
A 2009/2010. tanév fenntartói értékelése 
 
 
A tanév során 15 %-kal emelkedett az általános iskola létszáma.  
Az eddigi évfolyamonkénti egy osztály helyett, állandósul az évfolyamonkénti kettő osztály 
felmenő rendszerben. 
A tantestületet a tanév megkezdése érdekében három főállású tanítóval kellett bővíteni. 
A tanulók célnyelvi fejlődése megfelelő ütemű, a NAT előírásainál magasabb elvárásoknak 
felel meg.  
A matematikai kompetencia mérések eredménye az országos átlagnak felel meg, a 
szövegértés mintegy 10 %-kal magasabb az átlagnál. Szakértői vélemény szerint, ez a kis 
csoportos oktatás egyik kedvező következménye. 
A tanév során kísérleti alapon bevezetett és teljes mértékben önkéntes alapon szervezett 
gyermek Cambridge nyelvvizsgák sikeresek voltak a gyermekek és a szülők körében. 
 
Az öt évfolyamos gimnáziumi képzésben növekedett a sikeres nyelvvizsgák aránya, a 10. 
évfolyamon végére a tanulók harmad már rendelkezik a célnyelvből B2 államilag elismert 
nyelvvizsgával. 
 
Az érettségi vizsgákat kiemelkedő színvonalon teljesítették a végzősök. 
A célnyelvből 91 érte el a C1 (felsőfokú) komplex „C” nyelvvizsgát, a végzősök 100%-a 
rendelkezik felsőfokú nyelvvizsgával. 
 
A végzős évfolyamon a lemorzsolódás 50 %-os volt. 
 
Dicséretes érettségi vizsgák: 
 

- magyar nyelv és irodalom:   5 fő 
- angol nyelv:   12 fő 
- spanyol nyelv:     1 fő 
- kémia:      4 fő 

 
A vizsgaelnök írásbeli értékelése szerint a végzősök a célnyelv igen alapos tudásának 
birtokában hagyják el az intézményt. 
 
A Szakközépiskolában a 2009/2010-es tanévben nappali tagozaton a meghirdetett szakok 
közül az alábbi tíz szakot indítottuk el.  
 
Ezek a következők:  
• Idegenvezető 15 fő  
• Utazásügyintéző: 20 fő 
• Logisztikai ügyintéző 33 fő 
• Külkereskedelmi üzletkötő 18 fő 
• Ügyintéző titkár 11 fő 
• Légiutas kísérő 26 fő 
• Marketing-és reklámügyintéző 40 fő 
• Vám-és jövedéki ügyintéző 61 fő 



 
Akkreditált szakok a Szolnoki Főiskolával közös képzésben: 
• Idegenforgalmi szakmenedzser 13 fő 
• Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 20 fő 
 
A nappali tagozatos beiskolázott tanulóink száma 300 fő volt.  
 
A 14. évfolyamon 6 osztályunk maradt,  
• Logisztikai ügyintéző 31 fő 
• Közlekedés üzemvitel-ellátó 26 
• Külkereskedelmi üzletkötő 12 fő 
• ISZM 17 fő 
• Ügyintéző titkár 9 fő 
• Idegenvezető 4 fő Székesfehérváron, Zamárdiban is 4 főmaradt, így a két osztály 
összevonásáról döntöttünk. 2-2- modult töltöttek el mindkét helyszínen. A záró vizsgát 
Zamárdiban tartottuk, 3 fő vizsgázott le.   
 
14. évfolyamon nappali tagozaton összesen 100 tanulónk volt, az összes nappali tagozatos 
tanulónk 400 fő volt.  
 
Ebben a tanévben 2 új szakot indítottunk el, a légiutas-kísérő, ami igen népszerű a jelentkező 
diákok között, valamint a lovastúra-vezető szak, ami levelező tagozaton indult. 
 
Levelező képzés indukt a következő szakokon: 
 
Kereskedelmi menedzser /kereskedelmi szakmenedzser és Nemzetközi szállítmányozási 
szakügyintéző / 19 fő 
Vám-és jövedéki ügyintéző 15 fő 
Lovastúra- vezető 9 fő 
 
Levelező tagozaton a 14. évfolyamon maradt a logisztikai ügyintéző és a kereskedelmi 
szakmenedzser, az NSZI, valamint ISZM szakok. A levelező képzésben a 14. évfolyamon Dél-
balatoni Szakközépiskolával összevonásra került. A levelezős létszám 160 fő körül alakult. 
A szakképzésben az intézmény kiemelt fontosságúnak tartja a gyakorlati oktatást, a tanév 
során több szakmai programot szervezett. A nyári gyakorlatot a tanulók részben önállóan 
szervezik, részben pedig az iskola által biztosított gyakorlati képzőhelyeken tölthetik le. 
 
Szakmai programok 
 
• A logisztikai és marketing szakosok részt vettek a Hungexpón, a Dunapack 
csomagolástechnikai kiállításra.  
• Az intézmény üzemlátogatásokat szervezett a MÁV Vagon, Alkufer, Lidl logisztikai 

központban a logisztikai szakosok számára.  
• Repülőtér emlékpark látogatás volt a logisztikai és idegenforgalmi szakosoknak.  
• Utazás kiállítás látogatás az idegenforgalmi szakosoknak.  
• Szállodalátogatás a Velence Termál Spa-ban az idegenforgalmi szakosoknak.  
• Idegenvezetés gyakorlat a Velencei-tó körül.  



• Légiutas kísérőknek gyakorlati képzés a Malévnél.  
 
 
Székesfehérvár, 2010. június 30.   
 
 
        Rockenbauerné Honfi Piroska 
         ügyvezető 


