
A 2013/14. tanév évi fenntartói értékelése 

Az általános iskolai oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

A korai nyelvi fejlesztés a két tanítási nyelvű tartalmi előírásoknak megfelelően az 1. és 2. 
évfolyamokban végzett tevékenység kitűnő, 85-90 %-os átlageredménnyel folyt. 
Az átlagostól lényegesebben elmaradó tanuló ezekben az évfolyamokban nem volt. 
 
A 3. és a 4. évfolyamokban a tanulók célnyelvi tudása fokozatosan felülmúlja a központi 
követelményekben támasztottakat, melyet az idei tanévben is belső nyelvi vizsgák keretében 
ellenőrizték a pedagógusok.  
 
Az 5. és a 6. évfolyamok célnyelvi teljesítményének következtében a tanév befejezésével a 
leendő 7. évfolyamos tanulók a B1 (alapfokú) nyelvvizsga követelményszintjét 90 %-ban 
érték el. 
 
Az általános iskolai felmérések alapján megállapítom, hogy a tanulók matematika 
kompetencia mérése a 6. évfolyamon az országos átlagnak megfelelőek, a szövegértés 
kompetencia mérések az országos átlagot meghaladó mértékű eredményeket mutatnak. 

 

A középfokú oktatási-nevelési feladatok ellátása 

 
A 8. évfolyamból 5 tanuló ért el államilag elismert B2 (középfokú) szintet. A többi tanuló 
nyelvtudása B1-B2 szintnek felel meg. 
 
A hatévfolyamos képzésben a 9. évfolyam végén a tanulók 90 %-a érte el a B2 szintet, ami az 
intézmény Pedagógiai Programjában leírt követelményeket egy tanévvel előzi meg, két 
tanuló sikeres C1 típusú nyelvvizsgát tett.  
 
A hatévfolyamos 10., és az ötévfolyamos  11. és 12. évfolyamban 1-2 később csatlakozott 
tanuló kivételével a B2 szint teljesítése megvalósult, a tanulók több mint felének felsőfokú 
KER szerinti C1 típusú nyelvvizsgája van. 
 

Az érettségi vizsgák teljesítményének értékelése: 

A szóbeli vizsgákon 21 tanuló 87 feleletet adott elő, 12 tantárgyból. A diákok döntő többsége 

jó képességű, s ez meglátszott az írásbeli dolgozatok eredményein is, s ugyanezt 

bizonyították a szóbeli vizsgákon is. Az évfolyam tagja volt Hargitai Viktor, aki az angol 

nyelvű OKTV-n a 6. helyet érte el, így a felvételi eljárásban 100 többletpontra jogosult lett. 

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 meleg idő ellenére a légkondicionált 

vizsgateremben kellemes körülmények között készülhettek és vizsgázhattak a tanulók.  

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. 

A sikert bizonyítja az is, hogy a szaktanárok 9 tanulót 14 tantárgyi dicséretben részesítenek, 

öt tanuló pedig az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli részén elért kitűnő eredményéért 

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. 

Az érettségi vizsgák befejezéséig a tanulók 80 %-a érte el a C1 (felsőfokú) nyelvvizsgát. 

A 2014. év májusában végzett évfolyam 
érettségi eredménye 

 

magyar nyelv és 
irodalom 

matematika 
történelem magyar 

nyelven 
történelem angol 

nyelven 

4,40 3,90 4,25 4,60 

        
informatika angol 

nyelven 
olasz nyelv fizika 

biológia angol 
nyelven 

4,38 5,00 3,70 4,05 

        

testnevelés 
magyar mint 
idegen nyelv 

mozgóképkultúra     
és médiaismeret 
angol nyelven 

célnyelvi 
civilizáció angol 

nyelven 

4,41 5,00 5,00 5,00 

        

  

angol nyelv emelt 
szinten 

spanyol nyelv 
emelt szinten 

  

  

5,00 5,00 

  



 
 

 

A  2013-14-es tanév érettségi utáni szakképzés - vizsgaeredményei 

Az OKJ-s vizsgákon a tanulók jó eredménnyel vizsgáztak. Logisztikai ügyintéző szakon volt 

egyedül bukás (11 fő), akik közül 7 tanuló rész szakképesítést kapott, (áruterítő, veszélyes 

áru-ügyintéző, anyagbeszerző).  4 tanuló nem kapott bizonyítványt.  

A szakmai vizsgák zökkenőmentesen zajlottak. A vizsgabizottsági elnökök megállapították, 

hogy a vizsgák lefolyása zavartalanul történt, a szakmai vizsgák előkészítése, szervezése és 

lefolytatása a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. 

SZMM rendelet (módosítás 19/2008. SZMM rendelet) előírásainak megfelelt. 

 

szak 
vizsgára 

jelentkezett 
(fő) 

vizsgázók                    
(fő) 

sikeres 
vizsgázó                    

(fő) 

bukás 
(fő) 

vizsgaátlag     
(%) 

vizsgaátlag 
(osztályzat) 

légiutas-kísérő 7 7 7 0 75 3,86 

logisztikai 
ügyintéző 

35 33 22 11 68 2,91 

ügyintéző titkár 11 11 11 0 78 4,1 

vámügyintéző 4 4 4 0 80 3,5 

jövedéki 
ügyintéző 

2 2 2 0 84 4 

összesen 59 57 46 11 77 3,67 

 

Dél-Balatoni Szakközépiskola 

2013-14-es tanév értékelése 

 

Kollégák munkájának értékelése 

Valamennyi kolléga rendelkezik a munkaköre betöltéséhez előírt végzettséggel. A szakmai 

elméleti tantárgyakat tanári végzettséggel rendelkező kollégák oktatják, a gyakorlati 

tantárgyak oktatását szakirányú felsőfokú vagy középfokú végzettséggel rendelkező 

kollégák látják el. 

A tantestületünkben folyamatos a megújulás és a továbbképzés. 2 kolléga (Faragóné Hajdok 

Ilona, Rockenbauer Lajos) már rendelkezik pedagógus szakvizsgával, 2 kolléga (Simonné 

Szalai Zsuzsa, Deák-Nagy Gertrúd) pedig jelenleg jár a közoktatás-vezető szakirányú 

továbbképzésre. A tudásod a jövő TÁMOP tanfolyam keretében ECDL vizsgát tett: Simonné 

Szalai Zsuzsa, Deák-Nagy Gertrúd. 

 



Egyéb továbbképzések: 

 

Az iskolánk szakképzéssel foglalkozik, ezért kollégáink többnyire a szakképzés területén 

szervezett továbbképzéseken vesznek részt. 

 

4 fő (Varsányiné Szeredi Viktória, Simonné Szalai Zsuzsa, Jakab Endre, Faragóné Hajdok 

Ilona) vett részt vizsgaelnöki és kamarai vizsgabizottsági tagi felkészítőn ebben a tanévben. 

A Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett gyakorlati képzőhely ellenőrzésére felkészítő 

tanfolyamon szintén 4 fő (Varsányiné Szeredi Viktória, Deák-Nagy Gertrúd, Simonné Szalai 

Zsuzsa, Viniczay Gabriella) vett részt és kapott kamarai szakértői tanúsítványt. 

A tantestületből 2 fő Felnőttképzési szakértői igazolvánnyal rendelkezik. (Simonné Szalai 

Zsuzsa, Faragóné Hajdok Ilona). Nyelvszakos kollégáink közül 3-n rendelkeznek ECL 

nyelvvizsgáztatói jogosítvánnyal. (Deák-Nagy Gertrúd, Viniczay Gabriella, Szőnyi Viktória) 

 

Szakmai programok: 

A szakképzésben fontosnak tartjuk a gyakorlati oktatást, a tanév során több szakmai 

programot szerveztünk. A nyári gyakorlatot a tanulók részben önállóan szervezik, részben 

pedig az iskola által biztosított gyakorlati képzőhelyeken tölthetik le.  

 A fitness-wellness asszisztensek gyakorlati képzését a Flex Stúdióban,  

 Hajózási technikusok gyakorlati oktatása a Velencei-tónál folyt. 

 Több szakmai programon vettek részt Varga Lajos kolléga szervezésében 

 logisztika szakosok üzemlátogatáson vettek részt. 

 idegenvezető szakosok székesfehérvári programokon vettek részt 
 

 szak 
vizsgára 

jelentkezett 
(fő) 

vizsgázók                    
(fő) 

sikeres 
vizsgázó                    

(fő) 

bukás 
(fő) 

vizsgaátlag     
(%) 

vizsgaátlag 
(osztályzat) 

idegenvezető 11 8 8 0 85 4,63 

hajózási 
technikus 

16 16 16 0 83 4,56 

összesen 27 24 24 0 84 4,6 

 

2014. június 30. 

 

       Rockenbauerné Honfi Piroska 
              ügyvezető 


