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A tanév kezdését alapos előkészítő munka előzte meg. 

A Pannon Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium szervezetileg 
beolvadt a Comenius Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába és ezáltal egy jobban 
szervezhető, a pedagógus kötelező óraszámokkal és túlórákkal ésszerűbben gazdálkodó 
szervezet jött létre. Az átszervezés a nyári szünetben ment végbe, a tanév megkezdésének 
személyi feltételei augusztus hónapra megvalósultak. Az átszervezés következményeként 
egységes iskolában teljes átjárhatóság valósult meg az általános iskolai, a gimnáziumi és az 
OKJ-s szakképzések felmenő rendszerében. 

A testnevelés tárgyi feltételeinek javítása érdekében a tanév megkezdését megelőző 
nyáron felújításra került az intézmény tornatermi telephelye 850.000.-Ft költséggel. A 
természettudományos tantárgyak oktatásához korszerű 24 munkahelyes demonstrációs 
szaktanterem került kialakításra Koppány utcai székhelyen. Ezáltal a kémia, a fizika és a 
biológia tanítása is professzionális körülmények közé került. 

Az intézmény angol két tanítási nyelvű képzése iránt folyamatosan növekvő igény 
tapasztalható. A meglévő kapacitások az igény növekedését képesek kiszolgálni. 

Az általános iskolai kompetenciamérések alapján a mérési eredmények országosan 
megfelelnek a megyei jogú városi átlagnak.  

A intézmény a tanév során megtette az előkészületeket az általános iskolások 4. 
évfolyamától kezdődően a gyermek nyelvvizsga önkéntes alapon történő  igénybe vételére. 
Ezzel megvalósulhat a tanulók célnyelvi külső mérése, mely értékelés támpontot ad az 
intézményben folyó célnyelvi tanári tevékenység objektív értékeléséhez. 

A gimnáziumi képzés első végzős évfolyama tett a tanév végén érettségit. Az 
intézményben 15 rendes és 3 előrehozott érettségi zajlott, ahol a feltételek biztosítottak 
voltak minden tantárgyból a megmérettetéshez.  

Az iskolavezetés további feladata az, hogy a kezdeti nehézségek után a Pedagógiai 
Program célkitűzéseit egyre magasabb színvonalon tudja megvalósítani. Az ehhez vezető 
egyik lépésnek pedagógusok érettségire felkészítő képzését, illetve más két tannyelvű 
iskolákkal való kapcsolatfelvételt jelölte meg. Magyarból az igényes szaknyelv használata 
elmaradt a várttól.  Volt viszont dicséretre méltó felelet Gróf Máté és Rockenbauer Sára 
esetében. 

Célnyelvi civilizációból különösen a szóbeli kifejezőkészség gyenge volta jellemezte a 
diákokat, a viszonylag magas szaktárgyi óraszám ellenére.  



Informatikából a két kérdező tanár jó együttműködését lehet kiemelni. E tantárgyban 
a szakterminológia használata is megfelelő volt. Szóbeli szerepléséért dicséretet érdemel Kiss 
Zoltán és Ritter József. Általános dicséretben részesült kitűnő érettségi bizonyítványáért 
Bagdi Gabriella.  

A szakképzés felmenő rendszerben utoljára kezdődött meg a régi OKJ szerint a tanév 
elején. Az intézménynek fel kell készülnie az új OKJ szerinti képzések indítására és a képzési 
tartalmak közötti átjárhatóságra. 

A szakképesítő vizsgák rendben és színvonalasan zárultak le. 

 

Székesfehérvár, 2008. június 27. 

 

 

       Rockenbauerné Honfi Piroska 

            ügyvezető 


