakmai vizsga 2/14.H   

május 22. 
10:00 

Automatikai 
technikus 

szakmai vizsga 

2/14.A, 2/14.A 
esti 

  

május 22. 
10:00 

Erősáramú 
elektrotechnik
us 

szakmai vizsga   

május 22. 
10:00 

Elektronikai 
technikus 

szakmai vizsga (pótvizsga)   

máj.16-
június 30.. 

OKJ gyakorlati 
és szóbeli 
vizsgák 

OKJ komplex és 
modulos vizsga 

  
külön beosztás 
szerint 

máj.22-26. 
magyar  - 
szövegértés 

évfolyamfelmérő 
9. A, B/kny, 
C/kny, D, F/kny, 

G 

saját órán 

máj.23-27. matematika  évfolyamfelmérő 
9.B/kny, C/kny, 
F/kny 

saját órán 

máj.24. 
kompetenciam
érés 

  
10.A,D,G, 
9.B,C,F, 2/10.H 

  

máj.24. 
8:00-12:00 

német nyelv  vizsga - írásbeli 9.F/kny, 11.F vizsganap 

máj.24. 
8:30 

német nyelv, 
civilizáció 

vizsga - szóbeli 10.F vizsganap 

máj.24. 
8:00 

angol nyelv vizsga - írásbeli 9.B/kny, C/kny vizsganap 

máj.24. 
8:00 

angol nyelv vizsga - szóbeli 10.C vizsganap 

máj.24. 
8:00 

civilizáció vizsga 10.C vizsganap 

máj.24. angol nyelv próbaérettségi 11.A,B,C,D,E,G vizsganap 
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9:00-

12:00/13:0
0 

írásb. 

máj.24. 
8:00 

matematika 
évfolyamfelmérő 
(bejövő) 

9.A,D,G 
vizsganap, 
múzeumi nap 

május 30. 
8:00-12:00 

angol 
nyelv/német 
nyelv 

vizsga - írásbeli   10.C,F vizsganap 

május 30. német nyelv 
év végi vizsga - 
szóbeli 

11.F vizsganap 

május 30. 
angol 
nyelv/német 
nyelv 

év végi vizsga - 
szóbeli 

9.B,C,F,9.B/kny, 
C/kny,F/kny 

vizsganap 

május 30. 
matematika 
angolul/német
ül 

év végi vizsga - 
szóbeli 

9.B,C,F vizsganap 

május 30. angol nyelv  
szóbeli 
próbaérettségi  

11.B,C,E vizsganap 

jún.6-9. osztályozó vizsga 

jún.8-15. emelt szintű szóbeli érettségi 

jún.1. 
angol 
nyelv/német 
nyelv 

év végi vizsga - 

írásbeli 
9.B,C,F vizsganap 

jún.19-30. középszintű szóbeli érettségi 
későbbi beosztás 

szerint 

 

Méréseinket természetesen az eredmények kiértékelése és a tennivalók meghatározása követi 

az érintett pedagógusok körében (jellemzően munkaközösségi szinten). 

 

-A 2016. évi kompetenciamérés eredményei 

 

2017 nyarán megismerhettük a 2016-ban írt kompetenciamérésének eredményeit. Az 

elmúlt tanévben is iskolánk diákjai átlagon felül teljesítettek, pontszámaink az országos 

átlagnál jóval magasabbak, mint ahogy a korábbi évek során is tapasztalhattuk.  

A 2016. évi országos kompetenciamérés eredményei 

Szakközépiskola 

Mérési 

terület 
Évfolyam 

UMSZKI 

eredmény 
Országos 

eredmény 

Szakközépiskol

ák eredménye 

Négy 

évfolyamos 

gimnáziumokba

n 

Matematika 10. 1789 1641) 1625 1733 

Szövegértés 10. 1670 1610 1589 1716 

 

 

Kompetenciamérés szempontjából iskolánk erősségei: szakmailag (szaktárgyi és 

pedagógiai ismeretek) hozzáértő, elkötelezett pedagógusok, támogató intézményi és fenntartói 

háttér, kellően motivált tanulók.  
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A kompetenciamérés során diákjaink eredményét összehasonlítják a családi 

háttérindex alapján várható értékkel, illetve a tanulók korábbi eredménye alapján kiszámított 

várható értékkel. Ezekkel az összehasonlításokkal alapvetően az iskolai hozzáadott értéket is 

mérni lehet, de legalábbis  a tendenciát mindenképpen. Matematikából mindkét mutató 

alapján jobban teljesítettek diákjaink, mint az s CSHI és a korábbi teljesítmény alapján 

várható volt, szövegértésből a vártnak megfelelő teljesítményt nyújtottak. A szakirodalom 

szerint, a szövegértés ebben a korosztályban jelentősen különbözik a fiúk és a lányok 

esetében, a lányok alapvetően jobban teljesítenek. Mivel iskolánkban a lányok száma 

elhanyagolható, így az, hogy nem romlott a szövegértés a 2 évvel korábbihoz képest, 

mindenképpen azt mutatja, hogy a pedagógiai, szakmai hozzáadott érték itt is nagyon jelentős. 

 

Iskolánk tanárai tisztában vannak azzal, mekkora fontosságúak az alapkompetenciák, 

ill. azok fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban, s e tekintetben objektív visszajelzésnek 

tekinthetőek az országos kompetenciamérés adatai. Így egyrészt célunk a diákjainkat úgy 

fejleszteni, hogy minél jobb eredményeket érjenek el ezen a mérésen, másrészt az 

eredmények tükrében tudjuk továbbfejleszteni, ill. újratervezni szaktárgyi és pedagógiai 

munkánkat. 

A kompetenciák fejlesztésekor ismernünk kell hozzánk érkező diákjaink 

kompetenciaszintjét, majd munkánk során ehhez az adott „értékhez” (képességek és a korábbi 

fejlesztés eredményei) kell a tőlünk telhető legtöbbet hozzátennünk.  

Ebben a stratégiánk a következő: 9. évfolyamon már szeptemberben bemeneti 

méréssel kapunk képet diákjaink kompetenciaszintjeiről, majd mind matematikából, mind 

szövegértésből ún. fejlesztő-felzárkóztató program keretében fejlesztjük diákjainkat. 

Munkánkat nagy mértékben segíti, hogy matematikából minden órát, magyar nyelv és 

irodalomból heti egy órát csoportbontásban tarthatunk. Matematikából januárban, 

szövegértésből januárban és júniusban követő mérésekkel győződünk meg munkánk 

sikerességének fokáról.  

 

 

Évekkel ezelőtt sajnálatosan azt tapasztaltuk, hogy diákjaink nem eléggé motiváltak a 

kompetenciamérés feladatsorainak megoldásakor. Ezt úgy orvosoltuk, hogy mind 

matematikából, mind szövegértésből a feladatok egy részét kijavítjuk, és osztályzattal 

értékeljük. Ennek a módszernek a bevezetése jól érzékelhetően javította az eredményeinket, s 

segített abban, hogy reális képet kapjunk diákjaink alapképességeiről. Ezt a gyakorlatot a 

jövőben is folytatni kívánjuk. 
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A szülőket (hogy minél többen kitöltve hozzák vissza a Tanulói kérdőívet) a 

következőféleképpen próbáljuk motiváltabbá tenni. Mind az év eleji, mind a februári szülői 

értekezleten felhívjuk a figyelmüket a kompetenciamérés fontosságára. A Tanulói kérdőívet 

pedig a kompetenciamérést megelőzően küldjük haza a diákokkal (azt azután a 

kompetenciamérés napjára kell visszahozniuk – ezáltal azt is reméljük, hogy a családokban a 

mérést megelőző napokban téma a kompetenciamérés, és ez a tanulók ráhangolódását, 

motiváltságát is fokozza).  

Az év végi munkaközösségi értekezleteken felmerült, hogy motiváltabbak azok a 

diákok, akik osztályfőnöki órán előzőleg beszéltek a kompetenciamérésről, megismerték 

korábbi eredményeiket (jellemzően a szülők nem néznek utána, gyermekük milyen 

teljesítményt nyújtott), a mérés mutatóit, céljait. Tervünk ezt az osztályfőnöki gyakorlatot 

kiszélesíteni. 

 

-Egyéb országos mérések 

NETFIT mérés 

Az előző évek tapasztalatai alapján az idei tanévben sikeresebben és nagyobb rutinnal tudtuk 

a felméréseket elvégezni. A gyerekek is egyre jobban „belejöttek”, és akiknek volt 

összehasonlítási lehetősége, kíváncsi volt az előző évek eredményeire. Voltak népszerűbb 

felmérési számok, mint pl.kézszorító erő mérés, ingafutás, helyből távol és kevésbé 

népszerűek, mint hajlékonyság mérés, törzsemelés. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a testzsír 

százalék és a BMI (izomtömeg) adataik milyenségére, illetve az esetleges változásokra. 

Nagy segítséget jelentett, hogy a mérőeszközökből az elmúlt tanévben kaptunk még több 

csomagot, mert kezdetben az egy csomag igen kevésnek bizonyult a több, mint ezer gyerek 

mérésére. Az elmúlt tanévben - iskolánk jóvoltából - kaptunk plusz helységet, amely 

hozzájárult ahhoz, hogy több felmérési számot ott tudtunk elvégezni, így a többi 

testnevelőnek több lehetősége maradt az órák megtartására. 

A 2016-2017-es tanév NETFIT felmérését sikeresen elvégeztük és feltöltöttük, csak az 

irodánkba lévő egy számítógép hat testnevelőnek kissé kevésnek bizonyult. 
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3. Vizsgaeredmények 

-Érettségi  vizsga eredményei, tapasztalatai  

Az idei évben megemelkedett az előrehozott érettségi vizsgára jelentkező diákok 

száma, illetve sokan jelentkeztek külsős diákok is. A végzős osztályainkkal együtt a 

jelentkezők száma összesen 247 fő volt. A vizsgán nem jelent meg: 8 fő. A 247 diákot 7 

vizsgabizottság vizsgáztatta, az előrehozott vizsgázók és néhány 1-2 tárgyas külsős alkotott 

egy bizottságot, a többi bizottság alapját az osztályok adták.  

Az előrehozott vizsgát tévő diákjaink rendkívül jó eredménnyel vizsgáztak, az ő 

átlaguk 4,36 (78,3%), míg a végzős osztályok átlaga 3,83 (62,4%). 

A vizsgaelnökök egyértelműen megállapították és ezt jegyzőkönyvben is rögzítették, 

hogy minden vizsgázó felkészülten jelent meg a szóbeli vizsgán, magas színvonalú feleleteket 

hallhattunk, így sikeres vizsgát tettek diákjaink. Sokan vizsgáztak emelt szinten, illetve 

változatos tárgyakból vizsgáztak, többen választottak a kötelező tárgyakon kívül is még plusz 

tantárgyakat. 

A tanév végi és az érettségi eredmények átlagának összehasonlítása 

Előrehozott vizsgák eredményei 
  

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

10.F Angol nyelv emelt szint 5 74 

11.A Angol nyelv közép szint 4 78 

11.C Angol nyelv emelt szint 5 90 

11.C Angol nyelv közép szint 5 87,2 

11.C Informatika emelt szint 1 45,33 

11.D Informatika közép szint 3,8 67,23 

11.E Angol nyelv közép szint 5 88,2 

11.G Informatika közép szint 3,5 55 

11.G Angol nyelv közép szint 5 84 

11.G Német nyelv közép szint 4 61 

 
átlag 4,13 72,99 

    

    

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

12.A Angol nyelv közép szint 3,4 57,31 

  Magyar nyelv és irodalom 3,04 51,9 

  Matematika 2,64 41,41 

  Villamosipar és elektronika 3,04 46,45 
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ismeretek 

  Történelem 3,68 60,91 

 
átlag 3,16 51,6 

    

    

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

12.B angol  nyelv közép szint 4 65,4 

  angol nyelv emelt szint 4,71 72,57 

  angol célnyelvi civilizáció 3,81 66,62 

  magyar nyelv és irodalom 3,55 58,61 

  matematika 2,89 48 

  történelem 3,84 63,63 

  fizika 4,33 75 

  
villamosipar és elektronika 
ismeretek 3,47 56,21 

 
átlag 3,82 63,25 

    

    

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

12.C angol célnyelvi civilizáció 3,88 67,76 

  angol nyelv emelt szint 4,8 75,65 

  angol nyelv közép szint 4,62 86,62 

  fizika 3,33 56,5 

  informatika emelt szint 4,5 71 

  informatika közép szint 4 65,5 

  
informatika ismeretek emelt 
szint 3,91 54,36 

  
informatika ismeretek közép 
szint 2,7 38,8 

  magyar nyelv és irodalom 3,82 64 

 
matematika 3,14 52,19 

  történelem 4,04 65,54 

 
átlag 3,89 63,45 

    

    

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

12.D angol célnyelvi civilizáció 3,67 56 

  angol nyelv emelt szint 5 80 

  angol nyelv közép szint 4 74,4 

  fizika 2,65 42,53 

  informatika emelt 4 57,33 

  informatika közép 3,47 55,94 

  informatika ismeretek emelt 3,6 54,4 

  informatika ismeretek közép 2,73 43,47 
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  magyar nyelv és irodalom 3,05 48,28 

  matematika 2,8 46,85 

 
történelem 3,75 63,15 

 
átlag 3,52 56,58 

    

    

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

12.E angol nyelv közép szint 3,61 62,44 

 
angol nyelv emelt szint 5 76,5 

  gépészet ismeretek 2,84 45 

  magyar nyelv és irodalom 3,45 58,55 

  matematika 2,63 43,68 

  történelem 3,3 58,5 

 
átlag 3,47 57,44 

    

    

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

12.F 
gépészet ismeretek emelt 
szint 4 53 

  
gépészet ismeretek közép 
szint 2,9 44,86 

  magyar nyelv és irodalom 3,73 62,23 

  matematika 3,09 50,23 

  történelem emelt szint 5 76 

  történelem közép szint 3,81 61,29 

 
német nyelv emelt szint 4,82 69,45 

 
német nyelv középszint 4,8 86,8 

 
német célnyelvi civilizáció 3,29 52,57 

 
átlag 3,94 61,83 

    

    

Osztály Tantárgy 
Átlag 
jegy Átlag % 

12.G angol nyelv emelt szint 5 84 

  angol nyelv közép szint 3,35 56,47 

  gépészet ismeretek 2,33 33,9 

  informatika 3,33 51,33 

  magyar nyelv és irodalom 2,48 36,38 

  matematika 2,62 40,1 

  testnevelés 3,4 52,8 

  történelem 3,19 53,29 

 
átlag 3,21 51,03 

    

    Osztály Tantárgy Átlag Átlag % 
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jegy 

Külsős Angol nyelv közép szint 3,67 58,33 

  Angol nyelv emelt szint 3 41 

 
Biológia emelt szint 5 78 

  Elektronikai alapismeretek 2 26 

 
Fizika 1,33 21,33 

  Katonai alapismeretek 5 85 

  Informatika 3,84 67,26 

  Kémia emelt szint 3,33 48 

  
Magyar nyelv és irodalom 
emelt szint 4 57 

 

Magyar nyelv és irodalom 
középszint 2,75 39,5 

  Matematika 3,1 50,83 

 
Német nyelv 4 67 

 
Testnevelés emelt szint 5 70 

 
Történelem emelt szint 5 66 

  Történelem közép szint 3,38 56 

 

Villamosipar és elektronika 
ismeretek 3,67 59,67 

 

 

 

 

 

-Ágazati szakmai érettségi vizsga tapasztalatai, eredményei 

 

Gépész ágazati szakmai érettségi és OKJ-s szakmai vizsga eredményei és tapasztalatai 

A tanévet úgy kezdtük meg, hogy a rendelkezésre álló információk szerint emelt szintű 

gépész érettségit kell kötelezően tenniük a végzős tanulóknak. Novemberben már felmerült, 

hogy középszinten is vizsgázhatnak a diákok, de ekkor ehhez nem volt közzé tett 

követelményrendszer. 

A felmenő rendszerben tanuló diákoknak, így csak az utolsó év állt rendelkezésre a célirányos 

érettségi felkészülésre. A szóbeli témaköröket munkaközösségünk összeállította, ennek 

megfelelően kezdtük meg a középszintű érettségire való felkészülést januártól, addig általános 

felkészítés folyt heti 1 óra fakultációval. 20 szóbeli tétel készült, mindegyik 4 altételből, más 

témakörből állt. 

A kiadott írásbeli minta feladatok témakörei nem voltak összhangban az érettségi vizsgán 

kapott feladatokkal. Sajnos érzékelhető volt a felkészülési idő hiánya, a tanácstalanság. Az 

elért eredményeken is ez volt látható. A szóbeli vizsgán már magabiztosabb tudásról adtak 

számot a vizsgázok, ez valamelyest javította végeredmény átlagát. 3 tanuló nem érte el az 

elégséges osztályzatot. 
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Eredmények: 

Osztály Érettségin elért osztályátlag 

12.E 2,84 

12.F 2.9 

12.G 2,33 

Emeltszinten vizsgázó 1 fő 4 

 

 Gépgyártástechnológiai technikus OKJ- s szakmai vizsga 

Kifutó modulrendszerű vizsga 

Idei tanévben még a kifutó rendszerben (modul rendszerben) utoljára vizsgázott két 

osztályunk. Az ő felkészítésük a korábbi évekhez hasonlóan, az eddigi tapasztalatokra építve 

szeptembertől elkezdődött. Az írásbeli vizsga közepes nehézségű volt, de így is volt, aki nem 

érte el a minimum szintet. A szóbeli vizsga zökkenő mentesen zajlott, a vizsgázok 

felkészülése megfelelő volt. 39 vizsgázóból 5 tanuló nem kapott oklevelet, a gyenge írásbeli 

vizsga miatt a modulvizsgát meg kell ismételniük. 

Kifutó komplex vizsgarendszer 

A szintén kifutónak számító komplex nappali képzésből 22 fő vizsgázott, az esti képzésből 

pedig 15 fő. Nappali képzésű vizsgázókból 20 fő tett eredményes vizsgát, 2 főnek az írásbeli 

részt kell megismételnie. Estis tanulók közül 1 főnek kell megismételnie csak az írásbeli 

vizsgarészt. 

A komplex vizsgarendszerben a szóbeli és írásbeli feladatrészből minimum 51 %-ot kell 

teljesítenie a vizsgázónak. Az írásbeli feladatrészek egymáshoz hangolása erősen 

befolyásolhatja az elérhető eredményt. Az idei feladatlap a korábbi évekhez képest több és 

összetettebb feladatból állt, megoldásukhoz a rendelkezésre álló 180 perc kevés volt, ami az 

eredményeket tükrözi. 

Szóbeli vizsgán szépen teljesítettek a vizsgázok, felkészülésük megfelelő volt. 

Eredmények: 

Osztály Vizsga típus Eredmény 

2/14.E Modulrendszerű 3,7 

2/14.F Modulrendszerű 2,58 

2/14.G Komplex 3,72 

2/14.GT esti Komplex 3,6 
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Villamosipar és elektronika ágazat érettségi és OKJ vizsgák elemzése 

Érettségi 

Előzmények: 

Törvényileg ismert volt, hogy az idei évtől kötelezően ágazati érettségit kell tenni a 

tanulóknak minden szakközépiskolában – EMELT SZINTEN.  Az ágazati érettségi – 

komplex vizsga – ami azt jelenti, hogy 9-12 évfolyam között (ebben az ágazatban) 5 

különböző tantárgy ismereteit foglalja össze – ezeket több tanár is tanította az évek során. Az 

emeltszintű érettségi követelmények 2016. 08. 24-én jelentek meg. 2016. novemberében 

változás történt: lehet KÖZÉP szinten is érettségizni az ágazati tárgyakból, a követelmények 

decemberben kerültek közzétételre.  

Az aktuális írásbeli vizsga feldatok: 

Az NSZF honlapjára, a fentiekhez hasonló ütemezésben (későn!) mintafeladatokat töltöttek 

fel, amiben bíztunk. Ebben az ágazatban szerencsésnek tűnt, hogy struktúrájában – és részben 

tananyagában is  - megfelel az előző 12 év Elektronikai alapismeretek érettségijének. Az 

írásbeli vizsga I. feladatsora valóban az ígért mintáknak megfelelő volt. Fel is készültünk rá, 

az osztályok 59%-ra teljesítették ezt a feladatsort. A II. feladatlap 4 összettett – tehát nagyobb 

pontszámú – feladatsorából 3 teljesen váratlan volt: az 1. és a 2. feladat-ot inkább matematika 

feladatnak minősíteném, 4. feladat típusa pedig még soha nem volt érettségin.  Elsősorban a 

matematikából gyengén teljesítő tanulókat ez hátrányosan érintette. A II. feladatlap átlagos 

eredménye csak 31%. 

A felkészítés: 

Az érettségi felkészülés támogatására, az előző 12 év érettségi feladatait csoportosítottuk 

témakörök szerint, így témakörök gyakorlásával, nagyobb hatékonysággal lehetett a régebbi 

tantárgyi részeket ismételni és begyakorolni. Elkészültek a középszintű szóbeli tételek, 

melyek a jogszabály betartásán kívül, elsősorban a tanulók többlet terheit próbálták 

csökkenteni. A két tanítási nyelvű osztályokban a szakmai vizsgatárgy kötelezően a 6.!!  A 

szóbeli témakörök vázlatai ppt formájában mind a 40 tételnél a tanulók rendelkezésére álltak. 

Az eredmények: 

Osztály Évvégi átlag elektronikából 

(itt volt az előző 3 év 

ismétlése is) 

Érettségi átlag 

12.A 3,5 3,6 

12.B 2,9 3,2 
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Következtetés: 

A tanulók felkészítése, motiválása az érettségi vizsgára megfelelően sikerült. Bukás nem volt 

sem évvégén, sem az érettségi vizsgán. Az idei év feladata a jó gyakorlat finomítása, az 

eredmények javítása. 

OKJ vizsgák 

Előzmények: 

A komplex vizsgát Automatikai technikus és Erősáramú elektrotechnikus szakképesítésekre 

szerveztünk. Automatikai technikus vizsgát az idei évben szerveztünk először. A komplex 

vizsga 3 része: központi írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgarészek, ezek közül a központi 

írásbeli okozza a legtöbb problémát.  

Az aktuális írásbeli vizsga feldatok: 

Az idei év feladatai nem okoztak meglepetést, a példák típusai és nehézsége a vártak szerint 

alakult. Alapvető gond azonban, hogy a 2/14 és 5/13 évfolyam szakmaspecifikus témakörei, 

amit a vizsga évében tanítunk a vizsgafeladatok kisebb részét alkotják. A feladatok nagy része 

a 9-12-es illetve az 1/13 évfolyamok alapozó feladatai, melyhez kapcsolódó tantárgy a végzés 

évében nincs. További probléma, hogy az sikeres érettségi feltétele a 25%-os teljesítés az 

írásbelin és szóbelin együtt. A komplex vizsgán már bukást jelen az írásbeli 51% alatti 

teljesítése.  

A felkészítés: 

A gyakorlati feladatokat a kollégák a tanulók tudásának ismeretében helyben állítják össze. A 

felkészítés egész évben folyamatosan történt. A publikus szóbeli tételeket kidolgoztattuk a 

tanulókkal, így a szóbeli vizsgákon minden rendben zajlott. Az írásbeli felkészítés az előző 

évek vizsgafeladatai alapján történt. Sajnos, a rendelkezésünkre álló régi feladatsorok igen 

különbözőek, nem lehet pontosan kiszámítani a várható feladatok típusait. Az alábbi 

táblázatban a bukások, mind az írásbeli miatt történtek. A felkészítés a kevesebb óraszámmal 

működő esti tagozaton okozta a nagyobb gondot. 

Az eredmények: 

Szakma Létszám Bukás 

Automatikai technikus 13 0 

Erősáramú elektrotechnikus 17 5(ebből 2 fő nappali) 

 

Következtetés: 

A gyakorlati és szóbeli felkészítésünk jól alakult, ezt már csak finomítani kell, a 

részeredmények javítására. Az írásbeli felkészítésre, egy tematikus, témakörök szerint 

csoportosított feladatmegoldás gyakorlást kell beiktatni a végzés évében valamelyik nagy 

óraszámos tantárgyba! 
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Informatikai ágazati szakmai érettségi tapasztalatai 

 

Kihívást jelentett a kötelező szakmai informatika érettségi. A próbavizsga már értékelésre 

került, a szerepe mindenképp indokolt. A figyelemfelkeltésen, motiváción, állapotfelmérésen 

túl az érettségin elért eredmények teljesen más képet tükröznek, azaz a próbavizsga 

eredménye ebben az évben nem jelezte a várható, érettségi vizsgán elért eredményt. A 

résztvevők fele rosszabb eredményt ért el az érettségin, a másik fele viszont jelentős javulást 

mutatott. Az aktuális állapotra jellemző, hogy az emelt szinten vizsgázók több, mint fele 

jogosan óvott a vizsgadolgozat megtekintésekor, de olyan még eddig nem fordult elő, hogy az 

óvás eredményeként 19 pontot kapott volna egy vizsgázó. Az őszi, de különösen a jövő évi 

májusi vizsgaidőszakban erre külön oda kell figyelni az érintett szaktanárok bevonásával! 

Egyfajta mérce, hogy emelt szinten vizsgázó diákjaink szóbeli eredménye 78,75%, átlaguk 

3,75! A következő vizsgaidőszakban is reménykedve várok központi iránymutatást tartalmazó 

levelet. Az alábbi két grafikon az emelt szinten vizsgázók írásbeli és összesített eredményét 

tartalmazza. 

 

 

 

  

-Szakmai vizsgák eredményei 

 

Az idei tanévben komplex és modulos szakmai vizsgát is szerveztünk diákjainknak, 

képzésüknek megfelelően. A februárban történő jelentkezéskor 190 diák jelentkezett vizsgára, 

akik közül 169-an tehettek vizsgát. A 169 vizsgázóból eredményes vizsgát tett 152 fő (90%). 

 Külön büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy az automatikai technikus esti tagozatos 

felnőttoktatásban tanulók sikeres vizsgateljestménye, valamint a nappali tagozatos, 

beszámítós Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető technikus osztályaink sikeres 

vizsgateljesítménye 100%-os volt. Emellet mindegyik vizsgabizottság külön kiemelte, hogy 

mennyire kiemelkedő tudásúak diákjaink! 

A komplex vizsgát tevő diákjaink esetében sajnos előfordult az, hogy az írásbeli 

vizsgán nem sikerült elérni a kívánt szintet. Ezekben a vizsgacsoportokban a vizsgabizottság 

elnöke és tagjai kiemelték, hogy milyen magas színvonalú volt a gyakorlati vizsgán 

elkészítendő munkadarab, illetve hogy a szóbeli vizsgán is milyen kiemelkedő feleleteket 

hallottak a még gyengébb írásbeli eredménnyel rendelkező diákoktól is. 

Leggyengébb eredményt az Erősáramú elektrotechnikusok értek el, ennek okait a 

munkaközösségi értekezleten kell megvizsgálni.  



33 

 

  

OKJ szerinti 

megnevezés 
Osztály Jelentkezők Vizsgázók 

Sikeresen 

vizsgázók 

Osztály-

átlag 
Arány 

Automatikai 

technikus esti 
2/14.A esti 11 9 9 4,44 100% 

Informatikai 

hálózattelepítő és -

üzemeltető 

2/14.C 25 22 22 4,04 100% 

Gépgyártástech-

nológiai technikus 

esti 

2/14.G esti 17 15 14 3,6 93% 

Informatikai 

rendszergazda 
2/14.H 24 19 17 2,95 89,5% 

Gépgyártástech-

nológiai technikus 
2/14.G 22 22 20 3,72 91% 

Gépgyártástech-

nológiai technikus 
2/14.E 21 20 20 3,7 100% 

 Erősáramú 

elektrotechnikus 

Esti 

2/14.A esti 13 12 9 3 75% 

Elektronikai 

technikus  
2/14.D 25 21 19 3,85 90,5% 

Gépgyártástech-

nológiai technikus 
2/14.F 21 19 14 2,58 73,7% 

Automatikai 

technikus 
2/14.A 4 4 4 4,25 100% 

Erősáramú 

elektrotechnikus 
2/14.A 7 6 4 3,16 66,6% 

Informatika sikeres vizsgázók 95% 
Gépészet sikeres vizsgázók 90% 

Elektronika sikeres vizsgázók: 87% 

 

-Szakmai ösztöndíjak 

 

Az 52 diák közül a 2. félév elején 44 tanulónak, míg a tanév végén a 7 órát meghaladó 

igazolatlan hiányzások száma miatt 34 tanulónak fizetünk ösztöndíjat. A félévi elégtelen 

osztályzatok miatt 6 tanuló nem részesülhetett ösztöndíjban a 2. félévben. A tanulmányi 

átlagok megfelelőek voltak, 4,0 fölötti eredménnyel 9 tanuló büszkélkedhet, egy diák 4,91-es 
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átlaggal lett a legjobb, 3,5 és 4,00 közötti eredményt 11 tanuló ért el, 3,0 és 3,5 között 22 

tanuló volt, 2,5 és 3,0 között pedig 8 tanuló teljesített.  A második félévben szorgalmasabban 

tanultak a diákok, így év végén csak egy diák kapott elégtelen osztályzatot, de javítóvizsgára 

mehet. Fegyelmi eljárást nem kellett indítani senki ellen, és sokan értek el 3,5 fölötti 

eredményt.  

 

4. Tanulóbalesetek 
 

Minden tanév elején, az első tanítási napon az osztályfőnökök általános tájékoztatást 

adnak a balesetek megelőzésének módjáról. Ezen felül minden gyakorlati egység kezdetekor a 

gyakorlatot tartó kolléga megtartja a munka- és balesetvédelmi oktatást. Mindezek mellett 

iskolánkra az alapvető rend és fegyelem a jellemző. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy 

egy ilyen nagy létszámú iskolában egy tanév alatt összesen 7 baleset történt, egyikük sem 

számított súlyos sérülésnek, 4 testnevelés órán történt, három pedig a gólyatáborban. A 

balesetekről jegyzőkönyvet vettünk fel, rögzítettük a felületen. A diákokat a szomszédos 

SZTK-ban vizsgálták meg, további kezelésekre nem volt szükség. Az iskolai eljárásrend 

szerint a balesetek esetén a szülőket is rögtön tájékoztatjuk az eseményről, majd felhívjuk a 

figyelmüket arra is, hogy a 18 éven aluli, kiskorú diákok rendelkeznek államilag 

finanszírozott biztosítással is. Mivel mindegyik balesetünk könnyű sérüléssel járt, így nem 

számítottak biztosítási káreseménynek. 

Számos olyan esetről is beszámolhatunk azonban, amely a sportpályán történt, de nem 

volt olyan súlyos, hogy jegyzőkönyvet írjunk róla. A testnevelés óra alatti elesések, 

horzsolások, amelyeket a betonpálya okozott, sokszor véres és fájdalmas sebekkel 

szomorította meg a diákok életét.   

 

 

- Az iskolában lefolytatott ellenőrzések, azok eredményei 

 

Az iskolai belső ellenőrzések több szinten történnek: munkaközösség-vezetői, 

igazgatóhelyettesi és igazgatói ellenőrzések.  

Adminisztrációs és szakmai ellenőrzések egyaránt megtalálhatók minden szinten. 

Összességében elmondható, hogy az adminisztrációs fegyelem megfelelő, néhány esetben 

találkoztunk csak hiányossággal, amelyet pótolnia kellett az érintetteknek.  

Az ellenőrzések kiterjednek a munkaidő teljesítésére, a pontos órakezdésre és 

befejezésre, a helyettesítési feladatok ellátására is. 
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A szakmai ellenőrzések elsősorban a munkaközösség-vezető feladata, de ez kiegészült 

a pedagógusminősítésekkel és a tanfelügyeleti ellenőrzéssel, amely egy külső kontrolt is 

jelentett. A minősítések során kollégáim magas %-os eredményt értek el, zömében 90% felett, 

és kerültek át pedagógus II-be. A tanfelügyeleti látogatás során hasonló megállapításokra 

jutottak a szakértők, mint amit a belső ellenőrzésünk hozott.  

A munkaközösség-vezetők is nagyon magas óraszámban tanítanak, így a leterheltség 

miatt kevés alkalom jutott az óralátogatásokra, a szakmai megbeszélésekre, belső képzésekre, 

amelyen mindenképpen változtatni szeretnék a jövőben. 

 

5.Felnőttképzés 
 

Az idei évben mindössze egy Gépi forgácsoló képzést indítottunk el, amely a Munkanélküli 

Központ szervezésében került megrendezésre. Minden résztvevő sikeres vizsgát tett, azonban 

a képzés tempója feszített volt. Rendkívül nehéz volt megfelelő időpontot találni a képzésnek, 

hiszen csak tanítási időben lehetett tartani, az órarenddel összeegyeztetve.  

 

 

6. Pályázatok, Projektek megvalósítása 

A korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is részt vettünk – a nyertes pályázatoknak 

köszönhetően- az Erasmus + Mobilitási projektekben. Tekintettel arra, hogy két nyertes 

projektünk is futott, több mint 30 diákunk teljesített 1 hónapos szakmai gyakorlatot 

Finnországban, Németországban vagy Mallorcán. Ezek a gyakorlatok igen sikeresek voltak, 

mint a tanulók, mint pedig a fogadó cégek megítélése szerint. 

Közben lezártuk az előző 2 éves projektünket, amely a Tempus Közalapítványtól igen jó 

értékelést kapott, és sikeresen pályáztunk a 2017-2019 között megvalósítandó mobilitásokra 

is. Ebben a pályázatban bővültek a partnerintézmények egy portugál és egy újabb német 

szakközépiskolával, valamint a mobilitásban résztvevő tanulók száma is növekedett. Az 

elnyert 79.493 Euróból 40 diákunk külföldi szakmai gyakorlata valósítható meg. 

Ugyancsak sikeresen pályáztunk az EGT Szakmai látogatások projektre, amelynek keretében 

iskolánk felvehette a kapcsolatot egy izlandi iskolával. Ezzel az intézménnyel is szeretnénk 

hosszú távú együttműködést kialakítani, amely iránt az izlandi fél is érdeklődést mutat. 
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7. Intézményi kommunikáció, belső, külső kapcsolattartás 
 

Minden szervezetben háromféle információáramlás optimalizálását kell célul kitűzni: 

egyrészt a szervezeten belüli kommunikációét (mely szükséges a zavartalan működéshez), 

másrészt begyűjteni a külvilágból a szervezet számára fontos ismereteket, harmadrészt pedig 

a szervezetnek saját magát kell céljainak megfelelően a már meglévő és potenciális partnerek 

felé kommunikálnia. 

Az iskolai kommunikáció szerepe kettős: egyrészt az intézményi információáramlást 

biztosítja, másrészt az egymással dolgozó emberek kapcsolatát alakítja, szerencsés esetben 

erősíti, javítja. Az intézményi kommunikáció elsődleges célja, hogy elősegítse az intézmény 

optimális működését, optimális információcsere valósuljon meg, mely során minden érintett 

fél hozzájut a számára fontos ismeretekhez, s minden érintett félnek lehetősége nyílik 

tapasztalatainak, észrevételeinek, véleményének a kinyilvánítására. A kommunikációs 

csatornát mindig tudatosan kell megválasztani, számolva az egyes lehetőségek előnyeivel és 

hátrányaival. A korábbi, elsősorban személyes szóbeli, illetve papíralapú írásbeli 

megnyilatkozásokat fokozatosan kiszorítják más lehetőségek. A szóbeli kommunikáció terén 

a telefonos kapcsolattartás válik egyre gyakoribbá; a papíralapú írásbeli kommunikációt pedig 

az elektronikus szorítja ki. De szeretném kiemelni, hogy azért, mert a feltételei adottak 

modern s sokszor egyszerűbb, gyorsabb kommunikációs lehetőségeknek, nem feltétlenül kell 

élni is ezekkel. A hagyományos, szóbeli, interperszonális kommunikációnak létjogosultsága 

van: nem csupán adatáramlást szolgál, de az emberek közötti kapcsolatot is építi, s ez 

legalább olyan fontos, hatalmas érték. A szóbeli kommunikáció előnye a „jelenlét”, a 

figyelem, a hitelesség megvalósulása – ezek pedig mindenkinek az elvárásai a 

kommunikációs partnereivel szemben. 

Kommunikációs zavarokra különösképp számítani kell akkor, ha bizonytalanok, 

kiszámíthatatlanok a külső-belső körülmények. Elemi vágy a biztonság és kiszámíthatóság. 

Ha a külső környezet kiszámíthatatlan és bizonytalan, az a belső körülményeket is azzá teszi. 

Ha az iskolavezetés információi hiányosak, állandóan változók, akárcsak az iskolákat 

meghatározó szabályok és azok értelmezései, valamint az elvárások, akkor lehetetlen a 

kollégák és diákok felé biztonságot, nyugalmat és kiszámíthatóságot kommunikálni. Ez pedig 

nagyon nagy mértékben rontja az intézmény működésének hatékonyságán túl a munkahelyi 

közérzetet is.  

Iskolánk kommunikációs SWOT-analízise 
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Erősségek 

- informatikailag jól felszerelt (internet, 

belső hálózat, gépek minden teremben, 

tanáriban stb.) 

- nagy múlt, tradicionális kapcsolatok 

- kollégák informatikai 

ismeretei/gyakorlata 

- általános iskolákkal való kapcsolat 

hagyományai 

- beiskolázási tradíciók (börze stb.) 

- az iskolai kapcsolattartás elsődleges 

módja: e-mail 

- szülői értekezletek, fogadóórák, e-mailes 

elérhetőségek, telefonos kapcsolattartás 

lehetőségeinek rendszeressége 

- külsős cégekkel való jó kapcsolat 

- külföldi kapcsolatok (cserediák, pályázat, 

szakmai gyakorlat stb.) 

- tanulók technika iránti érdeklődése, 

technikai felszereltsége (számítógép, 

internet-elérhetőség) 

- megszokott, bejáratott kommunikációs 

csatornák 

- viszonylag alacsony tanári fluktuáció 

Fejlesztendő területek 

- kollégák egymással való 

kommunikálásának lehetősége (nagy 

iskola – sok tanár) 

- szülőkkel való kapcsolattartás  

- reklámtevékenység, menedzselés 

- cégekkel való kapcsolattartás erősítése 

- tanári kar egybekovácsolása (pl. 

különböző közös rendezvényekkel) 

- DÖK erősítése 

- informatikai ismeretek bővítése a 

tanári kar körében 

- kommunikációs ismeretek bővítése 

Lehetőségek 

- tanáraink kreativitása 

- diákjaink kreativitása 

- technikai érdeklődés 

- rendelkezésünkre álló technikai-

informatikai lehetőségek  

- tanáraink információéhsége 

 

Veszélyek 

- nagy iskola – fizikai távolságok 

- különálló tanári szobák 

- sok kolléga – nehéz a kapcsolattartás 

- sok tanuló – kommunikációs 

nehézségek (pl. nem lehet egyszerre 

„megszólítani” őket) 

- elektronikus kapcsolattartás –

személytelen 

- kommunikációs szakadék növekedése 

generációk között 

- bizonytalan jövő technikai-

informatikai eszközeink fejlesztése-

karbantartása terén is 

- iskolák közötti fokozódó 

versenyhelyzet 

- fokozódó időhiány   

 

Iskolánkban a vezetőket és a tanárokat magába foglaló kommunikációs 

hierarchikus felépítést a következő ábra szemlélteti: 
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A kommunikáció elsődleges, leggyakrabban használt módja iskolánk dolgozói között, ill. 

külső partnereinkkel az elektronikus levelezés. Ezt fejlesztendő 2016 áprilisától áttértünk az 

outlook-rendszerre. A rendszer lehetőségeit teljes mértékben még nem aknáztuk ki, a 

megismerési-tanulási folyamatnál tartunk. A szülőkkel a közkedvelt F2 e-napló rendszeren 

keresztül tartottuk az írásbeli kapcsolatot. 

8. Tagintézményi marketing 
 

Többféleképpen is próbáljuk felhívni az iskolánkra a figyelmet: 

Beiskolázási börzéken veszünk részt az ország több pontján, pl. Újpesten, Veresegyházán, 

Vácon, Erdőkertesen. 

Általános iskolák meghívásaira, szülői értekezleteire gyakran elmegyünk és a nálunk kapható 

lehetőségekről, szakmákról tájékoztatjuk a fiatalabb diákokat, valamint azok szüleit. 

Versenyeket hirdetünk meg általános iskolások részére, amelyek az iskola falain belül 

kerülnek megrendezésre. Így az Angol, Német és Természettudományi versenyeken nem csak 

magukat próbálhatják ki a diákok, hanem betekintést nyernek a középiskolás életbe is.  

Különböző kiállításokat is részt veszünk pl. Mi a pálya?, Szakmázz!. Ezeken a kiállításokon 

megismertetjük a képzési rendszerünket, az új osztályokat és  szakmai tájékoztatót tartunk. 

AZ ADOTT MUNKAKÖZÖSSÉG(EK)BE TARTOZÓ 

TANÁROK  

Igazgató 

Igazgatóhelyette

s 2. 

Igazgatóhelyette

s 1.  

Elektr.gya

k.mk.-vez. 

Inform.mk.

-vez. 

Gépész mk.-

vez. 

Igazgatóhelyettes 3. 

Gyakorlati okt.vez. 

Elektr. mk.-

vez. 

Oszt.f. mk.-

vez. 

Gépész 

gyak. mk.-

vez. 

Német mk.-

vez. 

Angol mk.-

vez. 

Reál mk.-

vez. 

Humán mk.-

vez. 
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Ezen kívül a sajtómegjelenések is fontos szerepet töltenek be az iskola életében, így az 

Újpesti KISOKOS-ban, az Újpesti-naplóban és az UKTV műsorán is gyakran megjelenünk. 

Ezek a műsorok összefüggésben vannak a programjainkkal, eseményeinkkel, így évről-évre 

több és több látogatóval gazdagodunk. 

A duális képzésink miatt pedig a partnereink gyakran hirdetik az iskolánkat, pl. Metro.  

 

 

9. Éves munkatervben megfogalmazottak teljesülése 
 

Az iskolai munkatervben vállalt és összegzett feladatokat minden munkaközösségünk 

maradéktalanul teljesítette, illetve az év során felmerülő egyéb feladatokat is megoldottuk. 

Az éves munkatervben szereplő eseménynaptárunk is mutatja, hogy rendkívül 

mozgalmas, pezsgő élet folyik az iskolában, minden hónapban újabb és újabb feladatok, 

események színesítik a mindennapjainkat (lsd. havi eseménynaptárak). Ez alapvetően nagyon 

sok plusz munkával jár.  

Külön kiemelném, hogy a Szakmák Éjszakája bemutató rendkívül sikeres volt 

iskolánkban, több mint 200 regisztrált látogató vett részt a 15 különböző tevékenységet 

bemutató programsorozaton. Szeretnénk ezt a következő tanévben is megrendezni. 

Az éves munkatervünk egyik kiemelkedő feladata volt a felnőttoktatás erősítése, a 

létszám növelése. Ezt a feladatot maximálisan teljesítettük, hiszen szeptemberben nem csak 

gépész, hanem informatikai és villamosipari ágazatban is tudtunk osztályt indítani többféle 

szakmával is, illetve keresztféléves képzésben két csoportunk is indult szakiskolai 

végzettséget kínálva.  

Másik alapvető célunk volt, hogy az alapképző osztályok beiskolázásakor a már jól 

kialakult és bevált konstrukciónak megfelelően 6 szakgimnáziumi osztály ( 1-1 két tanítási 

nyelvűt és magyar nyelvűt) mellett indítsunk és legalább egy  szakközépiskolai osztályt, 

illetve informatika és gépész ágazatban az idén nyelvi előkészítő osztályokat is. A 

beiratkozások alapján elmondható, hogy ezt részben tudtuk teljesíteni. Összesen 6 

szakgimnáziumi osztályt (1 villamos-gépész vegyest, illetve 1 gépész NYEK-KT vegyes 

osztályt) és egy szakközépiskolai osztályt tudunk indítani. 

Megalakult az iskolai önértékelési csoport és a megfelelő előkészületeket megtettük, 

de az időközben létrejött változtatásoknak megfelelően csak a pedagógus elvárásokat és az 

intézményvezetői elvárásokat dolgozta ki, de előkészítette az intézményi elvárásokat is. 
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Az előző év tapasztalatait felhasználva korrigáltuk a szakmai vizsgákra történő 

felkészítés folyamatának tervezését, amelynek eredménye a szakmai vizsgákon jól mérhető 

volt, remek eredménnyel zárultak a szakmai vizsgák. 

Az épület állagának megóvása, a felújítások, javítások, mint a tárgyi feltételek 

biztosításának egyik formája nem valósult meg annak ellenére, hogy többször jeleztük, kértük 

a halaszthatatlan karbantartások, felújítások szükségességét. Ezek a munkálatok tovább már 

nem halogathatóak! Az informatikai rendszer frissítése, modern gépekkel való felszerelése 

elengedhetetlen, a tavalyi 50 és a második félévben érkezett 34 számítógép segítségével a 

legégetőbb problémákat tudtuk orvosolni, de ennél jóval többre lenne szükségünk a megfelelő 

színvonalú, biztonságos üzemeléshez, tanításhoz. 

A tantervi követelmények, elvárások teljesítése, a tanulók felzárkóztatása és 

tehetséggondozása a munkaközösségek feladata volt, amelyet megfelelőn teljesítettek. Ezek 

eredményessége az év végi értékelésből, a versenyek eredményeiből jól mérhető. 

ECDL, CISCO, FESTO képzéseket tartunk diákjainknak, illetve vizsgáztatási 

engedéllyel is rendelkezünk, így végzős diákjaink többsége a technikusi oklevél mellett egyéb 

jogosítványokat is szerez. 

Az általános iskolások részére többféle programot, versenyt, bemutatót, felkészítő 

programot szervezünk, mellyel a beiskolázási tevékenységünket is segítjük. 

Az iskolai hagyományörzés,  ünnepségek, rendezvények szervezése és lebonyolítása 

magas színvonalon, méltóképpen történik, melyről a helyi sajtó rendszeresen beszámol. 

Megújult a  belső levelezési rendszerünk, amely a belső kommunikációnkat erősíti, 

egyszerűsíti. 

Kiemelt feladat a kapcsolattartás a különböző cégekkel, vállalatokkal annak 

érdekében, hogy diákjaink részére a duális képzéshez szükséges tanulószerződéseket, illetve a 

nyári összefüggő gyakorlatok teljesítését meg tudjuk oldani. Ezeken felül végzős diákjainknak 

elhelyezkedési lehetőségeket szeretnénk biztosítani a már meglévő és a kialakuló 

kapcsolatokon keresztül. 

A helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, önkormányzattal továbbra is fenntartjuk, 

ápoljuk és erősítjük a már kialakult kapcsolatainkat, aktív részesei vagyunk Újpest város 

életének, programjainak. 

Nemzetközi pályázatokon sikerrel veszünk részt, Erasmus+ pályázat keretében 

mindhárom ágazaton tanuló diákjainknak lehetősége van külföldi szakmai gyakorlaton részt 

venni. 
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A nyelvi képzés kiemelt fontosságú iskolánkban, így a különböző vizsgaközpontokkal 

létrejött együttműködési megállapodások alapján próbanyelvvizsgákat szervezünk 

diákjainknak, továbbképzést tanárainknak. 

 

 Munkaközösségeink munkáját jól minősíti az a tény, hogy tanulóink minden területen 

részt vettek tanulmányi versenyeken és ott jó, kiemelkedő eredményeket értek el, illetve az 

iskolai rendezvényeken is sikeresen szerepeltek.  

Minden munkaközösség törekedett arra, hogy a vállalt feladatok teljesítése egyenletes 

terhelést jelentsen a munkaközösség tagjai között. Kiemelt feladat volt a tanulók 

felzárkóztatása, amennyiben szükség volt rá, illetve a tehetséggondozás. Emellett 

természetesen mindenki törekedett a magas színvonalú nevelés-oktatásra és a tanulók 

igényeinek figyelemmel kísérésére.  

  

Rövid összefoglaló a munkaközösségi beszámolók alapján: 

Humán munkaközösség 

Iskolánk humán munkaközösségét a történelem, a magyar nyelv és irodalom, illetve a 

művészeti tárgyakat oktató tanárok alkotják. Szinte természetes módon adódik, hogy a 

munkaközösség tagjai gondoskodtak az iskolai ünnepségek, rendezvények színvonalas 

lebonyolításáról. Tanulóink nem csak az iskolában szervezett megemlékezéseken és 

rendezvényeken vettek részt, hanem több, kerületi, fővárosi szervezésű megemlékezésen is, 

rendezvényen is. A humán munkaközösség különböző kulturális programot, színház- és 

múzeumlátogatást szervezett és bonyolított le sikeresen. Tanulóinkat a területhez tartozó 

tanulmányi versenyekre felkészítették, elkísérték, akik kiemelkedő eredményeket értek el. 

Ezek az eredmények különösen értékesek, hiszen iskolánk műszaki jellege alapvetően nem 

ezt determinálja. Természetesen a kitűzött célt, amely a nevelő-oktató munka sikeres 

megvalósítása, a munkaközösség minden területen teljesítette, végzős tanulóink sikeres 

érettségi vizsgát tettek. A munkaközösség a munkatervét teljesítette.  

Reál munkaközösség 

A munkaközösségbe a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz és a 

testnevelő tanárok tartoznak. Iskolánk műszaki szakközépiskola, így a közismereti tárgyakat 

tanító munkaközösségek között jelentős szerepet kap a reál munkaközösség. Iskolánkban 

kiemelt feladatnak tekintjük a természettudományos nevelést, a tanulók érdeklődésének 

felkeltését és annak megtartását, amit a munkaközösség tagjai is létfontosságúnak tekintenek. 
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A természettudományok iránt érdeklődő általános iskolások részére már több éve 

megrendezzük a természettudományos versenyt, amely a matematika, fizika, kémia, biológia 

és földrajz ismeretekre épül. A verseny kétfordulós, írásbeli és szóbeli-gyakorlati részből áll. 

A verseny sikerességét mutatja, hogy nem csak a kerületi általános iskolák, hanem a 

környékbeli települések iskolái is részt vesznek rajta igen magas létszámban. A versenyeken 

megjelenő általános iskolások közül később sokan jelentkeznek hozzánk tanulni. Saját 

tanulóinknak különböző házi versenyeket szervezünk, illetve szakkörökön felkészítjük őket 

különböző versenyekre is. Diákjaink minden évben sikeresen szerepelnek kerület, megyei és 

országos versenyeken is. A lemaradó diákoknak korrepetálásokat szervezünk, illetve a 

felzárkóztató programunk segíti a kilencedikes, bejövő osztályainkat. A matematika és fizika 

tantárgyakat az angol két tanítási nyelvű osztályokban angolul tanítjuk, míg a német két 

tanítási nyelvű osztályokban a matematikát német nyelven, ami a kollégák számára plusz 

feladatot jelent, hiszen megfizethető áron nem lehet idegen nyelvű tankönyvekhez és 

feladatgyűjteményekhez jutni.  

 A testnevelést tanító kollégáknak a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódó 

többletfeladatokat kellett megoldaniuk, az erről szóló tapasztalatokat és nehézségeket külön 

fejezetben ismertettem.  

A reál munkaközösség a munkatervben vállalt feladatokat teljesítette.  

Német nyelvi munkaközösség 

Iskolánkban német nyelvet a német két tanítási nyelvű osztályokban, az angol két 

tanítási nyelvű osztályokban és a nyelvi előkészítős osztályban második nyelvként tanítjuk. A 

munkaközösség tagjainak a feladata kettős, hiszen a német két tanítási nyelvű osztályokban 

teljesíteni kell azt a kitűzött célt, hogy emelt szinten jelesre érettségizzenek, a többi 

osztályban pedig megszerettessék a német nyelvet. Kollégáim mindent megtesznek ezen célok 

elérésének érdekében. Nyelvi táborunkban új és régi diákokat is fogadunk, a tábor programja 

mindig maradandó élményt jelent a diákoknak, tanároknak egyaránt. Az idei tanévben is 

kisjelenet író és játszó versenyt szerveztek általános iskolások számára, ezzel is népszerűsítve 

iskolánkat és a német nyelvet. Már hagyomány, hogy tanulmányi kirándulásokat szerveznek 

német nyelvterületre, ezzel is elősegítve a nyelv gyakorlását, anyanyelvi környezetben való 

használatát. Ezeken kívül felkészítik diákjainkat német nyelvből kerületi, fővárosi és országos 

versenyekre, illetve német nyelvi civilizációs versenyekre, ahol már évek óta mindig a 

győztesek között vagyunk.  
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Angol nyelvi munkaközösség 

Az angol nyelv oktatása kiemelt feladat iskolánkban, hiszen az angol két tanítási 

nyelvű osztályainkban, a nyelvi előkészítős osztályokban, a magyar nyelvű osztályokban ez a 

fő nyelv, míg a német két tanítási nyelvű osztályokban második nyelvként tanítjuk. Az angol 

nyelv népszerű, de nem könnyű feladat elérni azt a tanulóknál, hogy rendszeresen, alaposan, 

nyelvtanilag is megfelelően használják, pedig a sikeres érettségi vizsgákhoz ezek 

elengedhetetlenül fontosak. A nyelvi tábor új és régi tanulóink számára vonzó és sikeres 

program, ezen kívül év közben is folyamatos programokkal tartjuk fenn az érdeklődést. 

Különböző rendezvények, versenyek adnak lehetőséget arra, hogy minél közelebb kerüljenek 

a nyelvhasználathoz. Kerületi, fővárosi és országos versenyek állandó résztvevői vagyunk 

nem csak kifejezetten angol nyelvből, hanem az angol célnyelvi civilizációból is. Iskolánk 

nevéhez fűződik az angol nyelvű versmondó verseny, amelyen a kerületi középiskolások 

vehetnek részt. Az idei tanévben is nagyon nagy sikerrel rendeztünk angol nyelvi versenyt az 

általános iskolák számára, amelyről az Újpesti TV is beszámolt.  

Informatika munkaközösség (közismereti) 

Az új kerettanterv bevezetésével jelentősen csökken az informatika óraszám, ami 

újabb feladatot jelent a kollégáknak. A munkaközösség feladata és célja egyértelműen az 

informatika tanítás sikerességének növelése, a közép és emelt szintű érettségi követelmények 

elsajátíttatása. A munkaközösség tagjai a második félévben megszervezték az évfolyam szintű 

mérést, amelyet saját órákon bonyolítottak le. Ezek kiértékelése megteremtette annak a 

lehetőségét, hogy szükség esetén felzárkóztató foglalkozásokra irányítsák a tanulókat. 

Informatikai versenyeken (OKTV, fővárosi alkalmazói verseny) kiemelkedő eredményeket 

értek el diákjaink. A munkaközösség a vállalt feladatokat teljes egészében teljesítette. 

Fejlesztésre szorulnak a számítógéptermeink annak ellenére, hogy az idén 50 új gépet 

kaptunk. Ez már nagyon égető volt, hiszen gépeink átlagéletkora 6 év.  

Az informatika munkaközösség szívesen részt venne e-learning fejlesztésben, az 

egyeztetések a gyakorlati munkaközösség tagjaival már megkezdődtek. Fejlesztési szempont, 

hogy minden tanuló rendelkezzen önálló tárhellyel, illetve legyen meg a csoportmunka 

számára szükséges környezet is, ezt a problémát illetve igényt a rendszergazdának jeleztük. 

 

Elektronika-informatika szakmai elméleti munkaközösség 

 

Iskolánk két ágazatának elméleti tanárait fogja össze ez a munkaközösség, ami a 

közeljövőben még inkább szétválik a teendők, a tananyagtartalom miatt. Feladata a 
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szakmacsoportos, illetve ágazati alapképzés és az érettségi utáni szakképzés elméleti 

képzésének megvalósítása. Sikeres munkájukat mutatja, hogy diákjaink az elektronikai, 

informatikai területen szervezett versenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el. Az év 

során igény szerint korrepetálásokkal segítették a lemaradókat, a tanulók teljesítményét 

évfolyam szintű felmérőkkel mérték. Céljuk a műszaki gondolkodás, érdeklődés felkeltése, 

ennek érdekében tanulmányi kirándulást is szerveztek, ahol transzformátor állomásokkal 

ismerkedhettek a tanulók. A felmérőkön kívül a próbavizsga segíti a felkészülést a szakmai 

vizsgára, ez a valóságos vizsgaszituációt szimulálja. A munkaközösség minden tagja 

elkötelezetten törekszik a műszaki elméleti tárgyak minél sikeresebb oktatására, amelyhez 

külön tananyagot is készítenek.  

Elektronika-informatika szakmai gyakorlati munkaközösség 

 

A munkaközösség fő célként tűzte ki a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásán 

keresztül a nevelés-oktatás folyamatának hatékonyabbá tételét, továbbá a korszerű 

technológiák, alkatrészek, eszközök ismeretének, alkalmazásának a tanítás-tanulás 

folyamatában történő megjelenítését, mely biztosítja a tanulóink naprakész teljesítményképes 

tudását. A tanév során nem csak az alapképző osztályokat kellett megismertetni a gyakorlati 

tudnivalókkal, hanem a szakképző osztályok diákjait is fel kellett készíteniük a képesítő 

vizsgákra. Mindkét feladatot sikerült teljesíteniük. Az érdeklődő diákok számára szakköri 

foglalkozásokat szerveztek, illetve a CISCO hálózati akadémia elméleti és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítására is lehetőséget biztosítottak.  

 

Gépész elméleti munkaközösség 

 

A munkaközösség tagjai között két nyugdíjas óraadó kolléga is van, akik nélkül a 

feladatokat nem tudnánk ellátni. A gépész terület az alapképzésben kevésbé, de  a 

szakképzésben nagy népszerűségnek örvend, így a végzős évfolyamon három párhuzamos 

osztályunk volt. Az 1/13-os évfolyamon egy osztályt tudtunk elindítani, nem túl magas 

létszámmal. A szakmai elméleti tárgyak oktatásakor kollégáim a legkorszerűbb ismereteket 

próbálják megtanítani, de ez azzal jár, hogy folyamatosan készíteniük kell a tananyagot. A 

tanulmányi versenyekre szakköri keretek között készítették fel a tanulókat, a lemaradóknak 

korrepetálást biztosítottunk, elsősorban az alapképző osztályokban. 

A szakképző végzős osztályokban megíratott próbaképesítő vizsga eredménye jól előre 

vetítette és összhangban volt a szakmai vizsgán nyújtott teljesítménnyel, lehetőséget 
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biztosított arra, hogy az esetleges hiányosságokat még pótolni tudják. A szakmai vizsgák 

eredménye nem csak megfelelő, hanem 3 osztály esetében kiemelkedő volt..  

Gépész gyakorlati munkaközösség 

 

A munkaközösség tagjai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a diákok minél 

élvezetesebben találkozzanak a legfrissebb technikákkal. Céljuk az, hogy egyrészt a diákokkal 

megszerettessék a gyakorlati munkát, másrészt hogy kialakuljon bennük egy alapvetően 

műszaki gondolkodásmód. Mivel a diákok forgó-, vágó és csiszoló gépekkel dolgoznak, így a 

balesetvédelmi előírások ismertetése és azok betartatása nagyon fontos feladat. A műhelybe a 

korábbi tanévben érkezett egy új 3D-s nyomtató és ez új színfoltot hozott, a használatához 

belső továbbképzést tartottak a kollégák. Ezen a területen is sikerült megvalósítani az elméleti 

és gyakorlati képzés szerves egységét, az elméleti és gyakorlati tanárok folyamatosan 

egyeztették, hogy éppen ki, melyik tananyagrésznél jár, hogy még hatékonyabbá váljon az 

oktatás. a szakképző évfolyamok diákjai a nagy értékű, legmodernebb gépeinken gyakorolják, 

tanulják a CNC marást és esztergálást. A tanév során sajnos több gépünk is elromlott, volt 

olyan, amit a szerviz útmutatása során sikerült megjavítani, ami a kollégák hihetetlen 

segítőkészségén múlott. A gépész szakoktatói területen folyamatos hiánnyal küzdünk annak 

ellenére, hogy a betöltetlen állásokat hirdetjük.   

 

Osztályfőnöki munkaközösség 

 

Iskolánk legnagyobb létszámú munkaközössége, hiszen 38 osztályunk volt a tanévben. 

Ahhoz, hogy jól működjön, az információk is eljussanak időben mindenkihez, úgynevezett 

évfolyam felelős osztályfőnökök segítségére is szükség van. 

Az osztályfőnökök feladata nagyon összetett, szerteágazó, hiszen a mindennapi nevelés még a 

szinte felnőtt tanulóink esetében is szükséges. Az osztályfőnöki órák anyagát a tanmentekben 

rögzítjük, ennek fontos részét képezi a drog prevenció, az agresszió megelőzése is. Kiemelt 

feladat a késések és hiányzások visszaszorítása, ami szintén nevelési feladat. Az 

osztályfőnökökre hárulnak az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása is, illetve a 

szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Ezt az elektronikus napló használata jól támogatta, 

hiszen a szülők naprakészen követhették gyermekeik tanulmányait, viselkedését, és így ha 

szükséges volt, időben megtörténhetett a beavatkozás is.  

A munkaközösség tagjai aktívan vettek részt az iskolai rendezvények lebonyolításában is.  
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Diákönkormányzat 
 

A Diákönkormányzat a saját munkatervüknek megfelelően a vállalt feladatokat 

teljesítették. A DÖK részt vett a különböző iskolai rendezvények szervezésében, segítette az 

új diákok beilleszkedését. A már hagyományosnak számító programokat (Gólyatábor, 

Fészekrakó buli, Mikulás, Diáknap) alapvetően ők szervezték a segítő tanárral együtt. Az 

iskolai munkatervben előírt Diákparlament gyűlésén beszámoltak az előző évi munkájukról, 

illetve az iskolavezetés részéről is megtörtént ez. Az ott felvetődő kérdések, javaslatok ott, 

illetve a későbbiek során megbeszélésre kerültek.  

 

Összességében a 2015/16-os tanévet eredményesnek tekintjük.  

 

Budapest, 2017-09-04 

       Hackné Nyerges Rita
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Munkaközösségi beszámolók 
 

A humán munkaközösség 2016/2017 –os tanévének év végi beszámolója 
 

2016 szeptemberében két kollégánk, Szabó Viktória és Kalmár Angéla csatlakozott 

munkaközösségünkhöz. Az évnyitót Prófusz Magdolna szervezte és az évkezdést követően a 9. 

évfolyam megírta első tollbamondását és szövegértési tesztjét, a 11. évfolyam magyar írásbeli 

kisérettségit írt. Az „Édes Anyanyelvünk „versenyt is megrendeztük.  

Októberben megtartottuk az iskolai helyesírási versenyt, melyet Frankó Máté 10. A és Fónad 

Alexandra2/10. H. nyert,ők jutottak tovább az Implom József helyesírási versenyre, ahol Fónad  Máté 

2. helyezést ért el/Widder László/ Fónad Alexandra 3. helyezést ért el /Kovács Éva/ így  továbbjutottak 

az országos döntőbe, melyet Gyulán tartottak. 

 

 Az aradi vértanuk megemlékezését Némethné Pallos Stefánia rendezte, az október 23-i 

megemlékezésről Prófusz Magdolna gondoskodott. A pótérettségik javítását Barta Ilona és Braun Éva 

végezte. Diákjaink közül a 12. B osztály „parlamenti különórán” vett részt.  

Novemberben a magyar nyelv napjáról Kalmár Angéla készített műsort, az akadémikusok 

emléktáblájának koszorúzására Prófusz Magdolna és Varga Anikó készült és Szever László osztálya 

segített. Az őszi szünetet követően tartottuk iskolai szavalóversenyünket, Kovács Éva szervezésében, 

melynek célja tehetséges gyerekek felfedezése volt. 

 

Iskolánk képviselte magát a Könyves Kálmán Gimnázium által meghirdetett „Kiművelt emberfők - 

Széchenyi 225” kerületi vetélkedőn és Szever László csapata készült a már hagyományos kerületi 

helytörténeti versenyre, ahol III. helyezést ért el a 11. F osztályos tanulókból álló csapat 

A 8. osztályos felvételi előkészítő foglalkozások megtartásában magyaros kollégáink vettek részt két-

két délutánt vállalva, most is négy csoport indult, ez jelentős terheket rótt ránk. 

Decemberben a szalagavató műsor megrendezését Prófusz Magdolna vállalta, Widder László a 

jelmezkölcsönzés egy részéről gondoskodott. A 12. C és 12. B osztály tanulói a Fővárosi Levéltárban 

Szakolcai Attila történész előadását hallgatták meg az 1957-ben kivégzett Tóth Ilonáról. 

  

Januárban minden magyaros kollégánk Bató Ági, Hamvai Bence, Kormos Gabi, Czapkó Krisztina és 

Fekete Kati segítségével a központi írásbeli felvételik íratásával és javításával töltötte szombatját. A 
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magyar kultúra napjáról Varga Ilona készített megemlékezést. A táncoktatás eredményéről Prófusz 

Magdolna szervezésében táncház bemutató során győződhettünk meg január végén. 

A félév után került sor a 9. évfolyam második szövegértési felmérőjének megíratására és az iskolai 

Kazinczy verseny megrendezésére, melyről Gyovai Dániel 9.C/kny osztályos tanuló eljutott a Győrben 

megrendezett országos versenyre,így folytatva azt a hagyományt,hogy minden évben jelen van egy 

diákunk a döntőben(felkészítő tanára : Widder László volt) 

Munkaközösségünk március hónapban próbaérettségit íratott a végzős osztályokkal, melynek nemcsak 

a gyakorlás volt a  célja, hanem a diákok felkészítése a megváltozott érettségi követelményekre is.  

Márciusban Hamvai Bence kollégánk távozása miatt történelem órákat kellett átvenni, de mindez 

zökkenőmentesen történt. 

 

A március 15-i ünnepséget Prófusz Magdolna rendezte, a költészet napjáról szóló műsort Barta Ilona 

készítette. A holokauszt műsort végül Beri Gábor visszalépése miatt Vincze Dorottya tanulónk képi 

előadásával oldottuk meg. 

 

Idén is megrendeztük a már hagyományos Hatágú síp kerületi szavalóversenyünket, melyre egyre több 

iskolából érkeznek diákok és tanárok. A versenyen Barta Ilona tanítványai: Perjés Krisztián és Oroszi 

Balázs kiemelkedően jól szerepeltek és a szervezés Kovács Éva tökéletesen oldotta meg. 

Májusban az iskolai ballagás játszott jelentős szerepet (Szabó Viktória és Kalmár Angéla rendezte). 

Ezt követték először a szóbeli kisérettségik magyarból és történelemből, majd a kompetenciamérésre 

való készülésben és a dolgozatok még aznap történő javításában vettek részt a magyaros kollégák. 

Az írásbeli érettségik rendben lezajlottak, munkaközösségünk szinte minden tagja javított és a júniusi 

szóbeli érettségire készített fel osztályokat. 

A technikusi oklevélosztót Prófusz Magdolna rendezi, a tanévzáró ünnepséget pedig Barta Ilona. 

A humán munkaközösség év közbeni felméréseinek eredményei feltöltésre kerültek a humán 

munkaközösség csoportba, ahol mindenki megtekintheti őket. Ugyanitt „gyűjtjük” a tanmeneteket, 

segédanyagokat és a következő tanév elindításához szükséges, június 30-ig elkészítendő 

dokumentumokat. 

 

Örömmel értesültünk arról, hogy két általunk használt tanterembe kerül „okos TV”, ez nagyban 

segíteni fogja mindennapi munkánkat. 

Továbbra is feladatunknak tekintjük a színházlátogatásokat, mert egyre inkább csak velünk jutnak el 

diákjaink ezekre a programokra. Ezért Widder László szervezésében került sor az Operakaland őszi és 

tavaszi előadásainak megtekintésére és egyéb színdarabok megismerésére. 
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Munkaközösségünk is tevékeny részese kíván lenni az iskola fennállásának 90. évfordulójára tervezett 

ünnepségeknek. Prófusz Magdi szervezi az évnyitót, terveink szerint énekkarral, irodalmi kávéházzal 

és az elmúlt éveket felölelő jelentős események vetítésével készülünk, a kulturális estre mindannyian 

készítünk fel és szervezünk be fellépőket, régi diákokat. Fontosnak tartjuk a méltó megemlékezésben 

való részvételünket. 

Az idei tanévben jelentős változásokat okozott az új érettségi szabályozás, de bízom benne,hogy a 

következő tanévünk nyugalmasabb és ennél is sikeresebb lesz. 

 

Budapest,2017 június 26.                                                      Braun Éva mkv. 
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Beszámoló a reál munkaközösség 2016/17. tanévben végzett munkájáról 

Munka - áttekintés szinte időrendben 

A tanévet a szokásos javítóvizsgákkal indítottuk. A feladatsorokat már az előző tanévben elkészítettük. 

Idén biológiából 1, fizikából 14 és matematikából 19 diák javíthatott, így szóbelizni mindenkit 

behívtunk, aki az írásbelin nem érte el a 33%-os teljesítményt. A 19 feleletet 3 szóbelei vizsgabizottság 

felügyelte; igyekeztünk azonos elvek szerint kérdezni. A legnehezebb azt volt eldöntenünk, hogy az 

utolsó évfolyamra engedhessük-e a megjelent nagyszámú vizsgázót. Évismétlésre nagyon kevés 

tanulónkat köteleztük – persze voltak, akik már el sem jöttek a vizsgára, mert több tárgyból is kellett 

volna készülniük. 

Az első értekezletünkön az előttünk álló feladatokra koncentráltunk. Ezek a következők: 

Újra át kellett néznünk a tavaly módosult tantárgyi követelmények szerint átírt tanmeneteket. Tavaly 

elsősorban az új tankönyvek órabeosztását követtük, s ez nem volt mindig optimális. Idén ezért a 

tapasztalatok alapján ismét módosítottunk. Ki kellett dolgozni az újonnan bevezetett komplex 

természettudományos tantárgy tanmenetét is. Itt nem tudtuk teljesen megvalósítani azt az elképzelt 

célt, hogy a biológiát-kémiát és földrajzot egységesen tekintsük, maradt a tananyag tantárgyakon belüli 

felépítése, de természetesen a kapcsolódási pontokra nagyobb hangsúly került. Az új tankönyveknek 

megfelelő tanmenetek elkésztését és a régiek apróbb módosítását kiosztottuk egymás között, ezek 

elkészítése az első hetekben megtörtént. 

Az évközi vizsgák és központi évfolyamfelmérők időpontjaival kapcsolatban arról állapodtunk meg, 

hogy a tavalyi beosztás nagyjából megfelel. Ezek koordinálását egy-egy adott évfolyamon tanító 

kolléga vállalta. 

Az első értekezleten állapodtunk meg arról is, hogy a nyolcadikos diákoknak tartandó foglalkozásokat 

hogyan szervezzük meg. Az utolsó években használt feladatlapok még mindig korrekciót igényeltek, 

ezért Nánási Gabriella elvállalta ezt a feladatot. Igényes kivitelű, már az első foglalkozáson egyben 

kiadható, a házi feladatokat és az órai feladatok megoldásait is tartalmazó kiadványt szerkesztett, és 

megoldotta annak fénymásolását is. Már kiderült, néhány hiba még mindig akad benne, de a jelen 

változat is vállalható. A házi feladatokat idén is a közösségi szolgálat keretén belül dolgozó diákokkal 

javíttattuk ki. 

A foglalkozások megtartása a szakos kollégákat egyenletesen terhelte meg, 3-3 foglalkozással 



57 

 

fejenként. Reméljük, hozzájárultunk ezzel ahhoz, hogy a jövőre hozzánk járó diákok alapjai 

matematikából biztosabbak legyenek. 

Az októberi pótló érettségi vizsgán munkaközösségünkből Hackné Nyerges Rita, Adyné Kulcsár 

Enikő, Kungl Andrea és Nánási Gabriella vett részt. Sok diák nagyon gyenge tudással érkezett, így 

voltak bukások. 

Az őszi szünet után rendeztük meg a Komplex Természettudományos versenyt a környékbeli általános 

iskolások részére. Volt olyan iskola, amelyik idén nem küldött csapatot, de volt új iskola is. Idén 

próbáltuk még interaktívabbá, játékossá tenni ezt a versenyt, így elmaradt az egyéni forduló, 

földrajzból számítógépes helymeghatározási feladatot kaptak, matematikából LEGÓ-ból kellett 

testeket összerakni, fizikából pedig a kísérletekre helyeztük a hangsúlyt. Igyekeztünk a saját 

diákjainkat is jobban bevonni – játékvezetőként is szerepeltek. Mind a kis-, mind pedig a nagyobb 

diákok élvezték a versenyt, az eredményhirdetés után immár hagyományossá vált, Emese György és 

Koncz István szervezte kísérleti bemutatón is sokan maradtak itt. Egyetlen hiányosság maradt még: 

elmaradtak a kémiai-biológiai kísérletek.  

Munkaközösségünkből a Szakmák éjszakája és a Fizika mindenkié néven megrendezett programokon a 

kísérletező kedvű fizikatanárok bemutatóval, mások látogatóként vettek részt. Hasonló kísérleteket a 

Diáknapon is mutattunk be.  

Természetesen a testnevelő szakos kollégák együtt szervezték a Diáknap csapatversenyeit, a Kihívás 

Napjának programjait pedig Nagy Zsuzsanna koordinálta. A nyári Olimpiához kapcsolódóan 

háromfordulós osztályversenyt hirdettünk. Idén újdonság, hogy a 10. F-es Vida-Szücs József 

vezetésével kézilabdacsapat alakult az iskolában. Prófusz Magdolna az iskolai és kerületi 

rendezvényekre tanította be a fellépő táncosokat. A táncvizsgát nem csak a diákok vették komolyan, de 

sok szülő és más hozzátartozó is eljött megnézni ezt a számukra fontos fellépést.  

Az első félév végét követően a matematika szakos kollégák (Horváthné Tőkei Zsuzsa és Karikó-Tóth 

Tamás segítségével) kijavították a központi írásbeli felvételi dolgozatokat. Az általános vélemény 

szerint a dolgozatok eredménye közepes volt.  

A tanév végéhez közeledve a kompetenciamérés is elérkezett. Néhány előzetesen kiválasztott feladat 

javítását a szakos kollégák közösen végezték.  

Természetesen voltak egyéb belső méréseink is. Folyamatosan írattuk az évfolyamfelmérőket 

matematikából és fizikából, melyek statisztikái a belső hálón a matfiz csoport dokumentumai között 
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(központik-statisztikák) megtalálhatók. Általánosságban, mint eddig megszokott, az angol nyelvű 

osztályok teljesítettek a legjobban, de nem mindannyian, az alacsonyabb évfolyamú németesek is jók, 

és vannak kiemelkedő átlagok a magyar nyelvű osztályok között is. Láthatóan a kilencedikesek év 

elején felmért tudása a mérés ismétlésével jelentősen nőtt. Az érettségizni készülők eredményei sem 

matematikából, sem pedig fizikából nem lettek kiemelkedőek, viszont az elégségeshez szükséges 

ponthatárt a tanulók zöme elérte. 

A két tanítási nyelvű osztályok matematikából, ill. fizikából szóban is vizsgáztak. Ezen vizsgák 

menetét, amennyire sikerült, próbáltuk egységesíteni egy közös követelményrendszerrel. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy hasznosak ezek a megmérettetések, hiszen sokat segít ez a majd választható fizika 

érettségi szóbeli részére való felkészülésben és a tanult matematika anyag átnézése sem haszontalan. 

Sok tanuló szépen fel is készült, de még mindig kérdéses, hogy a munkatervben meghatározott dupla 

súlyozás elegendő-e arra, hogy mindenki komolyan vegye ezt a vizsgát. 

A végzősök számára az igazi vizsga az érettségi volt (illetve lesz). Idén matematikából és fizikából is 

mindenki a középszintet választotta, ennek ellenére meglehetősen sok bukás volt a matematika 

írásbelin, bár eddig majdnem mindannyian tudtak javítani a szóbeli vizsgán. Diákjaink a fizikát 

egyedül az angol két tanítási nyelvű osztályokból választották érettségi tárgyként, hiszen a többiek az 

utolsó évben nem tanulták ezt a tárgyat. Fizikából idén központilag szinte teljesen meghatározták a 

kísérleteket, így át kellett írni a tételeinket is, és az egyedüli érettségiztető Koncz István össze kellett, 

hogy állítsa azokat. 

A jövő ősszel pótvizsgázók száma alacsony – részint annak köszönhetően, hogy a tantárgyainkból 

bukó diákok általában háromnál több tárgyból nem teljesítettek elégségesre. Az alsóbb évfolyamosok 

évzárójára a javítóvizsgázók számára egyénileg állítottuk össze a minimumfeladatokat, az írásbeli 

feladatsorokat is elkészítjük a záró értekezletig.  

A kollégák mindennapos munkáján túl dr. Kulcsár Gáborné a hamarosan elkövetkező diplomavédésére 

is készült, Nánási Gabriella ebben a tanévben egy gyakornok mentorálását is végezte, Kungl Andrea, 

Keresztfalvi Katalin és Kámán Ildikó pedig a pedagógusminősítésére várt s részben vár még mindig. 

Eredményeink 

A legtehetségesebb, érdeklődő alsóbb évfolyamos tanulók matematikából és fizikából is mehettek 

szakkörre. Idén is próbálkoztunk háziversennyel matematikából, nem nagy sikerrel.  
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Fizikából diákjainkat az OKTV-re és a Mikola Sándor-versenyre neveztük be - a második fordulóra 

nem jutott be senki.  

Matematikából egyénileg az eddig megszokott OKTV-n, Arany Dániel, Zrínyi Ilona és Kenguru 

versenyeken és a német nyelvű versenyen kívül a Pangeán is indulhattak, csapatban pedig a 

Matematika határok nélkül és a Bolyai verseny mellett most a Dürer versenyre is beneveztek.  

 A német nyelvű országos versenyen az iskolánkat a 10.F-es Vida-Szücs József továbbjutott 

képviselte. 

 A Kenguru versenyen Burgya Julianna (11.C) országos 6. eredményt ért el kategóriájában, 

pedig országos 15. lett, Frankó Máté (10.A) megyei 1. lett. 

 A Zrínyi Ilona versenyen Miklós Levente (9.B) megyei 1. lett a kategóriájában. 

 Az Arany Dániel versenyen Zsár Dániel (9.C/kny) és Miklós Levente (9.B) továbbjutott a 

második fordulóba. Miklós Levente 25 társával együtt a döntőbe jutott, ahol nem lett helyezett. 

 A Matematika határok nélkül versenyen 3 osztály szerepelt (9.C, 9.B és 9.C/kny), ők nem 

győztek. 

 A Bolyai versenyen 12 csapatunk indult; a legsikeresebben a 9.C/kny szerepelt (Csáki Balázs, 

Fehér Botond, Szemán Sólyom, Zsár Dániel). 

 A Pangea versenyen legsikeresebb diákunk Barta Botond (10.C), de ő sem jutott tovább. 

 Az OKTV-n nincs továbbjutónk. 

 A Dürer versenyen egyetlen csapat indult, ők nem jutottak tovább. 

Örvendetes, hogy idén az iskolai alapítvány segítségével két diákunk (Burgya Julianna (11.C) és 

Miklós Levente (9.B)) részt vehetett a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány fonyódi 

táborában.  

Testnevelésből az alábbi eredményekről tudok: 

 Az Olimpiai totón az első a 12.C, a második a 11.A, a harmadik pedig a 11.D osztály lett. 

 Az atlétika Diákolimpián  Záprel Imre (11.F)  gerelyhajításban  4. helyezett lett, súlylökésben 

3. A 4x100 méteres váltónk benn van a 8-ban. Vincze Dóri (11.D) döntős volt távolugrásban 

(VI.kcs)  

 ? Hivatalosan még nincs semmi, de az V.kcs-ban a kicsik közül is van 2 gyerekünk a 8-ban.? 

futball: (egyelőre ennyit tudok) 
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 okt. 1.  „Őszi Sportparty” (Újpesti Önkormányzati rendezvény) 3.hely - UMSZKI MIX (régi és  

jelenlegi diákok részvételével)  

 okt. 3.   Bródy kupa” (selejtező csoport 3. hely, nem jutottunk a döntőbe) 

 okt. 8. „Pesti srác” kupa budapesti középiskolásoknak, 2. hely 

 okt.15. „Fair Play” kupa őszi mérkőzések (2 mérkőzés - 2 győzelem), folytatódik tavasszal (?) 

 

Közelgő feladatok és fennálló problémák 

A tanév végével két fizika szakos kolléga és egy egyéb természettudományos szakos tanár távozik az 

iskolából. Az utóbbi válás az óraszámok csökkenésével elkerülhetetlen, az előbbi miatt viszont 

szükség van új kolléga felvételére. A tantárgyfelosztás is nagyon megnehezedett ezáltal. 

Munkaközösségünket fokozottan érinti a testnevelés órák számának a tárgyi feltételeket meghaladó 

módon történő növelése. Jövőre a táncot az eddigieknél több osztályban tervezzük bevezetni, viszont 

még így is szükség lenne több öltözőre és tornateremre is. Ezt terem-átalakítással megoldhatjuk. 

A szakgimnáziummá való átalakulás a természettudományos tantárgyak szinte teljes megszűnésével is 

együtt jár. A fizika tantárgy óraszáma minimálisan megnőtt ugyan, de kémiát, biológiát és földrajzot 

csak kilencedikben, összesen három órában taníthatunk – és csak a magyar tanítási nyelvű 

osztályokban. Ez szinte lehetetlenné teszi a diákok más szakra vagy gimnáziumba való átjelentkezését, 

és a változások általában megkérdőjelezik a nem szakirányú továbbtanulás lehetőségét - bár a 

szakgimnáziumi rendszerre való átállás még csak most kezd kikristályosodni. 

A fenti bizonytalanságok miatt fokozottan szükséges az iskola népszerűségének a növelése. Ezt is 

szolgálhatja a jövő szeptemberben a fennállás 90. évfordulójára rendezett ünnepség, melyben a 

munkaközösség tagjai is tevékenyen részt vállalnak. Például az alábbiakban tudnánk segíteni: 

 volt osztályok, tanítványok értesítése, rendhagyó osztálytalálkozó összehívása 

 öreg fiúk válogatottban való részvételre buzdítás 

 zenekar összeverbuválása 

 esetleg (ha van rá igény) érdekes életutak bemutatása 

 idő rááldozása - egyéb szervezési munkában való részvétel 

Gondolkodunk még, mivel lehetne valóban élménnyé tenni ezt a napot.  

Leginkább csak vágyak 
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Iskolánk vonzereje lehetne az is, ha beindíthatnánk emelt matematika óraszámmal osztályokat. Az 

egyetemi továbbtanuláshoz egyre inkább szükséges lesz emelt szinten vizsgát tenni, és tekintettel a 

szakjainkra, ez leginkább matematikából lenne elérhető. Kollégáink támogatják az iskolavezetés 

ezirányú terveit. 

Szintén vonzó, emellett hasznos is lehet témaheteket meghirdetni. Akár több munkaközösséget is 

érintő témát dolgoznának fel a diákok. Felmerültek már ötletek, melyek kidolgozása sok előzetes és jól 

koordinált munkát igényel, de összekovácsolja a benne dolgozó tanárokat is, nem csak a diákokat.  

Nagyon szükséges a módszertani megújulásunk. Mindenki érzi, hogy nem csak az IT-eszközök 

használatában, de az óravezetési gyakorlatunkban is javulhatnánk. A már lezajlott és várható 

minősítések is ezt segítik, de az is elegendő lenne, ha tudnánk egymás óráin való hospitálásból is 

tanulni. Többünkben megvan az igény, reméljük, a lelkesedés megmarad. 

Szintén csak terv, de egyre többünk igénye, hogy a munkaközösség több szabadidőt töltsön együtt. Bár 

idén is volt kötetlen ’értekezletünk’, és az iskola közös rendezvényein is részt veszünk, a nagy 

épületben ritkán tudunk találkozni, és az elkerülhetetlen súrlódásokat, félreértéseket legjobban 

beszélgetések során lehet megszüntetni.  

 

 

Budapest, 2017. június 26. 

 

 Kámán Ildikó 

 munkaközösség-vezető 
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Angol Munkaközösségi programok 2016-17 
 

Száz-kétszáz fős felmérők, tesztelések: 

Szintfelmérők a 9. évfolyamon  

Őszi érettségi írásbeli-szóbeli 

9. kny évfolyam félévi vizsgái  

9. knyévfolyam évvégi vizsgái 

Próbaérettségik 

A középszintű angol érettségi tételek átdolgozása 

Májusi – júniusi érettségik emelt-és középszinten 

Két Origó próbatesztelés (néhány szóbeli is) 

KétLanguageCert próbavizsga (írásbeli-szóbeli) 

Rengeteg sikeres nyelvvizsga a legkülönbözőbb nyelvvizsgaközpontoknál, de főleg LanguageCert és 

BME 

Emelt szintű érettségik, végzősök nyelvvizsgái: kiemelkedően jó eredmények. 

 

Egyéb teendők:  

Két leendő angol szakos tanár végezte itt a gyakorlótanítást a Károli Gáspár Református Egyetemről 

A központi írásbeli felvételin felügyelet és javítás (magyaros kollégáknak megsegítése) 

Szóbeli felvételin beszélgetős és magyaros kérdező feladatok ellátása 

Osztályozó vizsgák 

 

 

 

Versenyek: 

Általános iskolák angol nyelvi versenye 

Itt nálunk (szervezők: Hegyi Szilvi, Jermendi Andi): 19 csapat jött 11 iskolából. A fődíjat a 

LanguageCert nyelvvizsgaközpont biztosította (20.000 Ft/fő vizsgautalvány a győztes csapatoknak, de 

támogattak még: OUP, Kétnyelvű Iskoláért Egyesület) 

 

A fővárosi két tannyelvű középiskolák angol nyelvi versenye 

A 12. D (Pozsár Mariék) I. helyezést ért el a 2. korcsoportban (Bolya Ádám, Nagy Péter és Sriffert 

Ferenc csapattagok részvételével, de a Lindbergh-prezentáció elkészítése osztályszintű összefogással 

valósult meg). Elért pontszámuk: 103, (a 2. helyezett Petrik csapatáé 92). 
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OKTV: 

Bolya Ádám és Nagy Péter (12. D) 90% fölötti teljesítménnyel bejutott az angol nyelvi OKTV 2. 

fordulójába, ahová 92 versenyzőt hívtak be. Innen a 3. fordulóba 35 versenyző jutott tovább.  Bolya 

Ádám 96 ponttal a 83. helyen végzett, Nagy Péter 104 ponttal a 66. helyet szerezte meg.  

 

10. alkalommal rendeztünk angol nyelvi műfordítóversenyt április 6-án.  

A szervezők, lebonyolítók, minősítők ABC-sorrendben: Czapkó Krisztina, Galambos-Nagy Krisztina, 

Pozsár Mária, Varga Ilona. Ezen a 12. D-seken kívül 9., 10. és 11. évfolyamosok vettek részt.1. hely: 

Balog Bence 11. C(Molnár Eszter), 2. hely: Gyovai Dániel 9. Ckny (Karácsony Éva), 3. hely Schmidt 

György 11. C (Molnár Eszter) 

 

 

Angol nyelvű szavalóverseny, helyi forduló:  

1. hely: Mész Bence 9. B (felkészítő tanár: Czapkó Krisztina) 

2-3. hely: OlsonMatei 10. C (felkészítő tanár: Fekete Katalin) és  

                 Schmidt György 11. C (felkészítő tanár: Molnár Eszter) 

4.    hely Szabari Barnabás 9. D (felkészítő tanár: Varga Ilona) 

5.    hely: Kázmér Dominik 9. D (felkészítő tanár: Varga Ilona) 

 

 

 

Angol nyelvű szavalóverseny kerületi forduló  eredménye: 

I. Cseh Márton - Babits Mihály Gimnázium 

II: Szabari Barnabás 9. D - BMSZC UMSZKI (Varga I.) 

III: Kováts Viktor Balázs - BGSzC Katona József Szakgimnáziuma,  

IV: Mész Bence 9. B és OlsonSpencer Matei 10. C (F.K.) - BMSZC UMSZKI 

V.Baldóczi Alex – BGSZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

VI. Kocsor Vivien - Újpesti Károlyi  István  Ált. Isk. és Gimnázium 

Read, Write and Perform (Berzeviczy Szgimn-ban):  

9. Ckny csapata (1. kategória): 3. hely 21 csapatból (Karácsony Éva),  

10. C  csapata (2. kategória) 11. hely, 13. csapatból (FK) 

 

https://www.facebook.com/bgszckatona/?ref=page_internal
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEViq3q.dYyy8ASfoPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1491606584/RO=10/RU=http%3a%2f%2fkig.hu%2f/RK=0/RS=FVOHNPSuvsF9exTidbdIZIrEYpE-
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CreativeWriting(helyi verseny): 

Hat pályázatot kaptunk, mindegyik igen magas színvonalú volt, nagyon nehéz volt dönteni(zsűri: 

Karácsony Éva, fehér Ági, Seyfried Kati, Fekete Kati).  

I. SágiMárton 9.C (JA) 

II. GyovaiDániel 9.C/kny (KÉ) 

III. TóthBalázs 9.B (CzK) 

IV. TasiBence 9. C (JA) 

V-VI. hely: Rassay Máté 9. B (CzK) és Mezei Botond 9. D (VI) 

Egyéb programok:  

 Emelt szintű szóbeli érettségi bemutató tanulóknak és kollégáknak 

 Középszintű szóbeli érettségi bemutató tanulóknak és kollégáknak 

 Korrepetálások 

 Nyelvvizsgafelkészítőfoglalkozások 

 LanguageCerttovábbképzéskollégáknak 

 Tanítottunk, éshelyettesítettünk is.  

Dióhéjban ennyi. 

Budapest, 2017. június 25. 

Fekete Katalin 
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Német nyelvi munkaközösség 

2016/2017. tanév értékelése 

 

 

 

 
Az idei tanévet is a 9. évfolyam számára meghirdetett immáron hagyománnyá vált- nyelvi 

táborral kezdtük, amihez a felsőbb évfolyam tanulói is csatlakoztak, elsősorban felzárkóztatás céljából. 

Örvendetes volt számunkra, hogy megnövekedett a német nyelvet tanulni vágyók száma, a 9. F/KNY 

osztály nagy létszámban (22 fő) jelentkezett a nyelvi táborba, a 9. F osztályból 18 fő vett részt 

immáron második alkalommal a tábor programjában, míg a 10. F osztályból 8 tanuló bővíthette 

ismereteit és nyelvtudását az idei tanév elején. Így az idén 4 csoportban 4 kollega (Batóné Sch. Ágnes 

/10.F, Zachar Judit, Tavasziné F. Ildikó/9. F/KNY, és Soósné Varga Lia 9. F) oktathatta játékos 

formában már a tanév elején a diákokat német nyelven. A tanulói véleményekből kiderült, hogy 

diákjaink hasznosnak és kellemesnek találták a tábort, és élményekben gazdagon tértek haza. 

Bizakodunk abban, hogy a következő tanévet is a nyelvi táborral kezdhetjük, tekintettel a nyelvi tábor 

iránti nagy érdeklődésre. 

A 9. évfolyamon, a 9. F/KNY két tanítási nyelvű osztályban az első héten a tanóra keretein 

belül szintfelmérés történt a csoportbontás elérése érdekében. A bemeneti mérő teszt eredményei 

alapján a két tanítási nyelvű osztályban 2 csoport (kezdő,haladó), kialakítása megtörtént. 

Az ősz folyamán a két tanítási nyelvű osztályokban tanító kollegák (egyben osztályfőnökök is) 

megkezdték a külföldi tanulmányi utak szervezését és a lebonyolítással kapcsolatos foglalásokat.  

Októberben gyárlátogatást szerveztünk (Soósné Varga Lia) iskolánk tanulói számára, melynek 

keretein belül Kecskemétre látogatott el iskolánk 46 tanulója és érdekes információkkal és 

tapasztalatokkal gazdagodtak diákjaink a MERCEDES gyárban tett látogatásunk során.  

Novemberben egy nagyszabású rendezvényt szerveztünk az általános iskolák 7-8. osztályos 

tanulói számára, azaz „Kisjelenet író-és előadó versenyt” bonyolítottunk le, amelyre az idei tanévben 

budapesti iskolák csapatai érkeztek. A verseny díjazására az iskolai támogatáson felül a GOETHE 

Intézet által elnyert értékes nyereményeket vehettek át a csapatok az izgalmas és színvonalas 

kisjelenetek megírásáért és előadásáért. A jövő tanévben is szeretnénk meghirdetni német nyelvi 

versenyünket, de egy kicsit más formában. A tapasztalataink azt igazolják, hogy az eddigi versenyekre 

elsősorban a német nyelvet emelt szinten oktató általános iskolák jelentkeznek (egy-két csapat 

kivételével) Célunk az lenne, hogy minél több iskola képviseltetné magát az általunk meghirdetett 

versenyen, amely által a „kisiskolások” közelebbről megismerhetik iskolánkat, betekintést nyerhetnek 

az iskolai életbe, bízva, hogy a következő tanévben iskolánk tanulói között viszont láthatjuk őket. 
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November végén szerveztük meg az OKTV első írásbeli fordulóját, amelyre az idén két tanuló 

nevezett be, sajnos a következő fordulóra nem hívták meg őket. 

December első hetében megszerveztük (Soósné Varga Lia) a hagyománnyá vált adventi 

kirándulásunkat Bécsbe, amire a nagy érdeklődésre való tekintettel minden évben túljelentkezés van. 

Az idén két busszal, több mint 100 fő utazott el Bécsbe. Úgy gondoljuk, hogy ezt a programot a 

tanulói érdeklődésre való tekintettel jövőre is megszervezzük. 

 Decemberben osztályszinten megkezdtük a tanulók felkészítését a hagyományos német nyelvű 

vers-és prózamondó versenyünkre, amelynek osztályonkénti,és iskolai fordulóját januárban, 

rendeztükmeg. Az iskolai versenyen nyújtott teljesítményük alapján a továbbjutott tanulók a kerületi 

versenyen (Német Kisebbségi Önkormányzat) 2017.01.31-én képviselték iskolánkat, ahol dicséretes 

eredményt értek el.(9-10.évf. Jurkech Gábor 9. F 1. hely, Hlavács Levente 9.F/KNY 3.hely / 11-

12.évf. Takács Bence 1. hely, Perjés Krisztián.3. hely) 

 Márciusban bonyolítottuk le az ORIGO próba nyelvvizsgát iskolánk német nyelvet tanuló 

diákjai részére. A próbanyelvvizsgán a 9. F/KNY és a 9. F osztály tanulói B 1 szinten vettek részt.Az 

írásbeli eredményekről április végén kaptunk tájékoztatást. Az eredmények alapján megállapíthatjuk, 

hogy több tanuló viszonylag könnyen vette az akadályokat. Szóbeli vizsgán 3-3 tanuló vett részt B1 

(9.F) illetve B2 (12.F) szinten sikeresen. Az idei tanévben nagyobb hangsúlyt fektettünk a 

nyelvvizsgára való felkészítésre, illetve a tanulók nyelvvizsgára való jelentkezésének támogatására. 

Így év végére több tanuló sikeresen tette le a nyelvvizsgát német nyelvből. 

 A tanulók felzárkóztatása és tanulmányi előrehaladása jegyében a tanév 

sorántehetséggondozást és korrepetálási lehetőséget biztosítottunk minden évfolyamon a diákjaink 

számára. Elsősorban a 9. F/KNY osztály tanulói éltek a lehetőséggel, és vettek részt rendszeresen a 

korrepetálásokon, (Zachár Judit), hiszen a nyelvi előkészítő osztályban már a pár napos hiányzást is 

önállóan nehéz bepótolni, így a tanulók többsége élt ezzel a lehetőséggel,   

 Márciusban próba érettségi vizsgán vett részt a 12. F osztály német nyelvből. Az eredmények 

biztatóak lettek. Az érettségi vizsga eredménye tükrében az idei évben az osztály 90%-a teljesítette az 

elvárt követelményeket: 19 tanuló sikeresen vizsgázott emelt szinten, 1 tanuló B2 nyelvvizsgával 

rendelkezik. 

A májusi írásbeli érettségi vizsgák időszakában a 9. F osztály (Soósné Varga Lia) Ausztriába 

(Salzbug), a tanév utolsó hetében pedig a 9. F/KNY osztály (Zachár Judit) Ausztriaba (Karintia) 

szervezte a tanulmányi kirándulást, így anyanyelvi környezetben fejleszthették tanulóink 

nyelvtudásukat, bővíthették a célnyelvi országról szerzett ismereteiket és nem utolsó sorban - a 

gyárlátogatások folyamán (StiglBrauerei/ Wasserkraftwerk) – szakmai tapasztalataikat. Sajnos a másik 
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két két tanítási nyelvű osztályban (10. ill. 11. F) az idén nem szerveztek külföldre tanulmányi 

kirándulást, mivel a szülők többsége nem tudta vállalni a költségeket. 

A tanév végén a két tanítási nyelvű osztályokban az év végi vizsgákat bonyolítottuk le német 

nyelvből, illetve matematika/történelem német nyelven és célnyelvi civilizáció tantárgyakból. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a tanulók többsége sikeresen letette a vizsgát/vizsgákat, de minden 

osztályban sajnos volt több olyan tanuló is, aki valamelyik vizsgatárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott. 

Az eredmények a következők: 

 

osztály  Német írásbeli  szóbeli  Matematika Civilizáció Történelem 

   %  osztályzat osztályzat osztályzat osztályzat 

 

9F/KNY  58% 

9.F   70%  2,96  2,94    

10.F   68%  2,9    ??? 

11.F   67%  3,3      2,8   

             

 

 

Budapest, 2017. június 21. 

 

 

 

 

Soósné Varga Lia 
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Gépész elméleti munkaközösség munkájának évi értékelése 2016/17.  tanévre 
 

 

Oktató nevelői munka 

Az idén bevezetésre kerülő szakgimnáziumi képzés új feladatok elé állított minket. A tanterv 

alapján új tanmeneteket készítettünk és átdolgoztuk a tananyagainkat. Óraadó kollégák segítségével 

tudtuk lefedni az óratervi óráinkat. Izgalommal vártuk az idéntől kötelező szakmai érettségi 

lebonyolítását, erre kijelölt tanórákon három kolléga készítette fel a diákjainkat. 

Felnőtt tanfolyamon nappali munkarendben oktattunk gépi forgácsoló képzésben, akik a júniusi 

szakmai vizsgát egy résztvevő kivételével sikeresen teljesítették. 

Esti képzésben Gépgyártástechnológiai technikus és Gépi forgácsoló képzésekben oktattunk, 

végzős felnőtt tanulóink eredményesen vizsgáztak. 

 

Tanórán kívüli oktató munka 

 A szakképző évfolyamokban, valamint a 12. évfolyamon októbertől kedden és csütörtökön verseny 

felkészítést tartottunk, február végétől pedig az Óbudai Egyetem meghirdetett versenyére volt 

felkészítés. Szerdánként a 11. és a 12. évfolyamnak korrepetálást tartottunk. 

Korrepetálás: 

 Mechanika tantárgyból 11. E- F- G osztályokból 7 fő vett részt, a 12. E-F-G osztályokból 

változó létszámmal 3-4 fő igényelt korrepetálást, ezeket általában dolgozatírás előtt kérték. 

 Gépészeti tantárgyakból a gimnáziumból jött diákok közül az 1/13. G osztályból 4 fő igényelte 

a felzárkóztatást 

Tanulmányi versenyek  

 

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar online versenyén 

indult iskolánk csapata, akik a 3. helyezést érték el 

     Résztvevők:  Kolozs Péter 12. E. 

                         Paszinger Tamás 12. E. 



69 

 

                         Joó Ádám 12. F. 

                         Becz Dániel ELT 2/14. D. 

 

ÁSZÉV (ágazati szakmai érettségi versenyen iskolánk tanulói a középmezőnyben végeztek 

      Résztvevők:  Kolozs Péter 12. E. 

                          Paszinger Tamás 12. E. 

                          Hegedűs Richárd 

                          Joó Ádám 12. F. 

                          Dóra Balázs Bence 12. F. 

                          Markó Ádám 12. F. 

                          Szabó Gábor Péter 12. F. 

 

Budapesti Műszaki Diákkonferencián az Informatika és Technika szekcióban a 2. helyezést érték el 

diákjaink. 

Résztvevők:  Verebes Nimród 2/14.E 

   Horváth Miklós Ádám 2/14.E 

 

Központi felmérők 

 

2/14. évfolyam osztályaiban, egységes és a szakmai írásbeli színvonalához hasonló tartalommal 

évfolyamfelmérőt írtak. 

Az szakmacsoportos alapképzésben résztvevő tanulók helyi tantervnek megfelelően a központi 

felmérőket félévkor és év végén az alábbi tantárgyakból írták: 

 

9.F, G Műszaki ábrázolás, Gépészeti anyagok    

10. F,G Anyagismeret , Anyagvizsgálat, Géprajz ismeretek      

11.E,F,G Műszaki mechanika, Műszaki rajz, Gépi forgácsolás       

12.E,F,G Gépészeti szerelés, Gépelemek,hajtások, Gépi forgácsolás           

 

 

 

 



70 

 

 

Évfolyamdolgozatokon elért tanulmányi átlagok tantárgyi bontásban/ alapképzés 

 

Tantárgy Első félév Év vége 

Bodó  Gépészeti anyagok 

 

9.F 2,35 2,86 

 

9.G 1,96 2,53 

Felvári Műszaki ábrázolás 

 

9.F NA 3,08 

 

9.G NA 2,28 

Bodó Anyagismeret 

 

10.E     

 

10.F 2,32 2,53 

 

10.G 2,37 3 

Felvári Géprajzi ismeretek 

 

10.F NA 3,78 

 

10.G NA 2,5 

Borsos Anyagvizsgálat 

 

10.F 3,62 3,46 

 

10.G 2,78 3,11 

Borsos Műszaki mechanika 

 

11.E 3,83 2,12 

 

11.F 3 3,05 

 

11.G 3,21 3,07 

Szabó G. Gépi forgácsolás 

 

11.E 2,50 NA 

 

11.F 2,20 NA 

 

11.G 2,11 NA 

Felvári Műszaki ábrázolás 

 

11.E NA 2,26 

 

11.F NA 2,11 

 

11.G NA 2,26 
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Borsos Gépelemek,hajtások 

 

12.E 2,6 2,29 

 

12.F 4 2,63 

 

12.G 1,66 2,24 

Bodó Gépészeti szerelés 

 

12.E 2,95 2,6 

 

12.F 3,23 2,29 

 

12.G 2,21 2,15 

Regőczi Gépi forgácsolás 

 

12.E NA NA 

 

12.F NA NA 

 

12.G NA NA 

 

Gyárlátogatások 

Az idei tanévben a szakképzős tanulókat a korábbi évekhez hasonlóan a váci Zollner gyárába vettek 

részt szakmai kiránduláson. Sajnos a SUZUKI esztergomi gyára a tavaszi időszakban nem tudott 

fogadni minket. 

 

Tapasztalatok a Gépészeti ismeretek érettségiről 

 

A szakmai érettségi írásbeli feladatainak megoldása nem az elvárt mértékben történt.  

A tanulók többsége nem érte el az elérhető pontszám 50 %-át. A 12. F. osztályban két tanuló 

pontszáma maradt 25 pont alatt, a 12. G. osztályban 7 fő nem érte el az elégséges határt. A 12. G. 

osztályban 2 fő teljesített 40 pont felett, ebből 1 tanuló ért el a szóbeli vizsgával 4-es érettségi 

eredményt. A 12. F. osztályban 4 fő ért el 40 pontot, vagy e feletti pontszámot, ezek a tanulók a szóbeli 

vizsgával együtt 4-es érettségi eredményt értek el.  

Meglepetésként hatott, hogy a számolási feladatokat nem tudták megoldani, néhányan 

elkezdték a feladatok megoldását, de a többség sajnos el sem kezdte. Az írásbeli feladatok 

megoldhatóak voltak, de a feladatokhoz tartozó kérdések mennyisége blokkolta a tanulókat, számukra 

szokatlan mennyiségű kérdés volt. A minta érettségi feladatsort későn ismerték meg, nem hitték el, 

hogy az éles vizsgán nem tudják megoldani a feladatokat. A szerkesztést igénylő feladatot minden 
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tanuló elkezdte megoldani, ez annak az eredménye lehet, hogy a fakultációs órákon sokat gyakoroltuk 

a hasonló feladatok megoldását. 

A forgácsolási feladatot sajnos csak néhány tanuló kezdte el megoldani, de ők sem tudták befejezni. Ez 

annak a következménye, hogy az előző években tanult szakmai tantárgyak tanulásakor még nem 

tudatosult bennük az érettségire készülés gondolata. Így csak a 12. évfolyamon januárban tudatosult 

bennük a nagymennyiségű tananyagtartalom, amikor meglátták a minta írásbeli feladatokat. 

Az írásbeli vizsga feladatainak megoldása során is nyomon követhető a bizonytalanság. A 

bizonytalanság még azoknál a tananyag tartalmú kérdéseknél is érzékelhető, amelyeket a 12. 

évfolyamon tanultak.  

Összességében megállapítható, hogy a jó képességű tanulók is csak megközelíteni tudták az elérhető 

pontszám 50 %-át. Valószinüleg sokkolta a tanulókat a nagy tananyagmennyiség. Nem volt meg az a 

biztonságérzetük, hogy használhatnak függvénytáblázatot, vagy műszaki táblázatot ez számukra 

hátrányt jelentett.  

A szóbeli vizsgára a tanulók többsége igyekezett felkészülni. Hallottunk nagyon szép 

összefüggő feleleteket is, de a többségnek gondot okozott az összefüggő folyamatos beszéd. 

Kérdésekkel rá lehetett vezetni a többséget a helyes válaszra, de volt néhány tanuló, aki kimondta 

egyértelműen, hogy „nem tudom, nem hallottam róla”. Ezek a tanulók nem vették a fáradságot, hogy 

legalább az érettségire felkészüljenek. A szóbeli tételeket már mindenki megkapta január elején, lett 

volna lehetőségük legalább a szóbeli tételekből felkészülni. 

A szóbeli feleletek során is látszott, hogy a korábbi években tanult tananyagoknál jelentős 

hiányosságok vannak. A 9. vagy 10. osztályban tanult szakmai tantárgyak tanulásakor a többség csak 

letudta a tantárgyat, „majd érettségi előtt megtanulom”, hozzáállással nem tudta bepótolni 

hiányosságokat, a nagy tananyag mennyiség blokkolta a tanulókat. Rájöttek, hogy a többi tantárgy 

mellett ez már túl sok nekik.  

        Borsos István 
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Tantárgy Első félév Év vége
Műszaki dokumentáció
9.F 2,68 2,31

9.G 2,78 1,73

Géprajzi ismeretek
10.E 2,63 3,00

10.F 3,64 2,67

10.G 3,48 2,18

Képlékeny alakítás
13.F 2,61 2,78

13.E 2,79 2,85

Gépészeti kötések
13.F 1,96 2,64

13.E 1,50 3,24

Gépészeti alapismeretek
11.F 3,23 3,70

11.E 2,73 2,38

11.G 2,18 2,75

Anyagvizsgálat
10.E 2,96 2,92

10.F 3,67 3,14

10.G 2,96 3,12

Anyagismeret
10.E 3,84 3,58

10.F 3,67 3,10

10.G 2,67 3,15

Villamosgépek
2/14.B 2,65

2/14.E 2,77

2/14.F 1,88

Forgácsolási alapismeretek
2/14.B 2,33

2/14.E 2,59

2/14.F 1,62

CNC technika
2/14.B 2,61

2/14.E 4,23

2/14.F 3,00

Gyártástervezés
2/14.B 1,56

2/14.E 2,73

2/14.F 1,41

Szakképzés
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1. 2/14. évfolyam év végi átlaga és a szakmai vizsga eredmények (csak elmélet) 

 

 

 

Év végi átlag 

(gyakorlat nélkül)

Szakmai vizsga eredmény 

(gyakorlat nélkül)

2/14.B 3,46 3,18

2/14.E 3,52 3,62

2/14.F 2,91 2,36

2/14.G esti 3,34 3,46  
 

 

 

2. Év végi évfolyamdolgozatok részletes eredményei 
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A Gépész gyakorlati munkaközösség értékelése 2016/2017 tanévről 

 
 

A gépész munkaközösség egész évben lelkesen, szabad idejüket sem kímélve teljesítette az elvárásokat 

az oktatásban, és az iskola életében is kiemelkedett munkájával. 

A munkaközösség a nappali képzésben maradéktalanul végezte munkáját. Nagy segítségre voltak 

óraadóink, akikből ki kell emelni Gólya Györgymunkáját, aki kiemelkedő szakmai és nevelő munkát 

végzet, munkájára a következő évben is feltétlen számítunk. A munkaközösségben három nyugdíjas 

óraadó (Andorfer János, Ländler József, id. Steff István) is tagja, akik elképesztő magas 

színvonalon végzik munkájukat, és a jövőben is nagy szükségünk van rájuk, mert elvégezhetetlen 

Nélkülük a nappali-esti oktatás az iskolában. 

A munkaközösség az év elején leadta tanmeneteit figyelembe véve a meg-megújuló kerettantervek 

alapján, a legújabb kerettanterv szerinti osztályaink 9.G és 9.F. ahol a megnövekedett óraszám és a 

kerettanterv részben jó irányú megváltozása miatt kíváncsian  várjuk a végkimenetelt a jövőben. 

Az esti oktatásnál is sikerült minőségi munkát végezni egész éven figyelve a kerettanterv szerinti 

oktatásra. 

Lehotczky Tibor kollégánk idén is lelkesen tartotta forgácsoló szakkörét, ami nagy érdeklődésnek 

örvend minden évben. 

 

A munkaközösségre a megszokott oktatói munkán felül sok plusz munka is hárult az év során. Az 

iskola területén előforduló karbantartási munkákban folyamatosan részt vesz a gépész munkaközösség, 

nincs olyan nap, amikor valamelyik munkatárson ne segítenénk. A Kozma faipari, a Bánki Donát 

szakközépiskola és a Centrum kéréseit is folyamatosan teljesítjük. 

 

Az iskolánk rendezte a Gépgyártástechnológiai technikus országos verseny elődöntőjét és döntőjét, ez 

hatalmas plusz munka volt a munkaközösségnek, de ezt is maradéktalanuk teljesítette, amiben nagy 

szerepük volt az itt tanuló diákoknak, akik az előkészítésben és lebonyolításban is nagyon nagy 

szerepet vállaltak Nélkülük nem is lehetett volna ilyen sikeres zökkenőmentes a lebonyolítás. 

Az iskolában bármiféle rendezvényen ilyen vagy olyan formában mindig tevékenyen részt vesz a 

munkaközösség. 
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Az idén is megrendezett szakmák éjszakáján is vezető szerepet vállaltunk ahol több tanárunk és 

diákunk segített a CNC gépek kezelésénél, 3ds nyomtatás, kovácsműhely, alapképző műhely és 

hagyományos forgácsoló műhely izgalmas bemutatásánál és a gyakorlati tevékenységeinél. 

 

Két diákunk bejutott az országos programozási versenyre ahol több mint 900 dákból 15. Mogyorósi 

Gyula 2/14.G és 13. Vámos Milán 2/14.G eredményt érték el. 

Az év végi gyakorlati vizsgákat lebonyolítottuk 4 végzős osztálynál, ahol két osztály komplex vizsgát 

tett, ami sokkal nagyobb terhet-előkészületet ró az oktatókra, mint korábban, de hozzá tenném sokkal 

izgalmasabb egy működő szerkezetet gyártani a diákokkal a második félévben és a vizsga során. A 

másik két osztálynál az idén kifutó modulos vizsgát tettek a diákok. 

 

A munkaközösségben Zabari Tibor gyakornokként fantasztikus és kiemelkedő munkát végzet, és 

remekül beilleszkedett az egész iskola életébe, reméljük, minél előbb teljes óraszámmal terhelhetjük őt 

a jövőre esedékes minősítése után. 

Steff István munkáját is ki kell, emeljem a munkaközösségben hatalmas munkabírásával, ami főként a 

munkaidő utáni feladatok elvégzésénél lehet észrevenni, de jelezném, hogy István túlságosan is túl van 

terhelve, ezen a jövőben változtatni kell, mert ez így nem egészséges. 

A munkaközösség az év vége során megvitatott és összegezte az év közben felmerülő kérdéseket, amit 

a jövőben orvosolni próbálunk. Az információáramláson biztosan változtatnunk kell a vezetőség, 

tanárok és diákok között. 

 

Összeségében egy nagyon nehéz és fárasztó eredményes évet zártunk, ami semmi jóval, 

könnyedséggel nem kecsegtet a jövőre nézve, de ennek ellenére a munkaközösségünk minden évben 

újult erővel megpróbál az eddig évekhez is hasonlóan minden feladatot, elvárást teljesíteni. 

 

Üdvözlettel: 

Mikulesz Ferenc  

(Gépész gyakorlat munkaközösség vezető) 
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Éves beszámoló 

Közismereti informatika munkaközösség 

 

Személyi feltételek 

Az előző tanév végi szervezőmunka eredményeként főállásban folytatja a munkát Aranyos Ildikó, 

óraadói státuszban segíti a munkaközösséget Kluka Norbert, Soós Veronika, Kriston Aranka. Tanév 

végére kiderült, Szegedi Csilla anyai örömök miatt és Kluka Norbert nem folytatja az oktató-nevelő 

munkát. Aktuális állapot szerint két új kolléga fogja az új tanévben a feladatainkat megvalósítani. 

Gondot jelent a tantárgyfelosztás készítésében a hálózati ismeretek elméleti részének oktatásailletve a 

foglalkoztatás tantárgyak szaktanárral történő megvalósítása. 

Az elmúlt évek egyre intenzívebben szorgalmazták a gyakorlati informatika munkaközösséggel 

történő szorosabb kapcsolatot, a közös munkavégzést. Ez a tanév bebizonyította az állítást, az új 

ágazati érettségi miatt folyamatos volt a kommunikáció az érintettek és a mk.vez. között. A 

pedagógusnapi munkaközösségi értekezleten (közös szervezésben az elméleti elektronika-informatika 

munkaközösséggel) megfogalmazásra került: szükséges egy informatika munkaközösség. Az év végi 

tantárgyfelosztás ennek szellemében született, nem kis zavart okozva. A tervezési hibákért elnézést 

kérek, az osztályok és a vizsgák szempontjából viszont nem érzem kudarcnak a kísérletet! 

 

Körülmények 

Eszköz ellátottság tekintetében az előző tanévhez képest javulás tapasztalható. Idén nem jelentett 

gondot a tonercsere, nem jellemezte hosszú átfutási idő a kivetítők izzócseréjét. Már csak két terem 

rendelkezik Windows 7-es operációs rendszerrel, a többi terem 8.1 verzióval rendelkezik. Korszerű 

gépeket kapott a 33. terem. Gondot a „tanári gépek” állapota, funkciója jelent kettő kivétellel az összes 

teremben. Ezek a gépek a tantermi szerverek, operációs rendszerük, ebből adódóan a rajta futtatható 

szoftverek teljesen mások, mint a tanulói gépeken, ugyanakkor a szemléltetés-bemutatás során a 

tanárok ezeket a gépeket használják. A munkaközösség nevében kérem, minden teremben legyen a 

tanulói gépekkel azonos paraméterű, szemléltetésre-bemutatásra alkalmas számítógép, így a tantermi 

szerverek visszakaphatják eredeti funkciójukat! 

Az IHT próbavizsga szervezésekor derült ki, a 16-17. teremhez tartozó nyomtató 

működésképtelen, miközben ez az eszköz az intézményi ECDL vizsgaközpont tevékenységének fontos 

kelléke. Az érintett a problémát többször jelezte, szerencsére a vizsga lebonyolításakor nem kellett a 

nyomtató. Mindkét indok miatt kérem a működőképes állapot visszaállítását! 

A tavaly még „versenyeztetett”e-learning-esoktatási keretrendszer bevezetésre került, de sajnos 

nagyon kevés kolléga él a szoftver által nyújtott lehetőséggel. Az alkalmazás jelentős hátrányaként 
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felróható a dupla adminisztráció, azaz a megjelenő értékelés jelentős pluszmunka árán kerülhet az e-

naplóba. 

 

Oktatómunka 

A beszámoló írásakor is zajlik szakmai munkánkat is minősítő, ugyanakkor újdonságként 

megjelenő szakmai érettségi. A körülmények ismertek, (novemberben jelent meg az egyetlen minta 

feladatsor, … ) Az első évet még kettő követi hasonló rendszerben, ennek megfelelően a tapasztalatok 

átadása, megosztása a következő tanév egyik fontos feladata. Ebben nagy segítséget jelent, hogy az 

egyik kolléga a következő tanévben is érettségiztet. Az eredmények feldolgozása még jelenleg is 

zajlik, egy tanuló bukott a szakmai tárgyából sikertelen szóbeli felelete miatt. Egy osztály eredménye 

alapján szembetűnő, hogy a szakmai tárgy vizsgajegye nagymértékben korrelál a többi tárgy 

eredményeihez. 

Közismereti informatikából, a 45 jelentkező közül huszonketten a 11. d.osztály tanulói, előre 

hozott vizsgát tettek. Az előrehozott közismereti informatikából vizsgázók teljesítményét, szóbeli 

feleletének minőségét összehasonlítva a csak szakmai vizsgát tevők eredményeivel, szembetűnő a 

különbség! Javaslatként felmerült, hogy a 11. évfolyam tanulói tegyenek előrehozott érettségi vizsgát 

közismereti informatikából vagy az év végén, vagy a 12. év őszi időszakában.  

Előnye: 

 a szóbeli tételek között hasonlóság tapasztalható,  

 a korábbi felkészülés eredménye a következő vizsgán felhasználható, 

 a szóbeli vizsga felelete minőségileg javul,  

 egy sikeres, azaz jeles informatika vizsgaeredmény a továbbtanulásnál jobban figyelembe 

vehető, mint a szakmai vizsgatárgy eredménye, 

 a felsőfokú intézmények inkább a közismereti informatikát kérik, mintsem a szakmait 

További alternatívát jelent a 11. év végi középszint után a 12. év elején az emelt szintű vizsgázás. 

A jelenlegi végzős évfolyamon többen valósították meg ezt az utat, eredményük önmagáért beszél! 

A folyamatos évközi munkát jellemezte az egyre nagyobb fokú kommunikáció az azonos 

osztályban tanítók között. Óralátogatás -tervezetten- AranyosIldikó hálózati ismeretek, Soós Veronika 

informatika és Kluka Norbert hálózati ismeretek tantárgyból történt. Minden esetben részt vett Juhász 

Róbert igazgatóhelyettes. A párban történő óralátogatás egyik eredménye a különböző nézőpontú 

értékelés – elemzés. Nagy odafigyelést igényel a látottak megfelelő kommunikációja. A következő 

tanév feladata leszaz új kollégák óralátogatása. 
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Pozitívum a munkaközösségnél, hogy az idén először nem kellett figyelmeztetni senkit a 

megfelelő számú jegyre, az e-napló folyamatos vezetésére, a jegylezárásokra annál inkább. 

Nincs információ a közismereti, illetve szakmai tantárgyak bukásairól, azokat a tanulókat nem 

számítva, akik egyébként is évfolyamismétlésre utasítottak. A végzős évfolyam szakmai tárgyból egy 

bukást produkált, a szakképzésnél, az IHT egy, az IR két fővel kevesebben kezdhette meg szakmai 

vizsgáját. 

 

További sikerek, eredmények 

Időrendi sorrendben: 

 Nemzetközi internetes informatikai verseny –e-hód-ismét a teljes intézményt bevonva, az 

eredménye a féléves beszámolóban szerepelt.Meglepő, hogy gépész osztályból érték el a 

kimagasló eredményt. 

 Infósok viadala internetes versenyen a nevezett 6 csapat közül egy juthatott volna a 

döntőbe, de érthetetlen okok miatt ez nem valósult meg. Kérdéses, hogy ezen a versenyen 

a továbbiakban részt szeretnénk-e venni? 

A következő eredmények egy páros-triumvirátushoz köthetők: 

 alkalmazói és programozói OKTV 

 FPI alkalmazói verseny 

Habóczki Károly, Orosz Bence és Holicza Barna a névsor, a metódus pedig tavalyról ismert, 

akármelyik verseny, a továbbjutás illetve helyezés mindig egy-két ponton múlt. FPI döntő, OKTV 

döntő fordulója. 

 Újdonságként jelent meg az ágazati szakmai érettségi verseny, ahol a nevezett 8 tanuló 

közül Badinszky Dániel jutott az országos döntőbe, és 50 felvételi ponttal gazdagodva tért 

haza. A verseny feladatai, lebonyolítása alapján a következő évi részvétel indokolt, a 

verseny során szerzett tapasztalatok viszont nem nyújtottak információt se a további 

felkészítéshez, se a sikeres részvételhez.  

 Informatikából évek óta rendelkezünk egy-két olyan tanulóval, akik képviselhetik az 

intézményt a Szakma Sztár versenyen. Idén is iskolánk rendezte meg az írásbeli utáni 

középdöntőt, munkaközösségünket a szervezésben, lebonyolításban két fő képviselte, akik 

az országos döntőben is folytatták munkájukat. (Kurucz-Karikó). Az IHT a 

kimenőrendszer miatt nem indulhatott a versenyen, az IR-ből öt tanuló szerezte meg az 

írásbeli vizsgatevékenység alóli felmentést, ezt a középdöntőben egy tanulófolytatta még 

egy újabb, gyakorlati modullal. 
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További szervezések, 

 Az iskolai diáknapon az eddigiektől eltérő programként jelent meg a programozói verseny, 

a tanulói részvétel-hozzáállás egyértelműen bizonyította az újabb lehetőség 

létjogosultságát, folytatását, munkaközösségi oldalról viszont sokkal pozitívabb 

hozzáállást várok kollegáimtól! 

 Az előző évekhez hasonlóan ismét próbaérettségit, próbavizsgát szervezett 

munkaközösségünk. A közismereti próbaérettséginnagy létszámban a 11. d osztály, 

valamint a végzős szakmai képzésben résztvevők jelentek meg, külsős vizsgázó csak egy 

fő volt. A javítás nagyrészt két kollegára hárult, a gyors visszajelzéshez a munkaközösség 

további tagjainak munkája vált szükségessé. Nagyfokú odafigyelést, folyamatos 

kapcsolattartást igényelt a szakmai próbaérettségi, ahol a feladatsorok elkészítésében 

illetve a javításban az informatika gyakorlati mk. két tagja is részt vett. 

A próba szakmai vizsga szokásosan az írásbeli érettségi kezdetekor került lebonyolításra, részint a 

kimenő rendszerű IHT, részint az újonnan megjelenő IR komplex vizsgát modellezve.  

Az utóbbinál bebizonyosodott, jó ötlet a bevezetése, mert a szakmai próbaérettségivel együtt ez 

jelentette sok tanuló számára a rá váró vizsgatevékenység összetettségének, követelményeinek, a reá 

váró feladatok megismerését. Mindkét korosztályt jellemezte az „elfáradtam, nem bírom”! 

 A tervezett és ismert alkalmakon kívül, számos újabb versenyzési lehetőség is felmerült az 

év folyamán, de a közös megbeszélések eredményeként ezeket mellőzte a munkaközösség. 

Nagyobb odafigyelést igényel a LEGO-robot programozási verseny, esetlegessége, 

lebonyolítása, kiírása miatt, viszont a tehetséggondozás eredményének, a motivációs 

lehetőségek bővítésének egyik fontos tényezője ez a megmérettetés. 

problémák 

A korábban jelzett nyomtató működésképtelenségén túl, a következő felújításra szoruló terem a 

17-es, ahol ráadásul a szakmai munkát segítené az interaktív tábla, dea jelenlegi beállítások miatt ez a 

lehetőség inkább akadállyá vált. 

Az iskolában rendelkezésre álló WIFI hálózat szintén felvet néhány megoldásra váró problémát. 

Többen jelezték a munkaközösségben, hogy nincs hozzáférésük az UMSZKINET hálózathoz, a 

tanulók tanórai mobilhasználata sem volt problémamentes a hozzáférésből adódóan. 

Az év eleji tervezett egyenlő terhelés a tanév alatt teljesen megváltozott. Egyedül a teljes 

intézményt bevonó e-hód versenyen volt ez tapasztalható, az összes további tevékenység csak néhány 

kollégára vonatkozott. Ezen a közeljövőben mindenképp szeretnék változtatni, különös tekintettel, 

hogy jövőre 2 tanár érintett csak a végzős osztályoknál! 
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Év közben problémát okozott a szakmai vizsga szervezésénél tapasztalt kommunikáció hiánya, 

illetve a nem konkretizált jogkörök, felelősségi viszonyok megléte. A következő évben erre oda kell 

figyelni. 

Megváltoztak a kapcsolati rendszerek, az eddigi elektronika-informatika elméleti munkaközösség 

a szakmai követelmények változása miatt jelentősen megváltozik az informatika hiánya miatt. Jelentős 

mértékben igényli a közös munkát a gyakorlati mk.-gel a szakmai vizsgarendszer átalakulása. 

A tehetséggondozás-versenyeztetés kapcsán eddig is többször igényelték a munkaközösség 

segítségét, ez a jövőben sem változik, a szervezést viszonyt megkönnyíti, ha kellő időben értesülünk az 

időpontokról. 

Idén is szervezési problémát jelentett a nyári gyakorlat, a következő tanévben informatikából ezzel 

még számolni kell, de nem az utolsó pillanatra hagyva a megvalósítást, az érintettek bevonását, a 

szervezés megvalósítását. 

érettségi 

Közismereti informatikából 45 jelentkező tett érettségi vizsgát. Ez a létszám fele a tavalyinak, a 

belépő szakmai informatika miatt várható volt létszámcsökkenés. Figyelemreméltó, hogy a teljes 11. d 

osztály előrehozott informatika vizsgát tett, míg a 11. c-ből három vizsgázó jelentkezett emelt szintre. 

A korábban felsorolt érvek miatt az utóbbi osztálynál nagyobb odafigyelés, ráhatás és motiváció 

szükséges! 

Kihívást jelentett a kötelező szakmai informatika érettségi. A próbavizsga már értékelésre került, a 

szerepe mindenképp indokolt. A figyelemfelkeltésen, motiváción, állapotfelmérésen túl az érettségin 

elért eredmények teljesen más képet tükröznek, azaz a próbavizsga eredménye ebben az évben nem 

jelezte a várható, érettségi vizsgán elért eredményt. A résztvevők fele rosszabb eredményt ért el az 

érettségin, a másik fele viszont jelentős javulást mutatott. Az aktuális állapotra jellemző, hogy az emelt 

szinten vizsgázók több, mint fele jogosan óvott a vizsgadolgozat megtekintésekor, de olyan még eddig 

nem fordult elő, hogy az óvás eredményeként 19 pontot kapott volna egy vizsgázó. Az őszi, de 

különösen a jövő évi májusi vizsgaidőszakban erre külön oda kell figyelni az érintett szaktanárok 

bevonásával! Egyfajta mérce, hogy emelt szinten vizsgázó diákjaink szóbeli eredménye 78,75%, 

átlaguk 3,75! A következő vizsgaidőszakban is reménykedve várok központi iránymutatást tartalmazó 

levelet. Az alábbi két grafikon az emelt szinten vizsgázók írásbeli és összesített eredményét 

tartalmazza. 
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Az alábbi táblázat a jeles eredményű tanulók eredményét mutatja: 

Kecskeméti Kristóf 88% 12 D 

Steiner Ádám 85% 12 C 

Badinszky Dániel Bence 82% 12 C 

Erdősi Bence 75% 12 C 

Csillag Bálint 61% 12 C 

 

Középszinten nem mérhető különbség a két informatikai osztály között, a vizsgázók átlaga 2,7.A 

szóbeli vizsgáztatásra jellemző, hogy a 7 db elégtelen írásbeliből csak egy bukás történt. 

 

Budapest, 2017. június 27. 

KarikóTóth Tamás 

mk. vez. 
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Elektronika-informatika szakmai elméleti munkaközösség év végi értékelés 

2017. június 
Értékelés és jövő tanévi feladatok 

Munkaközösségi értekezletek: 

2016. augusztus 29.: Az éves feladatok megbeszélése; tantárgyfelosztás utolsó módosításai; az esti 

tagozat óráinak előzetes felosztása; tanmenetek elkészítésének személyi beosztása, határidők kitűzése; 

ágazati érettségivel kapcsolatok feladatok megbeszélése. 

2016. november 15.: A tanmenetek elkészítésének csúszása miatti problémák kezelése; esti tagozatos 

tantárgyfelosztás, órarend és tanmenetek elkészítésének pontosítása. 

2017. január 31.: Az első félév tapasztalatainak megbeszélése; a látható problémák kezelésére 

intézkedési terv készítése. 

2017. június 2.: Éves értékelés; jövő évi feladatok megbeszélése. 

Új kollégák és óraadók érkeztek az idei évben: Juhász Róbert igazgatóhelyettes, Varga László 

főállású,és Farkas Katalin óraadó kolléganő. Az új kollégákkal az értekezleteken kívül is többször 

beszélgettünk, közösen oldottuk meg a felmerülő problémákat, segítettünk a helyi sajátosságok 

megismerésében. A kollégákkal való közös együttműködés a tanév során igen hatékony volt. 

A központi előírások jogszerűtlen csúszása: szakgimnáziumi kerettanterv, érettségi vizsga 

dokumentumainak késői megjelenése komoly nehézséget okozott, e helyi tantervek és a tanmenetek 

elkészítésében. A szakgimnáziumi kerettanterv tantárgyi előírásai szinte módosítás nélkül vettük át a 

tanmenetekbe. Erről menet közben kiderült, hogy nem tartható, a jövő évben korrekcióra lesz szükség. 

A sok esti és nappali osztály kiélezte a mérnöktanár hiányt, a kollégák egy részének terhelése a 

tűrőképesség határán volt, ennek is betudható az adminisztráció fegyelem csökkenése(nem 

adminisztrált órák, nem írt osztályzatok). A tanmenetek rendszere az első félév végére készült csak el.  

A közösségfejlesztés megvalósítására végzős osztályaink szeptemberben osztálykiránduláson vettek 

részt. A motiváció elősegítésére az erősáramosokat az Újpesti Erőműbe vitte Memon Katalin 

látogatásra. Részt vettünk az Erősáramú elektrotechnikus OSZTV-n. Felkészítő tanárok: Kujbus 

Gábor, Memon Katalin. Neveztünk az ÁSZÉTV-re 8 tanulót. Versenyfelkészítés volt minden 

pénteken, felkészítő tanár:Horváthné Tőkei Zsuzsanna. Csapatot regisztrálunk az Óbudai egyetem 
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Bánki Donát Mérnöki Kar Versenyére. A csapatban a villamos és a gépész ágazatból is szerepeltek 

tanulók.  Sajnos nem vettünk részt az Automatikai technikus OSZTV-n.  

Munkaközösségünk aktívan részt vett a szakmák éjszakájának megvalósításában. Horváth Zoltán 

tartott érdekes bemutatókat. 

A 138-as és a 131-es terem gyakorlati oktatásra való kialakítása történt/történik ebben a tanévben. 

Az eszközrendszer kialakításában, karbantartásában Horváth Zoltán végzett kiemelkedően sok munkát. 

A két tanterem az Automatikai és az Erősáramos képzésekben lesz nélkülözhetetlen, mind a nappali 

mind az esti tagozaton. 

A tanulás támogatására rendelkezésre áll a moodle rendszer, melyet a kollégák egy része már 

használ. A legtöbb feladatot ebben a témában Varga László végezte. A lemaradók korrepetálását 

minden kolléga a saját osztályaiban/tantárgyában megoldotta. 

Az érettségi támogatására, az előző 12 év érettségi feladatait csoportosítottuk témakörök szerint, így 

témakörök gyakorlásával nagyobb hatékonysággal lehet a régebbi tantárgyi részeket begyakorolni. 

Elkészültek a középszintű szóbeli tételek, melyek a jogszabály betartásán kívül, elsősorban a tanulók 

többlet terheit próbálják csökkenteni. A szóbeli tételek vázlatai ppt formájában mind a 40 tételnél a 

tanulók rendelkezésére áll. Felelős: Horváthné Tőkei Zsuzsanna. 

A félévi értekezleten központi dolgozat írását határoztuk el, a 9. és a 11. évfolyamon 

elektrotechnika tantárgyból. Ennek oka, hogy az elektrotechnika tantárgy képviseli az érettségi 

témakörök felét. A szakgimnáziumi tantervben az elektrotechnika tantárgy legtöbb témakörét 9-re írták 

elő, a hagyományos képzésben pedig 11. évfolyam után megszűnik az elektrotechnika tantárgy. A 

felmérők eredményei alapján, a szükséges korrekciók a jövő évi tanmenetekben szerepelni fognak. 

Próbavizsgát tartottunk a végzős osztályoknak, a próbavizsga és az „éles” vizsga átlagait 

összehasonlítottuk és egyértelműen megállapítható, hogy az eredmények a legtöbb tanulónál javultak. 

A próba vizsga lebonyolításában, javításban az egész munkaközösség részt vett. 
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Eredmények a számok tükrében 

Érettségi előtti osztályok szakmai tantárgyi bukásai, érettségi eredmények: 

 Bukás félév Bukás 

évvége 

9.A 0 0 

9.B 0 2 

10.A 0 0 

11.A 11 0 

11.B 1 0 

 Elektronika 

átlag 

Érettségi 

átlag 

12.A 3,5 3,6 

12.B 2,9 még nincs 

adat 
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Szakmai vizsgák 

Osztály Bukás Vizsga átlag 

2/14.A 

EET 

5 3,8 

2/14.A 

AUT 

0 4,2 

2/14.C 

IHT 

0 4,1 

2/14. D 

ELT 

2 4,2 

 

Versenyeredmények: 

Erősáramú elektrotechnikus OSZTV 

 

Bernáth Zoltán 2/14.A Írásbeli 100% eredmény, írásbeli vizsgamentesség 

 

Ágazati érettségi Tanulmányi Verseny 

 

Venyercsán András 12.B 1. hely  100 felvételi többletpont 

Szénási Attila 12.B  7. hely  100 felvételi többletpont 

Szíj Tamás 12.B  13. hely 50 felvételi többletpont 

 

Óbudai egyetem Bánki Donát Mérnöki Kar csapat verseny 

 

3. hely a mi ágazatunkból a csapatban Becz Dániel 2/14.D vett részt 

 

Jövő évi terveink: 

A hagyományos hardver alapozású informatikai és a moduláris elektronikai osztályok kifutottak. 

Ennek következtében az Informatika munkaközösséggel való szoros együttműködés időszaka lezárult. 

Terveink szerint a szakképzési osztályok óratervei azt igénylik, hogy a villamos gyakorlati 

munkaközösséggel gondoljuk végig közösen a feladatokat, biztosítva az elmélet és gyakorlat egységét. 

az ezzel kapcsolatos tervezések, már most évvégén megkezdődtek. 
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A szakgimnáziumi tavalyi tanmeneteket felülvizsgáljuk, és az idei tapasztalatok alapján újra írjuk. 

A felfutó osztályok tanmeneteit szintén el kell készítenünk. 

Továbbra is fontosnak tartjuk a tanulmányi versenyeken való eredményes szereplést, erre a jövő 

évbe is hangsúlyt fektetünk. 

Javítani igyekszünk az adminisztrációs fegyelmet. Kiemelt figyelmet fordítunk az érettségiző 

osztályokra. Ha szeptemberre kiderül, mi lesz az ágazati érettségi után a záróvizsga, ki kell 

dolgoznunk a megvalósítás szükséges módjait. 

A 90 éves évforduló: 

Vállaljuk, hogy a szakmák éjszája bemutatóját Horváth Zoltán újra megcsinálja. A felmerülő 

feladatokat az iskolai beosztás szerint elvégezzük. 

 

 

 

Budapest, 2017. június 26.    Horváthné Tőkei Zsuzsanna 
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ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA GYAKORLATI 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

2016-2017. tanévben végzett munkájának értékelése 

 

 

Személyi változások  

A tanév munkaközösségünknél személyi változásokkal indult. Szeptembertől más iskolában folytatta 

munkáját Kajdy Adrienn és Varga Gyula. Új kolléga is érkezett Varga László személyében.  

 Schilling Ferenc megvált a gyakorlati oktatásvezetői pozíciótól, az új vezetőnk Sági Péter (a 

gépész gyakorlati munkaközösség tagja) lett.  

 Óraadóként vett részt az informatikai gyakorlati képzésben Gáspárik Csaba.  

 Horváth Zoltán a 2/14.A automatikai technikusainak képzésénél segítette munkánkat.  

 Szula József szintén az automatikai és az elektronikai technikus képzésben a PLC és 

pneumatikai ismereteket oktatta, az érdeklődő tanulók FESTO képesítést is szerezhettek az általa 

vezetett tanfolyamon.  

 Varga László részben elméleti órákat tartott, részben a szakmai gyakorlatot erősítette.  

 Puskás Lászlóra nyugdíjas óraadóként számíthattunk az informatikai alapozású osztályoknál.  

 Gáspárik Dezső és Szabó András, bár elérték a nyugdíj korhatárt, teljes munkaidőben tanítottak 

ebben a tanévben.  

 

A munkaközösség tagjai  

Barabás Gábor  

Barta Zoltán  

Csehi Ferenc  

Fresz Péter  

Gáspárik Csaba (óraadó)  

Gáspárik Dezső  

Juhász Adrienn  

Markovich László  

Németh Gábor  

Puskás László (nyugdíjas, óraadó)  
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Schilling Ferenc  

Szabó András  

Szegő János  

Varga László  

 

Főbb célkitűzéseink  

A tanév során munkaközösségünk fő célkitűzése az elektronikai és informatikai szakmák 

megszerettetése, a gyakorlati vizsgákra történő hatékony felkészítés voltak. Ettől az évtől kezdve a 

vizsgára felkészítés azonban már nem csak a technikus tanulókat érintette, hanem az informatikai 

illetve elektronikai alapozású, érettségire készülő tanulókat is. Fontosnak tartottuk, hogy már az 

alapképzésnél felkeltsük és fenn is tartsuk a tanulók szakmai érdeklődését. Szeretnénk ezen a 

területen a következő években még inkább előre lépni.  

A félév folyamán szűkebb munkaközösségi megbeszéléseket több alkalommal is tartottunk: a 

csoportbontásból illetve a végzős osztályok modulrendszerű oktatásából következően többször is 

szükség volt a közvetlenül érintett kollégák munkájának összehangolására.  

A végzős OKJ-s évfolyamokon a szakmai gyakorlati képzés fő feladata az új rendszerű vizsgára 

történő sikeres felkészítés volt. Ennek érdekében kiemelten kezeltük az alábbi területeket:  

 áramkörépítés, mérés (elektronikai technikus képzés)  

 áramkör szimuláció (elektronikai technikus képzés   

 programozható logikai áramkörök tervezése és szimulációja  

 PLC programozás és szimuláció  

 mikrokontroller programozás és szimuláció  

 számítógép hálózati gyakorlatok  

 számítógép hardver gyakorlatok   

A tehetséges tanulókkal kiemelten foglalkoztunk, szakköri keretek között biztosítva tudásuk 

fejlesztését. A tanulói kezdeményezések támogatása a lehetőségek szerint figyelembe 

vettük. Szakköröket tartottunk elősegítve, hogy az érdeklődő tanulók önállóan saját kezdeményezésű 

projektjeiket megvalósítsák, illetve javítsák.   

Külön ki kell emelni a Raspberryvel, Arduinoval foglalkozó új szakkört, melyet egy régi UMSZKI-

s diákunk tart.  

 

Tárgyi feltételek  

Feladataink több esetben a gyakorlati termeink megosztását tette szükségessé. A PLC és pneumatikai 

képzést a TISZK telephelyen kialakított oktató kabinet segítette. A nyomtatott áramkörök tervezésével, 
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gyártásával kapcsolatos ismeretek elmélyítése érdekében a tanulói csoportok forgatásával vettük 

igénybe a nyákgyártó sort. A hálózati képzést a telephelyi CISCO kabinet eszközparkja, a számítógép 

hardver gyakorlatokat szintén az ott kialakított gépterem támogatta.  

A tanév folyamán megújult a 10-es termünk számítógép parkja, és ezzel a programozás illetve hálózati 

képzés lehetőségeinek javulásán túl az 2/14.C IHT-s osztály gyakorlati vizsgájának körülményei is 

optimálisabbá váltak.  

 

Szakmai érettségi  

A szakmai érettségire készülő tanulókkal, osztályokkal kiemelten foglalkoztunk.  

Pótórákat tartottunk a sokat hiányzó tanulóknak, külön csoportokba szervezve segítettük a közép 

illetve emelt szintű érettségire jelentkező tanulók felkészülését  

Az elméleti kollégák munkájának segítése érdekében próba érettségi feladatok dolgoztunk ki.  

Besegítettünk a középszintű szakmai érettségi hálózati részének értékelésébe, továbbá feladatokat 

írtunk a szóbelihez.  

 

Versenyek  

Juhász Adrienn és Markovich László kollégáink előválogató versenyt szerveztek informatikai 

alapozású tanulók számára.  

A 2/14.A EET erősáramú osztályból két tanuló, Bernáth Zoltán és Kovalovszki Zoltán sikeresen 

szerepeltek az OSZTV első fordulóján.  

Két tanulónk, Becz Dániel és Marton Levente sikeresen vettek részt a "Műszaki Vagyok" konstrukciós 

versenyen. Dániel (vasútmodell vezérléssel) önállóan készült a versenyre, míg Levente munkáját 

(„napaforgó”) Gáspárik Dezső és Szabó András kollégáink segítették.  

 

Felnőttképzés  

Szeptember közepe óta folytatódott az iskolában a felnőttképzés. Az új osztályok, továbbá a végzős 

automatikai technikus és erősáramú technikus évfolyam gyakorlati oktatásában munkaközösségünk 

több tagjai aktívan részt vettek. Szintén érdekeltek voltunk az esti villanyszerelő képzésben is.  

 

Egyéb események  

04.21.-én került sor a „Szakmák éjszakája” rendezvényre, amelyen kollégáink közül többek között 

Barabás Gábor, Barta Zoltán és Fresz Péter mutatta be a szakma érdekességeit.  
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A 04.25-i diáknapon a 9. osztályos tanulóknak szervezett akadályverseny lebonyolításában 

segédkeztünk.  

A szintén áprilisban megrendezett „Szakma Sztár Fesztivál” rendezvényen iskolánkat többek között 

Barabás Gábor és Markovich László képviselték.  

  

  

  

Budapest, 2017. 06. 23.  

Szegő János  
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Az osztályfőnöki munkaközösség 2016-2017. tanévre tervezett  

  

feladatainak értékelése 

 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség a tanév elején megbeszélt és a munkatervben tervezett 

feladatokat teljesítette. 

 

A tanév elején több új osztályfőnök is csatlakozott a munkaközösséghez. 

Természetesen igyekeztünk minden segítséget megadni munkájukhoz. 

Tapasztalatunk szerint a jelenlegi 9. évfolyam beilleszkedése sokkal könnyebben 

sikerült, mint az elmúlt években.   

 

Azt gondolom, hogy a régebben osztályfőnökként dolgozó kollegák sok segítséget 

adtak, adnak az újaknak. 

 

A tanév elején elkészültek a tanmenetek.  

 

A kilencedikes osztályok számára szervezett gólyatábor és gólyabál sikeres volt. A 

gyerekek élvezték a feladatokat. 

Köszönet a szervezőknek és a kilencedikes osztályfőnököknek. 

 

A DÖK által szervezett papírgyűjtésre sok osztályfőnök mozgósította osztályát.  

 

Szintén mindennapos, kiemelt feladatunk az ifjúságvédelem, mely a családok szociális 

helyzetének romlása miatt egyre több gyereket érint.  

 



96 

 

A családok anyagi helyzete sajnos negatívan változott az elmúlt időben. Ezért az 

osztálykirándulások, osztályprogramok megszervezése egyre nehezebb feladat, bár az 

osztályközösség kialakításában ezek az alkalmak nagyon fontosak. 

Igyekszünk kevésbé költséges programokat szervezni, de sokszor a BKV jegyek 

megvásárlása is gondot okoz.  

Szomorú, hogy éppen azok a gyerekek maradnak így le a programokról, akik a 

családjukkal is ritkán jutnak el színházba, múzeumba. 

A végzős osztályok őszi osztálykirándulása rendben lezajlott. 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák lehetőséget adtak a szülőkkel való találkozásra, 

véleménycserére. 

A Szülői Közösség megbeszélései a szülői értekezlet előtt hasznosak az osztályfőnökök 

szerint is. 

 

A szalagavató ebben az évben is nagy sikert aratott. Nagy szerepe volt ebben a gondos 

előkészítő munkának. Köszönet a szervezőknek és a végzős osztályfőnököknek. 

A szülők visszajelzése egyértelműen pozitív. Színvonalas műsort láthattak a vendégek. 

 

Az iskolai karácsony megrendezése a munkaközösség feladata volt. Köszönjük a 

színvonalas műsort Seyfried Katalinnak és a 9.C osztály tanulóinak. 

 

A második félévben kiemelt feladataink közé tartozott az osztálykirándulások 

lebonyolítása. 

Terveink között szerepel a kirándulások összegzését összegyűjteni, ami a további 

szervezési munkát segítené, ötleteket lehetne meríteni belőle. 

 

Az osztályfőnöki órákra meghívhattuk iskolánk pszichológusát, aki a gyerekek által 

választott témákkal készült. Az órák jól hangulatban teltek, hasznosak voltak. 

A jövőben is reméljük az együttműködést. 
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A végzős osztályfőnökök az érettségi előkészületeiben segítették osztályukat a 

kisérettségi, illetve az írásbeli és a szóbeli érettségi szervezésével. 

 

A ballagás ebben az évben is maradandó élményt adott végzőseinknek.  

 

Ebben a tanévben rendhagyó pedagógusnapot tartottunk. A programok jól szervezettek 

és hasznosak voltak. 

A pedagógusnapi műsor  megszervezését a munkaközösségünk vállalta. 

Prófusz Magdolna a 9. f osztály tanulóival köszöntötte a nyugdíjas kollégákat. 

Köszönet munkájáért. 

 

Június 22-én került sor a 0. szülői értekezletekre, ahol az új osztályokat köszönthették 

az osztályfőnökök. 

A gólyatábor szervezése folyamatban van. 

 

 

Az iskola vezetősége mindig támogatja és segíti a munkánkat.  Köszönjük. 

 

 

 

Budapest, 2017.06.26.                                            Batóné Schulcz Ágnes                                    

                                                                                                 mkvez. 

 


