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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Az éves munkaterv megvalósulása 

1.1.1. Eltérés a munkatervtől, ennek okai 

Az éves munkaterv a tanév második felére előírt elemi csak részlegesen valósultak meg. Ennek oka: a 

járványveszély miatt elrendelt vészhelyzet. 

 

A „tantermen kívüli digitális munkarend” szerinti az oktatás 2020. március 16-án lépett életbe és a 2020. 

június 15-ig tartott. 

 

Ebben az időszakban az intézmény fő feladata, hogy a tantervi követelményeket az új munkarendben 

teljesítse. Ez teljesült. Emellett csak a rendkívüli helyzetben hatályos jogszabályokban rögzített feladatait 

látta el az intézmény. Így több program elmaradt. pl: tanulmányi versenyek, külföldi tanulmányutak, országos 

kompetenciamérés, belső vizsgák, intézményi ünnepségek stb. 

 

A megvalósítást segítő és gátló tényezők 

 

A rendkívüli helyzet az alapfeladatok ellátását teljes egészében felül írta.  

 

A munkát gátló tényezők: 

 A jogszabályok relatív késői megjelenése, a jogszabályok hiányosságai (pl.: a digitális oktatás 

működési rendjét az intézmények saját hatáskörben szabályozták, olyan területekre vonatkozóan 

is, melyet törvénynek kellett volna szabályoznia). 

 A tervszerű működés időszakos megszűnése több területen. 

 A rendkívüli munkarend bevezetésével egy időben került sor a teljes személyi állomány 

minősítésére, és kivezetésére a közalkalmazotti jogviszonyból. 

 A terhek egyenlőtlen elosztása az állományon belül. 

 A TSZC központi működésének anomáliái. 

 A tanárok gyenge digitális eszközellátottsága. 

 

A munkát segítő tényezők: 

 Az intézmény – mivel rendelkezett hasonló gyakorlattal – szervezetten és viszonylag gyorsan 

állt át a digitális kapcsolattartásra és oktatásra. 

 Ezt az intézmény működésének eredendően rugalmas volta és korábbi innovációi (pl.: Intranet, 

egységes levelező rendszer stb.) tette lehetővé. 

1.2. Hogyan működik az intézményi munka ellenőrzése és értékelése, hogyan valósul meg a 

visszacsatolás? 

 

A belső ellenőrzés rendszeres, mely nagyrészt személyesen és dokumentumok alapján történik. A 

munkatervekben feladatokra, határidőkre, személyekre (beosztás) lebontva megtalálható az tervezett 

ellenőrzés. 

 

A munkaterv részletesen tartalmazza az ellenőrzés folyamatát, határidőket. (ITE)1 Az értékelés 

eredményeit az intézmény közzé teszi, nevelőtestületi értekezleteken érdemben reflektál. Az eredmények az 

intézkedési tervekben, munkatervekben inputként megjelennek. 

 

                                                           
1 Intézményünkben 2018. 11. 29-én intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott (folyamatazonosító: 02EW_2K47FHSU88R.). A 

beszámoló a továbbiakban ITE jelzéssel hivatkozik az ellenőrzés eredményeinek összefoglaló dokumentumára olyan területeken, ahol 

a megállapítás a jelen tanévre is érvényes. 
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A mérési eszközök alapját a kompetenciamérések eredményei mellett az intézmény tanév teljesítése során 

keletkezett eredmények és vizsgatapasztalatok szolgálják. 

 

Az intézmény igyekszik a szükséges információkat begyűjteni, kiemelhető a gyakorlati képzőhelyekkel 

kialakított rendszer. (ITE) 

 

A tanév során az oktatás-nevelés folyamatára vonatkozó ellenőrzés nem zajlott. 

 

Az intézményben a következő egyéb ellenőrzés zajlott: 
 

 
 

Az ellenőrzések eredményeit az intézmény a fenntartó számára továbbította illetve – amennyiben 

jogszabály erre kötelezte – közzé tette. Azon területeken, ahol az intézmény erre kötelezett, intézkedési tervek 

készültek. 

1.3. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

Az iskola tanárai pályázatok útján tevőlegesen is hozzájárulnak az innovációhoz, szakmai fejlesztéshez.  

 

Nem jellemző általánosan a munkatársakra a fejlesztések, innovációk kezdeményezése, de minden 

ágazatban van „húzóerő”. Elmaradás az elektronikai oktatásban van. 
 

1.4. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai és szakmai programban rögzített személyiségfejlesztési 

feladatok? 

A diákok személyiségfejlesztését az intézmény fontos feladatának tartja. A személyiség formálásával 

kapcsolatos nevelői tevékenységek áthatják az oktatás-nevelés egész folyamatát. Az osztályfőnökök és a 

szaktanárok mellett szerepet kap benne valamennyi dolgozó, kiemelt szerepet kapnak a gyermekvédelmi 

feladatokért felelős munkatárs, az iskolaorvos és a védőnő. (ITE)  

 

A tanév nagy vesztesége volt, hogy a szociális segítő munkatárs (Maradi Ágnes) az év első felében 

távozott. A HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ másik munkatársat nem delegált. 

Ugyanakkor a segítő munkatárs itt eltöltött 2 éve olyan „nyomokat” hagyott a szervezeti kultúrában, 

ami segített megoldani a tanév során felmerülő problémákat. 

 

Az iskola kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák 

fejlesztésére: a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek megvalósításával, mint a 

kreativitás fejlesztése, a feladat iránti elkötelezettség erősítése, az elvégzett munka, a gyakorlás illetve az 

eredményesség, sikeresség összefüggésének, felmutatása, elfogadtatása, differenciált módszerek 

alkalmazása, egyéni tanulási utak támogatása, helyes önértékelés kialakítása, versenyhelyzetre való 

felkészítés, a szorongás oldása, az esetleges kudarcok feldolgozására való felkészítés. (ITE) 
 

1.5. Felzárkóztatás, szociális hátrányok enyhítése (módja, érintett tanulók száma, eredmények) 

A felzárkóztatás és a szociális hátrányok enyhítése – akár csak a tehetséggondozás, tehetség kiteljesítése 

fontos célkitűzése az iskolának. 

Sorszám Ellenőrzés tárgya Időpont Ellenőrzést végző szervezet neve
Az ellenőrzés főbb 

megállapításai

1. Káros  anyagkibocsátás 2020.10.18
Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és  

Tanácsadó Kft.
_

2.
Csapvíz ólom koncentrációs  

mérése
2020.03.10

Nemzeti  Népegészségügyi  

Központ

"B" épületben nem 

megfelelő 

vízminőség

3. Érintésvédelmi  mérés 2020.06.23 Schindler Hungária  Kft. _
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Ennek érdekében a 9.-es osztályfőnökök csoport profilt készítenek (szociális, egészségi, tanulási 

körülményeire, eredményeire), amely alapján a kockázati illetve a kiemelten fejlesztendő területeket 

megjelölik és a nevelőtestület számára közzéteszik. 

 

Az iskola és a hozzá rendelt szociális segítő közötti együttműködés kiemelkedő szintű volt a tanév 

kezdetéig. A gyermekjóléti szolgálattal az iskola külön együttműködési megállapodást is kötött. (ITE) 

 

Az intézmény kiemelkedő felzárkóztató a projektje a GINOP. 6.2.3. – A szakképzési intézményrendszer 

átfogó fejlesztése c. program. Ennek keretében 2 matematika fejlesztő csoport működött a 9. évfolyamon, 

összesen 24 tanuló bevonásával. A projektet intézményi szinten felső vezetőként, Dávid Andrea általános 

igazgatóhelyettes vezeti. 

 

A félévi eredményeket az OH az alábbiak szerint foglalta össze: 

„A rögzített adatok alapján a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányában néhány százaléknyi 

növekedés mutatkozik a tavalyi tanévéhez képest, de külső beavatkozásra nincs szükség. Az intézményi 

beavatkozások alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére. Négy 

tanulónál tapasztalható azonban a megelőző tanévi átlageredményükhöz képest legalább 1,1 mértékű 

romlás; esetükben komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása ajánlott. Az iskola szerepel 

az Oktatási Hivatal Országos Kompetenciamérés eredményeik alapján az átlagosnál nagyobb mértékben 

fejlesztő intézmények listájában. Pedagógusai közül néhányan részt vettek az EFOP 3.2.15 projekt keretében 

A digitális kompetenciák beépíthetősége a pedagógusminősítésbe és a pedagógusok tanfelügyeletébe című 

műhelymunkán.”  

 

A tanítási év végén az OH számára megküldött jelentések alapján iskolánkban összesen 11 fő érintett a 

lemorzsolódás veszélyeivel: 

 

 
 

 

1.6. Tehetséggondozás (módja, érintett tanulók száma) 

A tehetséggondozás, tehetség kiteljesítése fontos célkitűzése az iskolának (Korábban indult projektek: 

Lego verseny, Szakma sztár verseny; Informatikai tehetséggondozó szakkörök, emelt szintű érettségi 

felkészítés stb.). 

 

A szakmai munkaközösségek több városi, megyei és országos versenyre is neveztek tanulókat. A 

„tantermen kívüli digitális munkarend”, vagyis a vészhelyzet miatt a megkezdett, tanéven átívelő 

programokat a szervezők függesztették.  

 

Jellemzően a városi és regionális versenyeken illetve a megyei-országos versenyek első fordulóin tudtak 

megjelenni a diákok. Említésre méltó, kiemelkedő végeredmények a fentiek következtében nem születtek. 

Osztályok 9/ Nyek 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B 9E 10E 11E 12E 9V 10V 11V 12V

Oktatott ágazat

 Informatikai 

rendszerüze

meltető

Műszaki 

informatikus

 Informatikai 

rendszerüze

meltető

Műszaki 

informatikus

 Informatikai 

rendszerüze

meltető

Műszaki 

informatikus

A tanuló egy tizedesjegyig számított 

tanulmányi átlageredménye (a magatartás 

és szorgalom értékelését, minősítését nem 

beleszámítva) nem éri el a 2,5 szintet;

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 5 1 0 0

A tanuló egy tizedesjegyig számított 

tanulmányi átlaga (a magatartás és 

szorgalom értékelését, minősítését nem 

beleszámítva) egy félév alatt 1,1 

mértékben romlott.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0fő 1fő 4fő 6fő

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

Elektronikai technikus Vegyész technikus
 Informatikai 

rendszerüzemeltető
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2. A tantermen kívüli digitális munkarend tapasztalatai 

2.1. Új módszerek, eszközök alkalmazása, ezek hatékonysága 

Az on-line kapcsolattartás innovatív formáinak és a digitális oktatásnak voltak intézményi előképei 

(Intranet, Moodle). 

 

Az újdonságok a következőkben jelentkeztek: 

 on-line kapcsolattartás kibővülése a konferencia beszélgetésekre; 

 a döntéshozatal on-line támogatása saját fejlesztésű felületekkel (pl.: szavazás); 

 a google classroom generális alkalmazása. 
 

2.2. A digitális munkarend hatásai a tanulási folyamatra, a tanulók munkájára, hozzáállására, 

tanulmányi eredményeire 

 

A digitális munkarend tapasztatait intézményünk reprezentatív elégedettségi mérés keretében is vizsgálta. 

Ennek eredményei a következők: 

 

A felmérésben részt vett tanulók száma: 290 fő (53%)  

 

A felmérés módja: anonim, on-line kérdőív (szöveges kifejtési lehetőséggel kiegészítve) 

 

Kérdések és válaszok: 
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Összegzés:  
 

A tanulók által a digitális oktatás minőségére adott osztályzat átlaga 3,5 volt. 

 

 A  digitális kapcsolattartás mellett az „élőszavas” támogatás megmaradt. Volt olyan oktató is, 

aki valamennyi óráját on-line tartotta meg.  

 Ugyanakkor a tanári kar tagjai között jelentős eltérések voltak az alkalmazott oktatási 

módszerekben. 

 A tanárok elérhetősége és támogató attitűdje az elvárt szinten teljesült. 

 A diákok többsége viszonylag könnyen alkalmazkodott az új feltételekhez. 

 A tananyag mennyisége általában megfelelő volt. 

 A diákok közötti kapcsolattartás megmaradt és ez a tananyag kezelésére, feldolgozására is 

kiterjedt. 

 A diákok között igen gyorsan érezhetővé vált az iskola, a közösség, a személyes kapcsolatok 

iránti igény felerősödése. 

 

A digitális munkát, tanulást az intézmény eszközökkel is támogatta. Érintettek száma:  

 

 tanár     6 fő 

 tanuló 10 fő 

 

A digitális oktatás hátrányai: 

 A tanulói távolmaradások (hiányzások) lényegében kezelhetetlenek voltak – a szabályozás 

hiányosságai miatt is –, néhány tanuló előmenetele „követhetetlenné” vált (ezt az intézmény a 

rendszeres monitoringgal, értesítések kiküldésével, továbbá a tanítási év végén személyes 

méréssel igyekezett korrigálni); 

 Az érettségi és a szakmai vizsgákat közvetlenül megelőző felkészülési időszakban érezhetően 

hiányzott az intenzív személyes támogatás. A szóbeli vizsgák elmaradása pedig a 

vizsgaeredményeket befolyásolta negatívan.  

  

2.3. Mely a digitális munkarend során bevezetett módszer/eszköz építhető be eredményesen a tanulási 

folyamatba a jövőben? 

Mindegyik. 

 

A digitális munkarend eljárásrendje – melynek elkészítésére az intézmény számára kötelező volt -, 

mindenképpen felülvizsgálatra szorul. Javasolt az elkészítendő szakmai programba történő beillesztése. 

 

Kérdés, hogy a jogalkotó, a fenntartó mennyiben fogja támogatni, hozzájárulását adni, hogy az intézmény 

saját hatáskörben dönthessen a digitális munkarend részleges bevezetéséről – pl. a szakoktatói hiány kezelése 

érdekében. Javasolt, hogy az intézmény e téren szabadon dönthessen. 
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3. Tanulói létszámadatok (rövid kommentárokkal az arányok, trendek 

sajátosságaival, okaival kapcsolatban) 

3.1. Összlétszámok trendvizsgálata (2019. október 1. és 2020. tanév végi létszám, illetve az utolsó három 

tanév október 1-i létszámainak összevetése) 

 

 
 

 

 
 



  ÉVES BESZÁMOLÓ – 2019-2020. TANÉV 

 

TSZC BOTTYÁN JÁNOS SZAKGIMNÁZIUMA - ESZTERGOM 11 

 

A tanulók létszáma 2019. október 1-én: 461 fő. + 54 fő (GINOP 6.1.3.-17. Idegen nyelvi készségek 

fejlesztése c. projekt 16 év felettiek számára) 

A tanulók létszáma 2020. június 02-án: 453 fő. 

A csökkenés mértéke: 1,7 % 

 

„No comment” – ez egyszerűen egy jó adat. 

 

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

A tanulói létszám a szakképzésben máig lassan növekedett, stabilizálódott.  

 

A 2017-2019-ben, tehát már a harmadik tanévben folytatódott a felnőttoktatás is. Ugyanakkor jól 

érzékelhetően az iskola teljesítő-képességének határán működik továbbra is.  

 

A tanulói létszám bővülésének objektív korlátjai: 

1. Az iskola számára „előírt” profil-szerkezet (vagyis korlátozott a választható ágazatoknak a 

száma). 

2. A szakmai tárgyak stabil, évekre tervezhető oktatását jelentősen akadályozza a szakképzett 

tanári állomány hiánya – különösen informatika és elektronika ágazatban. 

3. A szakmai gyakorlati oktatás technikai feltételei nem tartanak lépést a követelményekkel. 

(informatika, vegyészet). 

 

A szakmai képzés egy részét (növekvő részét! – jellemzően az érettségire épülő képzést) 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 programok (felnőttképzési formák) indítása. Erre a nyelvi képzés (lásd: GINOP 6.1.3.) és a 

vegyészeti képzés területén van reális lehetőség. 

 

Az egyes ágazatok létszáma a következőképpen alakult 2015-től: 

 

 

 
 
 
 

 
 

Ágazati képzés - 9-12. évfolyam 2015.10.01 2016.10.01 2017.10.01 2018.10.01 2019.10.01

nyek 65 64 64 61 62

informatika 162 205 197 208 213

villamosipar és elektronika 50 57 76 68 63

vegyészet 0 14 21 38 57

Összes 277 340 358 375 395

Szakképzés érettségi után 2015.10.01 2016.10.01 2017.10.01 2018.10.01 2019.10.01

informatikai rendszergazda 0 0 0 15 20

informatikai rendszerüzemeltető 35 38 24 8

vegyészet 30 21 17 17

vegyész felnőttoktatás (Zoltek) 0 13 23 20 8

elektronikai technikus 0 0 0 13 13

Összes 69 78 82 89 66

69
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3.2. Októberi és tanév végi tanulólétszámok iskolatípusonként, évfolyamonként, ágazatonként, 

szakmánként (a nappali tagozat, felnőttoktatás) 

 

Az összegző adatot lásd: 3.2. fejezet. Releváns eltérés évfolyamonként, ágazatonként nincs. 
 

3.3. A 9. évfolyamra meghirdetett keretszámok, jelentkezők és felvettek aránya ágazatonként, 

szakmánként 

  

A felévételi jelentkezések trendvizsgálata 2016-2020 

 

 
 
 

 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Felvehető tanulók száma 120 94 98 102 102

Összes jelentkező 237 282 270 278 255

Összes hely & A jelentkezők száma

2016 2017 2018 2019 2020

Informatika - felvehető 60 60 64 54 51

Informatika - jelentkezések 317 408 352 375 149

Vegyészet - felvehető 30 12 20 28 17

Vegyészet - jelentkezések 47 86 73 78 93

Vegyészet NYEK - felvehető 17

Vegyészet NYEK - jelentkezések 79

Elektronika - felvehető 30 22 14 20 17

Elektronika - jelentkezések 84 104 115 104 110
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A felvételi jelentkezések alakulása ágazatonként 

 

Informatika ágazat 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Informatika - felvehető 60 60 64 54 51

Informatika - jelentkezések 317 408 352 375 149
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Vegyész ágazat 
 

 
 
 

 
 
 
 

Elektronika ágazat 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Vegyészet - felvehető 30 12 14 28 17

Vegyészet - jelentkezések 47 86 73 78 93

Vegyészet NYEK - felvehető 17

Vegyészet NYEK - jelentkezések 79

2016 2017 2018 2019 2020

Elektronika - felvehető 30 22 20 20 17

Elektronika - jelentkezések 84 104 115 104 110
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Az oktatott ágazatok aránya – engedélyezett létszám 
 

 
 

 

Az oktatott ágazatok aránya – jelentkezettek létszáma 
 

 
 
 

Ténylegesen felvett – 2019. 06. 23-ig beiratkozott – tanulók száma 

 

 
 

Az adat megegyezik az elmúlt évivel, a 2020.08.27-én lezáruló felvételi eljárás során és az 

átjelentkezésekkel változni fog!  
 

3.4. Egy pedagógusra jutó nappali tagozatos tanulók száma (a pedagógusok számát teljes álláshellyel 

számolva) 

Pedagógusok létszáma (státusz ill. tantárgyfelosztás valós adata)         41 (54-13) 

Nappali tagozatos tanulók száma (2019.10.01.):                                   461________________ 

Egy pedagógusra jutó nappali tagozatos tanulók száma:                        11,24 (2019-ben: 9,86) 

 

 

 

Felvehető Beiratkozott %

Informatika ágazat - NYEK 51 46 90%

Vegyész ágazat - NYEK 17 17 100%

Vegyész ágazat 17 17 100%

Elektronika ágazat 17 16 94%

Összesen 102 96 94%

Beiratkozási adatok 2020.06.22-én
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Kiegészítés / Korrekció:  

 A tanítási órák jelentős része folyik „duális” képzés keretében (Richter Gedeon Nyrt. – vegyész 

ágazat; Soterline Kft. – villamos ipar és elektronika ill. informatika ágazat).  

 Az itt folyó oktatás a fenti adatban nem jelenik meg. 

 

A külső képzési helyen ellátott feladat „pedagógus létszáma”:  

 

2,3 fő  (24,5 +26 = 50,5 óra)  
2019-ben 3,07 fő (23,5 + 44 = 67,5 óra) 

 

Ennek beszámításával az egy pedagógusra jutó nappali tagozatos tanulók száma:  

 

10,65 (2019-ben: 9,25) 

3.5. Tanulószerződéssel rendelkező tanulók száma évfolyamonként, szakmánként (létszámok, arányuk 

az adott szakma/évfolyam összlétszámához viszonyítva)  

 
 

3.6. Együttműködési megállapodással rendelkező tanulók száma évfolyamonként, szakmánként 

(létszámok, arányuk az adott szakma/évfolyam összlétszámához viszonyítva) 

Lásd: 3.5. pont 

3.7. Hátrányos helyzetű tanulók száma, aránya 

2 fő (ebből 1 HHH) – 0,4 % (461 főhöz viszonyított arány) 
 

3.8. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma, aránya 

20 fő – 4,3 % (461 főhöz viszonyított arány) 

 

3.9. Sajátos nevelési igényű tanulók száma, aránya 

3 fő – 0,7 % (461 főhöz viszonyított arány) 

Vi l lamosság és  

elektronika
72 18 33

Informatika 213

Vegyész 48 38

Informatika i  

rendszergazda
20

Elektronika i  

technikus
13 13

Informatika  

rendszerüzemeltető
8

Vegyész technikus 17 15 2

felnőttoktatás , esti  

munkarend
Vegyész technikus 8 8

399 54 40 33

100% 13,50% 10% 8,30%
Összesített arányok:

Együttműködés csak 

nyári gyakorlatra

333

SZAKGIMNÁZIUM

9-12.évf.

33

SZ
A

K
K

ÉP
ZÉ

S

1 éves OKJ

33 2 éves OKJ

nappal i  munkarend

Létszám Iskolatípus Ágazat/szakma Létszám
Tanuló 

szerződés

Együttműködési 

szerződés
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4. Eredmények (rövid kommentárokkal az arányok, trendek 

sajátosságaival, okaival kapcsolatban) 

4.1. Tanulmányi átlagok 

4.1.1. Tanulmányi átlag a tanév végén (iskolatípusonként) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bukások 

száma

Bukott 

tanulók 

száma

2-3 

tárgyból 

bukott

3-nál 

több 

tárgyból 

bukott

Kitűnők Átlag

Nem 

osztályozh

ató

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

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

2017-2018 83 41 12 7 18 3,49 5

2018-2019 75 48 7 4 1 3,57 3

2019-2020 63 43 7 1 4 3,6 0

Tanulmányi eredmények - 2016-2020

Osztály
Bukások 

száma

Bukott 

tanulók 

2-3 

tárgyból 

bukott

3-nál több 

tárgyból 

bukott

Kitűnők 

Nem 

osztályoz

ható

Tanulmányi 

átlag

9Ny/A 0 0 0 0 0 0 4,1

9Ny/BMV 0 0 0 0 3 0 4,08

9/A 0 0 0 0 0 0 3,69

9/B 8 6 2 0 0 0 3,47

9/E 0 0 0 0 0 0 3,47

9/V 14 3 2 1 0 0 2,77

10/A 4 3 1 0 0 0 3,47

10/B 1 1 0 0 0 0 3,77

10/E 1 1 0 0 0 0 3,68

10/V 3 2 1 0 0 0 3,73

11/A 5 5 0 0 1 0 3,9

11/B 10 6 1 0 0 0 3,67

11/E 4 4 0 0 0 0 3,3

11/V 1 1 0 0 0 0 3,54

12/A 0 0 0 0 0 0 3,83

12/B 2 2 0 0 0 0 3,48

12/E 6 6 0 0 0 0 3,33

12/V 1 1 0 0 0 0 3,48

5/13/E 0 0 0 0 0 0 3,47

5/13/I 2 1 0 0 0 0 3,36

13/V 1 1 0 0 0 0 3,62

14/I 0 0 0 0 0 0 3,76

14/V 0 0 0 0 0 0 3,6

14/Z 0 0 0 0 0 0 3,85

2020 Összes: 63 43 7 1 4 0 3,60

Tanulmányi eredmények 2020. tanév végén
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4.1.2. Tantárgyi átlagok (közismereti, szakmai - a legjobb és a legrosszabb átlaggal rendelkező öt-öt 

tantárgy) 
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Összegzés: 

 

 miközben a létszám és a feladatok differenciáltsága növekedett, a képzési paletta nem bővült 

 a bukások száma tovább csökkent (!); 

 a bukott tanulók száma csökkent; 

 ugyanakkor a 3 vagy több tantárgyból bukott tanulók száma szintén tovább csökkent; 

 az átlag tanulmányi eredmény a korábbi évekéhez hasonló; 

 a kitűnők száma az előző évihez képet emelkedett! 
 
 

4.2. Bukások  

4.2.1. Bukások száma és aránya iskolatípusonként és évfolyamonként 

 

 
 



  ÉVES BESZÁMOLÓ – 2019-2020. TANÉV 

 

TSZC BOTTYÁN JÁNOS SZAKGIMNÁZIUMA - ESZTERGOM 21 

 

4.2.2. Az öt legmagasabb bukási aránnyal rendelkező tantárgy 

 

A bukott tanulók száma:    45 fő 

A tantárgyi bukások száma összesen:  63 

A tantárgyi javítóvizsgák száma:   53 

 

A legmagasabb bukási számmal rendelkező tantárgyak: 

 

Matematika    38 

Programozás       4 

Informatika         3 

Laboratóriumi gyakorlat         2 
 

4.3. Vizsgaeredmények (vizsga-időszakonként a sikeres vizsgázók száma, aránya) 

4.3.1. Érettségi vizsga  

 

 
 

2020 2019 2018 2017

Vizsgabizottság 12A 12B 12EV ÖsszesenÖsszesenÖsszesen Összesen

Vizsgára jelentkezett … fő 23 30 29 82 93 87 116

végzős 22 24 27 73 55 54 76

végzős rendes érettségiző 22 22 20 64 54 50 71

végzős előrehozott érettségiző 0 2 7 9 1 4 5

előrehozott vizsgázó 0 0 0 0 36 29 31

a 13-14 évfolyamról (ismétlő-kiegészítő vizsgák) 1 5 0 0 0 0 4

külsős 0 1 2 3 2 4 4

fő külsős rendes érettségire 0 0 1 1 1 0 _

fő külsős kiegészítő-ismétlő vizsgára 0 1 1 2 1 4 _

Sikeres vizsgát tett 23 26 17 66 87 82 104

végzős (rendes érettségiző) 22 21 16 59 49 48 62

előrehozott 0 0 0 0 37 30 31

a 13-14 évfolyamról 1 4 0 0 0 0 4

külsős 0 1 1 2 1 3 _

külsős (rendes érettségi) 0 0 0 0 0 0 5

külsős (kiegészítő-ismétlő) 0 1 1 2 1 3 _

Nem jelent meg a vizsgán … fő 0 0 0 0 0 3 1

Nem jelent meg a vizsgán … (oszt.) 0 0 0 0 0 0

Érettségi vizsgán bukott 0 4 12 16 6 5 6

matematika 0 0 0 0 3 1 3

angol nyelv 0 0 0 0 0 1 4

magyar nyelv és irodalom 0 0 0 0 0 1 2

történelem 0 0 0 0 0 1 3

társadalomismeret 0 0 0 0 0 0 1

informatika 0 0 0 0 2 1 2

villamosipar és elektronika ismeretek 0 0 8 8 4 2 _

Emberismeret és etika 0 0 0 0 0 1 _

Ebből:

Ebből:

Tantárgyi bukások száma:

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK EREDMÉNYE - 2020
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Az érettségi vizsgák idén szintén rendkívüli körülmények között zajlottak, így pl. nem volt lehetőség 

szóbeli vizsgát tenni. Az értékelések zömében az írásbeli eredményeken alapultak, a vizsgázók ezeket az 

eredményeket a szokásos körülmények között nem tudták korrigálni, javítani. 

 

Feltűnő a szakmai ágazati vizsgaeredmények gyengesége (lásd: villamosipar és elektronika ismeretek). 

4.3.2. Szakmai vizsga (szakmánként) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2020 2019 2018 2017

82 93 87 116

66 87 82 104

11 6 5 6

Vizsgára jelentkezett 

Sikeres vizsgát tett

Érettségi vizsgán bukott

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK EREDMÉNYE

Tantárgy Átlag Bukások száma Szóbeli vizsgát tettek száma

Magyar 3,18 0 0

Matematika 2,78 0 4

Történelem 3,04 0 0

Idegen nyelv 4,16 0 0

Ágazati szakmai vizsgatárgy Összesen: 2,54 11 13

Informatikai ismeretek 2,74 3 4

Automatikai és elektronikai ismeretek 1,78 8 9

Vegyész ismeretek 3,1 0 0

Érettségi tantárgyi átlagok - 2020

SZAKMAI VIZSGAEREDMÉNYEK 2020

Fő Ebből nő Ebből férfi  + Javítóvizsgázó

Vizsgára jelentkezett:                8 0 8 0

Vizsgára bocsátható: 8 8

Vizsgán megjelent:                   8 0 8 0

A vizsgát igazolható okból megszakította:                     0

Sikeres vizsgát tett:                  4 0 4 0

Sikeres vizsgázók aránya

Hálózatok konfigurálása I. (gyakorlat):                                      4 fő  (4 férfi)

Hálózatok konfigurálása II. (gyakorlat):                                     3 fő  (3 férfi) 

Hálózati ismeretek (központi írásbeli):                                       4 fő  (1 nő, 3 férfi)

Programozás és adatbázis-kezelés (központi írásbeli):          11 fő  (1 nő, 10 férfi) +2 javító vizsgázó

Sikertelen vizsgafeladatok

3

1

0

3

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető  

50%

Fő Ebből nő Ebből férfi  + Javítóvizsgázó

Vizsgára jelentkezett:                18 1 17 0

Vizsgára bocsátható: 18 1 17   

Vizsgán megjelent:                    18 1 17

Igazolható ok nélkül nem jelent meg:  0 0 0

Sikeres vizsgát tett:                  13 1

Sikeres vizsgázók aránya

54 481 04 Informatikai rendszergazda  

72%
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Világosan látszik, hogy az egyes ágazatok vizsgateljesítménye jelentősen eltérő. Az Elektronikai 

technikusi vizsga sikertelen. 

 

Ez az „eredmény” rendszerhibára utal, melynek feltárása és megoldása az intézmény nem halasztható 

feladata. 

 

 
 

4.3.3. Idegen nyelvi vizsgaeredmények!  

Az alábbi adatsor nem kötelező eleme az év végi beszámolónak, ugyanakkor olyan eredményeket 

tartalmaz, mely a szakképző intézmények átlaga feletti, ezért bemutatásuk több mint indokolt. 

Az eredmények az idegen nyelvi szakmai munkaközösség munkáját dicsérik. 

 

A vizsgaeredmények évfolyamonként hullámzók, de van olyan osztály, ahol a nyelvvizsgával rendelkező 

tanulók száma már 10., 11. évfolyamban meghaladja az osztálylétszám 50 %-át. 

 

BOTTYÁN (fő) ZOLTEK (Fő)

Vizsgára jelentkezett:                            5 8

Vizsgára bocsátható:                             5 8

Vizsgán megjelent:                              5 8

Sikeres vizsgát tett:                  4 7

Sikeres vizsgázók aránya 80% 88%

Vegyipari műszaki feladatok (központi írásbeli)                                     4 fő  (4 férfi)1 1

54 524 03 Vegyész technikus 

Sikertelen vizsgafeladatok

Fő Ebből nő Ebből férfi  + Javítóvizsgázó

Vizsgára jelentkezett:                  10 10 4

Vizsgára bocsátható:                      10 10 4

Vizsgán megjelent:                                10 10 4

A vizsgát igazolt ok nélkül megszakította:                 0 0 0

Sikeres vizsgát tett:                  0 0 1

Sikeres vizsgázók aránya 0% 25%

Áramköri installáció (gyakorlati)                  

Szakmai ismeretek (központi írásbeli)   10 10 3

54 523 02 Elektronikai technikus 

Sikertelen vizsgafeladatok

Szakképesítés NYEK 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Végzős 

osztály

Vizsgára 

jelentkezés

Sikeres 

vizsga

Végzős 

osztályfőnök

33 31 29 22 20

32 32 27 24 22

Elektronikai 

technikus
30 18 17 14

13 (ebből 3 

külsős!)
10 0

Informatikai  

rendszerüzemeltető
8 8 8 4

Vegyész technikus 8 5 5 4

BEISKOLÁZÁS v. SIKERES SZAKMAI VIZSGA VISZONYA - 2020.

(létszámok alakulása)

Smigerné Huber 

Gabriella

Zsigri Attila2/14IV

Informatikai 

rendszergazda
18 1320

5/13EI
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9nyA 32 0 0,0%

9nyB 30 0 0,0%

9EV 33 0 0,0%

1. 9A Árvai Martin 

2. 9A Gottlieb Bence 

3. 9A Kovács Péter 

4. 9B Pataki Máté 27 1 3,7%

10EV 27 0 0,0%

5. 10/A Barta Ábel

6. 10/A Bódi Roland

7. 10/A Bosnyák Olivér

8. 10/A Fekete László Árpád

9. 10/A Hitter Dávid (C1)

10. 10/A Magó Bence

10. 10/A Makó Dávid (C1)

11. 10/A Papp Zsolt

12. 10/A Steiner Dóra (C1)

13. 10/A Szabó Anita (C1)

14. 10/A Szakszon Bence

15. 10/A Szántó Dániel

16. 10/A Vass Zoltán 

17. 10/B Csiszár Roland

18. 10/B Fehér Bence

19. 10/B Kicska Zoltán Ferenc

20. 10/B Lieber Marcell

21. 10/B Párma Botond

22. 10/B Ujvári Bálint (C1)

23. 10/B Vollár László

24. 11/A Fekete Fanni

25. 11/A Kabai Ákos (C1)

26. 11/A Kertész Tamás Máté

27. 11/A Kósa Dávid Viktor

28. 11/A Kőszegi Anita

29. 11/A Láris Gergő

30. 11/A Mogyorósi Gergely (C1)

31. 11/A Nebehaj Gergő

32. 11/A Nyitrai Adrienn

33. 11/A Páldi Péter

34. 11/A Szappan Zsolt

35. 11/A Szilágyi György Ádám

36. 11/A Tóth Gábor Márk

37. 11/A Vágási Levente

38. 11/A Vitéz Balázs János

39. 11/B Regensburger Robin Róbert

40. 11/B Sturcz András

41. 11/B Szokob Ádám

42. 11/EV Bauer Molli Lara 29 1 3,4%

43. 12/A Hegedűs Roxána Vivien

44. 12/A Putz Koppány Norbert

45. 12/A Varga Bálint

46. 12/A Végh Norbert

47. 12/A Herneczki Tekla  (német)

48. 12/A Marsi Viktória (német)

49. 12/A Molnár Kevin (német)

50. 12/B Csiffári Balázs

51. 12/B Jónás Dominik Imre

52. 12/B Lukács József Márk

53. 12/B Lukács Krisztián Máté

54. 12/B Telekesi Bálint

55. 12/EV Balogh József

56. 12/EV Sápi Richárd

57. 5/13EI Kozma Henrietta

58. 5/13EI Herbszt István

59. 5/13EI Miljof Szimonesz Márk

60. 5/13EI Molnár Szilárd

61. 5/13EI Subits Ákos

62. 5/13EI Vajda Ábel

63. 5/13EI Vincze Dávid

1/13V 12 0 0,0%

64. 2/14IV Sándor Máté Péter

65. 2/14IV Kelemen Balázs

66. 2/14IV Nagy Adrián

443 67 21,8%

389 57 21,6%
420 59 14,0%

365 53 14,5%

2018-2019 - Összesen

2018-2019 - 9-12. évfolyamra

Nyelvvizsgával rendelkező tanulóink 
Osztálylétszám 

hány %-a 

rendelkezik 

nyelvvizsgával

Osztálylétszám

31 22,5%

Nyelvvizsgával 

rendelkező 

tanulók száma

7

NÉVOsztálySsz.

30 3 10,0%

Összesen

9-12. évfolyamra

29 15 51,7%

22 31,8%7

29 7 24,1%

13 3 23,0%

13 52,0%25

23 3 13,0%

24 5 20,8%

27 2 7,4%
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4.4. Versenyeredmények (szakmai, közismereti, sport, egyéb) 

Lásd: 1.6. 

4.5. Elégedettségmérés eredménye (szülő, tanuló, gyakorlati képzőhely, munkaerőpiac stb.) 

A tanítási év során egy, a digitális oktatással kapcsolatos elégedettség mérésre került sor. Eredményeit 

lásd: 2. fejezet. 
 

4.6. Intézményi elismerések (intézményi, oktatói) 

Intézményi értékelés a tanév során nem született. 

A tanítási év végén a TSZC „Az év közismereti tanára” elismerésben részesítette Tóth Ilona tanárnőt. 

 

5. Pályakövetés 

A tanulók pályakövetése a megelőző időszakban „esetleges” volt. TSZC vagy intézményi szintű 

utánkövetési eljárásrend nincs.  

 

Az érettségit követő időszakról, a felsőoktatásban felvettekről rendelkezünk több, évekre visszanyúló  

információval. Ennek begyűjtése, feldolgozása az osztályfőnökök feladata, melyet a tanév végén 

(augusztusban) végeznek el az érintettek. 

 

Kevés információ áll rendelkezésre a szakmai vizsgán végzett tanulókról. Leginkább a 

vegyésztechnikusokról érkeznek visszajelzések. Ezeket a szakmai munka fejlesztése során felhasználjuk. 

 

A szakmai vizsgát követően a kapcsolat jellemzően megszakad, több információ azokról a tanulókról van, 

akik a korábbi gyakorlati helyeiken helyezkednek el. A többi tanulónál is törekszünk internet segítségével 

információt szerezni, több-kevesebb sikerrel, de ezek nem alkotnak elemzésre alkalmas adatbázist. 

 

5.1. Továbbtanulási mutatók (szakközépiskolások érettségire felkészítő képzése, további szakképesítés 

megszerzése, felsőoktatási tanulmányok) 
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Az adatok trendszerű vizsgálatra még nem alkalmasak. 

Egy szembeszökő tendencia azonban tapasztalható: az érettségit követően egyre többen maradnak az 

5/13. évfolyamban és ezzel párhuzamosan csökken a munkába állók száma, aránya. 
 

5.2. A 2019. május-júniusi szakmai vizsgaidőszakot követően a munkaerőpiacon sikeresen 

elhelyezkedett tanulók száma, aránya. 

Nincs adat. 
 

5.3. Az intézmény által alkalmazott pályakövetési technikák. 

TSZC vagy intézményi szintű utánkövetési eljárásrend nincs. Az érettségit követően, a végzős osztályok 

osztályfőnökei keresik meg a volt diákokat, hogy adatokat nyerjenek. Ennek időszaka jellemzően az 

augusztus és szeptember. 

 

6. ESL adatok iskolatípusonként, évfolyamonként (rövid kommentárral) 

 

6.1. Tanulók megoszlása ESL kód alapján 

 

 

 
 

 

 

Évfolyam
Egyetem / 

Főiskola
OKJ

5/13. 

évfolyam a 

Bottyánban

Egyéb 

szakmai 

továbbkép

zés

Munkába állt Munkát keres

2017 29,3% 18,7% 8,0% 0,0% 30,7% 4,0%

2018 7,4% 9,3% 36,0% 6,7% 10,7% 4,0%

2019 21,0% 9,0% 57,0% 5,0% 5,0% 4,0%
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6.2.  Lemorzsolódási adatok 

 
A tanulók létszáma 2019. október 1-én: 461 fő. 
A tanulók létszáma 2020. június 02-án:  453 fő. 
A csökkenés mértéke: 1,7 % 

 
A 2019-2020. tanév során az intézményből távozók száma: 15 fő 

 
Ebből a távozás irány/jellege szerint: 
 Egészségügyi okokból nem tudta folytatni tanulmányait    2 fő 
 A TSZC másik iskolájába távozott       4 fő 
 Más iskolába távozott        5 fő 
 Munkába állt (egyelőre végzettség nélkül távozott a szakképzés rendszeréből)  5 fő (1,08%) 

 
Összegzés: a tényleges lemorzsolódás az intézményben 2 % alatt van – minden szóba 

jöhető mutató szerint! 
  

7. Mulasztások, fegyelmi helyzet (rövid kommentárral) 

7.1. Tanulók igazolt és igazolatlan mulasztásainak száma és aránya  

A hiányzások száma a rendkívüli helyzetben („tantermen kívüli digitális munkarend”) életbe lépett és 

három hónapig hatályos szabályok miatt nem releváns, a korábbi évek tapasztalataival nem összevethető. 

2020. március 16-án a fenntartó a hiányzások rögzítését és nyilvántartását, a kapcsolódó jogkövetkezmények, 

szankciók érvényesítését felfüggesztette. 
 

A hiányzások száma összesen: 

 
 

 
 

Év Igazolt Igazolatlan

2020 34 077 1 393

2019 45 227 1 970

2018 41 984 3 320

Hiányzások összesen 2018-2020
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Év Igazolt Igazolatlan

2020 75 3

2019 97 4

2018 93 7

Egy főre jutó hiányzások  2018-2020
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7.2. Neveltségi mutatók - fegyelmi eljárások száma, oka; dicséretek száma, oka; általános helyzetkép 

 

Kirívó fegyelemsértés az év folyamán nem történt. Az tanulók általános fegyelme a korábbi évekhez 

hasonló.  
 

Fegyelmi eljárások száma: 0 

 

Dicséretek száma:  

 

a) Sikeres nyelvvizsga, sport és tanulmányi eredményekért átadott igazgatói dicséretek száma 36 

 

b) Tantárgyi dicséretek száma 151 (lásd az alábbi táblázatot) 
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A korábbi évhez képest negatív változások: 

 Az elmúlt évihez képest - különösen a korábban 9. évfolyamon tapasztalt - szélsőséges, 

alkalmasint provokatív megnyilvánulások száma jelentősen csökkent. 

 A rongálások, szándékos vagy akaratlan károkozások száma a korábbi évekéhez hasonló. 

 A jelzések alapján az addikció egyes formái (pl. dohányzás, digitális) továbbra is jelen vannak a 

tanulók körében. 

 A rendkívüli munkarend viszonylagos szabályozatlansága a „hiányzások” (oktatástól való 

távolmaradás) kezelését jelentősen korlátozta. 

 

Iskolánk az iskolaőr szolgálat bevezetését nem igényelte. 

 

Feladatok a következő tanévre (nagyrészt az elmúlt évből visszamaradott feladatok): 

 egységes követelményrendszer, a Nevelőtestület szakmai összetartása; 

 az elvárási rendszer megújítása, hatékonyabb kommunikációja, képviselete (lásd: új Házirend!); 

 szaktantermi (és ezzel a felügyeleti rendszer) további bővítése; 

 teremhasználati rend bevezetése, a megkezdett munka lezárása, gyakorlatba ültetése; 

 a felelősségvállalás, felelősségi területek bővítése az alábbiakban… 

- eszközmegóvás, 

- környezet (pl. udvar) rendezés 

- szakmai, szaktárgyi szertárak kezelése 

 aktív, függőségeket megelőző program folytatása – az eddigi tapasztalatok lezárása. 

 
 

Osztály
Tanulmányi 

dicséretek

9Ny/A 1

9Ny/B 4

9/A 7

9/B 15

9/E 6

9/V 1

10/A 6

10/B 6

10/E 5

10/V 6

11/A 8

11/B 4

11/E 6

11/V 9

12/A 14

12/B 6

12/E 19

12/V 7

5/13/E 0

5/13/I 4

13/V 12

14/I 5

14/V 0

14/Z 0

Összesen 151
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8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1. Teljes munkaidős, részmunkaidős és óraadó pedagógusok száma, aránya (nappali és 

felnőttoktatás) 

Tantestület létszáma:      60 fő             (2018-2019: 61) 

Teljes állású tanár:                                                                    32 fő – 53 % (2018-2019: 32 – 59%) 

Részmunkaidőben dolgozó tanár:     11 fő – 18 % (2018-2019: 8 – 13%) 

Óraadó (szerződés a TSZC Bottyánnál):    11 fő – 18 % (2018-2019: 13 – 21%) 

Külsős (a Richter Nyrt. és a Zoltek Zrt. alkalmazásában):    6 fő              (2018-2019: 4 fő) 

 

A nem teljes állásban foglalkoztatott tanárok száma/aránya folyamatosan növekszik. 

Ez veszélyezteti az oktatás biztonságát.  

Az egyenletes tehermegosztás követelményének egyre kevésbé tud megfelelni az intézmény, ami negatív 

feedback-ként hat vissza a szakos tanárok arányára. 

 

8.2. Szakos ellátottság 

A szakos ellátottság hiányosságai két formában jelennek meg: 

 

Tanárhiány – egyáltalán nem lehet az adott szakterületre tanítani szándékozó munkatársat találni: 

 matematika tantárgy oktatása;  

 villamos ipar és elektronika ágazat,  

 

A probléma olyan súlyos, hogy az veszélyezteti akár a megkezdett képzések végig vitelét is! 

 

Szaktanár hiánya — a szakterületre évről évre nagyobb nehézségek árán, de lehet találni jelentkezőket, 

ám ezek közül többnek nincs meg a szükséges végzetsége. Súlyosan érintett területek: 

 Informatika ágazat (IT) 

 Elektronika-elektrotechnika ágazat 

 

Mindkét terület stratégia pozíciót tölt be mind országos, mind intézményi szinten. 

 

Az IT szakmai munkaközösség szakos ellátottsága: 

 IT tanárok száma:13 fő (ebből 3 óraadó, 2 részmunkaidős) 

 Végzettség nélkül tanítók: 6 fő (ebből 1 OKJ-s végzettségű) 

 Szakos ellátottság: 46%  

 

Az Elektronika szakmai munkaközösség szakos ellátottsága: 

 Elektronika tanárok száma: 4 fő (ebből 1 óraadó, 1 részmunkaidős) 

 Végzettség nélkül tanítók: 1 fő  

 Szakos ellátottság: 25%  

 Duális képzésben „kiszervezett” órák száma: 26 óra/hét (3 „külsős” oktatóval) 

 

Az idegen nyelvi szakmai munkaközösség szakos ellátottsága 2019-2020. tanévben: 

 Idegen nyelvi tanárok száma:14 fő  (2018-2019-ben 13 fő) 

 Végzettség nélkül tanítók: 0 fő  (2018-2019-ben   3 fő) 

 Szakos ellátottság: 100%   (2018-2019-ben  77%) 

 

8.3. Szakmai továbbképzésben résztvevő pedagógusok száma 

> 8 fő 
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A Tanári kar teljes létszámához viszonyított arány (8/60): 13 % 

Az állományban (teljes állásban és részmunkaidőben) lévő tanárokhoz viszonyított arány (8/43): 19% 

A teljes állásban dolgozó tanárokhoz viszonyított arány (8/32): 25% 

 

Az intézmény nem önálló gazdálkodó. A költségvetés adatai nem elérhetők számára. A továbbképzések 

jelentős részét a TSZC szervezi, rendszerint valamennyi tagintézmény egyidejű bevonásával. A TSZC által 

szervezett továbbképzések intézményre jutó költsége nem ismert. 

 

Általában megállapíthatók a következők: 

 a TSZC az éves továbbképzési tervet – vélhetően annak érdekében, hogy ne köteleződjön el az 

abban foglalt költségigényre – visszatérően elutasítja; 

 a TSZC az IT-továbbképzéseket (CISCO Akadémia) minden esetben jóvá hagyja és kifizeti. 

 

8.4. Szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tevékenységet folytató pedagógusok száma 

2 fő 

 

A Tanári kar teljes létszámához viszonyított arány (2/60): 3 % 

Az állományban (teljes állásban és részmunkaidőben) lévő tanárokhoz viszonyított arány (2/43): 5 % 

A teljes állásban dolgozó tanárokhoz viszonyított arány (2/32): 6 % 

 

8.5. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben? 

A következő munkaközösségek működnek az intézményben:  

 Humán 

 Természettudományos 

 Idegen nyelvi 

 Informatikai (IT) 

 Elektronikai 

 Vegyész 

 Testnevelés 

 Osztályfőnöki 

 Ellenőrzési, értékelési  

 Digitális oktatást támogató fejlesztések 

 Pályaorientációt koordináló – 2020. januárjától indult. 

 

A munkaközösségen belüli együttműködés megfelelő. Az egy osztályban tanítók napi kapcsolatban 

vannak egymással. 

 

A munkaközösségek működését az SZMSZ szabályozza. Munkatervük megtalálható az intézményi 

munkatervben. Céljaik összhangban vannak az intézményi dokumentumokban meghatározottakkal. 

A szakmai közösségek az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint működnek. 

 

A szakmai elméleti tanárok és a szakoktatók hatékonyan működnek együtt. Vegyész szakon sok a külsős 

kolléga, akikkel szintén zökkenőmentes az együttgondolkodás, velük leginkább elektronikus úton, illetve a 

gyárlátogatások alkalmával tartják a kapcsolatot. 

 

A tanulók nevelése-oktatása-képzése érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok 

kezdeményezően együttműködnek egymással, ha kell külső szakember segítségét is igénybe veszik. pl: 

drogprevenciós program, gyermekjóléti szolgálat bevonása. (ITE) 
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8.6. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A 

hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, 

hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, 

rendezvények, kulturális versenyek, sportversenyek, egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok, online 

fórumok stb.).  

 

Az intézmény működése, a gyermekek szociális-, gyermekvédelmi és nevelési ellátása, valamint a 

tanulók iskola- és pályaválasztása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel az 

intézményvezető, vagy megbízottak útján. Jelen formájában fiatal intézményről van szó, ezért nem 

rendelkeznek régi hagyományokkal. A hagyományok építése a Bottyán-imázs felépítése mentén indult el és 

folytatódott az elmúlt években. Ennek kibontása várható új területeken, különösen az ESZC létrehozásából 

fakadó feladatok esetében. 

 

8.7. Tárgyi feltételek 

8.7.1. Általános helyzetkép, fejlesztések (tervezett, folyamatban lévő, a tanévben megvalósult) 

Az intézményben zajlott jelentősebb beszerzések, beruházások és lefolyásuk: 

 

 Az „M” épület elektronikai laborjának kialakítása – festés, padlóburkolat javítása, 5 

laborasztal beszerzése (kb. 15.000.000 Ft) 

 

 Vegyi labor kialakítása. – A tanítási év végén, júniusban 80 %-os készültségnél a folyamat. A 

megkötött szerződések alapján a terv, hogy a teljes beruházás augusztus 15-ig lezárul.  

Amennyiben ez elmaradna, az a következő tanév zavartalan működését ellehetetlenítené.  

 

Az év során megvalósult fejlesztések e téren: 

- hálózatbővítés – immár 3 x 100 A áramerősséggel rendelkezik az intézmény; 

- az elektromos vezetékrendszer bővítése. 

 

Az év során befejezésre váró fejlesztések: 

- villanyszerelési munkák befejezése (főelosztó szekrény telepítése); 

- légutánpótlási rendszer kiépítése; 

- rákapcsolódás a közműhálózatokra; 

- műszaki átadás. 

 

 Az IT szaktantermek gépeinek cseréje – 52 PC beszerzése (kb. 10.000.000 Ft.) — Idén is a 

vizsgaidőszakot közvetlenül megelőző időszakban, erőltetett formában valósult meg. 

 

 Az orvosi szoba felújítása – festés, parkettázás. Utóbbi kifogásolható módon, alapítványi 

támogatásból valósult meg!   

 

Összességében elmondható, hogy az intézményi működés tárgyi feltételei a korábbi évekhez mérten 

javultak. Ám a hosszú kihagyás örökségét ez nem pótolta, az iskola jelenleg az elvárható szint alatti 

technikai feltételek között működik. 
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8.7.2. Hiányosságok 

A legfontosabb fejlesztendő területek: 

 

 A digitális oktatás feltételeinek biztosítása az oktatók számára (lap top minden oktatónak, 

projektor minden tanterembe) 

 

 IT szaktantermek számítógépeinek cseréje. – 5 teremben továbbra is elavult (az érettségi és 

szakmai vizsgakövetelményeknek nem megfelelő) gépek működnek. Laborgépek nincsenek. A 

„hálózat” tantárgyakat kiszolgáló laboreszközök elavultak. 

 

 A vegyi labor beruházás befejezése. 

 

 PLC labor kialakításának befejezése. 

 

 A közismereti tantárgyak tárgyi támogatása – az oktatásához szükséges szaktantermek 

kialakítása, illetve IKT eszközök (projektorok) beszerzése. 

 

 Kertrendezés az iskola udvarán. 

 

 A „B” épület rekonstrukciója. — Népegészségügyi vizsgálat kötelezte a fenntartót! 

 

 A „B” épület ivóvízvezetékének részleges cseréje – Vízminőség vizsgálat eredménye kötelezi 

a fenntartót! 

 

 A „B” épület esővíz- és szennyvízelvezetésének csatlakoztatása az új Bottyán utcai 

csatornarendszerhez.  
 

 A testnevelés tantárgy elavult eszközeinek pótlása. 

 

8.8. Jogviszonyváltás 

Az új szakképzési törvény alapján 2020. 07. 01-től az oktatók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. Az 

iskola dolgozóinak munkaviszonyát a továbbiakban a munka törvénykönyve szabályozza. Ezzel egy időben 

jelentős béremelés zajlott. 

 

Eredmények:  

 

A tanári kart 6 tanár – köztük idegen nyelvet oktató tanárok, mérnöktanár, gyakorlati oktatásvezető –

hagyta el. Ennek eredményeképpen az elektronika ágazat zavartalan oktatása veszélybe került. 

 

A bértömeg kb. 30 %-kal nőtt. 
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A bérek megállapítása során – a jogszabályokban rögzítettekkel ellentétben – ún. béralku nem folyt, 

az igazgatónak érdemi szerep nem jutott. A módosítás alapelvei, a számítás „algoritmusa” nem volt 

nyilvános az érintettek számára sem!  

 

Mindezek a jövőre nézve súlyos szakmai és etikai kérdéseket vetnek fel. 

 

Az oktatói bérek változását – és a bennük megmutatkozó aránytalanságokat – az alábbi táblázat 

tartalmazza. (A táblázat az adatokat úgy mutatja be, hogy az egyes személyek nem beazonosíthatók.) 
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9. Külső kapcsolatok 

9.1. Külső kapcsolatok formái és tartalma (pl. szülők, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, a 

gazdasági élet szereplői, kamara stb.) 

9.1.1. Az intézmény legfontosabb partnerei 

A kulcsfontosságú partnerek (önkormányzat, rendőr-főkapitányság, felsőoktatási intézmények - 

Pázmány, BGE -, Richter Nyrt., Zoltek Zrt.) megjelennek a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben, az éves 

munkatervekben és beszámolókban, melyek nyilvánosak, mindenki számára hozzáférhetők. 

 

Szoros a kapcsolat a Szakképzési Centrummal, a külső gyakorlati képzőkkel, az általános iskolákkal, 

területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarával.  

 

Szakmai képzők diákok számára: Soter-Line oktatási központ,  

 

Szakmai továbbképző partner: HTTTP Alapítvány, CISCO Academy. (ITE) 

 

9.1.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

Az intézmény a duális képzés megvalósítása során együttműködik a gyakorlati képzőhelyekkel, elősegíti 

a szakmai elméleti oktatás és a gyakorlati képzés összehangolását, biztosítja a külső gyakorlati oktatók 

számára a részvételt a szakmai munkaközösségi munkában. Az intézmény együttműködik a működési 

területén a többi szakképzést folytató intézménnyel a képzési kínálat felülvizsgálatában, összehangolásában 

és a duális szakképzés feltételeinek biztosításában. (ITE) 

 

Jó és közvetlen a kapcsolat az általános iskolákkal, általános iskoláknak fizika óra tartása. A külsős 

kollégák is részt vesznek a szakmai munkaközösség életében, tételek összeállításában, képzési program 

fejlesztésében. (ITE) 

 

A felsőoktatási intézmények (BGE, KJE) bázisiskolájaként az intézmény a továbbtanulást támogató 

programot működtet. (ITE) 

 

Az intézmény folyamatosan egyeztet az ágazati minisztériummal, szakképzési centrummal, a gazdálkodó 

szervezetekkel. Az új képzések bevezetése ezek alapján történik, több ágazatban (vegyésztechnikus, 

elektrotechnikus) hiányszakmákat oktatunk. (ITE) 

 

Az új szakképzési törvény a fenti együttműködések felülvizsgálatát, tartalmi frissítését fogja 

megkövetelni. 
 

9.1.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről? 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Internet, 

a fenntartói tájékoztatás rendszeres, a jogszabálynak megfelelő éves beszámolók, munkatervek készülnek. 

 

Az intézmény folyamatosan biztosítja a partnerek tájékoztatását, a véleménycsere igénye kölcsönös. A 

tájékoztatás személyesen, telefonon, weblap és hírlevél útján történik. 
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9.1.4. Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, szakképzési 

centrum szint, megyei szint, országos szint)? 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben: 

aktívan vesz részt a városi rendezvényeken, sporteseményeken, pl. hídfutás, történelmi váltófutás. 

Rendszeres résztvevői szakmai börzéknek, kiállításoknak, pl. Szakmák éjszakája; országos, regionális és 

helyi szervezésű versenyeken, rendezvényeken, színházlátogatáson. 

 

Az intézmény szakmai és közéleti tevékenységét elismerték pl. a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 

Kamara szakmai díjával. 

 

9.2. Az intézmény önálló marketing tevékenysége 

9.2.1. Pályaorientáció 

Intézményünk részt vett a TSZC-szervezésében indult pályaorientációs rendezvénysorozaton. 

 

A beiskolázási régiónkban roadshow-szerűen adtunk tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségekről – a 

felvételi eljárás során 57 általános iskolából (2018-ban 39; 2019-ben 52) érkezett jelentkezés.  

 

A pályaorientációs tevékenység legfontosabb mérési pontja a felvételi eljárás volt. Idén első alkalommal 

tartott az intézmény felvételi vizsgát. Ez nem rontotta a felvételi eljárás eredményeit, sőt: a beiskolázás 100%-

os eredménnyel zárult. 

 

Kiemelt jelentőségű a Budapesti Gazdasági Egyetemmel kötött 2 éves és a Kodolányi János Egyetemmel 

kötött határozatlan idejű együttműködési megállapodás. Iskolánk az egyetemek bázisiskolájaként működik. 

Az elindult programsorozat célja a felsőoktatási szemlélet, lehetőségek megismertetése, utánpótlás 

biztosítása gazdasági informatikus illetve további IT szakra. A programok teljes megvalósítását a rendkívüli 

helyzet megakadályozta. 

 

Iskolánkban tájékoztató előadást tartott több felsőfokú intézmény képviselője számára (Selye János 

Egyetem, Kodolányi János Egyetem, valamint több – dán és holland – külföldi egyetem képviselője) 
 

9.2.2. Marketing tevékenység 

A névváltozást követően az elmúlt tanévben elindult és végbement az iskola arculatváltása. Megújultak 

a következők: címer, tornaruházat, levélpapírok, névjegyek, on-line megjelenés, prospektus, molinók, roll 

upok stb. Az eszközpark tovább bővült. A tanév során rendkívüli helyzet miatt újabb fejlesztés nem történt. 

 

Összességében az intézmény tartja az egységes arculatot és a professzionális megjelenést. 

 

Folyamatos a honlap megújítása. 

 

Folytatódik az Intranet 2.0 fejlesztése – immár diplomamunka formájában is. 

 

A marketing fejlesztést hátráltatja a várható szervezeti átalakulás (ESZC létrejötte). A marketing 

eszközök módosítására az intézmény tartalékot képzett. 
 

A TSZC marketing tevékenység szervezésére új munkatársat nem bízott meg. Ez megérezhető a TSZC 

marketing támogatásának működésében. Az intézmények közötti együttműködés ezen a téren a korábbiakhoz 

hasonlóan valósul meg. Ugyanakkor az iskolánk felől érkező szakmailag alátámasztott megoldások (pl.: a 

targetált on-line hirdetések finanszírozása, engedélyezése) még továbbra sem minden esetben mennek át a 

TSZC rendszerén. 
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10. Összegzés 

Az intézmény a működésének egy újabb korszakhatárához érkezett. Ennek összetevői a következők: 

 

a) 2020. 07. 01-től várhatóan létrejön az Esztergomi Szakképzési Centrum – Az intézmények 

„hazatérnek” Esztergomba. 

 

b) Ezzel a korábbi távolságokból adódó előnyök (pl. „védett intézmény” státusz) és hátrányok (pl. 

szervezeti lassúság) átrendeződnek. Megnő az intézmény fenntartói szervezeten belüli súlya. 

 

c) A viszonylagos védelmet nyújtó közalkalmazotti jogviszonyból kilépve a testület a piaci 

viszonyokhoz közelítő jogi környezetben fog dolgozni. 

 

d) Új szakképzési törvény lép életbe, az intézmény technikummá válik. 

 

e) A rendkívüli helyzet visszavonhatatlanná tette a digitális munkarend beépülését az intézményi 

kultúrába. Ez egy módszertani áttörés. 

 

f) A digitális oktatás eredményei, a felvételi vizsga, a beiskolázási eredmények és a permanens 

átalakulásban is jól teljesítő működés igazolta a „bottyán-tekintély” megalapozottságát és a 

szervezeti stabilitás tényét. A továbbiakban tehát nem ezen a területen kell újat alkotni: az 

eredmények megőrzése a továbbiakban a szakmai oktatás minőségének látványos javulásától 

függ. 

 

A tanítási év és a vezetői ciklus elmúlt 5 éve alapján a következő időszak stratégiai célkitűzései a 

következők: 

 

a) A kimeneti eredmények jelentős javítása – Rövid távú minimum: az ágazati érettségi sikere 

ne legyen kérdéses egyetlen tanuló számára. 

 

b) Professzionalitás a folyamatszervezésben – Rövid távú minimum: a tervszerűség, a pontos 

visszacsatolás, a „pontos elszámolás” követelményének megerősítése valamennyi működési 

területen és szinten. 

 

c) A szakmai paletta bővítése – A meglévő ágazatokon belül új képzés indítása, új ágazati képzés 

alapjainak lerakása. 

 

 

Mindezekhez kívánok intézményem valamennyi tagjának jó kedvet és erőt. 

  

 

Kelt: Esztergom, 2020. július 8. 
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