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TSZC BOTTYÁN JÁNOS SZAKGIMNÁZIUMA 

2500 Esztergom, Főapát u. 1. 

Tel: (06-33) 500-955, Fax:(06-33-) 500-935, Email: titkarsag@bottyan.eu 

www.bottyan.eu 

OM: 203064 
 

 _________________________________________________________________________________________________ 

   A Német-Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara által 2017-ben Szakképzési Díjjal kitüntetett iskola 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A 2017-2018. TANÉVRŐL 
 

Készült a Tatabányai Szakképzési Centrum által megadott szempontok1  
és a Nevelőtestület tanévet értékelő értekezlete alapján 

2018. június 29-én 
 

 

1. Tanulói létszámadatok 
 

Szempontok: 

 A tanévvégi statisztikai adatai évfolyamonként, iskolatípusonként és összesítve 

 Az adatok rövid elemzése, a változások lehetséges okai 
 

 

 

 

                                                           
1 A beszámoló a TSZC által 2018.06.25-én megküldött és 2018.06.26-án módosított szempontok szerint készült. 
A fejezetek számozásában a 10. fejezettől zárójeles számok – pl.: (11) –  jelölik a TSZC által megadott 
fejezetszámokat. 
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Az iskola gimnáziumi korszaka – az utolsó gimnáziumi tagozat megszűnésével - lezárult. Az iskola 

ebben a tanévben is tisztán szakközépiskolai/szakgimnáziumi osztályokkal folytatta munkáját. 

A tanulói létszám a szakképzésben 2017-ig lassan, de stabilan növekedett. Ez pótolta a kieső 

gimnáziumi osztályokat. Összességében az iskola tanulói létszáma 2015-től 2018-ig folyamatosan nőt.  

A 2017-2018-ban, tehát már a második tanévben folytatódott a felnőttoktatás is. 

Ugyanakkor jól érzékelhetően az iskola teljesítő-képességének határához érkezett.  
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A tanulói létszám bővülésének objektív korlátjai: 

- az iskola számára „előírt” profil-szerkezet (vagyis korlátozott a választható ágazatoknak a 

száma) 

- a szakmai tárgyak stabil, évekre tervezhető oktatását jelentősen akadályozza a szakképzett 

tanári állomány hiánya – különösen informatika és elektronika ágazatban 

- a szakmai gyakorlati oktatás technikai feltételei nem tartanak lépést a követelményekkel. 

(informatika, vegyészet) 

A szakmai képzés egy részét (növekvő részét! jellemzően az „OKJ”-t) gyakorlatilag „kiszervezve” kell 

az iskolának megoldania. Ez formálisan az ún. duális képzés keretében valósul meg, valójában egy 

kényszerhelyzet – tehát nem vezérelt folyamat – szükség-kezeléséről van szó. Ezzel az intézmény 

kitettsége nő. 

Feladat a következő tanévre: a létszám alakulását (megtartást) rövid távon és közvetlenül biztosító 

intézményi program indítása.  

 

2. A tanulószerződések száma és aránya  

Az iskola 2 vállalattal áll szoros – a duális képzésre kiterjedő - kapcsolatban:  

 Richter Nyrt. - Dorog;  

 Zoltek Zrt. – Nyergesújfalu. 

 

A tanulói szerződések száma a 2017-2018. tanévben: 

 Richter Nyrt. – 21 fő  

 Zoltek Zrt. - 23 fő  

 Összesen: 44 fő 

 

3. Az osztályok száma, átlaglétszámok 

Szempontok: 

 Az osztályok számának alakulása, összehasonlítása az elmúlt tanévvel 

 Átlagos osztálylétszámok a tanév elején és végén (iskolatípusonként, évfolyamonként) 

 

Osztályok száma 2015-2017 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019 tervezet 
Gimnáziumi 2 1 0 0 

Szakközépiskola/szakgimnázium 12 13 14 14 

Érettségihez kötött szakképzés 2 2 2 3 

Felnőttoktatás _ 2 3 2 

(Felnőttképzés) _ 1 _ _ 

Összesen (felnőttképzés nélkül) 16 18 19 19 

 
 
A 9-12. évfolyamon az iskola stabilan tartja az évfolyamonkénti 3 osztályt. 
Az osztályok száma a felnőttoktatás belépésével növekedett. 
 
Az osztályok átlagos létszáma (minden osztály) a tanév elején: 25 (24,66) fő / osztály (2017-ben 27) 
Az osztályok átlagos létszáma  (minden osztály) június 12-én: 25 (24,5) fő / osztály (2017-ben 26) 
 
A 9-13. évf. szakgimnáziumi osztályok átlagos létszáma a tanév elején: 26 (25,79) fő / osztály  
A 9-13. évf. szakgimnáziumi osztályok átlagos létszáma a június 12-én: 25 (25,14) fő / osztály 
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4. Beiskolázási adatok 

Szempontok: 

 A 9. évfolyamra beiskolázott tanulók száma szakmánként (ágazatonként) 

 Összehasonlítás a 2016/17-es tanévvel 

 Az adatok rövid elemzése, a változások lehetséges okai 

 

Az iskola a 2017. évi beiskolázási időszakban valamennyi a 9. szakgimnáziumi évfolyamra 

meghirdetett helyét be tudta tölteni. Rendkívüli felvételi eljárást nem kellett indítani.  

A meghirdetett helyek száma 9. évfolyamon: 98 

A beiratkozók száma 9. évfolyamon: 92   

Az adat a beiratkozások során módosult. Jellemzően a felvételt nyert tanulók változtattak iskolát (ezzel 

„korrigálva” a felvételi rendszer hibáit, és megfosztva másokat a bejutástól). Mivel iskolánkba szintén 

jelentkeztek utólag diákok, a meghirdetett helyeket a tanév kezdetén közel teljesen betöltjük.  

A beadott jelentkezések száma a meghirdetett helyek számának átlagosan a 2,8-szerese. Ez 

nagyságrendileg megegyezik az előző évivel. 

Az intézmény jogosultságot szerzett arra, hogy a jövőben egyes területen (nyek + informatika ágazat) 

csatlakozzon a központi felvételi vizsgát tartó intézmények sorához. 

Tanulmányi 
terület 

Szak 0170 0171 0172 0173 Összes. Felvehető  
Túljelentkezés 

mértéke 

0170 

NYEK - angol - IRODAI 
INFORMATIKUS (É) . 
informatikai 
rendszerüzemeltető (technikusi 
végzettség) 

183 139 66 19 183 32 5,7 

0171 

NYEK - angol - IRODAI 
INFORMATIKUS (É) . Műszaki 
informatikus (technikusi 
végzettség) 

  174 80 23 174 32 5,4 

0172 
PLC PROGRAMOZÓ (É) - 
Elektronikai technikus 
(technikusi végzettség) - angol 

    117 30 117 20 5,9 

0173 
VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ 
(É) - Vegyész technikus 
(technikusi végzettség) - angol 

      73 73 14 5,2 

Összesen megjelölt tanulmányi terület:         547 98 5,58 

Összes jelentkező száma:         270 98 2,76 

 

Beiskolázási mutatóival az iskola a Tatabányai SZC körében az egyik  legjobb eredményt érte el. 

A felvételre jelentkezők „hozott” eredményei (súlyozott átlag):  

Szak: 
NYEK Informatikai 

rendszergazda 
NYEK Műszaki 

informatikus ANGOL 
NYEK Műszaki 

informatikus NÉMET 
Vegyi Elektro 

Beiratkozott 
2017 

31 17 15 11 22 

Beiratkozott 
2018 

28 32 _ 13 19 

Átlag 2017 81% 82% 71% 91% 73% 

Átlag 2018 79% 78% _ 83% 75% 
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Az eredmények továbbra is a „jó” tartományhoz tartoznak, de a konkrét értékek a tapasztalati tényeket 

erősítik: a tanulók bemeneti eredményei – az őket értékelő általános iskolák értékelése alapján (!) is – 

gyengébbek az elmúlt évinél. 

 

5. Lemorzsolódás 

Szempontok: 

 A kimaradó tanulók száma, aránya 

 A lemorzsolódás okai 

 Összehasonlítás a 2016/17-es tanévvel 

 Az adatok rövid elemzése, a változások lehetséges okai 

 

 

 
 

 

 

Osztály szeptember 1. október 1. félév június
Különbség 

("lemorzsolódás")
Osztály

szeptember 

1. (becslés)

Különbség 2017. 

szeptemberéhez 

viszonyatva 

(becslés)

9. EV 9. EV 32

9NY/A 9NY/A 28

9NY/B 9NY/B 32

9. EV 34 32 31 32 -2 10 EV 28 -6

9NY/A 32 32 31 31 -1 9A 30 -2

9NY/B 32 32 29 31 -1 9B 31 -1

10.EV 31 31 31 31 0 11EV 31 0

10Ny/A 30 30 30 30 0 10A 29 -1

10Ny/B 32 31 30 30 -2 10B 29 -3

11.E 17 17 17 16 -1 12.E 14 -3

11Ny/A 26 26 25 25 -1 11A 25 -1

11Ny/B 27 27 27 27 0 11B 27 0

12E 17 17 17 17 0 _

12Ny/A 22 22 22 22 0 11A 20 -2

12Ny/B 24 24 23 23 -1 11B 23 -1

13Ny/B 21 21 21 21 0 _

13Ny/C 16 16 16 16 0 _

13EI 26 0

13I 13 0

13V 13 0

13I 26 25 19 17 -9 14I 15 -11

13V 13 13 10 10 -3 14V 9 -4

13Z* 10 10

13Z* 13 13 11 12 -1 14Z* 11 -2

14Z* 10 10 10 10 0 _

13 K** 0 0

13 KI-II** 35 35 36 29 -6 _

14I 13 13 13 13 0 _

14V 8 8 8 8 0 _

Összes: 479 475 457 451 -28 476 -3

Összes a KKV 

ügyvezető II. 

képzés 

nélkül:

444 440 421 422 -22
"Lemor-

zsolódás": 
476 0,6%

Létszámadatok változása 2017. szeptember - 2018. június 2018. szeptember- 2018. szeptember 17.
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Létszám adatok változása (fluktuáció / tényleges lemorzsolódás!) 2017-2018.  

Létszámváltozás 2017. szept. - 2018. június: 28/479 5,8% 

Létszámváltozás iskolarendszerű képzésben  
(szakközépiskolában/szakgimnáziumban - 9-14. évfolyamon) 2017. szept. - 2018. 
június: 

22/444 5,0% 

Létszámváltozás OKJ-s képzésben (13-14. évfolyamon): 27/39 30,8% 

Létszámváltozás felnőttoktatásban - KKV képzés: 6/35 17,1% 

Létszámváltozás felnőttoktatásban - Vegyésztechnikus képzés: 1/23 4,3% 

2018. szeptemberére becsült létszámváltozás összesen: 3/479 0,6% 

2018. szeptemberi (becsült) létszáváltozás (létszámnövekedés!) iskolarendszerű 
képzésben (szakközépiskolában/szakgimnáziumban - 9-14. évfolyamon): 

476/444 1,1% 

 

 

A releváns adatok a tanév végén (augusztus 31., - a javítóvizsgák lezárultával, a jogviszonyok 

tisztázását követően) állnak majd rendelkezésre. Ekkor lesz érdemes az egyes tanévek adatait 

összevetni, a fluktuáció trendjeit elemezni. A jelenleg elérhető adatok a tanítási évre vonatkozó tényeket 

illetve a tanév végi becslést tartalmazza. 

 

Az iskolából tanítási év közben távozók száma iskolarendszerű oktatásban 
(szakközépiskolában/szakgimnáziumban - 9-14. évfolyamon) összesen:  26 fő 

 

A 9-13. évfolyamról távozók száma:      14 fő 

Iskolarendszeren belül maradt:       11 fő 

Ebből a TSZC intézményeibe iratkozott át:       7 fő 

Az iskolarendszerből kikerült végzettség nélkül*:      3 fő = 0,83 %  (3/361) 

Távozó OKJ-s:         12 fő 
 

*A 9-12. évfolyamból, és az iskolarendszerből végzettség nélkül távozók száma alacsony. 

 

Az érettségihez kötött képzésekben és a felnőttoktatásban magas a távozók aránya.  

Ennek okai: 

 13IV osztályban a jelentkezések kontraszelekciós működése 

 13K osztályban (KKV ügyvezető I. képzés) a képzés intenzív jellege, mely a napi rendes 

munkavégzés mellett túlzottan megterhelő, mellyel a résztvevők csak a képzés folyamán 

szembesülnek.  
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6. Tanulmányi eredmények 

Szempontok: 

 Átlageredmények a tanév végén (iskolatípusonként/évfolyamonként) 

 Az adatok rövid elemzése 

 

 

Bukások / Kitűnők / Tanulmányi átlag: 

 

 

Tanulmányi eredmények 2017-2018. tanév végén 

Osztály 
Bukások 
száma 

Bukott 
tanulók  

2-3 
tárgyból 
bukott 

3-nál 
több 

tárgyból 
bukott 

Kitűnők  
Nem 

osztályozható 
Tanulmányi 

átlag 

9Ny/A 0 0 0 0 0 0 3,82 

9Ny/B 2 1 1 0 0 0 3,77 

9/A 0 0 0 0 1 1 4,01 

9/B 2 2 0 0 0 0 3,6 

9/E 24 8 1 4 0 0 2,95 

9/V 4 2 1 0 1 0 3,54 

10/A 0 0 0 0 0 0 3,69 

10/B 1 1 0 0 0 0 3,59 

10/E 8 3 3 0 0 0 3,4 

10/V 7 2 0 1 0 0 3,43 

11/A 11 7 4 0 0 0 3,19 

11/B 3 3 0 0 0 0 3,5 

11/E 15 7 1 2 0 0 2,75 

12/E 0 0 0 0 0 0 3,58 

13nyB 3 3 0 0 0 0 3,5 

13nyC 2 1 1 0 0 0 3,01 

13/I 0 0 0 0 0 0 3,82 

13/V 0 0 0 0 0 0 3,41 

14/I 1 1 0 0 0 0 3,65 

14/V 0 0 0 0 0 0 3,68 

13/K 0 0 0 0 16 4 4,57 

13/Z 0 0 0 0 0 0 3,84 

14/Z 0 0 0 0 0 0 4,07 

2018 Összes: 83 41 12 7 18 5 3,49 

2017 Összes: 114 54 12 9 17 5 3,58* 

*Nappali rendszerű oktatás átlaga 
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Tanulmányi eredmények változása - 2016-2018 

 
Bukások 
száma 

Bukott 
tanulók 
száma 

2-3 
tárgyból 
bukott 

3-nál több 
tárgyból 
bukott 

Kitűnők Átlag 
Nem 

osztályozható 

2015-2016 év vége 127 80 30 15 3 3,46 _ 

2016-2017 év vége 114 54 12 9 17 3,58 5 

2017-2018 év vége 83 41 12 7 18 3,49 5 
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Értékelés: miközben a létszám és a feladatok differenciáltsága növekedett, a képzési paletta bővült az 

elmúlt 3 évben… 

 a bukások száma nagyságrendekkel csökkent (-30%) 

 a bukott tanulók száma, ezen belül a 3-nál több tárgyból bukottak száma a felére csökkent (-

50%) 

 a több tárgyból bukottak száma csaknem harmadára csökkent (-6%) 

 az átlag tanulmányi eredmény a korábbi évekéhez hasonló 

 a kitűnők száma megsokszorozódott! (*6). 

Pont.  

 

7. A fegyelmi helyzet alakulása 
 
Szempontok: 

 A fegyelmi helyzet általános jellemzése röviden.  

 A fegyelmi tárgyalások száma 

 Az igazolatlan hiányzások száma, aránya 
 
 
Kirívó fegyelemsértés az év folyamán nem történt.  

 
Az tanulók általános fegyelme a korábbi évekhez viszonyítva javuló. A pozitív változás összefüggést 
mutat: 

 az intézményi profil stabilizálódásával,  

 a jelentkezők célzott és egyre hatékonyabb szűrésével (felvételi eljárás) 

 a korábbi, a szervezet „viharzásos” időszakát megélő évfolyamok távozásával. 
 
Fegyelmi tárgyalások száma: 0 
 
A korábbi évhez képest negatív változások: 

 a rongálások, szándékos vagy akaratlan károkozások száma a korábbi évhez képest nőtt. 

 a jelzések alapján vélelmezhető, hogy az iskola közvetlenül is elérte a drogfogyasztás 
megjelenése. 

Utóbbi vonatkozásában az iskola vezetése haladéktalanul lépett a vélhetően érintett 
családok és a hatóságok felé is (lásd: 20. fejezet – Partneri kapcsolatok)! Ennek során alapelv 
a határozott, de kriminalizálást lehetőleg kizáró eljárás követése, a prevenció előnyben részesítése 
és a tanulók az iskolarendszerben tartása. 
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Feladatok a következő tanévre: 

a) egységes követelményrendszer, a Nevelőtestület szakmai összetartása 
b) az elvárási rendszer hatékonyabb kommunikációja, képviselete (lásd: új Házirend!) 
c) szaktantermi (és ezzel a felügyeleti rendszer) további bővítése 
d) teremhasználati rend bevezetése 
e) a felelősségvállalás, felelősségi területek bővítése az alábbiakban… 

- eszközmegóvás, 
- környezet (pl. udvar) rendezés 
- szakmai, szaktárgyi szertárak kezelése 

f) aktív drog prevenciós program indítása. 
 

 
Hiányzási adatok: 
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8. Pályaorientációs és marketingtevékenység 

Pályaorientáció: 
a) Intézményünk részt vett a TSZC-szervezésében indult pályaorientációs rendezvénysorozaton. 
b) A beiskolázási régiónkban roadshow-szerűen adtunk tájékoztatást a továbbtanulási 

lehetőségekről – a felvételi eljárás során 39 általános iskolából érkezett jelentkezés. 
c) Kiemelt jelentőségű a Budapesti Gazdasági Egyetemmel kötött 2 éves együttműködési 

megállapodás. Iskolánk az Egyetem bázisiskolája lett. Az elindult programsorozat célja a 
felsőoktatási szemlélet, lehetőségek megismertetése, utánpótlás biztosítása gazdasági 
informatikus szakra. 

d) Iskolánkban tájékoztató előadást tartott több felsőfokú intézmény (Nemzetvédelmi Egyetem; 
ELTE; BGE és több külföldi egyetem képviselője) 

e) A korábbihoz mérten magasabb színvonalon jelentünk meg a „kötelező” rendezvényeken – 
Szakmák éjszakája, Pályaválasztási kiállítás. 
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Összes Igazolatlan



13 
 

 
 
 
Marketingtevékenység: 
 

- A névváltozást követően elindult és végbement az iskola arculatváltása. Megújultak a 
következők: címer, tornaruházat, levélpapírok, névjegyek, on-line megjelenés, prospektus, 
molinók, roll upok stb.  
 

- Összességében az intézmény jelentős lépést tett az egységes arculat és professzionális 
megjelenés felé. 

 
- Folytatódott a honlap megújítása, a „hírfolyam” gyarapodott, melyet a TSZC honlapjával 

rendszeresen megosztunk. 
 

- Elindult az intézmény „közösségi oldala”. 
 
A TSZC új felelősségi körrel, a marketing tevékenység szervezésével megbízott munkatárssal 
bővült, ami üdvözlendő. Az együttműködés ezen a téren javult. Ugyanakkor az iskolánk felől érkező 
szakmailag alátámasztott megoldások (pl.: a targetált on-line hirdetések finanszírozása, 
engedélyezése) még nem minden esetben mennek át a TSZC rendszerén. 

 

 

9. Felnőttoktatás - Az intézmény szakmai kínálata… 

Szempont: 

 Oktatott szakmák és a résztvevő száma szakmánként a képzés indulási évének/ hónapjának 

megjelölésével 

 
Intézményünkben a 2016-2018. tanév szeptemberétől folyik felnőttoktatás: 
 
XV. Vegyész ágazat: vegyésztechnikus képzés 
 

 Induló létszám 2017-ben: 13 fő (1 évfolyam, egy tanulócsoport) 

 Induló létszám 2018-ben: 23 fő (2 évfolyam, két tanulócsoport) 
 
Egyéb (szakképesítés ráépülés) ágazat: KKV I-II. képzés 
 

 Induló létszám 2017-ben: 57 fő 

 Induló létszám 2018-ben: 35 fő 
 
 
Az intézmény teljes szakmakínálata: 

A szakmai kínálat változása - 2015-2018 

2015-2016. tanév 

Ágazat 
Szakközépiskola 
/Szakgimnázium 

Érettségihez kötött 
szakképzés 

Felnőttoktatás 

Informatika XIII. informatikai rendszergazda informatikai rendszergazda 0 

Villamosipar és elektronika XI. elektronikai technikus 0 0 

Vegyész XV. 0 
vegyipari technikus (Richter 

Nyrt.) 
0  
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2016-2017. tanév 

Ágazat 
Szakközépiskola 
/Szakgimnázium 

Érettségihez kötött 
szakképzés 

Felnőttoktatás 

Informatika XIII. 

informatikai 
rendszerüzemeltető 

informatikai 
rendszerüzemeltető 

0 

műszaki informatikus* 0 0 

Villamosipar és elektronika XI. elektronikai technikus 0 0 

Vegyész XV. vegyésztechnikus* 
vegyésztechnikus (Richter 

Nyrt.) 
vegyésztechnikus (Zoltek 

Zrt.)* 

Egyéb (szakképesítés ráépülés) 0 0 KKV I.* 

*Változás az előző évhez képest: 4 új terület ill. képzés! 

    
  
 

  

2017-2018. tanév  

Ágazat 
Szakközépiskola 
/Szakgimnázium 

Érettségihez kötött 
szakképzés 

Felnőttoktatás 

Informatika XIII. 

informatikai 
rendszerüzemeltető 

informatikai 
rendszerüzemeltető 

0 

műszaki informatikus 0 0 

Villamosipar és elektronika XI. elektronikai technikus 0 0 

Vegyész XV. vegyésztechnikus 
vegyésztechnikus (Richter 

Nyrt.) 
vegyésztechnikus (Zoltek 

Zrt.) 

Egyéb 0 0 KKV I.-II.* 

*Változás az előző évhez képest: 1 új terület. 

  

 

  

2018-2019. tanév tervezett 

Ágazat 
Szakközépiskola 
/Szakgimnázium 

Érettségihez kötött 
szakképzés 

Felnőttoktatás 

Informatika XIII. 

informatikai 
rendszerüzemeltető 

informatikai 
rendszerüzemeltető 1/13 & 

2/14 
0 

informatikai 
rendszerüzemeltető 

informatikai rendszergazda 
5/13* 

  

műszaki informatikus 0 0 

Villamosipar és elektronika XI. elektronikai technikus elektronikai technikus 5/13* 0 

Vegyész XV. vegyésztechnikus 
vegyésztechnikus (Richter 

Nyrt.) - 1/13 & 2/14 
vegyésztechnikus (Zoltek 

Zrt.) 

Egyéb 
GINOP 6.1.3. (nyelvi 

képzések)* 
0 0 

*Változás az előző évhez képest: 3 új képzés! 

 

 

Értékelés: 4 évvel ezelőttihez képest a képzési paletta megduplázódott… 

Ez csak részben az oktatott szakok bővülésével függ össze  (műszaki informatikus; KKV I-II.). 

Inkább a képzési formák változatosságával (felnőtt oktatás, „esti” rendszerű oktatás, az 5/13. évfolyam 

indítása); 

FONTOS! A terveinknek megfelelően bővült és stabilizálódni látszik a XV. Vegyész ágazat oktatása.  
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Vegyész képzés folyik immár… 

 9-11. szakgimnáziumi évfolyamon ágazati képzésben, 

 érettségihez kötött nappali rendszerű szakképzésben, 

 érettségihez kötött felnőttoktatásként esti munkarend szerint, 

 összesen 7 (!) tanulócsoportban. 

 

Várható változások a következő időszakban: 

 Bekapcsolódás az új GINOP-os projektekbe (6.1.3. – nyelvi; 6.2.3. – a szakképzési 
intézményrendszer átfogó fejlesztése; 6.2.5. felnőttképzési hálózatfejlesztés). 

 A vegyésztechnikus képzés a Zoltek Zrt.-ben bővül 1 csoporttal – a 2/14. évfolyam mellett 
indul a következő 1/13. évfolyam. 

 Az Alapító okirat elmúlt évi módosításával az iskola jogosulttá vált a környezetvédelmi 
technikus képzésre. 

 
FONTOS! Jelenleg az intézmény a szakképzés területén a teljesítő képességének határán működik!  
 
A szakmai portfolió, a tanulócsoportok számának további bővülése előtt álló akadályok: 

- szakmai oktatók hiánya (elektronika, informatika) 
- a technikai felszereltség hiányosságai (önálló vegyi labor, elavult informatikai infrastruktúra) 

 

 

10.  Felnőttképzés 

Szempont: 

 A résztvevők létszáma szakmánként  

 

Intézményünkben a 2017-2018. tanév során felnőttképzés nem folyt. 

 

11. (12)   Évfolyamismétlők és javítóvizsgára utasítottak száma 

Szempontok: 

 Évfolyamismétlők és javítóvizsgára utasítottak száma, aránya 

 Összehasonlítás a 2016/17-es tanévvel 

 Az adatok rövid elemzése, a változások lehetséges okai 

 

Lásd: 6. fejezet – Tanulmányi eredmények 

 

12. (13)   Versenyeredmények 

Szempontok: 

 Versenyeredmények a 2017/18-as tanévben 

 A tehetséggondozás megvalósulása (egyéni- és kiscsoportos foglakozások, szakkörök, 
sportkörök stb.) 
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Kiemelkedő megjelenések, eredmények: 
 

 4 for Europe verseny – regionális döntő VII. hely, 2017. nov. 18.; (10. EV; felkészítő tanár: 
Fekete Szilvia) 
 

 Lego verseny; Szakma Sztár 2018; Informatikai és számítástechnikai tanulmányi és 
innovációs versenyek eredményeknek köszönhetően a 14i osztályban több tanuló is 
felmentést kapott az OKJ-s vizsga bizonyos részei alól. 

 

 Irinyi János Országos Kémia verseny – az iskola tanulója 10V-ből Csekő Nóra 10V a 
középdöntőbe jutott a megyénkből egyedüliként.  
 

 "Az év diák-energiahatékonysági menedzser" pályázat MI6 Nonprofit Kft. szervezésében – 
Molnár Laura (10V) verseny győztese lett. 
 

 „Földrajz a filmekben” TSZC által rendezett megyei verseny – a 9/V-s diákjaink elhozták a 
harmadik helyezést. 

 

 Nemzetközi Kenguru Matematika verseny – megyei szintű eredmények:  
 
                                                           Kocsi Zoltán Soma 10A    I. helyezett, 
                                                           Németh Attila 11B     I. helyezett, 
                                                           Lampert Péter 9EV  II. helyezett 
                                                           Herbszt István 11B  III. helyezett,  
                                                           Romics Marcell 9A  III. helyezett 
                                                           Telekesi Bálint 10B  III. helyezett 
 

 Bauer János labdarúgó kupa – 9-10.-es évfolyam csapata az I. helyezést érte el.  
 

 Diákolimpia körzeti röplabda bajnokság – leány diákjaink III. helyezést értek. 
 
 
Tehetséggondozás, szakkörök, sportkör: 
 

 Informatikai tehetséggondozó szakköreink – pályázati forrásokból finanszírozva:  
- Arduino mikrovezérlők programozása szakkör  
- Legorobot programozás szakkör 

 

 Megújult az iskolai sportegyesület, a hagyományos szakágak köre bővült az íjászattal 
 
 
 

13. (14)  A kompetenciamérés eredményei  

Szempontok: 

 A 2017. májusi kompetenciamérés átlageredményeinek összehasonlítása más azonos típusú 

intézmények országos átlagával (iskolatípusonként) 

 2017-es mérés átlageredményeinek összehasonlítása az előző két tanév eredményeivel 

A kompetenciamérésben iskolánk 3 osztálya vett részt a következő létszámadatokkal: 
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Az országos átlageredményeket tekintve a diákok által elért átlagpontszámok matematikából az 

átlagos szintet érik el, szövegértésből az átlag alatt teljesítettek. 

A viszonyítási csoportok tekintetétben az eredmények kedvezőbbek, az azonos iskolatípus 

tanulóihoz képest hasonlóak. 

 

Az előző évekhez képest negatívum a szövegértés eredménye, mely ez előző években még elérte az 

országos átlagot. A fenti ábrán a szakgimnáziumokhoz viszonyított átlagokat tüntették fel, melyben 

2017-ben is átlagos szintet ért el iskolánk. 

Pozitívum a matematikai eredménye, mely az előző évben sem az országos átlagot, sem a második 

viszonyítási csoport (nagy szakgimnáziumok) átlagát sem érte el. 

A 2017-es eredmény a családi háttér (CSH) index tükrében is kedvezőbb eredményt mutat a 

2016-os adatokhoz képest. 2017-ben átlagos, míg 2016.ban átlag alatti mindkét területen. 

 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya valamennyi osztályban elmarad az országos 

átlagtól. 

A fenti adatok és a vonatkozó jogszabályok alapján intézményünk intézkedési terv készítésére nem 

kötelezett. 
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14. (15)  Vizsgaeredmények 

Szempontok: 

 A szakmai vizsga átlageredményei és a sikertelenvizsgázók száma/ aránya szakmánként 

 Az érettségi vizsga átlageredménye és a sikertelenvizsgázók száma/ aránya 

A szakmai vizsgák 

54 481 04 Informatikai rendszerüzemeltető 2017 2018 
Vizsgára jelentkezett 15   13   
Javítóvizsgázó ebből 1   _   
Vizsgán megjelent 15   12   

Sikeres vizsgát tett a vizsgára jelentkezettek közül: 7 47% 2 15% 
Sikertelen vizsgafeladatok 

Adatbázis-kezelés (gyakorlat) 5   _   
Weblapkészítés, programozás (gyakorlat) 1   _   
Hálózatok (központi írásbeli) 3   _   
Hálózatok konfigurálása I. (gyakorlat) _   2   
Hálózati ismeretek (központi írásbeli) _   1   
Programozás és adatbázis-kezelés (központi 
írásbeli 

_   
10   

 

54 524 03 Vegyész technikus 2017 2018 - Richter 2018 - Zoltek 
Vizsgára jelentkezett 16   8   10   
Vizsgára bocsátható 14   8   10   
Vizsgán megjelent 14   8   10   
Sikeres vizsgát tett a vizsgára jelentkezettek 
közül: 

13 81% 6 75% 9 90% 

Sikertelen vizsgafeladatok 

Szóbeli vizsgatevékenység (B, C, D) / (B) 1   2   1   
 

35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (angol) 2017 2018 
Vizsgára jelentkezett 19   17   
Vizsgára bocsátható 18   16   
Vizsgán megjelent 15   9   
Igazolatlanul nem jelent meg 3   7   
A vizsgát igazolt ok nélkül megszakította     2   

Sikeres vizsgát tett a vizsgára jelentkezettek közül: 15 79% 7 41% 
Sikertelen vizsgafeladatok 

Központi írásbeli (nyelv) vizsgatevékenység 1       
 

35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (angol) 2017 2018 
Vizsgára jelentkezett 0   16   
Vizsgára bocsátható 0   13   
Vizsgán megjelent 0   11   
Igazolatlanul nem jelent meg 0   2   
A vizsgát igazolt ok nélkül megszakította     1   

Sikeres vizsgát tett 0 0% 9 56% 
Sikertelen vizsgafeladatok 

Központi írásbeli (nyelv) vizsgatevékenység 1   0   
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Az Érettségi vizsgák eredménye  

 

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK EREDMÉNYE - 2018. 2017 

           

Vizsgabizottság 13nyC  13nyB 12E Összesen Összesen 

Vizsgára jelentkezett … fő 31 30 26 87 116 

Ebből: 

végzős 16 21 17 54 76 

végzős rendes érettségiző 15 18 17 50 71 

végzős előrehozott érettségiző 1 3 0 4 5 

előrehozott vizsgázó 15 9 5 29 31 

a 13-14 évfolyamról (ismétlő-kiegészítő vizsgák) _ _ _ 0 4 

külsős _ _ 4 4 4 

fő külsős rendes érettségire _ _ _ _ _ 

fő külsős kiegészítő-ismétlő vizsgára _ _ 4 4 _ 

         

Sikeres vizsgát tett 27 30 25 82 104 

Ebből: 

végzős (rendes érettségiző) 13 18 17 48 62 

előrehozott 13 12 5 30 31 

a 13-14 évfolyamról _ _ _ _ 4 

külsős _ _ 3 3 _ 

külsős (rendes érettségi) _ _ _ _ 5 

külsős (kiegészítő-ismétlő) _ _ 3 3 _ 

         

Nem jelent meg a vizsgán … fő 2 _ 1 3 1 

Nem jelent meg a vizsgán … (oszt.) 11/A _ Külsős _ 12/A 

         

Érettségi vizsgán bukott 4 _ 1 5 6 

         

Tantárgyi bukások száma: 

matematika  _ _ 1 1 3 

angol nyelv  _ _ 1 1 4 

magyar nyelv és irodalom  _ _ 1 1 2 

történelem  1 _ _ 1 3 

társadalomismeret  _ _ _ _ 1 

informatika  1 _ _ 1 2 

német nyelv  2 _ _ 2 _ 

Emberismeret és etika  _ _ 1 1 _ 
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15. (16) SNI, BTM-es és a tanulásban egyéb (pl. szociális) okból elmaradó 

tanulók 

Szempontok: 

 Az érintett tanulók létszáma, kategóriánként (SNI/ BTM/egyéb ok) 

 A tanulók fejlesztésének megvalósítása 

SNI-s tanuló a bukottak / elmaradók között intézményünkben nincs. 

BTMN-es „bukások”: 
 

 9/E  –  1 fő (1 tantárgy: Elektronikai elmélet) 

 10/E  –  1 fő (2 tantárgy: Történelem, Elektronikai elmélet) 

 11/A  –  1 fő (2 tantárgy: Matematika, Fizika) 

 11/B  –  1 fő (1 tantárgy: Matematika) 

 Összesen:  4 tanuló 
 

A nevelőtestület döntése minden esetben: „javítóvizsgát tehet”. 
Egyik tanuló sem jelezte távozási szándékát. 
Fejlesztésüket a Pedagógiai Szakszolgálat látja el. (A GINOP 6.2.3. szervezése során a diákokat 
igyekszünk bevonni a programba.) 

 

A fentiek alapján BTMN-s tanuló az elmaradók között intézményünkben nincs. 

 

16. (17)  Alkalmazotti létszámadatok 

Szempontok: 

 Pedagógusok, NOKS, gazdasági, technikai, ügyviteli dolgozók száma (nem teljes álláshelyre 

vetítve) 

 A nevelőtestület létszámának alakulása az elmúlt tanévhez viszonyítva, a változás okai 

 

A tanári kar létszáma 2018 júniusában: 

Tantestület (tanárok, 
oktatók) létszáma 

61 

E
b
b

ő
l 

Teljes állásban 35 

Részmunkaidős 6 

Óraadó - Bottyánnal 
szerződve  

9 

Megbízási szerződéssel 
a felnőttoktatásban 

11 

Külsős (Richter és Zoltek 
alkalmazásában) 

6 

 

Státuszok (álláshelyek) száma:  

 2016.09.01-én   51,68 fő 

 2017.06.30-án   54      fő 

 2018.06.30-án  55      fő 
 

 A státuszok számának növekedését a megnövekedett feladatellátás indokolta 



21 
 

 
 
 
 
 
Álláshelyek megoszlása, összevetés az előző tanévvel: 

 Tanár    42 (+2 – előző tanévben: 40,5) 

 Nevelést, oktatást segítő    3 (előző tanévben: 3) 

 Technikai   10 (+2 – előző tanévben: 8) 

 Betöltetlen     0 (+1,5 – előző tanévben: 1,5) 
 

GYES-en: 1 fő – a 2018-2019. tanévben 1 tanár visszatérése várható. 
 
Ezzel a távol lévő tanárok száma – hosszú idő óta először: 0 
 
Nappali rendszerű oktatásban tanító tanárok száma: 45 fő (megegyezik az előző tanévvel) 
 
Tanári kar megoszlása : 

 35 fő teljes állásban – (-2 – előző tanévben: 37) 

   6 fő részmunkaidős – (+4 – előző tanévben: 2) 

   9 fő óraadó – (+3 – előző tanévben: 6) 
 
Felnőttoktatásban tanító külsős tanárok száma: 11 fő – (+1 – előző tanévben: 10)  
 
Értékelés: 
 
A státuszok száma emelkedett (technikai és tanári is). Az alapfeladatokat ennek ellenére csak a külső 
vállalati kapcsolatok bevonásával tudjuk teljesíteni. 
 
A következő tanévben üres álláshellyel már nem számolunk! 
 
Az óraadók és részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes állásban foglalkoztatottakhoz képest 
jelentősen változott az utóbbiak rovására. Ez a nappali rendszerű oktatás szervezését, a nem 
tanórákhoz kapcsolódó, kötelező intézményi feladatok ellátását hátráltatja, hiszen az egy főre jutó 
többletfeladatok nőnek. 
 
Jelentős problémát a szakos ellátottság biztosítása jelenti. Ez jelenleg akadálya a szakoktatás, a 
szakmai kínálat jelentősebb bővítésének. 
 

17. (18) Szakos ellátottság 

Szakos ellátottság a Szakközépiskolában / Szakgimnáziumban:  
 

a) Közismereti tárgyak (idegen nyelv nélkül):         100 % 
b) Idegen nyelv:      85 % (2/13) 
c) Informatika (szakmai és közismereti):   42 % (7/12) 
d) Elektronika, vegyészet                 94 % (1/16) 

 
Értékelés: 
 
Az intézmény egyik legsúlyosabb problémája az ún. szakos ellátottság, illetve a szakmai tárgyak 
oktatásának biztosítása – különösen a szakmai tárgyak oktatásában. Ez jelenleg akadálya a 
szakoktatás, a szakmai kínálat jelentősebb bővítésének. 

 
Fontos! A vegyésztechnikus képzés gyakorlati oktatását hagyományosan 2 tanulócsoportban a Richter 
Nyrt. látja el – együttműködési megállapodás nélkül (!). Ezzel a Szakképzési centrumról és 
tagintézményétől több mint 2,6 státusznyi feladat ellátásának terhét vesz át! A 2017-2018. tanévben 
iskolai labor hiányában az ágazati vegyész képzés 10. évfolyamának oktatása is a Richter Nyrt-ben 
folyt.  
 
Az XI. Villamosipar és elektronika, valamint XIII. Informatika ágazatban hasonló „kényszerpályán” halad 
az intézmény: a 2018-2019. tanévben várható, hogy több tanulócsoport gyakorlati oktatása 
„kiszervezett” formában folyik majd (lásd: Soter Line – Budapest!) 
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18. (19) Továbbképzések 

A továbbképzések a beiskolázási terv alapján zajlottak. 
Elkészült a 2018-2023. évi Beiskolázási program. 
A 2018-2019. évi Beiskolázási tervünket a TSZC hivatalosan nem támogatta. Ugyanakkor itt kell 
megjegyezni, hogy az IT terület célzott továbbképzéseit támogatta és annak költségeit a tanév során a 
TSZC minden esetben kifizette. 
 
Kiemelt fontosságú képzési cél / terület: a XI. Villamosipar és elektronika valamint XIII. Informatika 
ágazat illetve az idegen nyelv oktatásának szakos ellátottságának biztosítása (lásd: 17. fejezet). 
 
Felsőfokú intézményben tovább tanul: 4 fő 
 
Szakok:  

 1 fő – mechatronikai mérnök szak – egyetemi képzés (cél: villamos mérnöktanári végzettség – 
4 szemeszter, ebből 2 sikeres megvan) 

 1 fő – informatika tanár szak – főiskolai képzés (10 szemeszter, ebből 6 sikeres megvan) 

 1 fő – programozó informatikus szak – főiskolai képzés (6 szemeszter, ebből 2 sikeres 
megvan) 

 1 fő – angol nyel tanár szak – egyetemi képzés (4 szemeszter, ebből 2 sikeres megvan) 
 
IT-képzések (CISCO-továbbképzések): 

 CISCO továbbképzés (CCNA1, CCNA2): 3 fő 

 CISCO továbbképzés (CCNA1,CCNA2, CCNA3): 1 fő 

 CISCO továbbképzés (CCNA Security): 1 fő folyamatban (10 hétig a nyáron távoktatásban) 

 

19. (20)  Projektek, pályázatok 

Az iskola az éves munkatervében foglaltak szerint hajtotta végre a következő projektek programjait: 

 Pénzügyi és vállalkozói témahét (2018. március) 

 Digitális témahét (2018. április) 

 Fenntarthatósági témahét (2018. április) 
 
Az elmúlt időszakban benyújtott pályázatok és azok státusza: 
 

Kategória 
kód 

Beadás 
dátuma 

Státusz Projekt címe 

Kért 
összeg 

Megítélt 
összeg 

NTP-MTTD-

16 
2016.06.02 

Aláírt, megkötött 

szerződés 

Arduino mikroszámítógép-programozási innovációs műhely 

létrehozása a Szent Imre Középiskolában 
2 000 000 1 500 000 

NTP-KKI-16 2016.06.02 
Aláírt, megkötött 

szerződés 

Tehetséggondozás Mindstorm EV3 robotok 

programozásával a Szent Imre Középiskolában 
2 000 000 1 000 000 

NTP-KNI-17 2017.05.12 Elutasított 
LEGO EV3 robotprogramozás labor bővítése a TSZC Szent 

Imre díjnyertes innovációs programja részeként 
2 000 000 0 

NTP-MTTD-

17 
2017.05.12 

Aláírt, megkötött 

szerződés 

Arduino mikroszámítógép-programozási innovációs műhely 

működtetése a Szent Imre Középiskolában 
2 000 000 1 400 000 

NTP-TFJ-17 2017.05.12 
Aláírt, megkötött 

szerződés 

3D nyomtató és scanner labor kiépítése a díjnyertes Szent 

Imre innovációs program szolgálatában 
1 855 343 1 500 000 

NTP-MTTD-

18 
2018.04.21 Elbírálás alatt 

Arduino és Raspberry mikroszámítógép-programozási 

innovációs műhely működtetése a Bottyánban 
1 500 000 0 

NTP-KNI-18 2018.05.17 Elbírálás alatt LEGO Robotika innovációs szakkör 1 500 000 0 

NTP-TFJ-18 2018.04.25 Érvénytelen 
Humanoid és járműrobotika szakkör eszközfejlesztése az 

esztergomi Bottyán János Szakgimnáziumban 
1 999 962 0 
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20. (21) Partneri kapcsolatok  

Szempontok: 

 A gazdálkodó szervezettekkel, vállalkozókkal 

 Önkormányzatokkal 

 Társadalmi szervezetekkel 

 Hatóságokkal, állami szervezetekkel 

 Egyéb 

 

Kiemelt kapcsolatok, események gazdálkodó szervezettekkel, vállalkozókkal – az együttműködés 
formája: 
 
Hagyományosan szerveződő nagyvállalati kapcsolatok: 

 Richter Gedeon Nyrt. – Érettségihez kötött képzés – XV. Vegyész ágazat 

 Zoltek Zrt. – Támogatás és érettségihez kötött képzés felnőttoktatás – XV. Vegyész 
ágazat 

  
Új:  

 Richter Gedeon Nyrt. – Ágazati képzés (10. évfolyam) gyakorlati óráinak befogadása – 
XV. Vegyész ágazat; 

 Zoltek Zrt. – Lezárult az első felnőttoktatási ciklus – XV. Vegyész ágazat 
 
Kiemelt kapcsolatok, események oktatási intézményekkel – az együttműködés formája: 
 
Új:  

 HTTP Alapítvány – A CISCO Akadémiai státuszhoz kapcsolódó együttműködés. 
 

 Soter Line Intézménycsoport – Összefüggő nyári gyakorlat budapesti megszervezése 
nagyobb létszámú tanulócsoportban; Budapesti gyakorlati képzés megvalósítása 2018-tól a 
12. és 5/13. évfolyamon. – XI. Villamosipar és elektronika valamint XIII. Informatika ágazat. 
 

 Budapesti Gazdasági Egyetem – Együttműködési megállapodás 2 éves programsorozat 
megszervezésére. Témakör: pályaorientáció, a gazdasági informatikus képzés utánpótlására. 
– XIII. Informatika ágazat. 
 

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Kapcsolatfelvétel együttműködés elindítására. – XI. 
Villamosipar és elektronika valamint XIII. Informatika ágazat. 
 

 
Kiemelt kapcsolatok, események önkormányzati intézményekkel – az együttműködés formája: 
 
Esztergom Város Önkormányzata és az önkormányzat hivatala – Együttműködés iskolaépület 
 
Új:  

 Együttműködés az épület akadálymentesítésében – Mozgáskorlátozottak parkolóhelyének 
kialakítása 

 Együttműködés az iskolaudvar rendezésében – Balesetveszély elhárítása, gallyazás, 
fakivágás, területrendezés, kerttervezés. 

 

Kiemelt kapcsolatok, események hatóságokkal – az együttműködés formája: 
 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr- Főkapitányság – Esztergom  
 
Új:  

 Kapcsolatfelvétel és együttműködés drog prevenciós illetve eljárási kérdésekben – 
Együttműködés formáinak egyeztetése a 2018-2019. tanévre 
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21. (22) A munkaterv megvalósulása  

Szempontok: 

 Az esetlegesen végre nem hajtott feladatok, az elmaradás indoka 

 Eltérések a munkatervtől, azok indokai 

Az iskola az éves munkatervét végrehajtotta. Feladatelmaradás nem volt. 
 
A munkatervben nem tervezett programok azonban jelentős számban valósultak meg, melyek 

a) részben a TSZC által szervezett események,– pl.: pályaorientációs rendezvények. 
b) részben az év során felvett programok – pl.: a BME-bázisiskola státuszhoz rendelt 

rendezvénysorozat. 
 

 

22. Rendkívüli helyzetek, események 
 

 
A tanítási év során rendkívüli esemény nem történt. 2018.06.28-án a szülő arról értesítette iskolánkat, 
hogy diákunk, Törköly Ferenc (11A) a nyári szünet idején elhunyt. A halál oka a beszámoló 
készítésének idején ismeretlen. 
 
Ugyanakkor a rendkívüli helyzetek kezelésében a következő előrelépés történt: 

 Az iskola kiürítési terve megújult. A próbakiürítések – a Katasztrófavédelem bevonásával – 
rendben lezajlottak. 

 Elkészült a Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) 
 

 

 

23. A 2016-2017. tanév további jelentősebb eseményei, intézkedései, 
eredményei 
 

 
23.1     Szabályzatok, működés, átszervezések 
 
Elvégzett jelentősebb események, feladatok: 

- az Alapító okirat módosítása – Az intézmény visszakapta az identitásának megfelelő nevét: 
Bottyán János Szakgimnázium; 

- megtörtént az 5/13. évfolyam bevezetésének előkészítése (tanulói nyilatkozat; 
- az intézmény kommunikációs rendszerét ehhez igazítottuk (lásd: a személyes elektronikus 

kommunikáció és a hivatali levelezőrendszer elválasztása; ---@bottyan.eu bevezetése) 
- megtörtént az SZMSZ felülvizsgálata, teljes körű módosítása;  
- megtörtént a Házirend felülvizsgálata, teljes körű módosítása;  
- megtörtént a Pedagógiai program felülvizsgálata, teljes körű módosítása;  
- megszületett a HIT; 
- ismét megváltozott a fenntartó „személye” (NGM –> ITM) – a TSZC-től az új fenntartó e tanév 

végén kérte a következő 5 éves fejlesztési terv kidolgozását! („Újratervezés” a vezetői ciklus 
közepén!?) 

- lezárult az iskolai sportegyesület jogszerűségének felülvizsgálata  
- elindult az iskolai alapítvány jogszabályi megfeleltetése annak érdekében, hogy közhasznú 

támogatások fogadására is alkalmas legyen; 
- a névváltoztatáshoz kapcsolódóan végbement az iskola teljes arculatváltása. 

 
Következő tanévre áthúzódó / folyamatos feladatok: 

 az SZMSZ és a Pedagógiai program aktualizálása a tanév kezdete előtt – Szempont: intézményi 
változások, keret tantervi módosítások; 
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Kiemelt feladatok a jövőben:  

 Munkaköri leírások felülvizsgálta. 

 Iratkezelés és irattári rend felülvizsgálata, új kialakításának folytatása. 

 Átállás az E-Kréta elektronikus naplóra. 
 

 
23.2 Szervezetirányítás a gyakorlatban 
 
Következő tanévben fejlesztendő: 
 

 A vezetői munkamegosztás felülvizsgálta – a Titkárság terheinek csökkentése. Az alapfeladatok 
elsőbbségének biztosítása – minden más feladatvállalással, - ellátással szemben. 

 Az ügyviteli, feladat ellátási protokollok bővítése, javítása – pl.: helyettesítések; szakmai 
munkaközösségek együttműködése; on-line adminisztráció (E-napló) finomítása, határidők 
tartása, összetartás, honlap-szerkesztés stb. 

 A középszintű irányítás felépítése/erősítése. 

 Projekt / kampány feladatok automatizmusai (pl.: előkészítés, felelősségek hatékonyabb 
elosztása, lezárás). 
 

A fenti felsorolás megegyezik az előző évivel, mivel ezeken a területeken még nem sikerült a kívánt 
szintre jutni. 
 
 
23.3 Kiegészítés a beiskolázás tervezéséhez 
 
Elvégzett jelentősebb feladatok: 

- Az iskola 100%-os beiskolázási mutatóval rendelkezik – immár második éve! 
 
Következő tanévre áthúzódó / folyamatos feladatok: 

 Felvételi eljárás felülvizsgálata – Döntés a központi felvételi eljáráshoz való csatlakozásról. 

 A tanulmányi területek felülvizsgálata, a bővítés akadályainak feltárása, feloldása. 
 
 
 
23.4 Munkaerő-gazdálkodás & HR (lásd: 16-17. fejezet – Alkalmazotti létszámadatok; Szakos 

ellátottság) 
 
Következő tanévre áthúzódó / folyamatos feladatok: 

 A szakos ellátottság javítása (elektronika, informatika) 

 Az óraadók arányának csökkentése. 

 Továbbképzések célzott bővítése. 
 
Következő tanévben fejlesztendő: 

 A helyettesítések számának csökkentése. 

 A készenléti rendszer működtetése, arányosabb tehermegosztás. 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
23.5 Gazdálkodás, finanszírozás & tárgyi feltételek 
 
Jelentősebb eredmények: 

 a tornaterem festése, padlóburkolatának felújítása + csatorna javítás, hibaelhárítás; 

 az udvar középső szakaszán térkő burkolat kialakítása + csatorna és vízelvezetés javítása, 
hibaelhárítás az udvar teljes területén; 

 az udvari kert kialakításának előkészítése; 

 szaktantermi rendszer bővülése (történelem, matematika terem); 

 TSZC-döntés a vegyi tanlabor beruházási pályázatának kiírásáról az iskola által összeállított 
tervek/igények alapján; 

 befejeződött a lift felújítása, az akadálymentesítés ezzel magasabb szintre lépett 

 kvázi sport tér kialakítása az épület pincéjében („íjász pálya”) 
 
Értékelés: miközben a korábbiakat meghaladó módon folyik az épület állagmegóvása, fejlesztése, 
miközben a TSZC támogató attitűdje megkérdőjelezhetetlen, a több év alatt összegyűlt elmaradásokat 
nem sikerül pótolni: 

- második éve nincs nyáron átfogó tanterem-felújítás (tisztasági festés, burkolatjavítás) – az 
igények benyújtása ellenére; 

- az oktatást közvetlenül kiszolgáló eszközpark (lásd: IT-eszközök) továbbra is elavult, 
megújítása húzódik! (Ideális az eszközpark 20 %-ának évenkénti megújítása lenne.) 

 
Következő időszakra áthúzódó / folyamatos feladatok: 

 a vegyi labor és kapcsolódó helyiségeinek kialakítása, berendezése; 

 PLC-labor befejezése; 

 nyelvi labor kiépítése; 

 informatikai eszközpark ütemezett megújítása; 

 a Pedagógiai szakszolgálat által használt épületrészek visszaszerzése; 

 szaktantermi fejlesztések 

 az épület esztétikai „belakása”. 

 
 
Összegzés: 
 

AZ ISKOLA ISMÉT KORSZAKVÁLTÁS ELŐTT ÁLL! 
 
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a tanév eredményes lebonyolításához és az 

iskola értékmentő és értékteremtő munkájához. 
 
 
 
Esztergom, 2018. június 29. 
 
 
 
 
 
Hana György 
igazgató 
 
 
 

Melléklet: Fejlesztési alapelvek és célok – a 2016-2021. évi vezetői ciklusra (értékelt változat) 




