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1. Igazgatás  
Tervezési munka: Az intézményben az oktató-nevel  munka az alapdokumentumokban rögzítettek szerint 

folyt. (munkaterv, munkaköri leírások, képzési-továbbképzési nyilvántartás, házirend). A 2016. szeptem-

ber 1-jén életbelépett Szakképzési kerettanterv alapján elkészítettük a 9. évfolyamra vonatkozó helyi tan-

tervet. A Pedagógiai program és az SZMSZ átdolgozására 2017 nyári hónapjaira fog esni. 

Szervezőmunka: Folyamatos teend k a tanév során: a munkafeltételek biztosítása, beiskolázás eredmé-

nyességének javítása, intézményi marketingtevékenységek er sítése, helyettesítések szervezése; munkaid  

nyilvántartás adminisztrálása és elszámolása; tanulói-szül i (család) problémákra megoldások keresése; 

Irányító munka: Heti intézményi értekezleteken a feladatok megbeszélése, kiosztása; napi kb.450 tanuló 

és 30 f  pedagógus kolléga munkájának koordinálása. 

Ellenőrző munka: A tanév során több alkalommal ellen riztem a tanügyi dokumentumokat az órák meg-

tartását, az elvégzett feladatokat. 

 

 

2. Tárgyi feltételek változása 

Eszköz Felhasználó  Forrás 

Gerenda Humán mk. 190 000 Ft Zalaegerszegi Szakképz  

Centrum beszerzése 

Satupadok + satu Gépész mk. 350 000Ft pályázatból (Létesítménygaz-

dálkodók Országos Szövet-

sége) 

Számítógépek Informatika mk. 5.200.000 Ft KEF-es beszerzés(új eszkö-

zök beszerzése + karbantar-

tás) 

 

Az intézmény felújítására nagy szükség lenne, nyílászárók és burkolatok cseréje, a tornaterem teljes 

felújítása elodázhatatlan. 
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3. Humánerőforrás 

 

Szeptembert l új teljes állású kollégák érkeztek az intézményünkbe: Kókai György informatika tanár 

(Könye Attila helyére), Fehér Ferenc testnevel  (Preisinger Sándor kolléga fizetés nélküli szabadága 

idejére), Stefán Judit angol tanár, valamint a második félévt l Sabján Sándor informatikatanár (Ka-

posi József helyére). 

A mindennapi oktató-nevel  munkát óraadó tanárok alkalmazásával tudjuk csak megoldani: 

Markó Ferenc, Salamon Péter; Fekete Sándorné, Rövid Lajos; Takács Nándor; Liszátz Márton; Tala-

bér Antal; Vajda László; Preisz Judit; Sándorfi György, Bányiné Bránát Gabriella; Berta Lászlóné; 

Haller Ágnes; Horváthné Kustán Katalin; Tóthné Hári Krisztina. 

A 2016/2017. tanévben a pedagógusok a következ  továbbképzéseken vettek részt: 

 

 Névsor: Tanúsítvány Óraszám Dátum 

1. Braun Tünde Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 
feladatok ellátására 

30 2016.12.14 

2. Doma Ágota Felkészítés a köznevelési regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljai-

hoz 

30 2017.03.19 

3. Gángó Péter Pedagógus felkészítése a min sí-
tésre 

10 2016.09.29 

4. Gángó Péter Diána Pedagógus I. pedagógus besoro-
lási fokozatra irányuló, 2015. évi 
általános eljárás min sít  vizsgá-

ján részt vett. 

 2016.12.07 

5. Gyarmati Attila Felkészítés a köznevelési regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljai-

hoz 

30 2017.06.13 

6. Müller Annamária 1956: A magyar forradalom a 

legújabb történeti kutatások tük-
rében 

30 2016.10.30 

7. Németh Zoltán Felkészítés a köznevelési regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljai-

hoz 

30 2017.01.12 
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Landesverbandes der 

Ungarischen Bauunternehmer 

(ÉVOSZ) hat erfolgreich 
teilgenommen am Projekt: Eras-

mus+ 

40 2017.06.23 

Felkészítés a köznevelési regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljai-

hoz 

30 2017.06.30 

Az Europass Mobilitási tevékeny-
ség során elsajátított kézségek és 

kompetenciák bemutatása 

 2016.09.02 

8. Neubauer Katalin A multimédia elemeinek haszná-
lata a pedagógus munkájában 

30 2016.12.30 

9. 

 

Sabján Andrea 1956: A magyar forradalom a 

legújabb történeti kutatások tük-
rében 

30 2016.10.30 

Felkészítés a köznevelési regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljai-

hoz 

30 2017.06.27 

10. Szabolcsné Séfer Krisztina 1956: A magyar forradalom a 

legújabb történeti kutatások tük-
rében 

30 2016.10.30 

11. Tamás Márta Felkészítés a köznevelési regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljai-

hoz 

30 2017.01.10 

12. Varga István Felkészítés a köznevelési regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljai-

hoz 

30 2017.03.23 

 

 

4. Intézményi mutatók:  
Jelentkezések, felvettek száma 
 

 Felvettek száma 9. évf. 
2016/2017 77 

2017/2018 90 (2017. július 3.-ig) 

 

 

Az általános iskolai végz s korosztály létszáma folyamatosan csökken, emiatt a beiskolázás egyre nehezebb. 
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Osztályok száma, tanulói létszám: 
 

 Tanulói létszám (okt.1) Osztályok száma 

2015/2016 437   19 

2016/2017 473 (ebb l:352 nappali) 17 

 

Bejáró és kollégista tanulóink száma: 
 

 Bejáró tanulók Kollégisták 

2015/2016 228 26 

2016/2017 223 27 

 

Tanulóink közel 63%-a bejáró, és 7,6 %-a kollégista. 
 

Osztályok nappali tényleges, ill. számított tanulói létszámmal: 

 

 2016/2017. október 1. 2017. június 15. 

Osztály Tényleges SNI Számított Tényleges SNI Számított nem válto-
zott/csökkent 

9.A 23 4 28 23 4 28 + 

9.B 23 5 28 21 5 25 - 

9.E 26 2 28 20 2 22 - 

9.G 28 4 32 26 4 30 - 

10.A 32 1 33 30 1 31 - 

10.E 15 0 15 12 0 12 - 

10.F 7 5 12 7 5 12 + 

10.G 19 5 24 19 5 24 + 

11.A 25 2 27 25 2 27 + 

11.EF 13 2 15 12 2 14 - 

11.G 19 0 19 19 0 19 + 

11.K 8 0 8 8 0 8 + 

12.A 29 4 35 28 4 33 - 

12.B 19 3 22 19 3 22 + 

13.A 28 4 32 23 4 27 - 

14.A 24 4 29 22 4 27 - 

14.B 14 0 14 14 0 14 + 

Összesen: 352  399 328  375 - 
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2016 október 1-t l 2017 június 15.-ig 24 tanulóval csökkent a létszámunk. Ez a tanulói létszámunk 6,8 %-a! 

A következ  tanév feladata lesz, hogy a lemorzsolódást tovább csökkentsük. 
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Dicséretek és fegyelmező intézkedések száma  

2016/2017. I. félév: 

 

Osztály 
Szaktanári 

dics. 

Of. 

dics.. 

Ig. 

dics. 

Tantest. 

dics. 
Összesen: Szaktan.figy. Of.figy. 

Of. In-

tés 

Of.meg-

rovás 
Ig.figy. 

Ig.in-

tés 
Ig.megrovás Tant.bünt. Összesen: 

9.a 27 7 16 2 52  1       1 

9.b  3 7  10 3        3 

9.e  1 3  4 8        8 

9.g    4 4 9 3   2    14 

10.a 2 7 1  10         0 

10.e     0 7        7 

10.f     0 1        1 

10.g   4  4 3        3 

11.a     0 4        4 

11.f   1 1 2 5 2       7 

11.g   2 1 3         0 

11.k    1 1         0 

12.a  11 3 1 15 4 9       13 

12.b  5 3  8  4       4 

13.a  2 2 1 5         0 

14.a     0         0 

14.c   7 2 9         0 

Össze-

sen: 
29 36 49 13 127 44 19 0 0 2 0 0 0 65 

 

 

 

  



8 

 

Dicséretek és fegyelmező intézkedések száma  

2016/2017. II. félév: 
 

 

 

A dicséretek és a fegyelmez  intézkedések száma is magasabb második félévben. Örvendetes, hogy többet dicsértünk, mint elmarasztaltunk. A tanévben nem fordult el  
durva szabálytalanság. 
 

  

Osztály Szaktanári dics. Of. dics.. Ig. dics. Tantest. dics. Összesen: Szaktan.figy. Of.figy. Of. Intés Of.megrov. Ig.figy. Ig.intés Ig.megrov. Tant.bünt. Összesen: 
9.a 24 9 22 2 57 1 2       3 

9.b  3 7  10 7        7 

9.e  3 3 2 8 1 4   2    7 

9.g    8 8 18 8   3   1 30 

10.a 8 7 1  16 1    1    2 

10.e     0         0 

10.f     0 9    1    10 

10.g   4  4 6 1       7 

11.a  11   11 16 5   2 1   24 

11.f 4  1 2 7 7 4       11 

11.g 3   3 6 5        5 

11.k  2  1 3 1        1 

12.a 7 25 4 4 40 12 9   5    26 

12.b  3 3  6 1        1 

13.a 1  2 2 5         0 

14.a     0         0 

14.c 4  10 5 19         0 

Összesen: 51 63 57 29 200 85 33 0 0 14 1 0 1 134 
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Tantárgyi bukások száma 2016/2017. I. félév 

 
Osztály Tanév eleji létszám Nem oszt. Összesen: Bukás 1 Bukás 2 Bukás 3 Bukás 3-nál több Összesen: Eredményesen végzett %-ban eredményesen végzett 

9.a 23  23   2 2 4 19 82,61% 

9.b 23  21 1 4 1 1 7 14 66,67% 

9.e 26 2 23 2 1 3 6 12 9 39,13% 

9.g 28 1 28 2 2 1  5 22 78,57% 

10.a 32  32 4 6 3 2 15 17 53,13% 

10.e 15  13  3 1 1 5 8 61,54% 

10.f 7 1 7     0 6 85,71% 

10.g 19  19     0 19 100,00% 

11.a 25  25 2 2 2 3 9 16 64,00% 

11.f 13  13 1   1 2 11 84,62% 

11.g 19  19 2  1  3 16 84,21% 

11.k 8  8 2    2 6 75,00% 

12.a 29 1 28 6 2  1 9 18 64,29% 

12.b 19  19 5 3 1  9 10 52,63% 

13.a 28 1 23 4    4 18 78,26% 

14.a 24 3 27 2    2 22 91,67% 

14.c 14  14     0 14 100,00% 

Összesen: 352 9 342 33 23 15 17 88 245 72,27% 

 

  



10 

 

Tantárgyi bukások 2016/2017. első félév 
 

Osz-

tály 

Magyar 

iroda-

lom 

Magyar 

nyelvtan 

Törté-
nelem 

Német An-

gol 

Mate-

matika 

Fi-

zik

a 

Bio-

lógia 

Föld-
rajz 

Ké-
mia 

Infor-

matika 

Testne-

velés 

Kompe-

tencia 

Term. 

Ism. 

Szakmai 

elmélet 
Szakmai 

gyakorlat 

Társ.i
sm 

Össze-
sen: 

9.a      4        3 6 3  16 

9.b 1 1   2 6 7 1 1      2 5  26 

9.e    3 2 8      5 5 7 21 3  54 

9.g     2 4     1   1 1   9 

10.a 7 2 8  3 7 5  1 1     3 2  39 

10.e      2         13  1 16 

10.f                  0 

10.g                  0 

11.a 5 1 6 1  5         4 3  25 

11.f      1      1 1  3   6 

11.g     1 2            3 

11.k               2    

12.a 1   1 4 5         2 1  14 

12.b    5 1 4  1       2   13 

13.a               4   4 

14.a               2   2 

14.c                  0 

Össze-
sen: 

14 4 14 10 15 48 12 2 2 1 1 6 6 11 65 17 1 227 
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Tantárgyi bukások 2016/2017. II. félév 

 

Osztály 
Tanév eleji lét-

szám 
Nem oszt. Összesen: Bukás 1 

Bukás 
2 

Bukás 
3 

Bukás 3-nál 
több 

Összesen: Eredményesen vég-
zett 

%-ban eredményesen 
végzett 

9.a 23 0 23 3 0 1 1 5 18 78,26% 

9.b 23 0 21 0 0 0 2 2 19 90,48% 

9.e 26 1 20 2 1 0 1 4 15 75,00% 

9.g 28 0 27 2 2 0 0 4 23 85,19% 

10.a 32 0 30 3 2 0 1 6 24 80,00% 

10.e 15 3 15 1 0 0 0 1 11 73,33% 

10.f 7 1 7 0 1 0 0 1 5 71,43% 

10.g 19 0 19 0 0 0 0 0 19 100,00% 

11.a 25 0 25 2 1 1 0 4 21 84,00% 

11.f 13 0 13 0 0 0 0 0 13 100,00% 

11.g 19 0 19 2 1 0 0 3 16 84,21% 

11.k 8 0 8 1 0 0 0 1 7 87,50% 

12.a 29 0 28 1 2 0 2 5 23 82,14% 

12.b 19 0 19 3 1 2 0 6 13 68,42% 

13.a 28 1 23 0 1 0 0 1 21 91,30% 

14.a 24 0 24 0 0 0 0 0 24 100,00% 

14.c 14 0 14 0 0 0 0 0 14 100,00% 

Összesen: 352 6 335 20 12 4 7 43 286 85,37% 
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Osztály 
Magyar 

irodalom 

Magyar 

nyelvtan 
Történelem Német Angol 

Matema-

tika 

Fi-

zika 

Ké-
mia 

Informa-

tika 

Testneve-

lés 

Term. 

Ism. 

Szakmai 

elmélet 
Szakmai 

gyakorlat 
Társ.ism Összesen: 

9.a      2     4 2 2  10 

9.b   1  1 2   1  2 2 2  11 

9.e      2      2 2 2 8 

9.g    1  3     1    5 

10.a  2 1  1 2 2 1  1  1   11 

10.e            1   1 

10.f     1       1   2 

10.g               0 

11.a    1  3      1 2  7 

11.f               0 

11.g            3   3 

11.k            1   1 

12.a 1 1 2 1 2 4      2 2  15 

12.b    2 1 5      2   10 

13.a            1 1  2 

14.a               0 

14.c               0 

Össze-
sen: 

1 3 4 5 6 23 2 1 1 1 7 19 11 2 86 
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Mentori foglalkozások a bukások számának a csökkentéséért 

A tanulmányi munka javítása érdekében a hátrányos helyzetű, vagy tanulási nehézséggel rendel-

kez , tanulmányi el menetelében kudarcot vallott, legalább 3 vagy több tantárgyból bukott tanulók 

a második félévt l heti 2 alkalommal segít  tanári foglalkozásokon vettek részt Ennek köszönhe-

t en több tanulónak sikerült kijavítania az elégtelen osztályzatokat: 

 

S.s

z 

Osz-

tály 

Tanuló 
neve 

félévi bukások 
száma 

év végi bukások 
száma 

mentor 

neve 

eredményes volt-e a men-

torfoglalkozás? 

1. 9.A N.V. 5 4 

Smodicsné 
Halász 

Magdolna 

NEM 

2. 9.A D.M.B. 3 3 
Braun 

Tünde 
NEM 

3. 9.A M.E 3 1 
Braun 

Tünde 
IGEN 

4. 9.A M.P. 5 0 
Braun 

Tünde 

NAGYON EREDMÉ-
NYES! 

5. 9.B O.K. 3 0 
Németh 
Zoltán 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

6. 9.E B.A. 3 7 
Borosán 
Gábor NEM 

7. 9.E B.Á 3 0 
Borosán 
Gábor 

NAGYON EREDMÉ-
NYES! 

8. 9.E F.A. 8 kiiratkozott 
Németh 
Zoltán 

NEM 

9. 9.E H.D. 5 0 
Németh 
Zoltán 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

10. 9.E K.M. 4 0 
Neubauer 

Katalin 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

11. 9.E L.M. 3 0 
Borosán 
Gábor 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

12. 9.E N.Z. 14 2 
Borosán 
Gábor IGEN 

13. 9.E P.Á. 7 kiiratkozott 
Dömötör 

Éva 
NEM 

14. 9.E V.Zs. 5 1 
Müller An-

namária 
IGEN 

15. 9.G T.M 3 1 
Tamás 
Márta 

IGEN 

16. 10.A K.B. 8 8 Stefán Judit NEM 
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17. 10.A P.B. 3 1 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna 

IGEN 

18. 10.A S.B. 3 1 
Smodicsné 
Halász M. IGEN 

19. 10.A V.M. 3 2 Stefán Judit IGEN 

20. 10.E H.D. 6 kiiratkozott 
Neubauer 

Katalin 
NEM 

21. 10.E H.J. 3 0 
Dömötör 

Éva 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

22. 11.A Á.B. 4 2 
Fehér Fe-

renc 
IGEN 

23. 11.A D.P. 4 0 
Varga Ist-

ván 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

24. 11.A H.D. 5 1 
Fehér Fe-

renc 
IGEN 

25. 11.A M.D. 3 0 
Varga Ist-

ván 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

26. 11.A H.A. 3 3 
Varga Ist-

ván 
NEM 

27. 11.F F.Á. 5 0 
Tamás 
Márta 

NAGYON EREDMÉ-

NYES! 

28. 11.G B.SZ. 3 1 Stefán Judit IGEN 

29. 12.A V.B. 4 6 
Sabján 
Andrea 

NEM 

30. 12.B G.T. 3 1 
Müller An-

namária 
IGEN 

 

113 tantárgyi bukás lecsökkent 45-re. A 30 tanulói mentorálás tanuló közül mindösszesen 7 esetben 

nem volt eredmény! 9 tanuló egyetlen tantárgyból sem bukott. 
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Tantárgyi átlagok: 2016/2017. II. félév: 

 

Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

Magyar nyelv és irodalom 2,57 3,10 4,44 3,38 2,40 3,08 3,33 3,00 2,32    2,41 3,24    3,02 

Matematika 3,14 2,43 2,72 3,38 2,83 2,58 2,83 3,16 2,72 2,62 2,47 4,00 2,57 2,42    2,85 

Történelem 3,00 2,67   2,83    2,56    2,93 2,84    2,81 

Társadalom ismeret   3,67 3,85  3,92 4,17 4,26          3,97 

Angol nyelv 3,70 3,33 2,50 3,64 3,35 3,67 1,00 2,82 3,00 3,80 3,00 4,33 2,91 2,78    3,13 

Német nyelv  3,00 3,46 3,09 3,43 3,71 3,20 2,88 2,00 3,29 3,80 3,60 2,00 2,00    3,04 

Természetismeret 2,74  2,61 3,00              2,78 

Informatika (közismereti) 3,87 3,81 3,50 4,00              3,80 

Etika         5,00         5,00 

Testnevelés 3,95 3,43 2,89 3,23 3,38 4,42 3,00 3,32 3,54 3,23 2,86 2,63 3,39 3,68    3,35 

Kompetencia   3,22 3,40  2,33 2,33 3,16  3,62        3,01 

Művészetek     3,57             3,57 

Biológia     2,57    2,24    3,39 3,16    2,84 

Fizika     2,37    2,43         2,40 

Kémia     3,10             3,10 

Földrajz     2,73             2,73 

IT szakmai nyelv 4,17                 4,17 

Programozás 3,22                 3,22 

Programozás gyakorlat 3,30                 3,30 

IT alapok 3,83              3,67   3,75 

IT alapok gyakorlat 4,22              4,10   4,16 

IT szakorientáció 4,26                 4,26 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

IT szakorientáció gyakorlat 4,09                 4,09 

Épületgépészeti cs vezetékek  3,45   4,20             3,83 

Épületgépészeti cs vezetékek gyakorlata  3,36   3,60             3,48 

Épületgépészeti rendszerek   3,82   3,00   3,11      2,75    3,17 

Épületgépészeti rendszerek gyakorlata  4,18   3,40   3,89      3,25    3,68 

Munkavédelem  3,91                3,91 

Épít ipari alapismeretek  3,38 2,74   2,08 2,17   3,54        2,78 

Ábrázoló geometria  2,90  3,67     3,43         3,33 

Munka- és környezetvédelem  3,10                3,10 

Épít anyagok  3,10            3,00    3,05 

Épít anyagok gyakorlat  2,90       4,14     3,45    3,50 

Épületgépészeti dokumentáció  3,45                3,45 

Épít ipari szakrajz gyakorlat  3,18                3,18 

Műszaki rajzolás alapjai  2,70                2,70 

Műszaki rajzolás alapjai gyakorlat  2,70                2,70 

Épületgépészeti dokumentáció gyakorlat  3,73                3,73 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

Munkahelyi egészség és biztonság (11500)   2,89 3,81              3,35 

Villamos műszaki ábrázolás        3,50  2,58        3,04 

Épít ipari alapismeretek gyakorlat   3,47   3,75    4,17        3,80 

Falazás, vakolás   2,44   2,58    2,83        2,62 

Falazás, vakolás gyakorlat   3,56   3,33            3,45 

Beton és vasbeton szerkezetek   2,44   2,33    3,17        2,65 

Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat   3,44   3,83            3,64 

Mázolás    2,64    2,17           2,41 

Mázolási munkák gyakorlata    3,63    3,50           3,57 

Falfelület festése, díszítése    2,82    2,00           2,41 

Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata   3,63    3,50           3,57 

Tapétázási munkák    2,91    3,00           2,96 

Tapétázási munkák gyakorlata   3,50    3,50           3,50 

Műszaki ismeretek    3,22              3,22 

Műszaki gyakorlatok    3,83              3,83 

Műszaki informatika gyakorlat    3,94              3,94 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

Épületvillamossági szerelés    3,06    3,30          3,18 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata    3,89    4,10          4,00 

Épületvillamossági mérések gyakorlata    4,00    4,20          4,10 

Elektrotechnikai számítások    3,06    3,60          3,33 

Villamos anyagismeret    3,72    3,10          3,41 

Épületgépészeti cs vezetékek    3,67           3,86   3,77 

Épületgépészeti cs vezetékek gyakorlata    4,00           4,43   4,22 

Épületgépészeti rendszerek     3,22           4,14   3,68 

Épületgépészeti rendszerek gyakorlata    4,00          2,25 4,43   3,56 

Munkavédelem    3,78           4,29   4,04 

Els segélynyújtás gyakorlata    3,56              3,56 

Adatbázis és szofter fejlesztés (10817)     3,57    2,17    2,85     2,86 

Adatbázis és szofter fejlesztés gyakorlat (10817)     3,29    2,67    2,75     2,90 

Elektronika (elekt)     2,29    4,50     3,00    3,26 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c 

Össz. 

Elektronika gyakorlat (elekt)         4,50         4,50 

Hálózati ismeretek i (10817)     2,50    2,50    2,50  3,63   2,78 

Hálózati ismeretek i. gyakorlat (10817)     3,50    3,17    3,10  4,20   3,49 

Műszaki ismeretek     3,00             3,00 

Műszaki rajz     4,00             4,00 

Műszaki informatika gyakorlat     4,60             4,60 

Elektrotechnika (inf)     3,20    3,67         3,44 

Elektronika (inf)         2,83    2,88  2,67 3,11  2,87 

Elektronika gyakorlat (inf)     3,60        4,25   4,44  4,10 

Építési ismeretek     3,67    2,86     2,91    3,15 

Építési gyakorlat     4,33             4,33 

Műszaki ábrázolás gyakorlat     3,33             3,33 

Épít anyagok alapozó ismeretek gyakorlat     3,50             3,50 

Elektrotechnika (gép)     3,00             3,00 

Elektronika gyakorlat (gép)     3,60             3,60 

Alkalmazott informatika     4,07        4,38     4,23 

Alkalmazott informatika (ép)         2,71     3,47    3,09 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

Alkalmazott informatika (inf)         3,33    3,86     3,60 

Víz-, h - és hangszigetelés      2,08            2,08 

Szigetelések gyakorlat      3,83            3,83 

Hidegburkolási feladatok      2,75    3,33        3,04 

Hidegburkolási feladatok gyakorlat      3,33    4,17        3,75 

Fűtési rendszerek tantárgy        3,44    2,38      2,91 

Fűtési rendszerek gyakorlati tantárgy        3,89    4,00      3,95 

Gázvezeték rendszerek tantárgy        3,33    3,38      3,36 

Gázvezeték rendszerek gyakorlata tantárgy        3,89    4,13      4,01 

Statika         2,71     2,45    2,58 

Kitűzési ismeretek         4,14         4,14 

Kitűzési gyakorlat         3,86         3,86 

CAD alapismeretek gyakorlat         3,86     4,27    4,07 

Ácsszerkezetek           3,14        3,14 

Ácsszerkezetek építése gyakorlat          4,14        4,14 

Fémállványok szereléstechnológiája           3,29        3,29 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

Fémállványok alkalmazása, szerelése gyakorlat          4,29        4,29 

Vegyes k műves feladatok          3,17        3,17 

Vegyes k műves feladatok gyakorlat          4,17        4,17 

Foglalkoztatás I.          3,86 4,05 3,75    4,50 4,43 4,12 

Foglalkoztatás II.          3,62 2,42 2,75    3,89 4,14 3,36 

Vállalkozási ismeretek           2,95      4,67 3,81 

Ipari elektronika           3,21       3,21 

Villamos gépek és berendezések           3,05       3,05 

Villamos gépek és berendezések üzemvitelének, mérésének gyakorlata           4,16       4,16 

Munkaszervezési ismeretek (10826)             3,40     3,40 

Munkaszervezési gyakorlat (10826)             3,25     3,25 

Irányítástechnika             3,88 3,00 3,29   3,39 

Irányítástechnika gyakorlat             3,88 3,38 3,71   3,66 

Építésszervezési alapismeretek              3,45    3,45 

Műszaki dokumentációs gyakorlat               3,93   3,93 

Szakmai idegen nyelv               4,19  4,50 4,35 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

Gázellátás, készülékismeretek               4,43  3,83 4,13 

Vízellátás- csatornázás és vízgépészeti ismeretek               4,43  4,67 4,55 

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat               4,00  4,50 4,25 

Adatátviteli hálózatok üzemeltetése                3,94  3,94 

Adatátviteli hálózatok üzemeltetése gyakorlat                4,33  4,33 

Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás                3,00  3,00 

Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás gyakorlat                3,06  3,06 

Műszaki dokumentációs gyakorlat                4,00  4,00 

Műszaki programozás gyakorlat                3,33  3,33 

Digitális technika                3,94  3,94 

Villamos műszerek és mérések gyakorlat                4,17  4,17 

Vasbeton-szerkezetek                 3,50 3,50 

Magasépítési gyakorlat                   4,13 4,13 

Építés szervezési ismeretek                 4,13 4,13 
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Tantárgy 9.a 9.b 9.e 9.g 10.a 10.e 10.f 10.g 11.a 11.f 11.g 11.k 12.a 12.b 13.a 14.a 14.c Össz. 

Építésszervezés gyakorlat                 4,13 4,13 

Szilárdságtan                 3,75 3,75 

Magasépítéstan                 3,88 3,88 

Építészettörténet és műemlékvédelem                 3,50 3,50 

Műszaki informatika gyakorlat                 4,38 4,38 

Épületgépészeti munkák irányítása                 4,67 4,67 

Komfort rendszerek                 4,67 4,67 

Komfort rendszerek gyakorlat                  4,50 4,50 

Fűtés és megújuló energiák                 4,00 4,00 

Víz-, gáz-, fűtéshálózat gyakorlat                 4,50 4,50 

Gázkészülék szerelési gyakorlat                 4,50 4,50 

Összesen átlag 3,58 3,26 3,14 3,58 3,31 3,15 2,84 3,47 3,19 3,50 3,20 3,50 3,19 3,04 3,96 3,81 4,24  

 

 

 

 

Tanulmányi átlageredmény:  

tanév tantárgyi átlag osztály átlag 

2016/2017 3,56 3,41 
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Igazolt és igazolatlan hiányzások száma (2016/2017. I. félév) 
 

Osztály Igazolt hiányzás I.félév Igazolatlan hiányzás I.félév Összesen: Félév végi létszám Átlaghiányzás 

9.a 1077 1 1078 23 46,87 

9.b 1056 0 1056 21 50,29 

9.e 701 1236 1937 23 84,22 

9.g 1594 3 1597 28 57,04 

10.a 2224 5 2229 32 69,66 

10.e 1197 34 1231 13 94,69 

10.f 680  680 7 97,14 

10.g 1154  1154 19 60,74 

11.a 790 105 895 25 35,80 

11.f 13  13 13 1,00 

11.g 1018  1018 19 53,58 

11.k 434 23 457 8 57,13 

12.a 2253 39 2292 28 81,86 

12.b 1270 27 1297 19 68,26 

13.a 532  532 23 23,13 

14.a 145 21 166 27 6,15 

14.c 232  232 14 16,57 

Összesen: 16370 1494 17864 342 52,23 
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Igazolt és igazolatlan hiányzások száma (2016/2017. II. félév) 
 

 

Osztály Év végi igazolt hiányzás Év végi igazolatlan hiányzás Összesen: Tanév végi létszám Átlaghiányzás 

9.a 2839 2 2841 23 123,52 

9.b 2871 8 2879 21 137,09 

9.e 3097 3043 6140 20 307 

9.g 2562 15 2577 27 95,44 

10.a 3650 41 3691 30 123,03 

10.e 2000 32 2032 15 135,46 

10.f 1316 7 1323 7 189 

10.g 2183 0 2183 19 114,89 

11.a 1644 154 1798 25 71,92 

11.f 1717 18 1735 13 133,46 

11.g 2040 70 2110 19 111,05 

11.k 794 23 817 8 102,125 

12.a 3844 100 3944 28 140,85 

12.b 2292 28 2320 19 122,10 

13.a 1418 23 1441 23 62,65 

14.a 842 76 918 24 38,25 

14.c 481 0 481 14 34,35 

Összesen: 35590 3640 39230 335 117,10 

 

 

2016/2017. tanév 
 

Igazolt hiányzások száma 35590 

Igazolatlan hiányzások száma 3640 

egy f re jutó igazolt hiányzások száma 106,23 

egy f re jutó igazolatlan hiányzások száma 10,86 
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Különleges bánásmódot igénylő tanulóink: 

 

Tanulói létszám ( 
okt.1) 

Tartósan beteg 

A tanulási, beillesz-
kedési magatartási 
nehézséggel küzdő 

tanulók 

A sajátos ne-

velési igényű 
tanulók 

Hátrányos 
helyzetű 

Halmozottan hát-
rányos helyzetű 

Rendszeres gyermek-

védelmi támogatás 

2015/2016 437 3 22 26 0 1 36 

2016/2017. 473 6 34 44 14 0 55 

 

 

Tanulási nehézséggel rendelkezik tanulóink közel 7%-a, a sajátos nevelési igényű tanulóink száma a tanulói létszám 9,1%-a. Ha ezeket az adatokat a nappali 

tagozat október 1-i létszámához viszonyítjuk, akkor ez az arány 9,6%, illetve 12,5%. A tanulók létszámának közel 16%-a rendszeres gyermekvédelmi támogatott. 

Valószínű ez az arány sokkal nagyobb, csak a tanulók nem adták le az igazolásaikat, ill. a szül k nem kérték az önkormányzattól ezt a határozatot. A hátrányos 

helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra szoruló tanulók esetében nagyon fontos, hogy a dokumentumuk is rendelkezésre álljon, hiszen ebben az 

esetben nagyon sok pályázat számukra, így az intézményünk számára is elérhet vé válik. 

 

Útravaló pályázati programban nyertes tanulóink száma: 
 

2016/2017. 

Pályázat tanulók száma mentor tanár 

Út a szakmához 1 Gángó Péter Diána 

Út az érettségihez 1 Szabolcsné Séfer Krisztina 
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5. Ellenőrzések száma, tapasztalata 

 
Intézményi óra látogatások a tanévben 

  

 

Látogatott pedagógus Óra Látogató Látogatás időpontja 

Müller Annamária német Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

2017. március 31. 

Horváth Ákos testnevelés Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

2017. április 24. 

Borosán Gábor matematika Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

2017. április 3. 

Kókai György informatika Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

2016. november 23. 1. óra 

Kókai György informatika Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

2016. november 23. 3. óra 

Fehér Ferenc testnevelés Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

2017. április 

Borosán Gábor matematika Doma Ágota 2017. május 29. 
Borosán Gábor fizika Némethyné Lövey 

Zsuzsanna 

2017. április 3 

Borosán Gábor matematika Doma Ágota 2017. április 3. 
Doma Ágota matematika Borosán Gábor 2017. május 29. 

 

Sajnos, kevés pedagógust sikerült meglátogatnunk. Törekednünk kell arra, hogy minden pedagógusnak 1 

vagy 2 tanítási óráját láthassuk. A munkaköri leírásban meghatározott óralátogatásokat el kell végezni. 

 

Intézményi ellenőrzések  
 

 

 Időpont Ellenőrzés tárgya Végezte 

1. 2016. szeptember 29. törzskönyvek adminisztrációja Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

2. 2016. szeptember 29 el z  tanév naplóinak ellen rzése Varga István 

3. 2016. október 28. Takarítás ellen rzése 
Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

4. 2016. december 15. osztálynaplók ellen rzése Varga István 

5. 2016. december 15. tanmenetek ellen rzése Varga István 

6. 2017. január 17. 
Nyolcadik órák megtartása 

Némethyné Lövey 
Zsuzsanna, Varga Ist-

ván 

7. 20107. január 18. Közösségi szolgálat adminisztációjának ellen r-
zése 

Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

8 2017. február 1. Osztálynaplók adminisztrációjának ellen rzése 
Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 
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9. 2017. február 6.  Felzárkóztató foglalkozások elszámolása Péter Imre 

10. 2017. április 28. Végz s osztálynaplók ellen rzése 
Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

11. 2017. május 9-16 Végz s osztályok dokumentumainak ellen r-
zése 

Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

12. 2017. június 15-25 Naplók, törzskönyvek ellen rzése 
Némethyné Lövey 
Zsuzsanna 

 

Az ellen rzésekb l egyértelműen kiderül, hogy az adminisztrációs fegyelem sokat javult, de teljesen elége-

dettek nem lehetünk (pl. hiányzások igazolása, dokumentumok kitöltése, elegend  számú tanulói érdemje-

gyek megléte, mentori foglakozások megtartása).  

Több esetben el fordult, hogy a kollégák a tanítási órákat nem tartották meg, ezekr l feljegyzéseket készítet-

tünk. 

Továbbra is nagyon fontosnak tartom, hogy minden kolléga ellen rzés nélkül is pontosan lássa el a feladatát. 

Ellen rzésekre továbbra is szükség van, hiszen ami nem működik megfelel en, azon javítani kell, ami pedig 

eredményesen, jól működik, azt is a dolgozó tudomására kell hozni. 

 

A szakmai munkaközösségek munkájának jobbításáért SWOT analízíst végeztem. Milyen módon lehetne még 

jobb a képzés, melyek az el nyök, amelyekre építhetünk és melyek a javításra szoruló területek? Az adott 

szakterületnek megfelel en név nélkül végeztem az adatgyűjtést a tanulók körében,  a válaszokat  feldolgozás 

után a kollégákkal ismertettem. A munkaközösségekkel készült jegyz könyv és a tanulói válaszlapok az ikta-

tás számára leadásra kerültek. Az építész és a villamos munkaközösséggel megvitatásra került a dokumentum, 

id  hiányában az épületgépész és az informatika munkaközösségekkel elmaradt a megvitatás. (az adatgyűjtés 

itt is megtörtént, munkaközösségekkel a megbeszélés szeptemberre tolódik.) 
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6. Eredményesség 

 
Országos kompetenciamérési adataink: 
 

 
 

 

 
 

A 2016/2017.-es tanévben a szakközépiskolások (szakmunkások) kompetenciafejlesztését kiemelt fontossá-

gúnak tartottuk, a testnevelés órakeretéb l a törvényi lehet ség alapján 2 órát kompetenciafejlesztésre fordí-

tottunk. Tapasztalatunk alapján ezek az órák megtartása többségében problémát okozott a tanulóknak és a 

szaktanároknak is, ezért a továbbiakban a testnevelés órákból „felszabaduló” órakeretet a szakmai vizsgák 

felkészítésére, felkészülésére fordítjuk. 

Szakközépiskolában (szakgimnáziumban) szövegértés területén nem értük el az országos szakközépiskolai 

átlageredményt. Ez irányú kompetenciafejlesztésre minden tanult tantárgy esetében oda kell figyelnünk. 
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Bemeneti-kimeneti mérések: 
 

A tanévben néhány pedagógus két alkalommal (szeptember és június) tantárgyanként bemeneti-kimeneti mé-

réseket végzett.  

A diagnosztikus mérést minden tantárgy esetében bevezetjük a következ  tanévt l. Az adott tantárgy mér -

eszközeit a munkaközösségek állítják össze és értékelik is.  

Az elvárt bemeneti és kimeneti eredményességet a munkaközösségek határozzák meg. 

 

 

Megszerzett nyelvvizsgák száma: 
 

Tanév Tanulók száma 

(okt.1)(nappali) 

Nyelvvizsgák száma  

2016/2017. 352 2 (emelt angol érettségi) + 3  

 

 

Versenyeredmények: 

 

Versenyeredmények 2016/17. 

Időpont Verseny megnevezése Helyezés Résztvevő diákok Felkészítő tanár 

2016. szeptem-

ber 

Tudsz jobbat!Kreatív középiskolai pá-
lyázat  10/A. osztály 

Szabolcsné Séfer 
Krisztina 

2016. október Deák 50: angol 10.;9.; német 2.; 1. 

Tibola Anita; Mózer 
Dániel;Vaspöri 

Márk;Katona Ke-
vin;Jakab István;Bo-

kor Zoltán;Feiler 
Gerg  

Szabolcsné Séfer 
Krisz-

tina;Smodicsné Ha-
lász Magdolna;Mül-

ler Annamária; 

2016. október Deák 50 matematika 

1. min-

den 

év-
fo-

lya-

mon 

 Doma Ágota 

2016. december 

A Létesítménygazdálkodási és Épület-
üzemeltetési Szolgáltatók Országos 

Szövetsége (LEO) szakgimnáziumok és 
szakközépiskolák számára hirdetett or-

szágos pályázat 

I. 

Hédl Ádám, Balázsi 
Márk, Nagy Adrián, 

Jónás Gerg , 
Bencze Ba-

lázs,Bóbics Balázs, 
Bödör Bence 

Jacsó Krisztián 
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2017. január Savaria történelmi verseny 
nincs to-

vábbjutó 
9/A, 9/B, 10/A. 

Szabolcsné Séfer 
Krisztina, Braun 

Tünde 

2017. február 1. 

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen 
Működ  Részvénytársaság által szerve-

zett Országos verseny 

dicséret 10.A;11.A; 12. A ta-

nulók 
Kovács Gyula 

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen 
Működ  Részvénytársaság által szerve-

zett Országos verseny 

dönt be ju-
tás (id járás 
miatt nem 

tudtak el-

menni a 

dönt re) 

Széchenyi 01 csapat Kovács Gyula, 
Petrics István 

2017. február 
15. 

OSZTV épületgépész 
középdön-
t be jutott Horváth Dávid Jacsó Krisztián 

2017. február 
15. 

OSZTV épületgépész 
középdön-
t be jutott Varga László Péter Imre 

2017. február 
15. 

OSZTV épületgépész 
középdön-
t be jutott Radics Botond Gángó Péter 

2017. február 
15. 

SZKTV 
középdön-
t be jutott Bencze Balázs Gyarmati Attila 

2017. február 
15. 

SZKTV k műves 

középdön-
t be jutott 
(írásbeli 92 

%) 

Szabó Dániel Dömötör Éva 

2017. február 
15. 

OSZTV magasépít  technikus 

középdön-
t be jutott 

írásbeli "A" 
95 % 

írásbeli "C" 
66 % 

gyakorlati 

"A" 95 % 

gyakorlati 

"D" 61% 

szóbeli  
66% 

Anastasio 

Cristopher Vincenzo 

Hermán Teréz, Vö-
rös Judit, Németh 

Zoltán 

2017. február 
15. 

OSZTV műszaki informatikus 
középdön-
t be jutott Kerék Kristóf Szabolcs Szilárd 
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2017. február 
15. 

OSZTV műszaki informatikus 
középdön-
t be jutott Marton Imre Szabolcs Szilárd 

2017. február 
15. 

OSZTV műszaki informatikus 
középdön-
t be jutott Murányi Norbert Szabolcs Szilárd 

2017. február 
15. 

OSZTV műszaki informatikus 

középdön-
t be jutott 

szóbeli 61% 

gyakorlati 

"A" 61 % 

gyakorlati 

"B" 64% 

Tóth Péter Szabolcs Szilárd 

2017. február 
15. 

OSZTV műszaki informatikus 
középdön-
t be jutott Varga Tímea Szabolcs Szilárd 

2017. március Könyvtárhasználati verseny  10/A. osztály Neubauer Katalin 

2017. március 
8. 

Európai Réz Intézet szervezésében az 
Országos rézverseny csapatverseny 

szakgimnáziumok között 
I. helyezés  

Gángó Péter, Jacsó 
Krisztián 

Európai Réz Intézet szervezésében az 
Országos rézverseny csapatverseny 

Szakgimnázium kategória 

I. helyezés 
13/A. Szabó József 

Patrik 

Gángó Péter, Jacsó 
Krisztián 

2017. március 
8. 

OSZTV épületgépész 
dönt be ju-

tott 
Horváth Dávid Jacsó Krisztián 

OSZTV épületgépész 
dönt be ju-

tott 
Varga László Péter Imre 

2017. március 
8. 

SZKTV 
dönt be ju-

tott 
Bencze Balázs Gyarmati Attila 

2017. március 
10. 

SZKTV 
dönt be ju-

tott 

Burka Richárd 
Gerg  

Petrics István Imre 

2017. március 
8. 

OSZTV műszaki informatikus 
dönt be ju-

tott 
Kerék Kristóf Szabolcs Szilárd 

2017. március 
8. 

OSZTV műszaki informatikus 
dönt be ju-

tott 
Marton Imre Szabolcs Szilárd 

2017. március 
8. 

OSZTV műszaki informatikus 
dönt be ju-

tott 
Murányi Norbert Szabolcs Szilárd 

2017. március 
9. 

"Miért a Te sulid a legjobb" 2. helyezés 
9/A, 9/B, 10/A., 

14.B 

Doma Ágota  
Varga István 

2017. március 
10. 

Zrínyi Ilona megyei matematika ver-
seny 

1. helyezés 9. évf. Bokor Zoltán Doma Ágota 

2017. március 
10. 

Zrínyi Ilona megyei matematika ver-
seny 

1. helyezés 
10.évf. Czirók 

Bence 
Doma Ágota 
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2017. március 
10. 

Zrínyi Ilona megyei matematika ver-
seny 

1. helyezés 
11. évf. Szabó Do-

minik Rudolf 
Doma Ágota 

2017. március 
10. 

Zrínyi Ilona megyei matematika ver-
seny 

1. helyezés 
12. évf. Csiszár Pé-

ter 
Doma Ágota 

2017. március 
17. 

Megyei angol nyelvi verseny 5. helyezés Mózer Dániel Szabolcsné Séfer 
Krisztina 

2017. március 
21. 

Szakmai nyelvi verseny ZSZC intézmé-
nyei között 1. helyezés angol Stefán Judit 

2017. március 
24. 

WorldSkills Nemzeti Dönt  1. helyezés Hédl Ádám Zoltán Gángó-Péter Diána 

2017. március 
30-31. 

IQOR elektronikai verseny 5. helyezés Csiszár Péter Kummer Gyula 

2017. március 
30-31. 

IQOR elektronikai verseny 6.helyezés 
 

Lóránt Bence 
Kummer Gyula 

2017. április 
Nemzetközi Kenguru verseny Megyei 

eredmények 
2. helyezés 

Pintér György 9. 
évf. Doma Ágota 

2018. április 
Nemzetközi Kenguru verseny Megyei 

eredmények 
9. helyezés 

Mózer Dániel 10. 
évf. Doma Ágota 

2019. április 
Nemzetközi Kenguru verseny Megyei 

eredmények 
6.. helyezés 

Gerencsér Gabriel 
11.évf. Doma Ágota 

2020. április 
Nemzetközi Kenguru verseny Megyei 

eredmények 
8. helyezés 

Ambrus Márk 11. 
évf. Doma Ágota 

2021. április 
Nemzetközi Kenguru verseny Megyei 

eredmények 
10. helyezés Lóránt Bence Doma Ágota 

2017. április 
24-26. 

OSZTV műszaki informatikus 1. helyezés Kerék Kristóf Szabolcs Szilárd 

2017. április 
24-26. 

OSZTV műszaki informatikus 3. helyezés Marton Imre Szabolcs Szilárd 

2017. április 
24-26. 

OSZTV műszaki informatikus 5. helyezés Murányi Norbert Szabolcs Szilárd 

2017. április 
24-26. 

OSZTV épületgépész technikus 2. helyezés Horváth Dávid Jacsó Krisztián 

2017. április 
24-26. 

OSZTV épületgépész technikus 3. helyezés Varga László Péter Imre 

2017. április 
24-26. 

SZKTV Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerel  

4. helyezés Bencze Balázs Gyarmati Attila 

2017. április 
24-26. 

SZKTV Villanyszerel  2. helyezés 
Burka Richárd 

Gerg  
Petrics István Imre 

2017. április 
28. 

Német nyelvi verseny (megyei) részt vett Czirók Bence Tamás Márta 

2017. április 
28. 

Német nyelvi verseny (megyei) részt vett Gerencsér Máté Tamás Márta 
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2017. május 11. Egerszeg 770 2. helyezés 

9/A-ból 4 gyermek 

Kámán Richárd,  
B szén Zoltán, 
Feiler Gerg ,  

Papp Reginald 

Neubauer Katalin 
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Középszintű érettségi eredmények tantárgyanként és szaktanáronként: 
 

2016/2017 
 

12.A: 

Szaktanár vizsgatárgy eredmény fő 

Sabján Andrea magyar nyelv és irodalom 2,73 26 

Doma Ágota matematika 2,83 24 

Braun Tünde történelem 3,3 26 

Szabolcsné Séfer 
Krisztina 

angol nyelv 
2,1 10 

Stefán Judit angol nyelv 4,0 7 

Müller Annamária német nyelv 3,0 2 

Sabján Sándor informatika 3,5 2 

Kókai György informatikai ismeretek 2,82 17 

Horváth Ákos testnevelés 3,0 1 

Kummer Gyula villamosipar ismeretek 1,8 5 

 

12.B: 

 

Szaktanár vizsgatárgy eredmény fő 

Takács Nándor magyar nyelv és iroda-
lom 

3,42 19 

Doma Ágota matematika 2,86 15 

Braun Tünde történelem 3,31 19 

Szabolcsné Séfer 
Krisztina 

angol nyelv 
2,5 2 

Stefán Judit angol nyelv 3,5 6 

Müller Annamária német nyelv 2,42 7 

Gángó Péter épületgépészet ismere-
tek 

3,0 8 

Vörös Judit épít ipar ismeretek 3,42 7 

Sabján Sándor informatika 3,5 2 

Horváth Ákos testnevelés 3,0 1 
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Érettségi eredmények bizottságonként: 
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7. Hatékonyság 
 

Helyettesítések száma 
 

 Szakszerű helyettesítés Összevonással helyettesített Elmaradt óra 

2016/2017 339 89 111 

 

A helyettesítések kijelölésének szempontjai voltak: 

1. Szakos kolléga helyettesítsen! 

2. Nyelvórákat - ha másképpen nem tudtuk -, összevonással oldottuk meg. 

3. Tanítási óra nap közben ne maradjon el, különösen a rosszabb magatartású osztályokban! 

4. Az els  és utolsó órák elmaradtak, ha a helyettesítést nem tudtuk megoldani. 

8. Pályázatok 

kiíró eredmény munkaközösség 
Létesítménygazdálkodók Orszá-

gos Szövetsége 

1.helyezés (350.000 Ft Gépész mk. 

szakképzési díj dicséret  

Útravaló . Út a szakmához 7 be-

adott pályázat 

1 f  nyertes Gángó-Péter Diána 

Út az érettségihez: 2 beadott pá-

lyázat 

1 f  nyertes Szabolcsné Séfer Krisztina 

Tudsz jobbat? Kreatív középisko-

lai pályázat 

dicséret 10.a osztály csapata 

"Miért a Te sulid a legjobb" 2. helyezés (50.000 Ft) 9.a;14.b (Varga István, Doma 

Ágota, Fehér Ferenc) 

Határtalanul  4.800.000 Ft Somogyi Andrea 

Ginop 6.2.3-17 A szakképzési in-

tézményrendszer átfogó fejlesz-

tése 

? folyamatban 

L rincze Lajos könyvtárb vítési 

pályázat 

15.960 Ft Neubauer Katalin 

Kazinczy Ferenc könyvtárb ví-

tési pályázat 

13.380 Ft Neubauer Katalin 
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9. Megvalósult DIÁK programok 

 

2016. szeptember Marli diákcsere 

2016. szeptember Széchenyi túra 

 Weishaupt nyílt nap Biatorbágy 

2016. október TWIN projekt Krosnóban 

 Gólyaavató 

 Programozás hetének rendezvé-
nye: ECOFORM SYSTEMS –t l 
Bognár Norbert el adása 

 MAPEI szakmai elméleti el adás 
és gyakorlati bemutató építész 
szakmacsoport tanulóinak. 

2016. november Operettszínház: Elfújta a szél 
 Városi gólyaavató 

 zuhanásbiztonsági elméleti kép-
zés és biztonságtechnikai eszköz 
kiállítás 

 Leo nagyköveti pályázat ered-
ményhirdetés-Gundel étterem 

 fotókiállítás”Szakképzésben szer-
zett élményeim” 

2016. december  Kiállítás az intézménybn 

 Karácsonyi műsor 
2017. február Szalagavató 

2017. március  Műszaki Nap 

 Mónok István el adása: Tévhitek 
a műveltségr l 

 Március 15. –i ünnepély 

 Reptéri kirándulás 

 Art mozi:Szolnoki New Step Fit-

nesz Tánc Stúdió el adása (Or-
szágos Baleset megel zési Bizott-
ság szervezésében) 

2017. április üzemlátogatás Törökbálinton a 
Schako Kft.-nél 

 24 órás vetélked  

 TWIN projekt Marl  

 Interaktív el adás a mélyszegény-
ségr l (Ment csónak alapítvány 
el adása) 

 építész diákkonferencia Vesz-
prém 

 Szakmák éjszakája 

 Fenntarthatóság hetének rendez-
vényei 

 Zala megyei Esélyteremtési Ház 
motivációs órát tartott”Mib l lesz 
a cserebogár” cimmel. 

2017. május  Operakaland: Bánk Bán 
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2017. június  tanévzáró túra diáknappal 
 

10. A tanév marketing tevékenységei 
 

 

Időtartam/határ-
idő: 

Marketing te-

vékenység 

Tevékenység 
típusa: Célcsoport: Intézményi 

résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, erő-

forrás, 
helyszín: 

Eredmény (do-
kumentum, 

stb.) 

2016. augusztus-

szeptember 
bemutatkozás 

intézményi 
facebook ol-

dal létreho-
zása 

intézmé-
nyünkben 
végzett és 

jelenlegi di-

ákok közös-
ségének lét-

rehozása 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

Szabolcs rend-

szergazda 

régi törzs-
könyvek, 
évkönyv 
alapján 

2010 ismer s 
halmaza 

2016. szeptem-

ber 

felhívás- lehe-

t ség 

szakkör fel-

hívás általá-
nos iskolá-
soknak há-

rom szakma-

csoportban 

érdekl d  
általános is-
kolások in-

tézmé-
nyünkbe 

"csábítása" 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István igh., Jó-
zsáné Kocsis 

Csilla iskolatit-

kár 

e-mail, 

facebook, 

honlap 

Informaika 

építész, majd 

kés bb az 
elektronika  

szakkörök is 

elindultak 

2016. október reklámanyag 

Intézmé-
nyünk pá-

lyaválasztási 
szóróanya-
gának elké-

szítése 

pályavá-
lasztó álta-
lános is és 

szüleik 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István, Péter 
Imre, Jacsó 
Krisztián 

informá-
ciók frissí-

tése 

színes nyom-
dai szóró-

anyag 

2016. október 13 
felhívás-lehet -

ség 

"Sikeres 

életpálya" 
felhívás régi 
tanítványa-
ink felé az 
intézményi 

facebook ol-

dalunkon 

(ajánljanak 
olyan régi 
tanítványt, 
akinek az 

életpályáját 
bemutatásra 
javasolják) 

sikeres élet-
utak bemu-

tatása, ezál-
tal a szak-

képzés nép-
szerűsítése 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Józsáné 
Kocsis Csilla 

iskolatitkár 

facebook 

A bemutatásra 
ajánlott (20 

életpályát ja-
vasoltak be-

mutatásra)élet-
pályákkal ren-
delkez kkel 
kapcsolatfel-

vétel;Kikül-
dött 

emailekb l 8-

ra érkezett vá-
lasz 
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2016. október bemutatkozás 

építész és 
informatika 

szakkörök 
indulása ál-
talános isko-
lai tanulók 
számára 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

Vöröss Judit, 
Dömötör Éva 

és Varga István 
szaktanárok 

intézmé-
nyünk 

szaktanter-

meiben 

Informatika 

szakkörön 10 
tanuló, építész 
szakkörön 6 
tanuló vesz 

részt 

2016. november 
felhívás-bemu-

tatkozás 

Sikeres élet-
pályát befu-
tott tanulók 

ajánlása, fel-
kutatása 

intézmé-
nyünk diák-
jai, ill. pá-
lyaválasztó 
általános is-

kolások 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Vöröss 
Judit, Hermán 

Teréz régi igaz-
gatók (Fazekas 
Gábor, Csapó 

József) 

régi emlék-
képek alap-

ján 

A bemutatásra 
ajánlott életpá-

lyákkal ren-
delkez k 

száma immár 
25! 

2016. október 24 
élmények be-

mutatása 

"Szakkép-
zésben szer-
zett élmé-

nyeim" cím-
mel fotópá-
lyázat hirde-
tése tanuló-

inknak 

intézmé-
nyünk diák-
jai, ill. pá-
lyaválasztó 
általános is-

kolások 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna és osz-
tályf nökök 

felhívás a 
facebook 

Diákcso-
portjában, 

illetve a fa-

liújságo-
kon, ill. az 

osztályf -
nökökt l 

65 kép érke-
zett, amib l 45 
képet válasz-

tottunk ki 

2016. november 

7. 
bemutatkozás 

Intézmé-
nyünk be-
mutatása a 

Landorhegyi 

Általános Is-
kola végz s 
osztályainak 
(3 osztály, 
osztályon-
kénti külön 
id pontban) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

Némethyné 
Lövey 

Zauzsanna;Pé-
ter Imre 

igh.;Braun 

Tünde, intéz-
ményünk 9. 

évf.diákjai (hat 
f ) 

Intézmé-
nyünk el -
adótermé-

ben 

(Fsz.10) 

érdekl d  ta-
nulók 

2016.novembert 

22 
bemutatkozás 

Intézmé-
nyünk be-
mutatása a 
Fels rajki, 
Zalaszent-

mihályi ta-
nulóknak 
(Kamara 

szervezése) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna;Péter 
Imre igh, Csi-

szár Ildikó 
ZMKIK 

Tájékozta-
tás intéz-
ményi be-

járással 

érdekl d  ta-
nulók 
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2016. november 

15. d.e 

bemutatkozás-

reklám 

intézmény 
bemutatása a 

pályavá-
lasztó tanu-
lóknak és 
szüleiknek 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

Péter Imre igh. 

Intézmé-
nyünk el -
adótermé-

ben 

(Fsz.10) 

30 érdekl d  
szül  és tanuló 

2016. november 

15. d.e 

bemutatkozás-

reklám 

nyílt tanítási 
órák tartása 
(közismereti 
és szakmai 

órák) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

Braun 

Tünde,Gángó-

Péter Diána, Ja-
csó Krisztián 

3 nyílt óra 
szaktanter-

mekben 

30 érdekl d  
szül  és tanuló 

2016. november 

15. d.u 

bemutatkozás-

reklám 

Tájékoztató 
és labor és 
tanműhely 

látogatás pá-
lyaválasztó 
tanulóknak 
és szüleik-

nek 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

Péter Imre igh 
és a szakmai 

munkaközösség
vezet k. 

Intézmé-
nyünk el -
adótermé-
ben, ill.lá-
togatás, in-
tézményi 

séta 

20 érdekl d  
szül  és tanuló 

2016.november 

17.d.e 

bemutatkozás-

reklám 

intézmény 
bemutatása a 

pályavá-
lasztó tanu-
lóknak és 
szüleiknek 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Péter 
Imre 

Intézmé-
nyünk el -
adótermé-

ben 

(Fsz.10) 

20 érdekl d  
szül  és tanuló 

2016.november 

17.d.e 

bemutatkozás-

reklám 

nyílt tanítási 
órák tartása 
(közismereti 
és szakmai 

órák) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

Szabolcs Szi-

lárd; Petrics Ist-
ván, Hermán 

Teréz 

3 nyílt óra 
szaktanter-

mekben 

20 érdekl d  
szül  és tanuló 
a szaktanter-

mekben 

2016.november 

17.d.u 

bemutatkozás-

reklám 

Tájékoztató 
és labor és 
tanműhely 

látogatás pá-
lyaválasztó 
tanulóknak 
és szüleik-

nek 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

Péter Imre igh 
és a szakmai 

munkaközösség
vezet k. 

Intézmé-
nyünk el -
adótermé-
ben, ill.lá-
togatás, in-
tézményi 

séta 

20 érdekl d  
szül  és tanuló 

2016.november 

23 

bemutatkozás-

reklám 

Általános is-
kolákban pá-
lyaválasztási 
el adást tar-
tottunk (Tes-

kánd) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások és pe-
dagógusok 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István 

osztályte-
remben 

20 érdekl d  
tanuló 

2016.november 

28 

bemutatkozás-

reklám 

Általános is-
kolákban pá-
lyaválasztási 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások és pe-
dagógusok 

Jacsó Krisztián 
osztályte-
remben 

20 érdekl d  
tanuló 
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el adást tar-
tottunk 

(Egervár) 

2016.november 

28 

bemutatkozás-

reklám 

Általános is-
kolákban pá-
lyaválasztási 
el adásokat 
tartottunk 

(Tófej, 
Lenti, ri-
szentpéter) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások és pe-
dagógusok 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István 

osztályte-
remben 

80 érdekl d  
tanuló 

2016.november 

29 

bemutatkozás-

reklám 

Általános is-
kolákban pá-
lyaválasztási 
el adásokat 
tartottunk 

(Zalaszent-

iván, Póka-
szepetk, Za-

labér, Türje, 
Zalaszent-

grót) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások és pe-
dagógusok 

Péter Imre 
osztályte-
remben 

100 érdekl d  
tanuló 

2016.november 

30. 

bemutatkozás-

reklám 

Általános is-
kolákban pá-
lyaválasztási 
el adásokat 
tartottunk 

(Bocfölde, 
Bak, Pacsa, 

Zalaapáti, 
Nagykapor-

nak) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások és pe-
dagógusok 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István 

osztályte-
remben 

80 érdekl d  
tanuló 

2016.november 

24-25-26 

bemutatkozás-

reklám 

Pályaválasz-
tási Kiállítá-
son vettünk 

részt 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások, szü-
leik és pe-
dagógusok 

intézményünk 
pedagógusai VMK 

kb. 500-700 

érdekl d  ta-
nuló és szül  

2016.december 

2 

bemutatkozás-

reklám 

Általános is-
kolákban pá-
lyaválasztási 
el adást tar-

tottunk 

(Páka, Gel-
lénháza) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások és pe-
dagógusok 

Jacsó Krisztián 
osztályte-
remben 

50 érdekl d  
tanuló 
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2016.december 

1 

Személyes 
meggy zés 

Pályaválasz-
tási börzén 

vettünk részt 
Zalalöv n 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István igh. 

projektor, 

szóróanya-
gok, aján-

dékok 

30 érdekl d  
tanuló és szül  

2016.november 
interaktív be-

mutató 

"Találj rá a 
leend  szak-

mádra" 
szakmai 

gyakorlati 

bemutatóra 
meghívók 

kiküldése ál-
talános isko-

láknak 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István igh. 

e-mail és 
postai levél 

megye összes 
általános isko-

lája 

2016.november 
élményszerű 

ismeret 

"Szakkép-
zésben szer-
zett élmé-

nyeim" kiál-
lításra meg-
hívók kikül-
dése vendé-
geinknek és 
pályamun-
kákat, sike-
res életuta-
kat  bemu-

tató régi ta-
nítványaink-

nak 

Zalaeger-

szeg Me-

gyei jogú 
Város Pol-
gármestere, 
ZMKIK El-

nöke, ZSZC 
F igazga-

tója, Képvi-
sel k, Isko-
laigazgatók 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István igh. 

e-mail és 
postai levél  

2016.november 

30. 

el nyök bemu-
tatása 

Fotókiállítás 
képanyagá-
nak kiválo-
gatása, fo-

tóshoz jutta-
tása 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Vöröss 
Judit 

intézmé-
nyünkben, 
ill. a Zala 

fotónál 

45 kiváloga-
tott kép 

2016.november 

30. 

el nyök bemu-
tatása 

"Sikeres 

életpályák" 
felhívá-

sunkra ér-
kez  élet-

utak bemu-

tatásának 
összerende-

zése 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik, ill. 
jelenlegi di-

ákjaink 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Vöröss 
Judit 

intézmé-
nyünkben 
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2016.november 
el nyök bemu-

tatása 

"Sikeres 

életpályák" 
felhívá-

sunkra régi 
tanítványa-
ink munkái-
nak össze-
rendezése, 
kinyomta-

tása 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik, ill. 
jelenlegi di-

ákjaink 

Vöröss Judit 

intézmé-
nyünkben, 
ill. a Print 

gyors 

nyomdánál 

 

2016.november tájékoztatás 

Intézményi 
hírdetések 
megjelení-

tése  a 
facebook ol-

dalunkon és 
a honlapun-

kon 

Ismer seink 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István, 

  

2016. november tájékoztatás 

Intézményi 
hírdetések 
feladása 

(Szuperinfó, 
Zalai Hírlap, 

Városi Tv 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István, Péter 
Imre 

 
4 hirdetés 

megjelenítése 

2016. december 

6. 

bemutatkozás-

reklám 

Általános is-
kolákban pá-
lyaválasztási 
el adásokat 
tartottunk 

(Bagod, Sa-

lomvár, Al-
sónemes-

apáti) 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-
lások és pe-

dagógusok 

Némethyné 
Lövey Zsu-

zsanna, Varga 

István 

 
40 érdekl d  

tanuló 

2016. december 

6. 

élményszerű 
ismeret 

A továbbta-
nulás dilem-
mái címmel 
a Zalai Hír-
lapban meg-

jelent tanu-

lónk cikke 

érdekl d k 

Varga Katalin, 

Takács Nándor 
szaktanár 

újságcikk 
Varga Katalin 

12.B 

2016. december 

7. 
bemutatkozás 

Pályaorien-
tációs nyílt 
napon jár-

tunk a Zala-

egerszegi 

Campuson 

érettségizett 
tanulók 

Péter Imre és a 
szakmai mun-

kaközösségek 
tagjai 

szakmai 

oktatáshoz 
használt 

eszközök, 
programok 

bemutatá-
sával 

érettségi utáni 
szakképzés 

bemutatkozása 
(kevés gimná-

ziumi jelen 

lév ) 
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2016. december 

8. 

tapasztalat 

pozítív hatása 

"Találj rá a 
leend  szak-

mádra" 
szakmai 

gyakorlati 

bemutató 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik 

intézményünk 
pedagógusai 

szaktanter-

mek, mű-
helyek 

150 f  (általá-
nos iskolások 

+ szüleik) 

2016. december 

8. 

tapasztalat 

pozítív hatása 

"Szakkép-
zésben szer-
zett élmé-

nyeim" cím-
mel kiállítás 

megnyító 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások és 
szüleik és 

jelenlegi ta-

nítványaink 

intézményünk 
pedagógusai 

Intézmény 
aulája, ill. 
Fsz. 10. 

terme 

50 vendég + 
50 jelenlegi 

diák 

2016. december 

14. 

tapasztalat 

pozítív hatása 

Általános is-
kolásoknak 
elektronika 

szakkör in-
dul 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

Kummer Gyula 

szaktanár 
szaktante-

rem 
5 f  

2017. március 
tapasztalat 

pozítív hatása 

Víz Világ-
napja 

pályavá-
lasztó álta-
lános isko-

lások 

tantestület  80 

2017. 
tapasztalat 

pozítív hatása 

Szakmák éj-
szakája 

érdekl d  
tanulók, 
szül k 

tantestület   

2017. június 
tapasztalat 

pozítív hatása 

Kis inas tá-
bor 

általános is-
kolás tanu-

lók 

szakmai mk.  30 f  

2017. augusztus 

21-25 

tapasztalat 

pozítív hatása 

Szakmák tá-
bora 

érdekl d  
tanulók 

tantestület  ? 

2017 szept.-t l tapasztalat 

pozítív hatása 

tanórák 
megtar-

tása(tech-
nika, fizika, 

vizuális kul-
túra, infor-

matika) 

szakmai ta-

nárok által, 
igény alap-

ján 

 
szakmai taná-

rok 
 ? 
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Megjelent cikkek az intézményünkről: 
Sor-

szá
m 

Megje-

lent 

Zalai Hírlapban szerepl  
cikk címe 

Zaol.hu-ban szerepl  cikk címe Dátum Megjelent Cikk címe Dátum 

1. 

Zalai Hír-
lap   

Marli diákok látogattak a Széchenyi Szak-
gimnáziumba 

2016.09.

23       

2. 

Zalai Hír-
lap 

Emléktúra Széchenyi István 
születésnapján Széchenyisek Széchenyi túrán 

2016.09.

27       

3. 

Zalai Hír-
lap 

Elfújta a szél az Operettszín-
házban 

Diákok élménybeszámolója az Operettszín-
házról  

2016.11.

07       

4. 

Zalai Hír-
lap 

Remek hangulatú gólya-
avató Séta -  Remek hangulatú gólyaavató 

2016.11.

29       

5. 

Zalai Hír-
lap 

"Gyere, mert a jöv  most 
épül" A zalai iskola rap videóval tarolt! 

2016.12.

04       

6. 

Zalai Hír-
lap 

Hova tovább? A  továbbta-
nulás dilemmájáról  

Hova tovább? A  továbbtanulás dilemmájá-
ról  

2016.12.

05       

7. 

Zalai Hír-
lap   Találj rá a szakmádra! 

2016.12.

09       

8. 

Zalai Hír-
lap   Séta - Széchenyis kiállításról 

2017.01.

16       

9. 

Zalai Hír-
lap A veronai busztragédiához   

2017.02.

08       

10. 

Zalai Hír-
lap   

A Széchenyi-iskola egykori diákja, Dr. Mo-
nok István látogatása 

2017.03.

01       

11. 

Zalai Hír-
lap   

A gazdasági területeken vezet  cégek szak-
emberei tartottak el adásokat 

2017.03.

02       

12. 

Zalai Hír-
lap Néhány méter könyv? 

Néhány méter könyv? - Monok István ma-
gánkönyvtára 22 ezer kötetet számlál 

2017.03.

11       

13. 

Zalai Hír-
lap Országos díj a Széchenyibe   

2017.03.

17       
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14. 

Zalai Hír-
lap Tizenhat zalai a dönt ben     zmkik.hu 16 zalai a dönt ben   

15. 

Zalai Hír-
lap Egyhetes fiesta indult  

Egyhetes fiesta indult - Középiskolások ve-
télkedtek a könyvtárhasználati versenyen 

2017.03.

22       

16. 

Zalai Hír-
lap Ásott kútból hozott minta 

Ásott kútból hozott minta - A világnapon 
mértek 

2017.03.

23       

17. 

Zalai Hír-
lap Széchenyis lett az els    

2017.03.

24 

skillshungary.h

u 

Lezajlott a k műves 
dönt  és az épületgépész 
el válogató   

18.         zmkik.hu 

Lezajlott a k műves 
dönt : zalai diák a "szak-
mák olimpiáján"   

19.       

2017.03.

28 Zalaegerszeg 

Tiszta vizet! Víz világnap 
2017   

20. 

Zalai Hír-
lap 

A budapesti repül tér kifu-
tóján sétáltunk 

Séta - A budapesti repül tér kifutóján sétál-
tunk 

2017.04.

12       

21.         Kamarai Hírek Végz s diákok fotói  
2017.04.

18 

22. 

Zalai Hír-
lap Vajon hol fogok ma aludni? 

Interaktív műsor a hajléktalanságról Zala-
egerszegen 

2017.04.

19       

23.       

2017.03.

09 

Észak-Nyugat 

Zala 

Otthoni hobbijából a 
szakmája lett -                 
Országos dönt ben 
Burka Richárd   

24. 

Zalai Hír-
lap Szakmák éjszakája 2017 

Hegeszt -szimulátor versennyel várták a diá-
kokat 

2017.04.

21 Zalaegerszeg 

Próbáld ki, ismerd meg! 
Szakmák éjszakája 

2017.04.

25 

25.         

Magyar Építés-
technika 

K műves  és zsaluzóács 
továbbképzések   

26.         ZMKIK 

Zalai sikerek a 10. 

Szakma Sztár Fesztiválon 

2017.04.

27 
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27. 

Zalai Hír-
lap Az építész diákkonferencián Séta - Az építész diákkonferencián 

2017.04.

26       

28. 

Zalai Hír-
lap 

Húsz hétig csak falaz - Hédl 
Ádám képviseli hazánkat a 
WorldSkills versenyen 

Hédl Ádám képviseli hazánkat a nemzetközi 
dönt ben, húsz hétig csak falaz 

2017.04.

26       

29.     

Zalaegerszeg végz s diákjai 2017-ben - Fo-

tók, névsor 
2017.04.

29       

30.           Operakaland   

31. 

Zalai Hír-
lap 

A szakmák új sztárjai kiváló 
eredményekkel 

Szakma Sztár Fesztivál: A Zala megyei diá-
kok sikerei az országos megmérettetésen 

2017.05.

08       

32. 

Zalai Hír-
lap Tíz órát töltötttek nyeregben Tíz órát töltötttek nyeregben 

2017.05.

18       

33. 

Zalai Hír-
lap 

Szakmájukban k a legjob-
bak   

2017.05.

18       

34. 

Zalai Hír-
lap 

Zalai sikerek a 10. Szakma 

Sztár Fesztiválon   

2017.05.

22       

35. 

Zalai Hír-
lap Szakképzési tapasztalatok   

2017.05.

24       

 



BESZÁMOLÓ 

Osztályfőnöki munkaközösség 

2016/2017  

Mottónk: „Az osztály egy gyermekközösség, melynek felnőtt vezetőre van szüksége, aki 
összefogja a közösséget, meghatározza alapvető szabályait, s ezek alapján fenntartja a 
fegyelmet, megőrzi a biztonságot.” 

 A munkaközösség tagjai: 

  

9. a Doma Ágota: természettudományos munka-közösségvezető, matematika, 

testnevelés, 
9. b Braun Tünde: osztályfőnöki munkaközösség vezető, történelem, könyvtár, fejlesztő 
pedagógus 

9. e Németh Zoltán: építészet munkaközösség-vezető, építész tanár 
9. g Tamás Márta: idegen nyelvi munkaközösség-vezető, német nyelv, történelem  
10. a Szabolcsné Séfer Krisztina: történelem, angol nyelv 

10. e Gángó - Péter Diána: építész tanár, DÖK segítő tanár 
10 f. Müller Annamária: német nyelv 

10. g Borosán Gábor: matematika, fizika 

11.a Varga István: intézményvezető-helyettes, informatika 

11. e/f Smodicsné Halász Magdolna: angol nyelv 

11. g Kovács Gyula: villamosmérnök tanár 
12. a Sabján Andrea: magyar nyelv és irodalom 

12. b Horváth Ákos: testnevelés 

13. a Jacsó Krisztián: gyakorlati oktatásvezető, gépész tanár 
14. a Szabolcs Szilárd: informatika 

14. b Hermán Teréz: építész tanár 

Kiemelt területeink: 

 A közösség és a személyiség (énkép, önismeret, test és lélek egysége, személyes 
higiéné, szexualitás, kapcsolatok, párválasztás, konfliktuskezelés, stressz oldási 
technikák) fejlesztése  

 Nevelés (normakövető magatartás, önismeret, pályaorientáció, önképzés, vállalkozás 
kész magatartás, szorgalom)  

 A tanulmányi munka szervezése (időbeosztás, munkaszervezés, a tanulás tanítása)  

 Helyünk a természeti és társadalmi környezetben (kommunikációs kultúra, 
vitakultúra, tolerancia, környezeti nevelés, önkéntesség)  

 Életvitel (a célszerű gazdálkodás alapjai, információs kultúra) 

 

Feladatköreink: 

 adminisztrációs teendők 

 szervezési, koordinációs feladatok 

 közvetlen, mindennapi nevelőmunka 



Programjaink: szülői értekezletek, fogadóórák, továbbtanulási szülői értekezlet, a 
Pályaválasztási Vásár, osztályprogramok, osztálykirándulások, a tanév eseményeihez 
kapcsolódó programokon történő részvétel, továbbtanulás, szakmák megismertetése, 
Szakmák éjszakája, 24 órás vetélkedő, üzemlátogatások, iskolarendőri együttműködés, 

(Gordon módszer, Veszélyvágta) részvétel az egészségprogramban (védőnői kapcsolat) 
 

 
         Munkaközösségi értekezletek, megbeszélések időpontjai, témái: 

 

 2016. augusztus 24. – a tanév előkészítésének feladatai, adminisztratív feladatok 
áttekintése, osztályfőnök-helyettesek megválasztása, új kilencedikes osztályfőnökök 
felkészítése  

 2016. szeptember 14. osztályfőnöki teendők áttekintése, határidős adminisztrációs 
feladatok elvégzése 

 2016.szeptember 26. – a szülői értekezlet előkészítése, témáinak egyeztetése (9. 

évfolyamon) 
 2016. október 3.- a szülői értekezlet előkészítése, témáinak egyeztetése (10-12. 

évfolyamon) 
 2016. október 3.- osztályfőnöki munkaterv elfogadása, munkaközösségi értekezlet 
 2016. október 12. – Gólyaavatás megszervezése (11. a osztály szervezésében) 
 2016. október 21.- 1956-os forradalom ünnepi műsor megemlékezés 

 2016. november 7.- fogadóóra 

 2016. november 16-17. – nyílt napok előkészítésének és lebonyolításának osztályszintű 
teendői  

 2016. november 24-26. – Pályaválasztási váráron való részvétel 
 2016. december 21. – karácsonyi műsor lebonyolítása, ünnepi ebéd 

 2017. január 31. – félévi értékelő megbeszélés 

 2017. február 1. - a szülői értekezlet előkészítése, témáinak egyeztetése 

 2017. február 10. – szalagavató lebonyolítása 

 2017. március 14. – Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeiről. 

 2017. március 27. – fogadóóra 

 2017. április 7. – 24 órás vetélkedő Aludj máskor! 
 2017. május 26. – iskolai szintű osztályonkénti tanulmányi kirándulás napja 

 2017. június 12. év értékelő munkaközösségi értekezlet 
 2017. június 15. – tanévzáró túra 

 A munkaközösségi megbeszélések mellett folyamatos egyeztetések zajlottak az 
osztályfőnökök között, kiemelt figyelemmel a „kezdő” kollégák munkájának segítésére  

 

A munkatervben megjelölt első féléves feladatokat az osztályfőnöki munkaközösség 
megvalósította, a rendezvények jó színvonalúak, eredményesek voltak. A teremdíszítési 
verseny a munkaközösség által lett meg hirdetve, ellenőrizve, elbírálva, eredményhirdetése és 
díjazása végrehatva.(12. a osztály) 
A tanév folyamán egy-két esetben került sor fegyelmi tárgyalás összehívására. Ezek elsősorban  
abból adódtak, hogy a tanulók nem jártak iskolába, mindössze egy esetben fordult elő 
magaviseleti probléma, valamint a házirend megsértése.  Ezeken a szülők, diákok, szaktanárok, 

DÖK segítő tanár és osztályfőnökök együtt próbálták feltárni a deviáns magatartás okait. 



Januárban a sajnálatos veronai buszbaleset miatti gyásznapon iskolai és osztályszintű 
megemlékezések zajlottak.  
 

A tervezéshez képest elmaradt rendezvények közül csupán egy volt a diáknap, melyet a 
következő tanévben mindenképpen szeretnénk, ha megvalósulna.  
 

A tanév folyamán folyamatosan vettük igénybe a pszichológus, valamint az iskolarendőr 
munkáját, segítségét, mind a diákok, mind a szülők részvételével egyaránt. 
 

 A második félévben célunk a munkatervben vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása, az 
osztályközösségek erősítése, a munkaközösség kohéziójának további fejlesztése, módszertani 
megbeszélések, egymás munkájának segítése, terhek egyenletes megosztása 

  

Zalaegerszeg, 2017. június 27. 
 

 

                                                                                                              Braun Tünde 

                                                                                         Osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 



Elektrotechnikai-Elektronika munkaközösség  
2016. – 2017. tanévi beszámolója 

 

                                       Tagjai: Petrics István- tanár/mk 

                                      Kummer Gyula - tanár   

       Kovács Gyula – tanár   
             Müller Annamária – tanár 

                                                             Liszátz Márton- tanár 
 

A 2016-2017 tanév beiskolázás szempontjából nem jól sikerült. Nem tudtunk indítani 
szakgimnáziumi első osztályt és 13. technikusi osztályt. 
 

Felnőtt oktatás beiskolázása a vártnál jobban sikerült. 
 

A 2016-2017 tanév első féléve eredmények tekintetében az elvártnál jobban sikerült. 
Szakmai tantárgyakból bukás alig volt. 
 

Felnőtt oktatás keretében két elsős, egy másodikos és egy technikus csoport képzését oldottuk 
meg. 

 

Az év eleji műszaki szakirányú tanár probléma újra előkerült tanórák átszervezésével és egy 
kolléga bevonásával ideiglenesen megoldódott.  

 

A tanulók szakérettségi, technikusvizsgára, szakmunkásvizsgára való felkészítésében a 

kollégák a tanulók mellé álltak. 
 

Szakmai versenyek: 

  1. Energetikai Szakkollégium versenyén 5 csapat (3fő/csapat) 10 A; 11 A; 12 A; 
       első forduló, tovább jutás nem sikerült.   
        Felkészítő tanár: Kovács Gyula    
 

  2. MAVIR ZRT. iskola program verseny 2 csapat, az egyik bejutott a döntőbe.  
        2017. 02. 01. lesz a döntő Budapesten.  
       A döntőre nem tudtunk elmenni az időjárás viszontagságai miatt. 
      A két csapatot 5 fő erősáramú elektrotechnikus és 1 fő villanyszerelő tanuló képezte. 
      Felkészítő tanárok: Kovács Gyula és Petrics István 

   

 3. SZKTV: 5 fő erősáramú elektrotechnikus 

       Felkészítő tanárok: Sándorfi György, Petrics István 

                   9 fő villanyszerelő 

       A villanyszerelők közül Burka Richárd Gergő a döntőig menetelt és a 2. helyezett lett.  
       Felkészítő tanár: Petrics István  
  

4. iQor elektronikai konstrukciós versenyen az iskola csapata 3. helyezett lett.  
      Felkészítő tanár: Kummer Gyula 

 

 

 

 



Pályaválasztási kiállítások: 
      Az iskolai nyílt napokon. 

      Pályaválasztási kiállítás Kereszturi D. VMK-ban 

      Szakképzés Európai Hete BGF. 

   

     

Szakkör: 
Sikerült ebben az évben is elindítani a gyengeáramú szakkört általános iskolások és 
szakgimnazisták számára.   

     Foglalkozást vezeti: Kummer Gyula 

 

Széchenyi Emlék Túra, Széchenyi Évzáró Túra: A munkaközösség minden tagja és a 
tanulóink mind részt vettek rajta. Játékos vetélkedő szervezése, állómáson vetélkedő 
lebonyolítása, hangosítás. Mindenki jó élménnyel tért haza. 
 

Negatívum: Kaposi József kollégánk más munkakörbe került (Gratulálunk és sok sikert). 
  A ZSZC az utolsó pillanatban tudatta velünk a döntését. 
 A Kaposi kolléga sem tisztességesen járt el, mert a pályázat beadásáról az Intézményvezetőit      
sem tájékoztatta. 
 

A szakember probléma sikeresen meg lett oldva. 
Szeretnénk köszönetet mondani a helyettesítő kollégáknak: Liszátz Márton, Sándorfi György, 
Rövid Lajos. 
 

Minden iskolai rendezvényen, értekezleteken és oktatáson részt vettünk. 
 

 

 

Zalaegerszeg, 2017. június 29. 
 

 

                                                                                    Petrics István 

                                                                           munkaközösség vezető  
 

 

 

   

 



Az épületgépész munkaközösség 

2016/2017. évi beszámolója 
 

  

1. A munkaközösség által szervezett programok:   

  

Az  éves munkatervben  kiemelten 

tervezett programok: 
Megvalósult Nem valósult meg, 

oka: 

 

Technikus képzésbe létszámbevonás 

8 fővel tudtuk elindítani a  13. 

osztályt  

 Sokkal több 
lehetőséget kell 
mozgósítani, hogy 
minél több diák 
válassza a technikus 
képzést 
 

Szakgimnáziumban és 
szakközépiskolában tudjunk 

évfolyamot indítani 

9. 10. 11. 12. 13. 14 

évfolyamokon vannak 

szakgimnáziumi, 
szakközépiskolai és technikus 

osztályaink. 

  

 

 

Technikus vizsga 

 

 

Komplex vizsgán 6 fő sikeres 

vizsgát lett. A tavaly sikertelenül 
vizsgázó diák sikeres 
javítóvizsgát tett.  
Két versenyző diákunk 
felmentést kapott a vizsga vagy 
egy része alól. 

   

Központifűtés és gázhálózat 
rendszerszerelő vizsga 

5 fő sikeres vizsgát tett, 2 főnek 
nem sikerült a vizsgája. 

A sikertelenség oka 
a nem megfelelő 
felkészülés, mind a 
gyakorlati mind az 

elméleti részből 

Szintvizsga 

Központifűtés és gázhálózat 
rendszerszerelő szintvizsgán 10 

fő vett részt, 10 fő sikeres vizsgát 
tett. (Az idei évben az elmúlt 
évekhez képest nagyon jól 
sikerültek a szintvizsgák, pontos, 
precíz munkadarabokat 

készítettek a diákok) 

 

Érettségi 

Idei évben először került 
megrendezésre a szakmai 
érettségi (épületgépész 
technikus) A tételek kidolgozása 
és a diákok felkészítése komoly 
kihívások elé állította a 
munkaközösség tagjait.  

 



A végzős 12B osztály 8 fővel 
sikeres érettségi vizsgát tett. 
(osztályátlag 3,0) 

 

 

 Felnőtt oktatásban részvétel   

Központifűtés gázhálózat 
rendszerszerelő felnőtt oktatás 

utolsó évében 11 diák tett sikeres 
vizsgát. 
Vízhálózat és közmű 
rendszerszerelő osztályt 
indítottunk 8 fővel, jelenlegi 
létszám 7 fő. 

 1 fő esti 
Központifűtés és 
gázhálózat 
rendszerszerelő 
szakra járó esti 
hallgatónak nem 
sikerült a szóbeli 
vizsgarésze, 
javítóvizsgát tehet. 
(Sikertelenség oka a 
nem megfelelő 
felkészülés) 

Verseny 

Országos rézverseny, 8 fő indult, 
1 fő országos 1. helyezés (Szabó 
József Patrik) Iskolák közti 
verseny 1. helyezés.  
 

LEO Létesítménygazdálkodási 
pályázat 1. helyezés 11K. osztály 
csoportja. 350.000 Ft-os fődíj 
elnyerése. 
 

OSZTV épületgépész technikus 
országos 2. és 3. helyezés 
(Horváth Dávid és Varga László) 
 

SZKTV Központifűtés és 
gázhálózat rendszerszerelő szak: 
Bencze Balázs 4. helyezés 

 

A középdöntőbe 
jutott diákok közül 
1 fő 
versenyzőnknek 
nem sikerült 
bejutnia a döntőbe. 
(Sikertelenség oka: 
A szóbeli 
versenyrészre való 
felkészülés nem 
volt elég alapos.) 

Az éves munkatervben szereplő,  megvalósított programok:   

Szakmák éjszakája.    

Pályaválasztási kiállítás.  

Céges előadások, (WILO, HL,) diákjaink részére, nappali és esti 
hallgatók részére    

Tanulmányi kirándulás a SCHAKO cégnél, látványos légtechnikai 
bemutató megtekintése 

 

Tanulmányi kirándulás a WEISSHAUPT cégnél (I. Épületgépész diákok 
napja) 

  

 

  

2.      Mit tart a munkaközösség ez évi tevékenységei/eredményei közül a három leg-

sikeresebbnek? 

 



            Rézversenyen elért eredmény. 1. diák helyezés, Iskolák 1. helyezése 

LEO pályázaton elért 1. helyezés 

A kapcsolatok fenntartása az épületgépészeti piacvezető cégekkel. 
  

3.      Mit tart a munkaközösség ez évi tevékenységei/eredményei közül a leginkább 

kudarcnak? 
 

        A beiskolázási létszámok a szaközépiskolai szakokon. 
  

 

 

 

4. Versenyeredmények 
  

  

  

  

  

  

              országos:  

- Országos Rézverseny, Egyéni első eredmény: Szabó József 
Patrik Iskolák közti verseny: I. helyezett. 

- OSZTV épületgépész technikus országos 2. és 3. helyezés 
(Horváth Dávid és Varga László) 

- SZKTV Központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő szak: 
Bencze Balázs 4. helyezés 

 

  

5.      A tanulók tanulmányi munkájával, érettségi eredményekkel kapcsolatos 
tapasztalatok: 
  

Minimális lemorzsolódás, tanulóink nagy részét sikerült megtartani és eredményes 
vizsgához eljuttatni. Az országos versenyekre való felkészülésekre nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni, hogy hagyományainkhoz méltó dobogós eredmények szülessenek. 
  

6.      Egyéb: 
Meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy a szakmát minél szélesebb körben, főként a 
pályaválasztó általános iskolásokkal megismertessük, népszerűsítsük. 
 

 

Zalaegerszeg, 2017. 06. 25.     Épületgépész u kaközösség 



Informatika u kaközösségi eszá oló 2016- 7 ta é  

 

Az i for atika u kaközösség ta é i dító feladatai közé tartoztak a frisse  fel ett, agy létszá ú 
te h ikus sapat eszköz és u kakörül é yei ek egtere tése, aleset édel i oktatása. 
 

Mu kaközösségü k Kö ye Attila tá ozásá al eszteséget sze edet, de Kókai György új elépő 
kollégá k fel tudta e i a szükséges órákat. 
 

Szepte er hó ap a  háro  erse ye  i dítottu k, összese  kile  ta uló al. Az erős ező y e , 
tö  szakközépiskolá al össze ér e e  yertek díjakat. 
Kókai György szepte er égére elkészítette iskolá k új e lapját, a it a ai apig e  hasz álu k. 
 

Októ eri kezdéssel KKV ta folya  i dult iskolá k a , ely két soport i dítását is lehető é tette 
ő ít e ta uló létszá u kat. 

 

No e er e  a yílt apoko  agy létszá ú soportok előtt épszerűsítettük i téz é yü ket. 
Pálya álasztási kiállításo  ettü k részt. 
Nyol  te h ikus ta uló al i dultu k a Szak a Sztárja erse ye . Felkészítésük e  olt 
akadály e tes. Végül szép ered é yeket értü k el. 
 

De e er e  tehetséggo dozást i dítottu k. Elkezdtük szer ez i a szak ák éjszakáját és a űszaki 
napokat. 

 

Félé kor Sa já  Sá dor kollégá k érkezésé el sökke tek az egy főre jutó terhek. 
 

Ta asszal szí o alas előadásokkal szí esítettük a szak ai apokat. Külső előadókat hí tu k, 
előadásokat szer eztü k. 
 

A szak ák éjszakájá  foglalkozásokat, e utatókat tartottu k a látogatók ak. A yira jól sikerült, 
hogy állásajá latokat kaptak égzős diákjai k. 
 

A Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparka ara által szer ezett kisi as tá or progra já a  is részt 
ettü k, foglalkozást tartottu k az általá os iskolás diákok szá ára. 

 

A szá ítógép ter ek átalakítási u kájához aló előkészületek e  és a szá ítógépek 
kar a tartásá a  is szerepet állaltu k. 
 

A ta é re kitűzött élokat sikerült teljesíte i, a u kaközösség jó u kát égzett. 
 

 

Zalaegerszeg, 7. jú ius 9. 
Sa já  Sá dor 

k. ezető 



Építész munkaközösség éves beszámoló 

 

Idei évben szerettük volna közösségünk rengeteg programban vett részt. A 
pályaválasztás kérdésköre volt az egyik, amelyben komoly előre lépéseket szerettünk volna 
tenni. Ennek érdekében részt vettünk a pályaválasztási kiállításon, szakkört szerveztünk a 
nyolcadik illetve hetedik osztályosok számára, iskolai nyílt napon népszerűsítettük 
szakmáinkat, Szakmák Éjszakáján is sikeresen szerepelt munkaközösségünk, hiszen a főbb 
programunk, mely Zalaegerszeg múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozott, nagyon jó 
visszhangot keltett. A rendezvényt előadóként a főépítész úr is megtisztelte. 
Ezt a program sorozatot zárta a Kisinas tábor, mely szintén színvonalas, foglalkoztató 
feladatot nyújtott az ideérkezők számára. Ezen törekvések folytatásaként augusztusban 
készülünk a saját szakmai tábornapunkra, a jövő tanévben pedig az eddigi program 
kínálatunkat megtartva technika órák megtartásával és iskolai „flash” kitelepülésekkel is 
készülünk. 

A második terület már meglévő diákjaink érdekeit szem előtt tartva az iskolai oktatás 
és képzés színvonalának javítása. Ennek érdekében névtelen kérdőíveket töltöttek ki a diákok, 
ahol elmondhatták miben tudnánk szerintük fejlődni. úgy gondolom ez minden kollégának 
egy jó visszajelzés volt a munkájáról. Emellett rengeteg szakmai programot és előadást 
hoztunk el számukra, hogy az aktualitásokat az illetékes cégek szakembereitől tanulhassák 
meg. Ezeken természetesen kollégáink is részt vettek, hiszen az aktualizált szakmai tudás 
számukra is elengedhetetlen. Ezen programok közé tartozott a Mapei előadások, LB-Knauf 

előadások, Műszaki nap programjai. A jövő tanulsága a műszaki nappal kapcsolatban, hogy a 
kezdeményezés jó, azonban a megvalósítás nem a legmegfelelőbb: a jövőben többször egy-

egy fél napot kéne szervezni ezeket az előadásokat, ahol a jó magaviselet és a tanulmányi 
szorgalom, érdeklődés alapján vehetnének részt a diákok, így egy fajta 
jutalomként(motivációként) jelenne meg számukra. 

A harmadik terület a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Ezen a területen szeretnénk 
a legtöbbet fejlődni a jövő évre, mert a többi intézményben tapasztaltak alapján így lehet a 
legnagyobb hatást elérni a beiskolázás területén, mely maga után vonja az intézmény 
fejlődését is, nem csak tanulmányilag és szellemileg, hanem infrastruktúrálisan is. 
Az idei évben több tanulmányi felmentés is született SZKTV és OSZTV alapján, sikeresen 
képviseltük intézményünket a PEN raklapfestő versenyén illetve a Nemzetközi Építész 
Diákkonferencián. Hosszú idő után egy technikus tanulónk, Anastacio Christpher Vincenzo 
bejutott a közép döntőbe is.  
A Skill’s Hungary Nemzeti Döntőn pedig az első helyet szerezte meg Hédl Ádám, így 
képviselheti az országunkat az októberi Világversenyen. Festő szakmában 9. évfolyamos 
tanulóink a Festő Tehetségek versenyén képviselték iskolánkat, szépen helytállva a több mint 
húsz fős mezőnyben. 

A jövő évben szeretnénk a festő és a kőműves tanulóinkkal is tehetség gondozó 
szakkörön foglalkozni, ezzel egy színvonalas szakmai műhelymunkát teremteni iskolánkban, 

mely remélhetőleg a verseny eredményeket is hozza magával. Az SZKTV versenyen való 
eredményes szereplés továbbra is fókuszban marad illetve a Nemzetközi Diákkonferencián 



való részvétel, mindkét versenyszámban. Amennyiben lehetőségünk lesz rá, kőműves 
tanulónkkal az országos Tehetséggondozó Programban részt venni. 
Nagyon sokat segített a munkánkban és reméljük a jövőbeni színvonalat is nagyban emeli 
majd, hogy lehetőségünk volt külföldi tanulmány úton részt venni, ahol nemcsak a hazai jó 
gyakorlatokról tájékozódhattunk, hanem a kinti, már jól működő és magas létszámmal 
dolgozó képzési központok stratégiáit is megismerhettük, tanulhattunk belőle, ők hogy 
csinálják. 

A felzárkóztatáshoz kapcsolódóan pedig munkaközösségünk tagja részt vett a „Karrier 

tervezés az iskolában” pilot tesztprojektben , illetve a „Jógyakorlatok a lemorzsolódás 
csökkentésére” – Croocus műhely munkán a Tempus Közalapítványnál, ahol szintén sok új, 
gyakorlat orientált módszerrel gazdagodott intézményünk. A jövőben ennek felkarolása és 
tovább vitele azonban még kérdéses, melyik kollégának lesz ez testhez álló feladat. 
 

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg 2017. június 30.  ……………………………… 

 Németh Zoltán 

építész munkaközösség vezető 



A ter észettudo á yi u kaközösség 

2016/2017. évi eszá olója 

1. Az év végi eszá oló a félévi eszá olóval együtt teljes, ivel az a a  leírt 
felvetések a 2. félév e  is helytállóak voltak: 

Félévi eszá oló 

A ta órák ellátottsága egfelelő szakos pedagógussal iztosítva va . A u kaközösségi u kát, a 
kap solattartást eg ehezíti, hog  tagjai közt tö  az óraadó kolléga. A hét tag közül supá  kettő fő 
az, aki teljes állású eosztott pedagóguské t dolgozik. 

A u kaközösséghez tartozó ta tárg akat illetőe  el aradt ta óra szi te alig volt. Ez alól kivételt 
jele te ek Vizle dvai László által ellát i kívá t földrajz órák. Itt jeg ez é  eg, hog  a kolléga által 
vezetett és elfogadott ilvá tartás a egtartott ??  órákról visszatetszést kelt a diákok valamint 

ta testületi tagok közt is, főleg az iskolavezetés által – jogosan – foga atosított óraelle őrzések 
fé é e . Vizle dvai László a ai apig e  adta le ta e etét. E té t é  ár szepte er e  
jelezte  a vezetőség felé. Varga Istvá  igh. elle őrizte a ta e eteket, a el  utá  elküldött e-mailban 

azt írta erről „a u kaközösség-vezető teg e eg a egfelelő i tézkedést”. Ne  go dolo , hog  ez 
az é  ko pete iá , felelőssége  le e. 

Borosá  Gá or e ta évtől kezdett el ate atikát ta íta i szakgi áziu i évfol a o . A felkí ált 
segítségre e  tartott igé t. 

Mate atiká ól és fiziká ól a ukások ará a k . az el últ évekhez haso lóa  alakult. E ta tárg at 
ta ító pedagógusok ál lehetősége volt a ta ulók ak az eg é i, soportos segítségkérésre 
korrepetálás… , illetve javító dolgozatra, felelésre is. A sikertele  ta ulók közül kevés volt aki sak eze  

ta tárg ak vala el iké ől ukott. A ukások, le orzsolódás egoldásaké t szakgi áziu i területe  
a . évfol a o  eg részt az óra szá  e elését -ról -re, illetve i de  évfol a o  a soport o tást 
tarto . Ez tö  szakgi áziu i iskolá a  íg  űködik  A ta uló szá ára kötelezővé tett 
korrepetálás a  e  látok akkora lehetőséget. 

Az érdeklődő ta ulók ak verse felkészítése  va  lehetőségük részt ve i ate atika: Do a Ágota . 
A ta ulók lelkesedése fol tá  a Deák F. Szakgi áziu  által szervezett ate atika verse e  két 
sapatot is tudtu k i díta i. 

2. A munkatervben szereplő feladatokról: 
A u katerv e  szereplő feladatok ag  része egvalósult . osztál osok fel érése, 
ta ulók korrepetálása, ko pete ia érésre való felkészítés, Ke guru és Zrí i Ilo a 
verse ekre való ozgósítás, . évfol a  i dkét osztál á a  szakköri óra i dítása, 
sikeres érettségi ate atika , érettségi feladat a k frissítése . A két verse re való 
felkészítés ár ius közepéig heti  órá a  valósult eg. Ta ár: Do a Ágota  

A szakközépiskolai ta ulók felkészítése és evezése a ate atika – fizika – informatika 

ko ple  verse re e  valósult eg a felelős szakta ár érdektele sége miatt. 

E ta év e  fizika verse e  e  vettek részt iskolá k ta ulói. 
A szakgi áziu i ate atika oktatás . évfol a á  először ta ító kolléga, Borosá  
Gá or u kájával kapcsolatosa  a ásodik félév e  a ta ulók és szülők részéről ko ol  
aggál ok erültek fel. E él ól óralátogatások váltak szükségessé. Az óralátogatások 
alkal ával kiderültek szak ai tévedések, ódszerta i hiá osságok. A ta év végére az 



évfol a  ta a agá a  k .  óra el aradás keletkezett. A kritikát a kolléga elutasítóa  
és eheze  élte meg.  

3. Verse yered é yek: 
megyei: 

Ne zetközi Ke guru Matematika Verseny: Szakközépiskolás kategória megyei első 10-ben 

végzett ta ulók  

Az iskolá k ól 24 ta uló evezett . 
   . évfol a : 2. Pi tér G örg  .A   (Do a Ágota) 

 . évfol a : 9. Mózer Dá iel  10.A   Do a Ágota  

 11. évfol a : 6. Gele sér Gá riel .A  Do a Ágota  

   . A rus Márk .A   Do a Ágota  

 12. évfol a : 10. Lórá t Be e .A   (Do a Ágota) 

Zrí yi Ilo a (volt Gordiusz) matematika verseny: 

(Szakgi áziu i kategória eg ei ered é yek) 

  . évfol a : 1. Bokor Zoltá  .A   (Do a Ágota) 

10. évfol a : 1. Czirok Bence 10.A   (Do a Ágota) 

11. évfol a : 1. Sza ó Do i ik Rudolf .A  (Do a Ágota) 

12. évfol a : 1. Csiszár Péter .A   Do a Ágota  

A szakgi áziu i ta ulók részére alapvetőe  ez a két verse zési eg érettetésre va  
lehetőség. Ará ai a  ézve sikerült az előző ta évekhez haso ló részvételi ará t és ered é t 
elér i. 

4. A u kaközösségü k u kaközösségké t való űködését ag o  eg ehezítette, hog  
4 fő óraadóké t dolgozott i téz é ü k e . Év elejé  i de  u kaközösség ek  
eg é  re dezvé  le o olítását kellett vállal ia. Mu kaközösségü k ezt teljesítette: 
szalagavató, allagás Do a Ágota , fe tarthatósági té ahét Borosá  Gá or . A 

u kaközösség elő  e lített összetétele iatt a két kollégá ak kellett egolda ia a  
feladatot, a i ará tala ul ag o  terhet jele tett ás u kaközösségekhez képest, 
ahol legalá  dupla e i teljes állású pedagógus va . Íg  volt aki ek ezek ől e  kellett 
kivenni a részét  E feladatok kiosztását a jövő e  sokkal ará osa a  kell eloszta i. 

5. A ta ulók ta ul á yi u kájával, érettségivel kap solatos tapasztalatok: 

Érettségi ered é yek: 

Mate atiká ól saj os év végé  i dkét osztál a  voltak év végi ukások, a ta árváltások és 
főleg a . évfol a o  törté t oktatás eli hiá osságok oká  pár ta uló ak e  sikerült a 

i i u ot elsajátíta i , .A  fő, .B  fő. Íg  ennyivel kevese e  tehettek érettségi vizsgát. 
.A osztál a  két fő írt elégtele  dolgozatot, íg  szó eliz iük kellett. Szó eli  sikerült a 
i i u követel é t teljesíte iük. Íg  az érettségire o sátott ta ulók i deg ike sikeres 

érettségi vizsgát tett. Tre sé i Eliot .A jeles dolgozatot írt. Az osztál átlag 12.A 2,83, 12.B 2,86. 

2017. június 28. Do a Ágota 

u kaközösség-vezető 



BESZÁMOLÓ 

Humán munkaközösség 

2016/2017-es tanév 

 

I. Tervezett és megvalósult feladatok a munkatervvel összhangban 

Munkaterv Tervezett Megvalósult 
szeptember 

 

21. 

 

 

 

27. 

bemeneti mérések 

 

Széchenyi István születésének 
225. évfordulója – megemlékezés 

munkatervek és tanmenetek 
elkészítése 

Széchenyi-túra  

bemeneti mérések 9. évfolyamon 

magyar nyelv és irodalom 

megemlékezés az iskolarádióban 

Neubauer Katalin, Sabján Andrea 

munkatervek és tanmenetek 
elkészültek 

Széchenyi-túra megszervezése: 
Fehér Ferenc 

október 
6. 

 

20. 

 

21. 

 

Aradi vértanúk emléknapja 

 

Deák Szavalóverseny 

 

’56-os forradalom és 
szabadságharc emléknapja 

megemlékezés az iskolarádióban 
az aradi vértanúkról 
Neubauer Katalin 

Deák Szavalóversenyen való 
részvétel 
megemlékezés ’56-ról 
kiállítás: Braun Tünde 

ünnepély: Sabján Andrea 

november 

15-17. 

24-26. 

 

iskolai nyílt napok 

pályaválasztási kiállítás 

 

részvétel a szervezésben 

részvétel a szervezésben 

december 

21. 

 

karácsony 

 

karácsonyi műsor 
11.A és Sabján Andrea 

január 
 

 

 

26. 

NETFIT felmérések 

 

tankönyvrendelések 

 

Himnusz és Szózat 
szavalóverseny – Ganz SZG 

májusig folyamatos 

Fehér Ferenc és Horváth Ákos 

áprilisig folyamatos 

szaktanárok 

10.A Sabján Andrea 

 

február 
10. 

 

24. 

 

Szalagavató 

 

Kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

 

ünnepi műsor: Sabján Andrea és 
Takács Nándor 
kiállítás 

Szabolcsné Séfer Krisztina 

március 

3. 

 

14. 

 

 

 

1848-1949-es forradalom és 
szabadságharc 

 

prof. dr. Mónok István előadása 

szervező Vöröss Judit 
megemlékezés 

9.B Braun Tünde 

április 

11. 

 

a költészet napja 

 

megemlékezés az iskolarádióban 

12.B Takács Nándor 
május 

5. 

 

ballagás 

 

ballagási műsor 



 

8-9. 

 

 

24. 

 

 

magyar nyelv és irodalom, 
történelem írásbeli érettségi 
vizsga 

országos kompetenciamérés - 
szövegértés 

Sabján Andrea, Takács Nándor 
szeptembertől folyamatos 

felkészítés – szaktanárok 

 

szeptembertől folyamatos 
felkészítés - szaktanárok 

június 

 

 

15. 

szintfelmérések 

 

 

tanévzáró túra 

tanév végi szintfelmérések 

május-június folyamatos 

szaktanárok 

szervező: Fehér Ferenc 

folyamatos a 

tanévben 

 

 továbbképzések teljesítése 

részvétel a város és a megye, 
illetve a szűkebb és tágabb régió 
kulturális életében: 
színházlátogatás, könyvtári órák, 
városi rendezvények 

versenyek 

SÉTA – újságcikkek az iskolai 
élet fontosabb eseményeiről 
felzárkóztatás 

tehetséggondozás 

 

II. Erősségek – gyengeségek 

Erősségek Gyengeségek 

Fehér Ferenc túraszervező tevékenysége 

megfelelő teljesítmény az érettségi 
vizsgákon 

(történelem, magyar nyelv és irodalom, 
testnevelés tantárgyakból nem volt bukás 

versenyrészvétel, sportversenyek 

eredményei 
a munkaközösség tagjainak szakmai 
munkája 

a magyar nyelv és irodalom tantárgy 
oktatásába óraadót kellett bevonni, aki csak 

1 évig kapcsolódott be az iskola munkájába 

kevés a szaktárgyak iránt tartósan 
elkötelezett, érdeklődő diák magyar nyelv és 
irodalomból, történelemből 

 

III. Önértékelés 

Köszönöm a kollégák egész éves munkáját! 
 

IV. Jobbító szándékú ötletek 

1. A szaktanár megítélése alapján lehessen versenyekre jelentkezni, ne legyen kötelező 
mindenben részt venni (mert nincs elég érdeklődő és hadra fogható gyerek – illetve 

minden tárgyból ugyanazok). 
2. A munkaértekezleteket indokolt esetben tartsuk meg, az órarendben pl. hétfőnként 7. 

órát biztosítsuk rá mindenkinek. 

Zalaegerszeg, 2017. június 30. 

Sabján Andrea 

a humán munkaközösség vezetője 



 



Mu kaközösségi eszá oló  /  ta é  

Idege  yel i u kaközösség 

 

Tagok: Müller A a ária 

 S odi s é Halász Magdol a 

 Stefá  Judit 
 Sza ol s é Séfer Kriszti a 

 Ta ás Márta 

 

2016. szeptember:  

 A ejövő 9. évfolya os szakgi áziu i ta ulók szi tfel érése egtörté t, egállapítható, 
hogy a diákok tö sége e  re delkezik a e e eti A -es szi ttel, a i eg ehezíti az 
érettségire való felkészülést.  

 Tanmenetek elkészítése 

 KKV I. szi tfel érők javítása 

 Marl  diák sere progra  le o yolítása: szeptember 19- : a diákok és kísérőik 
egis erkedtek iskolá kkal, Zalaegerszeg evezetességeivel, Őrség e  vezetett gyalogtúrá  

vettü k részt, Balato -felvidéki kirá dulás Tiha y, Balato füred  és sárvári fürdőzés is 
szerepelt a progra ok között. A hetet közös va sorával zártuk. Összességé e  agyo  jól 
sikerült a diák sere, folytatása  szepte eré e  várható. 

 

. októ er:  
 KKV ta folya  eli dítása: Stefá  Judit és Sza ol s é Séfer Kriszti a -  soport a  vállalt , 

illetve  a golórát hete te, Ta ás Márta vezetői is ereteket ta ít heti ,  órá a  

 On Lion – Lö enzahn  angol- é et o li e yelvi verse ye  i dítottu k 7 főt, ta árok: 
Müller A a ária, S odi s é Halász Magdol a, Stefá  Judit, Sza ol s é Séfer Kriszti a 

 Deák SZKI  50. é forduló alkal á ól re dezett a gol, é et erse ye  i dultu k 

. októ er . 

Angol nyelv:  

10. A   2. helyezett csapat     Ta ár: Sza ol s é Séfer Kriszti a 

Ti ola A ita, Mózer Dá iel,Vaspöri Márk, Kato a Kevi    
 

9. A/B Jaka  Istvá ,Bokor Zoltá , Feiler Gergő,Váradi Marti  

 

9. /11. A  1. helyezett csapat  Ta ár: S odi s é Halász Magdol a 

Deák A drás ,Sza ó Do i ik Rudolf, Lórá t Csa a  

 

Né et yel :  9. B  Á s Krisztiá ,  Merse Gergő, Lórá t Bar a, Horváth Szilveszter  felkészító 
ta ár: Müller  A a ária 

 

 Eli dultak a tehetséggo dozó órák:  

S odi s é Halász Magdol a: Deák A drás, Lórá t Csa a, Sza ó Do i ik Rudolf 11. A 

Sza ol s é Séfer Kriszti a: Mózer Dá iel . A,  K ézi s Balázs . A, Gere sér Gá riel . A  
Stefá  Judit: Kókai Zoltá  . A 



Müller A a ária: Ká tor Boglárka, Há ory Péter, Kiss Péter . B , Lórá t Be e, Sza ó Be e 
. A, Horváth Do i ik . A 

Ta ás Márta: Gere sér Máté, Czirók Be e . A  
 

 

 

2017. november - december: 

 Felkészítés és jele tkezés a egyei a gol és é et yelvi verse yre . 
Felkészítő ta árok: Sza ol s é Séfer Kriszti a:  Mózer Dá iel . A  
 Ta ás Márta: Czirók Be e, Gere sér Máté . A  
 

 

. fe ruár  
 

 élő idege  yelv szó eli érettségi feladatok összeállítása az új érettségi követel é yek 
alapjá  

 

. ár ius 

 

 A Szakképzési Ce tru  által eghirdetett szakmai idegen nyelvi verse y szervezése, 
feladatai ak összeállítása, ár ius -é  a verse y le o yolítása, összese  9 sapat 
részvételével.   é et és  a gol . Iskolá k i dkét yelv ől i dított sapatot, az 
angolosok . helyezést értek el, felkészítő ta áruk Stefá  Judit volt. A verse yfeladatok 
összeállításá a  és  a le o yolításá a  Sza ol s é Séfer Kriszti a, Stefá  Judit, Ta ás 
Márta, ala i t Sza ó Tü de ettek részt.  
A verse y jól sikerült, a zsűri tagjai és a verse yzők is jól érezték agukat, jövő ta év e  
új ól szeret é k egszervez i. 

 Már ius 07-é  a pé zügyi tudatosság hete kereté e  előadásokat hallgathattak a diákok, 
illetve a LED falo  pé zügyi oktató videók segítségével sajátíthattak el alapvető pé zügyi 
is ereteket, tudásukat pé zügyi teszttel is érhették. Szervező: Ta ás Márta 

 

. április 

 

 Megyei a gol és é et verse yek szó eli dö tője. A é et verse yt április -é  

iskolá k a  re dezték, k .  diák részvételével.  A  POK által szervezett verse y ek 
szí vo alas helyszí t, a  vizsgázók ak és a zsűri tagjai ak yugodt légkört iztosított iskolá k. 
A megyei angol versenyen Mózer Dá iel 4. helyezést ért el felkészítő Sza ol s é Séfer 
Krisztina), a é et verse ye  Czirók  Be e ., Gere sér Máté .helyezést ért el Czirók 
Be e e  jele t eg a szó eli verse ye  Felkészítő ta ár: Ta ás Márta 

 április -é  a holokauszt áldozatai ak e lék apjá  Müller A a ária állított össze egy 
rövid űsort, illetve készítette el a té ához kap solódó faliújságot. 

 

. ájus 

 

 Írás eli érettségi vizsgák és a KKV I. képzés írás eli vizsgái 
 A KKV I. képzés sikerese  zárult, hisze  a hallgatók i da yia  elégedettek voltak az 

oktatás szí vo alával, sikeres vizsgát  fő tett.  A résztvevők dö tő tö sége iskolá k a  
szeret é folytat i ta ul á yait, a e yi e  KKV. II. képzés i dul .  

 

 



. jú ius 

 

 Szó eli érettségi vizsgák, tö yire sikerese  zárultak. Né et yelv ől  fő kapott elégtele  
osztályzatot, a gol yelv ől az érettségire eljutott diákok közül i de ki sikeres vizsgát tett.  

 Jú ius . nemzeti összetartozás e lék apja Stefá  Judit szervezésé e , faliújság készítése. 

 

 

 

Összességé e  u kaközösségü k i de , a u katerv e  szereplő feladatát teljesítette. A 
u katerv e  e  szereplő tö letfeladatot is vállalt azzal, hogy  fő részt vett a KKVI. képzés e , a 
u kaközösség i de  tagja foglalkozott a tehetséges, illetve tá ogatásra szoruló ta ulókkal.  
 Jö ő ta é e  figyel ü k kell arra, hogy a ejövő évfolya  diákjai az általá os iskolá a  

elkezdett yelvet folytassák i for atika szak kivételével, ahol kötelező az a gol yelv .  
 Tová ra is fo tos, hogy a yelvórákat a szakgi áziu i osztályok a  egy idő e  tartsuk, 

így lehetővé téve a gol ól a tudásszi t ek egfelelő soport eosztást. Saj os é et 
yelv ől az ala so y érdeklődés iatt e  tudu k tudásszi te ké t soportokat alkot i, így 

a é et yelvta árok ak külö öse  ehéz a helyzetük, a i  a kis létszá ú soportok 
vala elyest e yhíte ek. 

 Erősségei k : 

- hu á  erőforrás szak ai felkészültsége,  
- i teraktív tá lával, szá ítógéppel felszerelt ter ek 

- jó ta kö yvellátottság 

- kis létszá ú soportok 

 

 

 

 

 

 

 

Mu kaközösség a yagigé yei:  
 patro os tá lafil  10 db 

 tá latörlő 2 db 

 pendrive 5 db 

 

 

 

 



 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Széchenyi István Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

 

 

 

 

 

B E SZ Á M O L Ó 

az iskolai könyvtár munkájáról 

2016/2017. tanév 

 

 

 

 

 

 



I. Könyvtár pedagógiai feladatok megvalósulása 

 

1. Könyvtárhasználati órák 
A tanév els  félévében (2017.okt-dec.) a 9-12.évfolyam szakgimnáziumi, szakközépiskolai és 
szakiskolai osztályai tematikus bontásban részt vettek a könyvtárhasználati órákon. A tanórák 
célja, hogy a diákok megismerjék és használják az információszerzés lehet ségeit, elsajátítsák 
az információ keresés módjait és hatékonyan el tudjanak igazodni a könyvtári rendszerekben.  
Megismerjék és hasznosítsák az információáramlás el nyeit a tanulás során,és az új ismeretek 

megszerzésekor.    
A tanulók többsége aktív és nyitott volt az elméleti és gyakorlati feladatok feldolgozásakor. 
 

Könyvtárhasználati órák tematikája 

Évf. Téma Tartalom 

9.  Általános könyvtár használati 
ismeretek 

 

Könyvtártípusok (kiemelt hangsúlyt helyezve a 
híres hazai könyvtárakra, ezen belül a régiónkban 
található muzeális gyűjteményekre), alapfunkcióik 
és szolgáltatásaik 

Az információszerzés 
intézményi forrásai 

Információkeres  rendszerek az ismeretszerzésben 
Információs központok és adatbankok. 
Könyvtári rendszer, információs rendszer 

10. Dokumentumismeret 

 

Az információ meg rzésének és tárolásának új 
lehet ségei, korszerű formái és technikái 

Információkereső rendszerek  
az ismeretszerzésben 

Az online hozzáférés lényege.  
Az INTERNET 

11. A könyvtári tájékozódás 
segédeszközei 
 

Az információkeres  nyelvek  
ETO 

Tárgyszó szerkesztése, használata 

12. A számítógép szerepe az 
információáramlásban 
Számítógépes katalógus 

Könyvtári számítógépes programok 

Bibliográfiai és más jellegű könyvtári adatbázisok 

Számítógépes irodalomjegyzék készítése 

A katalógusfajták 

 
Kurrens és retrospektív szak- és általános 
bibliográfiák 

 

Könyvtárhasználati órák kimutatása  

Időpont Osztály Tanórák 
száma 

Résztvevők 
száma 

2016.október 9.A, 9. B, 9.G, 10. A, 11.G, 12.B 6 155 
2016.november 10.E, 10. G, 11.EF, 14. A, 14.B 6 108 
2016.december 9.E, 11. A, 12. B, 12. A 4 95 

Összesen 16 358 

 

 

 

 



2. Könyvtári tanórák, foglalkozások 
A foglalkozások célja a  társadalom- és természetismeret, valamint szakmai tantárgyak 

meghatározott témaköréhez kapcsolódva - új módszerek elsajátítása a tananyag 
feldolgozásakor, illetve rendszerezésekor, valamint új ismeretek elsajátítása, érdekességek, 
tudnivalók  keresése a könyvtári állomány segítségével. 
 

Könyvtári foglalkozások 

Időpont Osztály Témakör Tanórák 
száma 

Résztvevők 

száma 

2016.december 12.A Magyarország a II. világháborúban  
Magyar miniszterelnökök a revízió 
kényszerpályáján 

1 23 

12.B 2 18 

2017.január 9.B Az ókori Róma kulturális-
művészeti és építészeti öröksége 

2 21 

9.E A földrajzi felfedezők útjai és a 
felfedezések következményei a 
tudományos és technikai fejlődés, 
életmód területein 

2 12 
2017.február 9.G 1 14 

9.A Az ókori Róma kulturális-
művészeti és építészeti öröksége 

1 21 

2017.április 11.A Magyar feltalálók és találmányok 1 15 
11.K 1 8 
10.G A Föld napja alkalmából ÖKÖ-

TESZT megoldása 
1 16 

10.A 1 23 
Összesen 13 171 

 

 

3. Könyvtári szakkör  

A tanév elején a 10. A osztály tanulóiból megalakult a könyvtári szakkör. A diákokat szakköri 
tanmenet alapján, tehetséggondozás keretében készítettem fel heti 1 órában a megyei 
könyvtárhasználati versenyre. A felkészülés 2016.októberét l 2017. március közepéig tartott. 
Az elméleti és gyakorlati feladatok mellett készülnünk kellett egy Szabó Magda életér l és 
munkásságáról szóló „online” feladatlapra is.  

 
4. Könyvtári faliújság 

sszel indult el iskolánkban el ször a Könyvtári Hírmondó elnevezésű faliújság az iskolai 
büfé melletti falon. A vállalkozás célja, hogy kulturális, művészeti és tudományos hírekkel és 
újdonságokkal szórakoztassa az iskola érdekl d  tanárait és diákjait. Havonta felhívta a 
figyelmet a nemzetközi világnapok, évfordulók eseményeire. Szerepeltek népi megfigyelések, 
id jóslások és bölcsességek, hasznos tanácsok és tudnivalók. Minden hónapban frissült a 

könyvajánló és tartalmi kivonatok jelentek meg könyvészeti- és zenei újdonságokról. A 

faliújság havi anyaga felkerült az iskola honlapjára és facebook oldalára is. 

 

 

 



5. A tanév  megvalósult feladatai 

SZEPTEMBER állománygondozás 

tankönyvrendelés 
állomány feltárás 

kölcsönzés 

beiratkozás 
 

Ingyenes könyvtári tankönyvek adminisztrációs feladatai 
Tanulói pótrendelések leadása    
A normatív támogatott tanulók könyvtári tartozásának 
rendezése, tankönyveinek állományba vétele és kiosztása 

9. évfolyamos szakgimnáziumi és szakiskolai osztályok 
beiratkozása az iskolai könyvtárba 

OKTÓBER 

 

adatszolgáltatás 

tankönyvrendelés 

iskolai műsor   
iskolarádió 

fali újság 

Könyvtári statisztika                                                    

Statusz váltások véglegesítése minden évfolyamon 

Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjára a 12.A 

osztályos tanulók szereplésével                            
Tablókészítés az aradi honvédtábornokokról 

NOVEMBER kézműves műhely az iskolai ünnepek dekorációs munkálatai 
DECEMBER adatszolgáltatás 

Adventi 

készülődés  

Elszámolás a tartós tankönyvekre fordított összegekkel, 
számlákkal 

Karácsony a könyvtárban 

JANUÁR Nemzeti gyásznap 

állománygondozás 

 

Megemlékezés összeállítása az iskolarádióban (buszbaleset) 
A kölcsönzések áttekintése, felszólítások kiküldése Sérült, 
csonka példányok, gyűjt körbe nem ill  dokumentumok 
folyamatos kivonása 

FEBRUÁR 

 

 

 

 

Szalagavató 

Farsang 

Rejtvényfejtők 
világnapja 

Valentin nap  

az iskolai ünnepek dekorációs munkálatai 
 

Híres magyar feltalálók és találmányaik –műveltségi 
toto az iskola honlapján 

Idézetek Valentin nap alkalmából, jókívánságok küldése 

MÁRCIUS 

 

ünnepi dekoráció 

tankönyvrendelés 

 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére 

intézményi tankönyvigény felmérése, munkaközösségek 
tankönyvszükséglete, tanári példányok és a  könyvtári 
rendelés összeállítása 

ÁPRILIS vetélked  

kézműves műhely 
tankönyvrendelés 

Ki ismeri a Földet? – tudáspróba a Föld napja alkalmából 
Húsvéti dekoráció 

Tankönyvjegyzék összeállítása évfolyamok és szakmák 
szerint 

MÁJUS 

 

 

Ballagás 

ünnepi dekoráció 

Írásbeli érettségi 
állománygondozás 

Könyvtári leltár 

Köszönt fal elkészítése:végz s osztályok fotói,névsorok és 
idézetek összeállítása 

Magyar helyesírási és idegen nyelvi szótárak biztosítása 

Végz s évfolyamoktól a nem használt tartós tankönyvek 
visszaszedése 

JÚNIUS tankönyvrendelés 

 

kölcsönzés 

 

Érettségi 
 

 

Könyvtári leltár 

Tankönyvrendelés módosítása. Könyvtári tankönyvrendelés 
összeállítása, leadása 

A 9-11. évfolyamoktól a nem használt tartós tankönyvek 
visszaszedése 

A matematika és a magyar tantárgyak tankönyveinek és 
szépirodalmának biztosítása az érettségi szóbeli vizsgákon 

 

A letéti állomány ellenőrzése,az éves kölcsönzés lezárása 

 

 

 



6. Szakmai továbbképzések 

A tanév során az alábbi szakmai továbbképzéseken vettem részt: 

2016.09.29. Tanévkezd  fórum könyvtáros tanároknak 

2016. 11. 24. szi könyvtáros továbbképzés: Az irodalom visszavág 

2016.december A multimédia elemeinek használata a pedagógus munkájában   
30 órás pedagógus továbbképzés 

2017.04.25. Tavaszi könyvtáros továbbképzés:Kommunikációs nyelvi kódok 

2017.05.12. Tájékoztató a 2017/2018.tanév tankönyvellátásáról 
2017.05.25. Könyvtáros Műhelymunka a POK szervezésében 

 

 7. Könyvtári  pályázatok  a könyvtári  állomány  bővítésére 

 

2017. március L rincze Lajos könyvtárb vítési pályázat 15.960 Ft 
2017.május Kazinczy Ferenc könyvtárb vítési pályázat 13.380 Ft 

Összesen 29.340 Ft 

A két sikeres könyvtári pályázat keretében a TINTA Könyvkiadó nyelvészeti és nyelvtani 

kiadványaiból rendeltünk a Szakmai Munkaközösségek igényei alapján. 

8.Versenyeredmények 

2017. 03. 22. Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő 5. hely 

A csapat 
(10.A): 

 Czirók Bence, Filó Dániel, Supák Dominik, Szollár Zsombor 

2017. 05. 11. „Egerszeg 770” elnevezésű várostörténeti 
vetélkedő 

2. hely 

A csapat 
(9.A): 

B szén Zoltán,Feiler Gerg ,Kovács Richárd, Papp Regináld. 

 

 

9. Együttműködési megállapodás a DFMVK József Attila Városi 
Tagkönyvtárral 

2016.novemberében iskolánk a könyvtári foglalkozások, rendkívüli irodalom órák, 
könyvtárhasználati foglalkozások és író-olvasó találkozók megtartására kért szakmai 
segítséget és együttműködést a DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtártól, akik 

megpályázták az EU könyvtárügyet  támogató projektjét. A pályázatot még nem bírálták el. 

 Író-olvasó találkozó 

2017. 03. 16.          Lakatos Leventével, korunk népszerű ifjúsági írójával  találkozhattak 
iskolánk tanulói a József Attila Városi Könyvtár szervezésében egy író-olvasó találkozón. 

 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiohYWNveDUAhVCshQKHZToCIMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.javk.hu%2Fgaleria%2Firo-olvaso-talalkozo%2Flakatos-levente-iro-olvaso-talalkozo-2017-03-16%3Fvakbarat%3D1%3Fvakbarat%3D1&usg=AFQjCNGhsnxiz86aIafnGiIyG-6uoLl9gQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiohYWNveDUAhVCshQKHZToCIMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.javk.hu%2Fgaleria%2Firo-olvaso-talalkozo%2Flakatos-levente-iro-olvaso-talalkozo-2017-03-16%3Fvakbarat%3D1%3Fvakbarat%3D1&usg=AFQjCNGhsnxiz86aIafnGiIyG-6uoLl9gQ


10. Könyvtári  statisztika 2016/2017.tanév 

Látogatók 

száma (fő) 
Tanárok                                

1. 

félév 

133  

2. 

félév 

148  

 

Összesen 

281 

Tanulók 729 875 1604 

Kölcsönzött 
egységek (db) 

Tanárok 1517 1611 3128 

Tanulók 1684 1823 3507 

 A tanév során - az el z  évekhez hasonlóan- a közismereti és a szakmai tanárok egyaránt 
igénybe vették az iskolai könyvtár tankönyvkínálatát és a tanórákra kikölcsönözték a 
szükséges könyveket. 
A normatív támogatásban részesül  diákjainknak biztosítottam az ingyenes 
tankönyvcsomagot.  
 

11. Tapasztalatok, javaslatok 

 
A tanév végi visszavétel során ismét szembesültem a ténnyel, hogy sok a sérült, hiányos, 
gondatlanul kezelt vagy agyonfirkált tankönyv és kitöltött munkafüzet. Javaslom, hogy az 

iskolai Házirend és a Könyvtári Szabályzat egyértelműen szabályozza a rongálás és 
elvesztés esetén szükséges intézkedéseket, kártérítési igényeket és azok  gyakorlati 
alkalmazását. A tanév során több alakalommal tettem erre én is konkrét javaslatokat, 
amelyeket az Igazgatón nek e-mail-ben is továbbítottam. 
A kötelez  olvasmányok szintén keresettek, de már elhasználódtak és régiek. A szakirodalmi- 
és szakmai könyvek elavultak – a leltározási munkák során kiderült, hogy többségük a Kádár-
korszakban íródott. Szükséges lenne az állomány korszerűsítése, frissítése. Javaslom 
anyagi háttérként az elveszett és megrongálódott dokumentumokért befizetett 
kártérítési összegek felhasználását. A befizetett összegek az iskolai könyvtár pénzügyi  
kereteként szolgálhatnák az új dokumentumok beszerzését. 
 

A 2. félévt l rendelkezik a könyvtár működ  nyomtatóval, de  fénymásolóval még mindig 
nem. A  könyvtári szolgáltatások biztosítása terén további hiányosság, hogy a 3 db 
számítógép elavult és nem környezetbarát, nem energiatakarékos konstrukció,amely nem teszi 

lehet vé a zavartalan és gyors Internet - használat biztosítását. 
 
Zalaegerszeg, 2017.06.29.                                           

 

Neubauer Katalin 

könyvtáros tanár 



Fejlesztő foglalkozások 

Beszámoló 

2016/2017 

 

 

Az idei tanévben 32 fő vett részt fejlesztő foglalkozáson. Ez 2017 március 1-jével kiegészült 
még 3 fővel, akiket mentorálnom kellett a félévi sikertelenségük miatt.  A foglalkozások 
látogatottsága 80%-ban eredményesnek mondható. Voltak viszont olyanok is, akiket a tanév 
folyamán ritkán vagy egyáltalán nem sikerült megszólítanom, jelenlétükkel nem tisztelték meg 
az órákat.  
A diákok nagy többségét tanítom történelemből, illetve társadalomismeretből így őket úgy 
érzem jobban sikerült motiválnom, jobban látták eredményét, értelmét a fejlesztő órákon való 
részvételnek. 
A jövőben úgy vélem, hogy az adott szaktanárnak (aki tanítja is a diákot) kellene egy-egy tanuló 
esetében az egyéni fejlesztést, felzárkóztatást elvégeznie. 
Összességében eredményesnek mondanám a tanévet. Aki rendszeresen járt ezen órákra érezte 
a tanulmányaira gyakorolt pozitív hatásait. Az órák tananyagánál figyelembe vettem a szakértői 
véleménybe foglaltakat. Így a fejlesztések elsődleges iránya főleg a magyar nyelv –és irodalom 
tantárgyra, történelemre vonatkozott. Többször német nyelvből, angol nyelvből segítettem 
szavak, kifejezések, fogalmak elsajátításában kikérdezésében, melyeket a fizika és a 
matematika tantárgy esetében is alkalmaztam.  
A szakközépiskolai diákok esetében a közismeretei tantárgyak mentén folyt a fejlesztés. 
Gyakoriak voltak a szövegértést elősegítő feladatok, tollbamondás, mondatszerkesztés, 
lényegkiemelés, lényeglátás, szóalkotás, mondatalkotás.  Ezen irányú feladatok elsősorban a 

tanulás technikákat, értő olvasást, annak elsajátítását segítették elő.  
Előnyben részesítettem a korábbi kompetenciamérés feladatlapjait, melyeket a tanórán is 
használtak a gyerekek. 
Alkalmanként igény szerint a szakmai tantárgyak elméleti leckéivel is foglalkoztunk, 

átbeszéltük, kikérdeztem tőlük az elsajátítandó tananyagot. Nem volt ritka az egymástól való 
tanulás sem.  
Összességében elmondható, hogy az órák jó hangulatban, oldottan zajlódtak, melyeket 
folyamatosan a játékosság, a könnyedség kísért. 
A jövőben is úgy vélem fontos ezen tanulókkal való foglalkozás, fejlesztés a sikeresség az 
eredményesség érdekében. Talán annyit lehetne változtatni rajta, hogy az órák az órarendi 
keretekben korábbi időpontba legyenek beiktatva, valamint lehetőség szerint egyszerre 3-4 

tanulóval kelljen csak foglalkozni a tanárnak egy tanóra alatt. 
 

 

Zalaegerszeg, 2017. 06. 28. 

 

 

                                                                                                     Braun Tünde 

                                                                                             fejlesztő pedagógus 



Évvégi  beszámoló 

 

Az iskolá a  szepte er végétől láto  el az ifjúságvédel i feladatokat. Ezalatt az idő alatt 
igazolatla  hiá yzások iatt 9 ta uló eseté e  7  alkalo al kellett felve e  levél e  a 
kap solatot elsősor a  a szülőkkel, de tö  eset e  a Gyer ekjóléti szolgálatokkal és a 
Gyá ügyi Közpo tokkal is.  Eze kívül a ta ulókkal és a szülőkkel sze élyese , telefo o , 
közösségi oldalako  tartotta  a kap solatot és pró álta  elér i hogy az iskola diákjai 

aradja ak.  eset e  saj os i de  pró álkozásu k és jószá déku k elle ére a ta ulói 
jogviszo y egszű ése lett a végered é y.  
A gyermekvédel i is eretei  ővítése érdeké e  re dszerese  részt vette  a 
Zalaegerszegi Gyer ekjóléti Közpo t által szervezett szak aközi eg eszéléseke . 
Úgy érze  az év végére sikerült elér e , hogy a diákok egis erje ek és izalo al 
fordulja ak hozzá  ha ár i pro lé ájuk va . 
Eze kívül tö  iskolai progra  szervezésé e  is részt vette . 

 véradó apot valósítottu k eg a ta év folya á  ove er 9 és ár ius 7-é . 
Mi dkettő az i téz é y létszá ához viszo yítva sikeres volt. 
A tavasz egész sűrűre sikerült: 
Már ius -é  az iskola kis uszával a udapesti Operettszí ház a látogatott 9 fő, ahol a 

Ró eó és Júlia í ű dara ot ézhették eg. 
Már ius 7-é  a 9.A és a 9.B osztály vehetett részt az Országos Baleset egelőzési Bizottság 
által szervezett előadáso  az Art Mozi a , ahol fellépett a szol oki New Step Fitnesz 

tá stúdió-Üze et tá sapata, akik egy-egy jele ettel utatták e a gyerekek ek a 
külö öző veszélyeztető té yezőket, pl: drog, alkohol, családo  elüli erőszak. 
Már ius -é  egy agyo  külö leges út szervezésé e  is segíthette . A fotó pályázatu k 

yertesei és tö  szak ájá a  kie elkedő diák eltölthetett egy apot a Budapesti Liszt 
Fere  reptére  ahol olya  helyeket is e utattak ekik ahova a dolgozóko  kívül ás e  
léphet e. 
Április 7-é  az iskolá a  fogadhattuk a udapesti Me tő sónak Egység szí társulatot. 
Pályázat útjá  yerte i téz é yü k a hajléktala ságról szóló előadást, a it a 9.E és a 9.G 
osztály teki thetett eg. 
Április 26-á  a Zala Megyei Esélytere tési Ház szervezésé e  otivá iós órá  vehetett részt 

 osztályu k re dhagyó osztályfő öki óra kereté e . A Mi ől lesz a sere ogár í ű 
előadást Suhai Gá or pszi hológus tré er tartotta a diákok ak. Az óra élja az volt, hogy a 

progra o  résztvevő ka aszokat  fiatalokat hozzá segítsük tehetségük, képességeik 
felis eréséhez, azok ki o takoztatásához. 

Május -é   fő vett részt a Magyar Álla i Operaház szervezésé e  az OperaKala d-

Kúltúrkala d tavaszi progra sorozatá a , az Erkel szí ház a  egre dezésre kerülő Bá k 
Bá  í ű előadáso . 
A ta év végére szervezett ta testületi kirá dulás saj os e  jött létre. 
A jövő ta év e  éljai  között szerepel az igazolatla  órák szá á ak sökke tése és i él 

tö  diák és pedagógus aktiválása a tervezett progra oko  való részvételre. 
  

 

Zalaegerszeg, 7. jú ius 9.     Gróf é Király A drea 



ZSZC Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Iskolapszichológusi beszámoló 

2016-17. II. félév 

 

Kapcsolatfelvétel 
 

   2017. február 2-án kezdtem meg iskolapszichológusi munkámat a Széchenyi István 
Szakgimnázium és Szakközépiskolában hetente két alkalommal 5 órában. Úgy gondolom, ez 
a félév kellett ahhoz, hogy érezhető legyen jelenlétem az iskolában, kiépüljön a segítségkérés 
útja. Ez az időszak főként az akut problémák kezeléséről szólt, kevesebb volt az idő a 
prevencióra, az egyéni problémák mellett a csoportokkal való foglalkozásra. Az iskola igényei 
különösen kezdetben, de a későbbi időszakban is leginkább az aktuális, sürgető gondok 
megoldására irányultak, mint például a magatartási, beilleszkedési problémák, a tanulmányi 
elmaradás, a hiányzások. Elsősorban azt tartottam szem előtt, hogy munkám közvetlenül 
kapcsolódjék az intézmény szükségleteihez, elvárásaihoz. Olyan intézménnyel kerülhettem 
kapcsolatba, ahol segítséget kaptam az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjétől, a 
bűnmegelőzési tanácsadótól és a koordinátortól is. Szükségesnek tartottam, hogy a kollégák, 
szülők és diákok tisztában legyenek azzal, mivel foglalkozom, ezért igyekeztem minden 
osztályfőnökkel felvenni a kapcsolatot és eljutni több osztályba.  
 

Csoportos foglalkozás 

 

   A csoportos foglalkozások a bemutatkozásról, ismerkedésről szóltak. Ezen alkalmakkor 

eljutottam a 9. és 10. osztályokba. Az osztályfőnök vagy szaktanár bemutatott, majd mondtam 

néhány szót arról, mivel foglalkozom, mikor és hol lehet megtalálni, illetve kértem a diákokat 
mutassák be magukat néhány szóval A kollégákat ezt követően kérdeztem a diákokról, vagy 

ők tájékoztattak engem néhány esetben. Ezekre a beszélgetésekre főleg az óraközi 
szünetekben volt lehetőség. Sajnos az időkorlát miatt nem volt lehetőség csapatépítésre, 
közösségfejlesztésre, prevenciós beszélgetésekre. 
 

Egyéni tanácsadás 

 

   A pedagógusok a diákokkal kapcsolatos egyéni gondok megoldásában igénylik 
leggyakrabban az iskolapszichológus segítségét. A felmerülő probléma jellegének 
megfelelően egyéni foglalkozásokat végeztem, s - ha indokolt volt - javaslatokat fogalmaztam 

meg. A problémák a következők voltak: iskolai konfliktus (4), tanulási elmaradás (9), 

kiközösített társas helyzet, beilleszkedési nehézségek (3), válással, halálesettel összefüggő 
viselkedési és családi problémák (13), életvezetési problémák (5), depressziós tünetek (1). 

Egyéni tanácsadásra 27 diák jött hozzám, közülük néhányan önként kerestek meg osztállyal 
történt beszélgetés után, néhányan osztályfőnöki, vagy szülői kérésre jöttek. Évfolyamonkénti 
megoszlás tekintetében 10 fő 9. évfolyamos, 8 diák 10., 5 fő 11., és 4 diák 12. évfolyamos 
volt, 11 diák szakiskolás, 16 pedig szakközépiskolás. Nemenkénti megoszlás szerint 3 lány és 
24 fiú volt az ellátottak között. 



Az egyéni gondok megoldásában a súlyos, alig befolyásolható családi körülmények gyakran 
behatárolják az iskolapszichológus segítő tevékenységének lehetőségeit. Ilyenkor - ha a 

gyermekvédelmi felelőssel, védőnővel, bűnmegelőzési tanácsadóval való együttműködés 
mellett sem tudunk a helyzeten változtatni - a Nevelési Tanácsadó és a Családsegítő Szolgálat 
közreműködését kérjük. Pszichés problémák esetén például pánik, vagy depresszió gyanújával 
a Mentálhigiénés Központba, vagy a Pszichiátriai Szakambulanciára irányítjuk a diákot. 
 

Konzultáció 

   9 alkalommal volt lehetőségem szülőkkel történő konzultációra, 5 diák szülője keresett meg, 

két esetben mindkét szülővel tudtam beszélni, kérésükre gyermekükkel kapcsolatban 
javaslatokat megfogalmazni. 

Pedagóguskonzultációra főleg az órák közti szünetekben került sor. Osztályfőnöki 
munkaközösség vezetőjével, bűnmegelőzési tanácsadóval, ifjúságvédelmi felelőssel több 
alkalommal is beszélgettem a felmerült problémák kapcsán. 

Összegzés 

 

   A kollégák tapasztalhatták, hogy a pszichológus nem csak a "nehezen nevelhető" 
gyerekekkel foglalkozik. Kialakulóban van az egyensúly a személyiségfejlesztő feladatok, az 
oktatás-nevelést segítő tevékenységek és a kifejezetten korrektív tennivalók között. 
Bár az elsődleges prevenció terén is igyekeztem tenni, a megelőző munka nemegyszer - az 

akut nevelési problémát jelentő gyerekkel való foglalkozás miatt - háttérbe szorul. 
Természetesen a sürgető, aktuális igényeknek igyekszem mihamarabb megfelelni. Úgy 
gondolom azonban, hogy a magatartási és tanulási problémák csökkenése hosszabb távon 
elsősorban a prevenciótól várható. 
 

 

Zalaegerszeg, 2017. június 14. 
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