
A 2012/13. tanév évi fenntartói értékelése 

Az általános iskolai felmérések alapján megállapítom, hogy a tanulók matematika 
kompetencia mérése a 4. és 6. évfolyamon az országos átlagnak megfelelőek, a szövegértés 
kompetencia mérések az országos átlagot meghaladó mértékű eredményeket mutatnak. A 
10. évfolyam eredményei az országos átlag felettiek.  
 
A célnyelvi felmérések szerint a két tanítási nyelvű tartalmi előírásoknak az 1. és 2. 
évfolyamokban végzett tevékenység kitűnő 90 % feletti átlageredménnyel folyt. 
 
A 3. és a 4. évfolyamokban a tanulók célnyelvi tudása fokozatosan felülmúlja a központi 
követelményekben támasztottakat. 
Az átlagostól lényegesebben elmaradó tanuló ezekben az évfolyamokban nem volt 
 
Idei évben már 24 fő 4. és 5. osztályos tanuló próbálta meg és mindannyian sikerrel tették le 
az University of Cambridge gyermek nyelvvizsgát (ESOL Examinations Cambridge Young Learners 

English Tests), melyről hivatalos tanusítványt is kaptak.   
 
Az 5. és a 6. évfolyamok célnyelvi teljesítményének következtében a tanév befejezésével a 
leendő 7. évfolyamos tanulók a B1 (alapfokú) nyelvvizsga követelményszintjét 100 %-ban 
érték el. 
 
A 8. évfolyamból 3 tanuló ért el államilag elismert B2 (középfokú) szintet. A többi tanuló 
nyelvtudása B1 szint feletti. 
 
A 9. évfolyam végén a tanulók 50 %-a érte el a B2 szintet, ami a Köznevelési Törvény, 
valamint a két tanítási nyelvű oktatás irányelvekről leírt követelményeket egy tanévvel előzi 
meg.  
 
A 10. évfolyam és a 11. évfolyamban 1-2 tanuló kivételével a B2 szint teljesítése megvalósult, 
a lemaradókkal az intézmény külön felzárkóztatási programmal segített. 
 
A tanév során a 7-10. évfolyamokon bevezetett, a 4,5 tanulmányi átlageredmény eléréséhez 
kötött kötelező mindennapos délutáni tanulószoba eredményesnek bizonyult, a tanév 
végére a féléves tanulmányi átlageredmény egy egész értékkel javult. 
 
A 12. évfolyamos tanulók 40%-ban érték el a KER szerinti C1 szintet. 
 
A 13. évfolyamon értékelés:  
 

Az érettségi vizsgák teljesítményének értékelése: 

A szóbeli vizsgákon 31 tanuló 143 feleletet adott elő, 8 tantárgyból. A tanulók nagy része már 

rendelkezett előrehozott érettségivel, összesen 32 vizsgát tettek le a tanulók az előző 

években. A diákok döntő többsége jó képességű, s ez meglátszott az írásbeli dolgozatok 

eredményein is, s ugyanezt bizonyították a szóbeli vizsgákon is. 



Az iskola vezetése, az osztályfőnökök és a kollégák optimális feltételeket biztosítottak a 

jelölteknek a vizsgákhoz. A terem elrendezése, a kívánt mennyiségben elhelyezett 

segédeszközök is biztosították a nyugodt felkészülést. A szóbeli vizsga kiegyensúlyozott, 

kellemes légkörben folyt. A vizsgázást és a vizsgáztatást fegyelmezett magatartás jellemezte, 

mind a Vizsgabizottság tagjai, mind a tanulók részéről. 

A jogszabályokban előírtakban megfelelően a szükséges időpontra mindenki megjelent, a 

vizsgák rendjét nem szakította meg semmilyen rendkívüli esemény, és zavaró körülmény 

sem hátráltatta. Az érettségi vizsgaszabályzatot és a kapcsolódó rendeleteket az 

iskolavezetés betartotta, hiányosságot nem volt.  A nyilvánosság jogával az arra illetékesek 

nem éltek, de a lehetőségről az előírtaknak megfelelően értesültek. A szóbeli vizsgákat 

kiegyensúlyozott hangulat, szervezettség és rend jellemezte. Az előzetesen összeállított 

beosztást a Vizsgabizottság tartani tudta. 

A kérdező tanárok és az érettségiző diákok kapcsolata bizalomteljes, példamutatóan pozitív 

tanár-diák viszonyt, kölcsönös tiszteletet tükrözött. A kollégák kérdései mindig pontosak, 

egyértelműek, segítő jellegűek voltak, nagy türelemmel, gyakran büszkeséggel hallgatták 

meg tanítványaikat. Erre a legtöbb esetben minden okuk meg is volt, hiszen az elért 

eredmények alapján nagy megelégedéssel tekinthetnek vissza az elmúlt években folytatott 

oktatómunkájukra. 

Részlet a érettségi záró jegyzőkönyvből:  

„A vizsgázók angol nyelvhasználata: Folyamatosan és gördülékenyen fejezik ki magukat. A nyelvet 
könnyedén és hatékonyan használják a különböző tantárgyi feleleteikben. Gondolataikat, 
véleményüket pontosan ki tudják fejteni. 
Nagy biztonsággal alkalmaznak sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. 
Gördülékenyen, szabatosan fogalmazva beszélnek. Előadásukat logikusan szerkesztik meg.  
 
A vizsgázók feleleteiből kiderült, hogy mindannyian  rendelkeznek az általános műveltség alapjaival, 
többen ennél jóval mélyebb ismeretekkel is.”  
 
A sikert bizonyítja az is, hogy a szaktanárok 11 tanulót 16 tantárgyi dicséretben részesítettek, 

két tanuló pedig általános dicséretet kapott. 

Angol nyelvből – az iskola sajátosságából adódóan – a vizsgázók teljesítménye bámulatra 

méltó. Kommunikációs készségük magas színvonalú, nagy lexikai tudással, dicséretes 

kifejezőkészséggel, szilárd nyelvtani tudással rendelkeznek, a szóbeli feleletek imponálóan 

folyékonyak, kötetlenek voltak. 

A 31 érettségiző tanulóból 30 fő angol nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett. 25-en 

érték el a C1 felsőfokú komplex nyelvvizsgához szükséges szintet, további 3 fő a 

továbbtanuláshoz előnyös 40 többletpontra jogosult lett.   

Az érettségi vizsgák befejezéséig a tanulók 85 %-a tette le a C1 (felsőfokú) nyelvvizsgát. 



 

A 2013. év májusában végzett 31 fős évfolyam 
érettségi eredménye 

 

   

matematika magyar nyelv és irodalom 

Középszinten 

Százalék 
átlag: 

57.8 

  Középszinten 

Százalék 
átlag: 

68.7 

  
Osztályzat 

átlag: 
3.5 

Osztályzat 
átlag: 

4.1 

történelem angol nyelv 

Középszinten 

Százalék 
átlag: 

62.8 
Emelt 

szinten: 

Százalék 
átlag: 

70.5 

Középszinten 

Százalék 
átlag: 

93.0 
Emelt 

szinten: 

Százalék 
átlag: 

69.3 

Osztályzat 
átlag: 

3.9 
Osztályzat 

átlag: 
5.0 

Osztályzat 
átlag: 

5.0 
Osztályzat 

átlag: 
4.6 

biológia kémia 

Középszinten 

Százalék 
átlag: 

40.0 
Emelt 

szinten: 

Százalék 
átlag: 

42.3 
Középszinten 

Százalék 
átlag: 

66.0 
Emelt 

szinten: 

Százalék 
átlag: 

29.5 

Osztályzat 
átlag: 

3.0 
Osztályzat 

átlag: 
3.0 

Osztályzat 
átlag: 

4.0 
Osztályzat 

átlag: 
2.5 

informatika földrajz 

Középszinten 

Százalék 
átlag: 

58.7 
Emelt 

szinten: 

Százalék 
átlag: 

51.0 

Középszinten 

Százalék 
átlag: 

82.5 

  
Osztályzat 

átlag: 
3.4 

Osztályzat 
átlag: 

4.0 
Osztályzat 

átlag: 
5.0 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

        

OKJ-s, érettségi utáni szakképzés:  

Az OKJ-s szakképzésben 93 tanuló vizsgázott 4,1-es vizsgaátlaggal. 

A vizsgák során 11 fő volt eredménytelen, 3 fő vámügyintéző, 4 fő logisztikai ügyintéző, 2 fő 

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai ügyintéző és 2 fő fitness- wellness asszisztens 

szakos tanuló. 

Az NMH NSZF és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kijelölt vizsgaelnökök kivétel 

nélkül megerősítették az intézmény szakképzési tevékenységének eredményességét és 

magas szakmai színvonalát. 

A légiutas kísérő tanulók esetében a szakképesítő vizsgák befejezése előtt 1 fő kapott állást a 

Ryanair nemzetközi légitársaságnál. 

Összességében a szakmai képzés az előző évekhez hasonlóan színvonalas és  eredményes 

volt. 

Székesfehérvár, 2013. június 30. 

       Rockenbauerné Honfi Piroska 
              ügyvezető 


