
2008-09 tanév fenntartói értékelése 
 
 
 
A tanév megkezdésére jelentősen javultak az általános iskolai feladatellátás körülményei. 
Az épület összes tanterme felújításra került, a technikai ellátottság a modern iskolai 
követelmények szintjére emelkedett. 
 
Az általános iskola gyarapodott egy 12-22 méter alapterületű 5 méter magasan hálóval 
teljesen körbekerített műfüves sportpályával. A sporteszközök jelentősen bővültek és 
megújultak. 
 
A nevelő-oktató munkát a tanév során már három anyanyelvi oktató segítette az általános 
iskolai és a középiskolai tanórákon. 
 
A gimnáziumi nevelés-oktatás során sokasodott azon tanulók száma, akik sikerrel érték el a 
B2 szintvizsgát. 
 
Az érettségi vizsgák teljesítménye megfelel a két tanítási nyelvű intézményektől elvárható 
magasabb szintű követelményeknek. 
 
A vizsgázók többsége képes volt önálló felelet formájában számot adni tudásáról, hallottunk 
szép, igényes feleleteket is. Ahol szükséges volt, ott a kérdező tanárok segítő kérdéseket 
tettek fel, s minden tantárgy esetében elmondható, hogy a kérdések rávezetőek voltak, s a 
tanárok ily módon igyekeztek a diákokat segíteni. A tanulók megjelenése, viselkedése méltó 
volt az alkalomhoz.  
 
A kétnyelvű érettségiről: 
 
Történelemből, informatikából és kémiából hallottunk angol nyelvű feleleteket, és médiából 
történt még célnyelvi érettségi. Ezen kívül célnyelvi civilizációból feleltek angolul a vizsgázók. 
A diákok kétnyelvű érettségi bizonyítványt, és nyolcan felsőfokú nyelvvizsgát fognak kapni. 
Ahhoz nem fér kétség, hogy az angol nyelvet magas szinten elsajátították a tanulók. Az emelt 
szintes eredmények is ezt bizonyítják. Emellett sokan az egyes tárgyak szakszókincséből is 
csillogtatták tudásukat. Például: Kozár Gábor informatikából, Gulyás Eszter célnyelvi 
civilizációból, Balog Emese és Kovács Anna kémiából. 
 
Az érettségi színvonala: 
 
Összességében a vizsgázók a képességeiknek megfelelően teljesítettek. Az érettségi átlaga 
közel van az utolsó év eredményéhez. Az előrehozott érettségik alapján a következő 
évfolyamokon is szép teljesítmények várhatók. 
 
 
 
 
 



A tanév folyamán 8 szakot indított az intézmény az új OKJ szerinti nappali tagozaton: 
 

 utazás ügyintéző 
 marketing és reklámügyintéző 
 logisztikai ügyintéző 
 külkereskedelmi üzletkötő 
 ügyintéző titkár 
 szállítmányozási ügyintéző 
 vámügyintéző 
 idegenforgalmi szakmenedzser 

 
A 14. évfolyam képzései (régi OKJ szerint) 
 

 logisztikai ügyintéző 
 idegenforgalmi szakmenedzser 
 közlekedés-üzemviteli, szállítmányozási technikus 
 európai logisztikai menedzserasszisztens 
 idegenforgalmi technikus 

 
Tanulólétszám: 343 fő 
 
Levelező tagozat: 

 vámügyintéző 
 logisztikai ügyintéző 
 kereskedelmi szakmenedzser 
 idegenforgalmi szakmenedzser 
 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 
 14. évfolyam logisztikai ügyintéző 
 14. európai logisztikai menedzser asszisztens 

 
Tanulólétszám: 131 fő 
 

 
 



 

A modulrendszerű vizsgáztatás tapasztalatai a Comenius iskolában  
 

 
A 2008-09-es tanévben Okj-s vizsgát szerveztük májusban a következő szakokon:  
 
régi OKJ szerint: 

 Marketing menedzser asszisztens 
 Európai logisztikai menedzser asszisztens 
 Közlekedés üzemviteli-szállítmányozási technikus 
 Vámügyintéző 

 

Az új OKJ szerint: (15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter 
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről) 

 
 utazás ügyintéző 
 marketing és reklámügyintéző 
 logisztikai ügyintéző 

 
Az új OKJ –s szakokon a vizsgák lebonyolítása a szakmai vizsgáztatásra vonatkozó 20/2007. 
SZMM rendelet (módosítás 19/2008. SZMM rendelet) alapján történt. 
 

 
2009 május-júniusi szakképző vizsgák eredményei 

az új modulrendszerű vizsgáztatás szerint 
 

 
szak 

vizsgázók 
(fő) 

sikeres 
vizsgázó 

(fő) 

 
bukás (fő) 

 
vizsgaátla

g 
(%) 

vizsgaátla
g 

(osztályzat
) 

marketing és 
reklámügyint

éző 

19 19 0 77,36 % 4,10 

utazásügyinté
ző 

 

13 12 1 
halasztott 

78,91 % 4,33 

logisztikai 
ügyintéző 

20 20 0 73,25 % 3,65 

 
összesen: 

52 51 0 76,5 % 4,02 

 
 
A tanév szakképzési feladatellátása színvonalasan történt és eredményesen zárult. 
 
Székesfehérvár, 2009. június 30. 



 
 
 
        Rockenbauerné Honfi Piroska 
             ügyvezető 

 
 

 


