
 

 

A 2017/2018. tanév fenntartói értékelése 

 

Az óvodai nevelési feladatok ellátása 

 

Az óvoda szeptemberben 2 csoportra bővült.  

A gyermekek létszáma 25 fő, ennek elosztása: 13 fő vegyes életkorú gyermek (Napocska 

csoport) és 12 fő homogén nagycsoportos (Méhecske csoport).  

12 nagycsoportosból 8-an az intézményen belül folytatják tanulmányaikat, ketten pedig a 

koruk miatt maradnak a csoportban, két gyermek másik intézménybe távozott.  

Három új kolléga csatlakozott az óvodai nevelésbe. 

 

Az általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása 

A korai nyelvi fejlesztés a két tanítási nyelvű tartalmi előírásoknak megfelelően az 1. és 2. 
évfolyamokban végzett tevékenység kitűnő eredménnyel folyt. 
Az átlagostól elmaradó tanuló ezekben az évfolyamokban nem volt. 
 
A 3. és a 4. évfolyamokban a tanulók célnyelvi tudása fokozatosan felülmúlja a központi 
követelményekben támasztottakat. A 3. évfolyamra tervezett belső nyelvi vizsga és a 4. 
évfolyamos Cambridge-i gyermek nyelvvizsga sikeres. 
 
 

 

A középfokú oktatási-nevelési feladatok ellátása 

 
A 8. évfolyamból 9 tanuló tett le sikeres, államilag elismert B2 (középfokú) szintet, 1 tanuló 
pedig B1 nyelvvizsgát szerzett.  
 
A 9. évfolyam végén a tanulók 72 %-a érte el a B2 szintet, 10% pedig a C1 szintet. 
 
Az érettségit megelőző évfolyamon a B2 szint teljesítése a tanulók 96%-ának megvalósult, 
a tanulók 48%-ának felsőfokú KER szerinti C1 típusú nyelvvizsgája van. 
 

A nevelőtestület összetétele optimális, minden órát szakos pedagógussal lát el. A 

helyettesítések során van lehetőség az óracserékre. 

 

 



Az érettségi vizsgák teljesítményének értékelése: 

 

Statisztikák 

 

EMELT szintű vizsgák 

Angol nyelvből 19 fő tett emelt szintű vizsgát, 77 %-os átlageredményt értek el. 

Magyar nyelv és irodalomból 1 tanuló 82 %-os eredmény ért el. 

Történelemből két tanuló vizsgázott, 68 %-os átlageredménnyel. 

Fizikából egy tanuló vizsgázott , 77 %-os eredményt ért el. 

Matematikából szintén egy tanuló próbálkoztak, 60%-os eredménnyel. 

Második idegen nyelvből 6 fő a vizsgán átlagosan 72%-ot ért el. 

 

KÖZÉP szintű vizsgák 

Magyar nyelv és irodalomból 16 tanuló 59,6 %-os eredmény ért el. 

Történelemből 15 tanuló vizsgázott,  61,3 %-os átlageredménnyel. 

Matematikából 17 írtak érettségi vizsgát, átlageredmény 44% lett. 

Informatikából egy tanuló vizsgázott 

 

4 tanuló kapott elnöki  dicséretet. 

 

Személyi feltételek 

Létszámok 

Tanári: 49  fő főállású és 13 fő óraadó 

távozó: 4 fő ok: 2 fő pályaelhagyás, 1 elhunyt, 1 munkahely váltás 

érkező: 4 fő    ok:     -    1 fő távozott, helyette új érkezett 

- új Óvodai csoporthoz 2 fő 

- 1 fő szaktanár 

 

 



Pedagógus 62 fő 

       ebből főállású 42 fő 

       részmunkaidős 7 fő 

       óraadó 13 fő 

 

tanító 13 fő 

tanár 19 fő 

fejlesztőpedagógus 1 fő 

angolos tanító 5 fő 

angol tanár 5 fő 

idegen nyelvi tanár 2 fő 

óvodapedagógus 4 fő 

 

 

A 2017/2018-as tanév a szakgimnáziumban 

 

Az őszi vizsgaidőszakban szervezett logisztikai ügyintéző vizsgára4 fő jelentkezett, akik 

valamennyien OKJ-s bizonyítványt szereztek. 

A szakgimnáziumban a tanév végére a diákok lemorzsolódása miatt a vízi 

közlekedésüzemvitel-ellátó szakon vizsga szervezése nem történt.  

 

 

Külső partnerek, együttműködések 

Az iskola vezetése nagy hangsúlyt fektet a külső kapcsolatok ápolására, új kapcsolatok 

létesítésére. 

Partneriskolák együttműködését keresik. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2018. június 29. 

        Rockenbauerné Honfi Piroska 

         ügyvezető 


