
 

2015/2016. éves tanév átfogó értékelése  
 

9-12. évfolyam – Gimnázium 

 

Létszámok 
 
Tanári: 

távozó: 2 fő  
érkező: 4 fő  

 
Diákok 

Szeptemberi tanulólétszám:  114 fő 
 
9. évfolyam:  33 fő   
9.Kny   8 fő 
10. évfolyam  23 fő 
11. évfolyam  21 fő 
12. évfolyam  29 fő 
 
Júniusi tanulólétszám: 119 fő 

 
 
Tanulási nehézséggel küzdő tanulók létszáma: 4 fő 

SNI tanuló:  1 fő 

BTMN tanulók :     4 fő 

Cs. 8.a - SNI 

Cs. 8.a – helyesírás, íráskép, helyesírás értékelés alóli felmentés 

B. 8.a - helyesírás, íráskép, helyesírás értékelés alóli felmentés 

T.   10.a – helyesírás, íráskép. Kontroll 2017/2018. szeptember 

B. 11.a - helyesírás, íráskép, érettségi helyesírás alóli felmentés, plusz idő 

Nem BTMN, de gondozásba vett tanulók:  1  fő 

Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kértük:   1  fő 

 

Év közben is voltak létszámmozgások, beiratkoztak és kiiratkoztak az iskolából. Másik iskolából átiratkoztak, 

ill. innen is kiiratkoztak páran, főleg az angol célnyelvi civilizáció követelményei elől menekülve. 

 

Az intézményben végzett oktató-nevelő munka minősége 
 



A nevelőtestület összetétele optimális, minden órát szakos pedagógussal tudtunk ellátni. A helyettesítések 

során van lehetőség az óracserékre, a kisebb csoportlétszámok miatt a csoportösszevonások is működő 

megoldások voltak. 

A kollégák szakmai tudása jó, hozzáállásuk, munkabírásuk általánosságban példás, bár a tanév során 

érzékelhetőek voltak mélypontok. A többség képes a feladatokra koncentrálni, és megfelelni a magániskola 

elvárásainak. A kollégák együttműködése zökkenőmentes, a felmerült apróbb konfliktusok megoldhatóak 

voltak. 

Kollégák munkájának értékelése 

A kollégák idén is jól végezték munkájukat. A diákok és a szülők visszajelzése is erről árulkodik. Mindössze 
néhány terület van, ahol továbbra is fokozott figyelemre van szükség: 

 pontos óratartás 

 pontos adminisztráció (Az információt ott és akkor rögzítjük, mikor keletkezik és az, aki a birtokában 
van.) 

 pontos feladatmeghatározás 

 mentorálás, menedzselés 

A munkafegyelem apróbb kilengésektől (késések, nem megfelelő figyelem ügyelet közben) eltekintve jó volt 

ebben a tanévben is. A felmerült problémákat szóban meg lehetett beszélni, fegyelmi intézkedés nem 

történt. A munkafegyelem területén a következő tanévben javulást várok. 

A tudatos csoportmunka, rendszeres munkaközösségi értekezletek területén a munkaközösségek önálló 

munkavégzése, szervezettsége sokat javult. 

Az AROMO iskolaadminisztrációs rendszert a legtöbb kolléga napi rendszerességgel használja. Az 

adminisztráció a legtöbb kolléga esetében naprakész.  Sajnos a szoftver fejlesztője megszakította a 

kapcsolatot a webes fejlesztővel, így a rendszer vezetése interneten keresztül nehézkes, esetenként az 

iskolában újra el kell készíteni, ezért folyamatban vannak az E-kréta rendszerre való átállásról a tárgyalások.   

Nevelőtestületi értekezletet, szakmai megbeszélést heti rendszerességgel tartottunk. A munkaértekezletek 

mennyiségi és minőségi szempontból is javultak. Minden héten kedden találkozunk, legalább egy órára. 

A tanév során a kollégák közül senki nem folytatott felsőfokú tanulmányokat. 

 

Továbbképzések: 

Belső továbbképzések keretén belül beszéltünk meg, adtunk át jó gyakorlatokat, konferenciai és nyílt napok 

tapasztalatait. 

 

Tanulók részéről tapasztalt hiányosságok: 

Szinte mindenki azonosul az iskolai értékrenddel és célokkal, azon kevesek, akik erre képtelenek, ők az 

előző tanévekben iskolát váltottak. Az év közben érkezők valamennyien beilleszkedhet. Fegyelmi gondok, 

magatartási okból történő osztályváltás, távozás, nem volt. 

 

 



A nyelvoktatás tapasztalatai, eredményei 

 

Iskolánk – két tanítási nyelvű iskola lévén – kiemelt feladata az angol nyelv tanítása, napi alkalmazása. 

Tanév végén belső és külső mérést alkalmazunk, ez utóbbit az ECL nyelvvizsgák jelentik. 

 

 

Közösségi szolgálat 

Az intézmény, megfelelve a jogszabályoknak, a közösségi szolgálatot az érettségire készülő diákoknak előírja 

és elvárja. Munkaformaként a mentorálást szorgalmazza, ebben segítséget nyújt. Az iskolai arculatnak 

megfelelő közösségi szolgálati naplót a diákoknak egy tájékoztató alkalmával kiosztottuk. 

A tanév során a Nemzeti Pedagógus Kar iskolánkban ellenőrizte a Közösségi Szolgálat dokumentációját, 

iskola gyakorlatát. A nálunk használt mentorálási programunkat „ jó gyakorlat”-ként mutatják be más 

iskolák számára.  

 

Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások 

A mentorálás keretén belül egyszemélyes formában, személyre szabottan történnek ezek a tevékenységek 

tanárok koordinálásával, idősebb diákok bevonásával. 

 

Belső mérések 

 

Angol nyelvi záróvizsga 

Az etr-es és a 9/Kny azon diákjai teljesítették, akik a tanév során külső mérés által nyelvvizsgát nem 

szereztek. 

Az etr-es diákok és a 9/Kny tanulói közül mindenki teljesítette a belső vizsgát, de B2 nyelvvizsgát csak az 

októberi vizsgaidőszakban próbálják meg. 

 

Kisérettségi 

A 10. évfolyam végén magyar nyelv és irodalomból, történelemből angol nyelven, matematikából és egy 

természetismereti tantárgyból a középszintű érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelő írásbeli és 

szóbeli belső mérést tartottunk. Angol nyelvből emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő 

belső mérés tartottunk, ami alól a C1 komplex nyelvvizsgával rendelkező tanulók mentesültek. 

Próbaérettségi 

A végzős évfolyam tanulói december-január során minden tantárgyból, az általuk tervezett közép, vagy 

emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelően mérettetek meg szóban és írásban, változó 

eredménnyel. Bukás nem volt. Azok esetében, akik külföldön tanulnak tovább és a félévi eredményük 

számít, a 2. félévre írtuk be a próbaérettségi jegyeket, abban az esetben, ha ez számukra úgy kedvezőbb 

volt. 

 



2. idegen nyelvi mérés 

Azon diákok számára, akik 3. éve tanulják a második idegen nyelvet és még nyelvvizsgával nem 

rendelkeznek, májusban középfokú nyelvvizsgával azonos nehézségű mérést szerveztünk. 

 

Külső mérések 

 

Az országos kompetenciamérés 

Az országos kompetenciamérést is zökkenőmentesen lebonyolítottuk. A mérés során zavaró tényező, 

probléma nem adódott. 

A kompetenciamérések eredményének elemzése, diákjaink felkészítése a mérésekre is kiemelt feladat volt. 

A negyedik, hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyam kiértékelése történt meg. 

 

Szalagavató, Ballagás 

A Technika Házában teremben tartotta a végzős osztály a Szalagavató ünnepséget. Az osztály kiváló táncot 

mutatott be, remek műsort adott. 

Megtartottuk a városi közös ballagáshoz igazítva az iskolai ünnepséget. A városi ballagáson nem vettünk 

részt, a tanulóknak feldíszítettük a Vértanú utcai épületet, onnan ballagtak át a Koppány utcai épületbe. 

 

Érettségi vizsgák 

Angol nyelvből minden tanulónk sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tett. 

Történelemből az érettségi vizsgát minden tanulónk angol nyelven tette le. Matematikából két tanuló 

írásbeli vizsgán nem érte el a 25 %-ot, így szóbeli vizsgát tettek, amit az egyik tanuló kiváló felelettel az 

érdemjegyét hármasra javítania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015/2016. éves tanév átfogó értékelése  
 

9-12. évfolyam – Szakgimnázium 

 

Comenius Szakközépiskola, Dél-Balatoni Szakközépiskola 

A 2015-16-os tanévre a beiskolázást meghatározó rendelet 

 

Az MFKB által meghatározott irány-arány számok a 2015-16-os tanévre 

A bizottság a 2015/2016-os tanév tekintetében, a szakképzésről szóló törvény szerint, a 

költségvetési hozzájárulásban részesíthető, korlátozás nélkül támogatott, a korlátozottan támogatott, 

valamint a nem támogatott szakképesítésekre és szakközépiskolai ágazati képzésekre tett javaslata 

alapján kormányrendelet határozza meg a 2015-16-s tanévre megyékre és fenntartókra lebontva a 

támogatott képzések keretszámait.  

 

A rendeletben a 2015-16-os tanévre a Fenntartó Rockenbauer Kft 12 fő szakács képzésére kapott 

keretszámot támogatott képzésre, melyet átadott más fenntartónak. 

A 2015-16-os tanévben indított szak: 13 turisztikai szervező, értékesítő, amit költségtérítéses 

formában indítottunk. A tanulók félvente 75000 Ft-t fizetnek költségtérítési hozzájárulásként. 

 
Létszámok, szakok a 2015-16-ös tanévben  

 

Comenius Iskola  

 14. logisztikai ügyintéző nappali: 14 fő támogatott 
Dél-Balatoni Szakközépiskola 

 13 turisztikai szervező, értékesítő: 14 fő-költségtérítéses 

 14. idegenvezető: 27 fő-támogatott 

 14. szállítmányozási ügyintéző: 19 fő-támogatott 

Összes tanuló létszám:  60 fő 

Szakközépiskolai tanulók létszáma összesen (Comenius, Dél-Balaton):  74 fő.  

 

Jogszabályi változások a Szakképzésben: 

A 120/2015. (V.21.) Kormányrendelet  értelmében 2015 július 1-n Szakképzési Centrumok jöttek létre, 
amelynek fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium lett. Fejér Megyében 2 szakképzési centrum jött 
létre: a Székesfehérvári és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. Ezzel a Szakképző iskolák kikerültek a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alól.  

 

A 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról több változás 
vezetett be: 

 a szakközépiskolák elnevezése  2016. szeptember 1-től szakgimnázium lesz 
A szakgimnázium 12.  § (1) A  szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és 
ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, 



szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy 
középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is 
folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához 
tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. Szakgimnáziumnak minősül az az 
intézmény is, amely a szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag a szakmai érettségi vizsga 
ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára készít fel. (2) A  szakgimnáziumban az  
Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban az  érettségi 
vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódóan tehető szakmai érettségi vizsga, 
továbbá az  Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a  szakmai érettségi vizsga ágazatához 
tartozó szakképesítés szerezhető. (3) A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz 
tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit, valamint az  érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. (4) A  szakképesítés 
ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett 
tanulók részére a  szakgimnáziumban az  érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő 
felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szakgimnázium 
a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (első-második 
szakképzési) évfolyamon szervezi meg. 

 A szakiskola elnevezése szakközépiskola lesz 

A szakközépiskola 13. § (1) A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből a) három, 

az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint b) további kettő, 

érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. (2) Szakközépiskolának minősül az  az intézmény 

is, amely a  szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatást folytat a szakképzési évfolyamokon. 

 A szakgimnáziumi és az új szakközépiskolai intézménytípusok bevezetésére 2016. 

szeptember 1-jével kerül sor, a 2016/2017-es tanév előkészítése az intézményi 

dokumentumok  felülvizsgálatát igényli.  

 beiskolázási korhatár változása: az idei tanév fontos változása, hogy a szakképzés 

rendszerébe a nappali oktatás munkarendje szerint bekapcsolódó fiatalok számára a felső 

korhatár 25 év lett. 

 A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első 

szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló 

képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet. 

 az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben az első és második szakma 

megszerzése ingyenes lett 

 Változott az OKJ (25/2016. Korm. rendelet): az OKJ változások bevezetésének 

időpontja 2016. szeptember 1.  

Az OKJ módosulása a következő módosulásokat jelenti:  
o több szakképesítés kikerül az OKJ-ből 

o több szakképesítés összeolvad egy szakképesítéssé 

o szakképesítés neve megváltozik 

o Az OKJ-ból kikerülő, utoljára indítható a 2016/17-es tanévben indítható 

szakképesítés: a vízi közlekedésüzemvitel-ellátó,  

o az irodai asszisztens és ügyviteli titkár szak összeolvad, új neve: irodai titkár  

o a logisztikai ügyintéző és szállítmányozási ügyintéző szak összeolvad, új neve: 

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

 az OKJ változásai miatt az alapító okiratok és működési engedély módosítása a 

szakképesítések megváltoztatása miatt szükségessé vált. 

 Az új kerettantervek kiadása és jóváhagyása  folyamatban van. 

 

A 297/2015. (X.13.) Korm rendelet a szakmaszerkezeti döntésről meghatározta a Fenntartók 

keretszámait a támogatott képzésekre a 2016-17-es tanévben. A Rockenbauer Kft a tanévre 12 

fő vízi közlekedésüzemvitel-ellátó szakra kapott támogatott keretszámot. 
 



 

Tanulók részéről tapasztalt hiányosságok:  

A tanulók sokat hiányoznak az órákról. A hiányzások miatt többen lemaradnak a tanulásban, nem tudják 
bepótolni hiányosságaikat, ezért nagy a lemorzsolódás. 

A hiányzások okai: 

 dolgozik 

 érdektelenség 

 sokan csak a tanulói jogviszonnyal járó juttatások miatt iratkoznak be OKj-s képzésre. 
 

Kollégák munkájának értékelése 

 

2015-16-ös tanévben tanító tanárok névsora 

tanár neve státusz 

Doroszlai Éva óraadó 

Faragóné Hajdok Ilona teljes 

Jakab Endre óraadó 

Kolarovszki Zoltán óraadó 

Kummer János óraadó 

Nagy László óraadó 

Olasz Erzsébet óraadó 

Pálmai Norbert óraadó 

Rajnai László  részmunkaidő 

Rockenbauer Lajos teljes 

Simonné Szalai Zsuzsa teljes 

Szőnyi Viktória részmunkaidő 

Varsányiné Szeredi Viktória teljes 

Virág Barnabás óraadó 

 

Az idei tanévben a szakközépiskolában tanító tanárok nagy része már óraadó volt. A  

csökkenő tanulói létszámok miatt nem tudtunk már főállású kollégákat foglalkoztatni, így Deák-Nagy 
Gertrúd és Viniczai Gabriella máshol folytatta munkáját szeptembertől. 

A tanév során Simonné Szalai Zsuzsa Ped II. minősítést szerzett. 

 
 

 



 

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.  

 logisztika és szállítmányozási ügyintéző szakosok üzemlátogatáson vettek részt. 

 5 fő logisztikai ügyintéző a Kamara által szervezett Szakma Kiváló Tanulója versenyen vett részt, 
sajnos nem jutottak tovább a következő fordulóra 

 idegenvezető és turisztikai szervező, értékesítő szakosok székesfehérvári programokon vettek részt 
(múzeum látogatás, Városháza látogatás) 

 autóbuszos idegenvezetés a Velencei-tó körül 

 Budapesti kirándulás, Parlament látogatás 
 

 

A  2015-16-ös tanév vizsgaeredményei 

 

A 2015-16-ös tanévben a Comenius Iskolában 1 szakon szerveztünk OKJ-s vizsgát. 

 logisztikai ügyintéző 
Dél-Balatoni Szakközépiskolában 2 szakon: 

 idegenvezető 

 szállítmányozási ügyintéző 
 

OKJ-s vizsgára jelentkezett összesen: 44 fő. 

A vizsgákon megjelent: 36 fő.  

A vizsgákon meg nem jelent tanulók elmaradásának okai:  

 A vizsgára bocsátás feltételei hiányoztak: 
o Nyelvvizsga hiánya (idegenvezető) 
o Év végi bukás 

Az okj-s vizsgákon bukás: 4fő 

A bukások okai:  

 felkészülés hiánya 
 

Valamennyi szakon komplex szakmai vizsgát szerveztünk. A komplex vizsga vizsgarészei egyszerűbbek, 
általában 1 központi írásbeli, 1 gyakorlati és 1 szóbeli vizsgarészből állnak. Az OKJ-s vizsgákon a tanulók 
közepes eredménnyel vizsgáztak.  

A sikertelenül vizsgázó tanulóknak az őszi vizsgaidőszakban pótvizsgát szervezünk. 

A szakmai vizsgákat (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) az idén a Koppány utcai és a Vértanú utcai épületben 
tartottuk meg.  

A szakmai vizsgabizottság összetétele a komplex vizsgán megváltozott. A 4 tagú bizottságban 1 elnök és 2 
érdekképviseleti tag vesz részt, valamint 1 fő a képző intézmény részéről. Megszünt a kérdező tanári szerep 
a vizsgán. 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 315/2013. kormányrendelet előírásainak 
megfelelt. 

 



 

 

Az írásbeli vizsgákat a vizsgaszervező képviselője valamint a felügyelő tanárok jelenlétében kezdték meg a 
tanulók. Az írásbeli vizsgákon rendkívüli esemény nem történt. Az írásbeli feladatok javítását a 
vizsgaelnökök ellenőrizték, a javító tanárok által javasolt értékelést elfogadták. 

A gyakorlati vizsgafeladatokat és az értékelési javítási útmutatókat az iskola tanárai dolgozták ki, amit a 
vizsgabizottság elnöke, valamint a vizsgabizottsági tagok jóváhagytak. 

A gyakorlati vizsgákon vizsgát zavaró rendkívüli esemény nem történt. 

A szóbeli vizsgák az előírásoknak megfelelően lettek megszervezve, a tanulók nyugodt légkörben készültek 
a feleletekre. A vizsgázók a kihúzott tétel alapján feleltek,   a feleleteket a vizsgabizottság értékelte. 

A vizsgák lebonyolítása, nyugodt légköre és tárgyilagossága biztosítva volt. A szakmai vizsgáztatás a 
szakképzés eredményességének mérésére alkalmas volt. 

 

Vizsgaeredmények 2016. május-június  

 

 

szak 

vizsgára 
jelentkezett 

(fő) 

Intézmény  
vizsgázók 

(fő) 

sikeres 
vizsgázó 

(fő) 

 

bukás 
(fő) 

vizsgaátlag 

(osztályzat) 

idegenvezető 18 
Dél-

Balaton 
13 13 0 4,2 

szállítmányozási 
ügyintéző 

15 
Dél-

Balaton 
14 12 2 3,3 

logisztikai 
ügyintéző 

11 Comenius 9 7 2 2,9 

összesen 

 
44  36 32 4 3,5 

 

2015-16-es tanév lezárása 

A szakközépiskolában 1 szakunk folytatódik a 2016-17-ös tanévben.  

Dél-Balatoni Szakközépiskolában: 13 turisztikai szervező, értékesítő: 10 fő 

A végzett idegenvezetők közül várható kb. 5 fő aki jelezte, hogy elvégezné második évet turisztikai szervező 
szakon is, így 15 fő várható. A turiszikai szervező szakosok közül 2-n Ciprusra mentek nyári gyakorlatra, 
hazaérkezésük novemberben várható. 

Tervezett képzés: 

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó: 12 fő keretszám 

költségtérítéses szakképzések: 

 Hajózási technikus 



 Idegenvezető 

 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

 Fitness-wellness instruktor 

 Sportedző (a sportág megjelölésével) 

 Turisztikai szervező, értékesítő 

 Vám-jövedéki és termékdíj ügyintéző 

Térítési díjak:  

 

 15.000 Ft/hónap  
 

Székesfehérvár, 2016. június 25.  

         Rockenbauer Lajos 
                  igazgató  

http://gazdasagi.comenius.hu/_user/browser/File/GAZDASAGI/2013%20EV/keresked%F5.pdf
http://gazdasagi.comenius.hu/_user/browser/File/GAZDASAGI/2013%20EV/Fitness_wellness_instruktor.pdf
http://gazdasagi.comenius.hu/_user/browser/File/GAZDASAGI/2013%20EV/Sportedzo.pdf
http://gazdasagi.comenius.hu/_user/browser/File/GAZDASAGI/2013%20EV/v%E1m_j%F6ved%E9ki_term%E9kd%EDj_%FCgyint%E9z%F5.pdf

