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Az alábbi igazgatói beszámoló a munkaközösségi beszámolók, és más, nem tantárgyi területek 

felelőseinek beszámolói alapján készült az év eleji munkaterv célkitűzéseinek figyelembe 

vételével. 

 

Bevezetés 

A 2018-19. tanév irányát és munkáját részben új feladatok, kihívások, sikerek és előre nem kiszámítható 

nehézségek határozták meg. A feladatok az elmúlt évekhez képest nőttek és komplexebbekké váltak, a 

fő nehézséget nem a szakértelem vagy a megfelelő logisztika hiánya okozta, hanem nagyrészt a humán 

erőforrás hiányai: a tartósan betöltetlen státuszok miatt a meglévő alkalmazotti közösség lett kitéve 

egyre nagyobb terhelésnek. 

Az idei tanév egészén végighúzódó VEKOP projektek, az első félévi évfordulós szervezés és 

készülődés, a 2018-as indítású új tantervek adaptációja, a növekvő számú minősítések és önértékelések, 

új szakmák felvétele a képzési repertoárba az elmúlt években már megszokott munkák mellé sorolódtak.  

A több feladat mellett viszont az egy évvel ezelőtti humán erőforrás jelentősen csökkent: fél évig 

rendszergazda nélkül dolgoztunk, akinek állása jelenleg is betöltetlen (jelenleg megbízással oldjuk 

meg), nyugdíjba ment a gyógypedagógus, akinek álláshelye nincs betöltve. Munkahelyet váltott egy 

teljes állású testnevelő és egy angol szakos, illetve gyesre ment egy matematika-informatika szakos 

pedagógus: mindhármuk állása betöltetlen, és várhatóan egy biológia-informatika szakos tanár is rövid 

időn belül távozik tőlünk. Egész évben nem volt az iskolának gondnoka és karbantartója, több hónapon 

keresztül nem volt kézbesítő. 

A fenti hiányok jelentős többletmunkát jelentettek a meglévő pedagógusoknak és egyéb 

alkalmazottaknak is, a legtöbb esetben többletmunka elrendelésével sikerült megoldani a helyzetet. 

Bár az épület- és eszközfejlesztés terén igen pozitív változások történtek (l. VII. pont), évek óta nem 

sikerül kezelni az informatikai eszközök elavultsága okozta problémákat. Örömteli, hogy a pedagógusok 

kaptak saját laptopot, és az informatika oktatás számára is érkezett 10 db új asztali számítógép, de 

körülbelül négyszer ennyi volna az, amely a zökkenőmentes, tanterv szerinti oktatást biztosítani tudná. 

A VEKOP 8.6.3-16 projektjét az év egyik legsikeresebb vállalkozásának tartjuk. Igaz, hogy hatása 

valószínűleg majd csak több év távlatában lesz mérhető, de a bevont tanulók hozzáállásában, 

viselkedésében radikális változásokat hozott. A tanulmányi eredmény tartós javulása és a tényleges 

lemorzsolódás látható csökkenése talán csak pár év múlva mutatkozik meg igazán, de jelzés értékű, 

hogy a projektbe még nem bevont tanulók és szülők részéről is további érdeklődés mutatkozik. 

A tanév számunkra talán legfontosabb szimbolikus eseménye az 50 éves évfordulónk megünneplése 

volt. Az esemény mind a tanárokban, mind a diákokban a bókays identitás, az összetartozás, az egymás 

iránti felelősség érzését növelte, hatása az ünnep után még hónapokig eltartott. 

A Szakképzési Centrum vezetősége felől az aktuális problémáinkkal, megoldatlan helyzeteinkkel 

kapcsolatosan folyamatos segítőkészséget és konkrét segítségnyújtást élveztünk. A fentebb felsorolt 
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problémák sokkal tágabb kontextusban értelmezhetők, azok megoldása magasabb szintű beavatkozást 

igényelt volna.  

A tanév végén értesültünk arról, hogy iskolánk működtetője 2019. augusztus 1-től a Semmelweis 

Egyetem lesz. Mivel egy jó évtizede folyamatos változásban, átalakulásban élünk, iskolánk közössége 

várhatóan rugalmasan és produktívan tud alkalmazkodni az új helyzethez. 

 

A tanév előkészítése, nyári munkák, tanévindítás 

 

A nyár egyik fontos feladata volt az új képzésekhez az új szaktantermek kialakítása. Szakmai 

eszközökkel rendeztük be a masszőr, az ápoló és a csecsemőápoló termet, leselejteztük a kémia szertárt. 

Megújult az irodalom szaktanterem dekorációja. Az iskolatitkárok és a vezetők fontos feladata volt az 

irattár rendezése, előkészítése a következő nagyobb selejtezésre.  Teljes körű leltár és selejtezés is 

történt, ennek befejezése már a tanév indulása után történt. Az új tantervek alapján  új pedagógiai 

programot írtunk.  

Rendszergazda hiányában a KRÉTA funkciók kezelése okozott problémákat a tanév indításakor, 

az iskolai honlap kezelése is problémákat vetett fel.  

A tanévet sikerült úgy indítani, hogy minden tanítási óra ellátására sikerült pedagógust biztosítani, 

ám a legtöbbször többletfeladat elrendelésével és nem új kollégák felvételével. 
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I. LÉTSZÁM-STATISZTIKÁK 

 

1. Alkalmazotti létszám  

  Pedagógus Egyéb alkalmazott 

Teljes állású  39  14 

Részmunkaidős  7   0 

Óraadó/megbízásos  21  1 

Betöltetlen 5,5 2 

2019. júniusi adat, kizárólag aktív dolgozók 

A tanévben – az óraadókat leszámítva -  négy új pedagógus került iskolánkba, közülük egy pályakezdő. 

Az előttünk álló években nagyobb számban várható nyugdíjazás, főként a szakképzési területen, a 

szakemberek pótlása előre láthatóan problémát fog jelenteni. A matematika, informatika, angol nyelvi 

és testnevelés órák ellátása egyre nehezebb, évek óta nincs, vagy nincs megfelelő pályázó a 

meghirdetett állásokra. 

 

2. Tanulói létszám és lemorzsolódás 

a) Létszám alakulása az elmúlt években 

év 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018. 

létszám 367 371 416 456 500 560 720  689 

 

 
 
A létszám csökkenése a korábbi tanévhez képest a KKV-képzések kifutásával magyarázható. Az elmúlt 

tanév 689 fős létszáma ideális az iskolánk méretéhez, sokkal inkább a 2017-18. tanév tanulói létszáma 

volt irreálisan magas. 

Az ágazatok szerinti megoszlásból egyértelműen látszik, hogy hagyományainknak megfelelően az 

egészségügyi képzés határozza meg iskolánk profilját (78%). 

59%19%

19%

3%

Tanulók ágazatok szerint

egészségügy

egészségügy kéttannyelvű

sport

pedagógia
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Tanulóink körülbelül fele tanul általános képzésben, a másik fele érettségi utáni OKJ-képzésekben. Az 

esti oktatás létszáma az évek előre haladtával egyre nagyobb szeletét tölti be oktatásunknak. 

 

b) Lemorzsolódás 

A lemorzsolódási adatok osztályonként az alábbiak: 

 

46%

22%

32%

Tanulók a képzés szintje és formája 
szerint

általános képzés

OKJ nappali

OKJ esti
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A lemorzsolódási adatok tekintetében nagy különbségek mutatkoznak az egyes képzési 

szinteken. A 9-12. évfolyamon 8%-os a tanulók lemorzsolódása. A végzettség nélküli 

iskolaelhagyás szintjét tehát sikerül 10% alatt tartani, a lemorzsolódás okai ezen a szinten az 

alábbiak: 

- a tanulót fegyelmi intézkedés miatt kizártuk (nem tanköteles, hiányzások miatt, vagy 

extrém fegyelmi problémák miatt): 40 % 

- a nem tanköteles tanuló nem kíván tovább tanulmányokat folytatni: 31 % 

- a tanuló máshova iratkozik át, a szakma iránti érdektelenségre hivatkozva: 22 % 

- egyéb: 7% 

 

Az OKJ-s osztályokban, kiváltképp az esti képzésben igen magas a lemorzsolódási arány. 

Ennek okát a tanulók általában abban jelölik meg, hogy nem tudják összeegyeztetni a képzést 

és a gyakorlatot a munkahelyi kötelezettségekkel vagy a családdal.  
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3. Beiskolázási munka 

 

A beiskolázási munkában erején felül vesz részt a tanári kar minden tagja. A nyolcadikos 

tanulókat nyílt napokon fogadjuk, rendkívüli vezetői fogadóórákat tartunk, az elérhető 

börzéken, szülői értekezleteken rendre részt veszünk. A reklámtevékenységnek nem a 

lelkesedés, hanem az anyagiak szabnak határt: hirdetést feladni, több ezres példányszámban 

szórólapot rendelni sajnos nincs lehetőségünk.  

A 2018/2019-es tanévben az alábbi börzéken, rendezvényeken vettünk részt: 

Időpont Rendezvény 

2018. október 3. IX. Kerületi Pályaválasztási Börze 

2018. október 3. XVII. Kerületi Pályaválasztási Börze 

2018. október 9-10. SZAKMÁZZ! Budapest Pályaválasztási Kiállítás 

2018. október 13.  Petőfi Sándor Általános Iskola – Gödöllő – program  

2018. október 25. Pályaválasztási Kiállítás - Gödöllő 

2018. október 25. Vajda Péter Általános és Sportiskola  pályaválasztási börzéje 

2018. november 24. MESZK-EXPO 

2019. április 12. Szakmák Éjszakája 

 

12 iskolában fogadtak minket szülői értekezleten: 

Időpont Iskola neve 

2018. október 3. Körösi, Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 

2018. október 15. Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

2018. október 15. Zrínyi Miklós Általános Iskola 

2018. október 16. Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 

2018. október 16. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola 

2018. október 24. Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

2018. október 24. Diadal Úti Általános Iskola 

2018. október 25. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
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II. TANULMÁNYI MUNKA 

1. Tanulmányi eredmények  
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1/13 C 

esti 

27 27 0 0 0 

1/13 D 29 28 0 1 1 

1/13 F 9 9 0 0 0 

1/13 G 27 27 0 0 0 

1/15 A 8 7 0 1 1 

2/14 C 30 17 0 13 13 

2/14 CS 7 5 0 2 2 

2/14 D 5 3 0 2 2 

2/14 F 13 10 0 3 3 

2/14 K 11 10 0 0 0 

SZH/1 
HÍD 

6 3 0 3 3 

SZH/2 5 4 0 1 2 

9/Kny 

nappali általános 

23 23 0 0 0 

9.A 27 16 4 7 30 

9.B 31 20 6 5 35 

9.c. 16 10 0 6 11 

9.D 20 16 0 4 7 

10.A 26 21 0 6 12 

10.C 18 16 0 2 5 

11. A 13 9 0 4 4 

11. B. 13 9 0 4 4 

11.C 17 12 0 5 7 

12.B. 21 19 0 2 5 

12.C 23 23 0 0 0 

12.A 16 11 3 2 12 

10.B 22 13 5 4 35 

1/13.A 

nappali OKJ 

26 22 0 4 4 

13.E FWI 20 18 0 2 2 

2/14 B 27 27 0 0 0 

2/14 E 15 15 0 0 0 

2/14.A 28 28 0 0 0 

5/13 BÁ 7 7 0 0 0 

5/13 BCs 7 7 0 0 0 

 
 593 492 18 83 200 
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A tanév végi állapot szerint tehát tanulóink 83%-a zárt sikeres évet, további 14%-nak pedig 

lehetősége van, hogy az új tanév kezdetéig pótolja hiányosságait. 

 

 

 
 

 

A tantárgyak közül az egyes szakmai tantárgyakból bukott a legtöbb diák, a közismereti tárgyak 

közül a biológia bizonyult a legnehezebbnek. Az egyes osztályok teljesítménye között nagy 

különbségek vannak. A két tanítási nyelvű osztályokban rendszerint jobb a tanulmányi 

eredmény, illetve, az idén kiemelkedően jó a H/2 osztály eredménye is (szakmai vizsgájukon 

is hasonló eredményt hoztak). 

 
 

 

83%

3%

14%

Tanulmányi eredmények

tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette

évet ismétel

osztályozó, pótló vagy javító
vizsgát tehet / szakmai
gyakorlatot pótol

4,24

3,82 3,76 3,66
3,46 3,38 3,28 3,28

3,18 3,17 3,17 3,14 3,08 3,00
2,84 2,74

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

9/Kny 10. C. 9. D 12. C SZH/2 9. C 10. A. 11. C. 12.B 11.B SZH1 10. B. 9.B 11. A 9. A 12. A.

osztályátlagok
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2. Érettségi eredmények (május-június) 

Kováchné dr. Sebestyén Csilla ált. igh. 

Vizsgára jelentkezett: 76 fő 

Ebből:  

 12. A vizsgabizottsága   21 fő  

 12. B vizsgabizottsága  28 fő 

 12. C vizsgabizottsága  27 fő 

Ebből:  

 12. évfolyamos rendes: 60 fő (12. A osztályos: 16 fő; 12. B osztályos: 21 fő; 12. C osztályos: 

23 fő) 

 a többi 16: 12 fő OKJ-s képzésre jár,  4 fő előrehozott 

 

Év végi bukás miatt törölt: 3 fő  

Év végi bukás miatt előrehozottra minősített: 4 fő  

Érettségi vizsgát megkezdte:  73 fő   

Érettségi bizonyítványt kapott:  49 fő    (10 fő 12. A)  (19 fő 12. B)  (20 fő 12. C) 

Emelt szintű vizsgák száma: 42. A vizsgát tettek közül: 23 végzős tanuló, 12 OKJ-s tanuló, 1 

előrehozott. A 42 vizsga megoszlása tantárgyanként: 

 angol nyelv: 22 » eredményes: 22 

 biológia: 8 » eredményes: 8 

 egészségügy ismeretek: 1 » eredményes: 1 

 kémia: 6 » eredményes: 5 

 német nyelv: 2 » eredményes: 2 

 újgörög nyelv: 1 » eredményes:1 

 történelem: 2 » eredményes: 2 

Különféle mentességgel vizsgázott: 8 fő 

Bukások 

 12. A: 1 fő 

 12. B: 1 fő 

 12.C: 5 fő   

 Pótló vizsgát tehet: 1  fő  

Nyelvvizsga 

Felsőfokú C1 komplex nyelvvizsga: angol nyelv: 15 fő 

Alapfokú B1 komplex nyelvvizsga: angol nyelv: 3 fő, német nyelv: 1 fő 

Középszintű B2 komplex nyelvvizsga: 

 újgörög nyelv: 1 fő 
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 angol nyelv: 1 fő  

 újgörög nyelv: 1 fő (Argyropoulos Izabella)  

Tantárgyi dicséretek: 

 12. A: 4 darab (angol nyelv 1; testnevelés:1; egészségügy ismeretek: 2) 

 12. B: 8 darab (angol nyelv 5; testnevelés 1; egészségügy ismeretek 2) 

 12. C: 13 darab (általános 1; magyar nyelv és irodalom 1; történelem 2; angol nyelv 7; 

 egészségügy ismeretek: 1; újgörög nyelv: 1) 

 

 

Általános megjegyzés 

Az írásbeli vizsgák rendben, fegyelmezetten zajlottak le. Mind a tanulók, mind a felügyelő tanárok a 

helyzetnek megfelelően dolgoztak és viselkedtek. 

A szóbeli vizsgákon 3 vizsgabizottság működött, mindegyikben három nap alatt bonyolítottuk le a 

vizsgákat. A vizsgaelnökök mindegyike kiemelte, hogy a tanulók a feladatukat komolyan véve, a 

helyzethez igazodó viselkedéssel, fegyelmezetten vizsgáztak, egy-két kivételtől eltekintve alaposan 

felkészülve jelentek meg, a javító tanárok pontosan, az útmutatóban foglaltak szerint javították a 

dolgozatokat, s a szóbeli vizsgákon is az előírásoknak megfelelően hagyták, hogy a vizsgázók 

szabadon fejthessék ki gondolataikat, s akkor kérdeztek, ha ez valóban szükséges volt.  

Megállapítottam, hogy az előző évekhez képest a nem két tanítási nyelvű osztályok közül sokkal  

színvonalasabb vizsgának lehettünk tanúi a 12. B osztályban. A két tanítási nyelvű 12. C osztály 

kiválóan vizsgázott. Sajnos mindez nem mondható el a 12. A-ról, amelynek vizsgázói éppen csak meg 

tudták ütni az elégségeshez szükséges mércét,  sokszor találkoztunk többségükben felkészületlen, 

nyögdécselő vizsgázókkal.  

 

osztály érettségi 

vizsgán 

megjelent 

sikeres érettségi 

vizsgát tett  

tanúsítványt 

kapott  

sikeres emelt szintű 

vizsgát tett 

felsőfokú 

nyelvvizsgát 

szerzett 

érettségi 

vizsgán 

bukott 
egy 

tárgyból 

két 

tárgyból 

12.A. 13 10 3 2    

12.B. 21 19 2 3    

12.C. 23 20 3 20 4 15 2 

Összesen 57 49 8 25 4 15 2 

 



 

13 
 

3. Bemeneti mérés eredményei 
 

A VEKOP-8.6.3-16-2017-00005 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” projektünkhöz 

kapcsolódó, a GINOP-6.2.2. kiemelt projekt keretében szervezett és 2018. szeptember 25-én, kedden 

megvalósított bemeneti mérésben iskolánk 9. és 10. évfolyamos, valamint a szakképzési HÍD tanulói 

vettek részt.  

A szaktanári, javító tanári szemmel megállapítottuk, hogy míg a matematika teszt – bár nehéz - , 

alkalmas volt a képességek felmérésére, az anyanyelvi teszt meglehetősen könnyűnek bizonyult. Az 

anyanyelvi teszten elért százalékos eredmények például jóval meghaladják az országos 

kompetenciamérésen mutatkozó több éves eredményeket.  

Matematikából az alábbi intézményi eredmények születtek:  

 

A legjobb (azonban még így is gyenge) eredmény a két tanítási nyelvű osztályunkban (03) született, 

ahova általában jobb tanulmányi eredménnyel érkeznek a diákok. Amint az várható volt, a 

leggyengébb (21%-os) eredményt a szakképzési híd programban részt vevő tanulók (05) produkálták 

(noha a leggyengébb egyéni tanulói eredmény nem ebben az osztályban volt).  

Ezek az eredmények megerősítették azt az álláspontunkat, ami már a sokéves kompetenciamérés 

eredményeinek vizsgálata során megfogalmazódott, hogy részben a szaktanárok túlterheltsége (28-30 

tanítási óra/hét), részben pedig hogy a matematikai képességekben gyengébb tanulók nagyobb eséllyel 

elentkeznek humán képzésekre. 
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A matematikai képességeken belül bontott kompetenciák hasonló képest mutatnak az összesítéshez, 

azonban feltűnő, hogy a pedagógia képzésre járó tanulók (04) gondolkodási és kommunikációs 

képességei jóval magasabb értéket mutatnak, mint matematikai készségeik. Ez annak a jele, hogy 

készségszinten várhatóan jól fejleszthetők. 

 

Az anyanyelv eredményeket tekintve szintén a kéttannyelvű osztály eredménye emelkedik ki és a 

szakképzési híd tanulóinak eredménye marad el az iskolai átlagtól. A 73%-os összesített intézményi 

eredményt azonban összességében túl jónak tartjuk a tanulóink képességeit ismerve.  

 

A különböző részképességek terén a szövegértési képesség a leggyengébb intézményi szinten (63%), a 

magyar munkaközösség a következő tanévi munkatervében ezt a tényt figyelembe kell, hogy vegye, és 

eszerint kell meghatároznia fejlesztési irányait.  
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4. Az országos NETFIT mérés eredményei 
 

Az országos Netfit mérésben ebben a tanévben 289 fő (65 fiú, 224 lány) vett részt. A testösszetétel és 

tápláltsági profil vizsgálata során feltűnő, hogy, különösen a leányok tekintetében (közel 20%) 

szükséges a testsúly és testtömegindex adatait figyelemmel kísérni, és – különösen hogy az iskolában 

döntően egészségügyi és sport képzés folyik, a helyes táplálkozás és életmód kérdéseire nagyobb 

hangsúlyt fektetni. (Ezek a számok egyébként szorosan összefüggnek a szociális és kulturális helyzettel 

is).  

Ezzel összefüggően az általános állóképesség fejlesztése is szükséges, különösen, hogy az a tanulási 

képességekre is hatással van: 

 

A vázizomzat fittségi profil tekintetében az eredmények megnyugtatók: fokozott fejlesztés egyetlen 

esetben sem szükséges, egyszerű fejlesztés a tanulók 35 %-át érintően.  

A hajlékonysági profil eredményei szintén jónak mondhatók: a napi testnevelés órák nyújtotta 

lehetőség keretében a megfelelő fejlesztés megvalósítható. 

 

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a tanulók a fittségi mérés minden területén átlagos 

eredményeket mutatnak, 60-70 %-uk a normál kategóriába sorolható, viszont az állóképesség 

fejlesztése terén van komoly tennivaló.  

Meg vagyunk ugyanis győződve arról, hogy az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány és a túlsúly 

komoly hatással bír a tanulmányokra is: a fizikai állóképesség fejlesztése pedig a tanulási képességek 

fejlődését vonja maga után. A következő év feladata lesz testnevelés tantárgyból az állóképesség 

fokozása, ennek a feladatnak a munkaközösség munkatervében kiemelten kell szerepelnie. 
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5. Országos kompetenciamérés eredményei 
 

  Bókay Országos SZG 

2011 1570 1635 1624 

2012 1573 1632 1616 

2013 1536 1640 1625 

2014 1467 1631 1615 

2015 1521 1645 1633 

2016 1556 1641 1625 

2017 1471 1647 1620 

2018 1498 1647 1620 
 

 

  
Bókay Országos 

 

SZG 

2011 1620 1617 1604 

2012 1615 1603 1592 

2013 1588 1620 1607 

2014 1435 1597 1581 

2015 1491 1601 1585 

2016 1569 1610 1589 

2017 1487 1613 1584 

2018 1548 1636 1607 

 

 

 

 

 

A kompetenciamérés eredményeinek tendenciáit évek óta követjük, összehasonlítjuk és 

elemezzük. Bár az eredmények évek óta alatta maradnak az országos és a szakgimnáziumi 

átlagnak, azt figyelembe kell venni, hogy az elvárt eredményhez képest anyanyelvből nem 

szignifikáns az eltérés, tehát a tanulók várható eredménye a háttérkérdőív és a korábbi mérési 

eredmények alapján az elvártnak megfelelő.  

Matematikából a negatív eltérés szignifináns. Ennek okait alapvetően a következőkben látjuk: 

- Évek óta probléma a matematika álláshelyek maradéktalan betöltése. A matematika 

szaktanárok több éve többletfeladatként látják el bizonyos osztályok óráit, ez a 

túlteheltség nyilvánvalóan hatással van az oktatás minőségére. 

- Tanulóink között nagy számban vannak tanulási nehézséges, köztük matematikából 

felmentett tanulók, akik számára szintén kötelező a mérésben való részvétel. Igaz, hogy 
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a kompetenciamérés nem szaktárgyi tudás mérése, azonban a logikai képességek, aktív 

gyakorlás híján, háttérbe szorulnak. 

- Iskolánk humán képzést folytat, a tanulók összetételében nagyobb eséllyel alakulnak ki 

olyan osztályok és csoportok, akik eleve a matematikai nehézségeik miatt választottak 

olyan irányt, amelyben a humán tárgyak töltenek be fontosabb szerepet. 

 Azt viszont kijelenthetjük, hogy a 10. évfolyamon mutatkozó hátrányokat a 12. évfolyamra 

sikerül leküzdeni, csak elvétve van egy-egy sikertelen matematika érettségi vizsga.  

 

 

 

6. Felzárkóztatás, gyógypedagógiai és fejlesztő foglalkozások 

Dr. Szathmáryné Fricz Orsolya 

A 2018/2019-es tanévben gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is foglalkozott a sajátos nevelési 

igényű és tanulási nehézséges diákokkal. Az iskola gyógypedagógusa az első félév végén nyugdíjba 

ment, álláshelye nem került betöltésre, így az SNI-s tanulók gyakorlatilag ellátás nélkül maradtak. 

A tanulási nehézséges 16 tanuló járt fejlesztő órákra, nyolc csoportban. A tanulók közül öt diákot 

beemeltünk VEKOP programba, és ennek a keretében részesültek fejlesztésben. A diákoknak kb. fele 

tantárgyi felmentéssel rendelkezik, elsősorban matematikából, a többiek tantárgyi könnyítést, vagy 

időhosszabbítást kaptak.  

A fejlesztő órán heti vagy két alkalommal, a VEKOP-ban részt vevők három-öt alkalommal vettek részt 

a foglalkozásokon.  Több éve sikerült a fejlesztő óráknak saját termet találni (205)., és ott feladatbankot 

létrehozni. 

A fejlesztő órák tematikáját a nevelési tanácsadók szakvéleményei alapján alakítottam ki. Nagy 

hangsúlyt fektettünk a szövegértésre, beszédértésre, szókincs fejlesztésre, helyesírás gyakorlására, 

figyelem fejlesztésére. Az utóbbi időben kiemelt hangsúlyt kell fektetni a szókincs bővítésére, helyes 

tanulási technikák kialakítására, és tantárgyi korrepetálásra is nagy az igény. A diákok az évvégén 

szöveges értékelést kapnak. 

A tanulók többsége szívesen jár az órákra, főleg akikkel, már hosszabb ideje együtt dolgozom. Sajnos 

félévkor két diák (kilencedikesek) úgy döntötte, hogy nem szeretnének órákra járni. Az összes diák 

teljesítette a tanév követelményeit, nem történt bukás. 
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7. Tehetséggondozás, versenyeredmények 

 

Az iskola tehetséggondozásra némiképp kevesebb óra és idő jut, mint a korábbi tanévekben, mivel 

bizonyos tantárgyak esetén a kötelező órák ellátása is gondot okoz. Másrészt, a kötelező szakmai 

gyakorlatok miatt a tanulók meglehetősen nagy óraszámban vannak távol az iskolától. Így a 

tehetséggondozás területeit az iskola profiljához igyekszünk igazítani, és legalább azokon a területeken 

szervezni tanórán kívüli foglalkozásokat, versenyfelkészítőket, amelyek az ágazatainkhoz 

kapcsolódnak.  

Ennek megfelelően, szakköri formában elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, és angol nyelvi 

fakultáció működött, versenyfelkészítés folyt katasztrófavédelem és a különböző sport-tevékenységek 

területén. 

Versenyeredmények: 
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III. PREVENTÍV ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK 

 

1. Gyermekvédelem, prevenciós programok 

 

Iskolánkban a gyermekvédelmi feladatokat Mester Tamás Gáborné látja el: az a feladata 

szervesen kapcsolódott ebben a tanévben a VEKOP 8.6.3-16 programhoz. A szakmai igazgatóhelyettes, 

Farkasné Pesztericz Krisztina gyermekterapeuta végzettséggel rendelkezik, így vezetői szinten tud 

beavatkozni, amennyiben krízishelyzet áll elő.  

A 2018-19. tanévben az alábbi prevenciós programokon vettek részt a tanulók: 

Vágányné Ladányi Mária vezetésével iskolánk bekapcsolódott az „Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 

éves korosztály részére” pályázati programsorozatba, ennek kapcsán több osztályt érintően speciális 

tananyag oktatása folyt projektszerűen. 

A 9-11. évfolyam tanulói fogászati szűrővizsgálaton vettek részt. 

A 9-10. évfolyam számára a rendőrség bevonásával drogprevenciós előadás volt osztályfőnöki óra 

keretében.  

 

2. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer 

 

Intézményünkben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való speciális foglalkozás évek óta 

tart, de valódi kereteket, szisztémát a 2018-19. tanévben induló VEKOP 8.6.3-16 program biztosított.  

Iskolánkban a kötelezően előírt, félévenkénti lemorzsolódási adatszolgáltatáson túl egy sokkal 

érzékenyebb nyilvántartást vezetünk 2016-17. tanév végétől kezdve. Az iskola összes tanulójára 

vonatkoztatva a lemorzsolódási veszélyeztetettség szempontjából érzékeny változókat vizsgáljuk évről 

évre:  

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

tanulmányi átlag 1,1-et meghaladó romlása 

tanulmányi átlaga 2,5 alatt van 

100 órát meghaladó igazolt hiányzás 

50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás 

középiskolába lépés idején már betöltötte a 16. életévét 

valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

évismétlő az adott tanévben 
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Ilyen módon meghatározható, hogy az adott tanuló az adott félévben hány indikátorra vonatkozóan 

számít lemorzsolódással veszélyeztetettnek. A megfelelő beavatkozást így a leginkább veszélyeztetett 

tanulók esetében tudjuk megtenni.  

A megfelelő szakemberek bevonásával diagnosztizáljuk a tanulókat, ez annak vizsgálata, hogy az első 

pontban meghatározott tüneteknek milyen okai lehetnek (tanulási nehézség, szülői háttér, átmeneti 

krízishelyzet, nagyobb lemaradás), mert a beavatkozás formáját ez alapján célszerű kiválasztani. 

A diagnosztizálásba bevont személyek: 

- osztályfőnök 
- szülő 
- a tanuló olyan tanára(i) aki(k)hez erősebben kötődik 
- gyermekvédelmi felelős 
- gyermekterapeuta 
- fejlesztő pedagógus 
- iskolapszichológus 

 

A diganosztizálás második eszköze az egységes képességmérés, amely viszonyítási alapot ad az 

eredmények vizsgálatakor. Ezek után szűrtül ki azt a 38 tanulót, akik a pályázati program résztvevői 

voltak. 8 csoportot alakítottunk öt pedagógus vezetésével, akik a pedagógiai beavatkozás alábbi 

formáit alkalmazták: 

 

1) egyéni fejlesztési tervek készítése 

2) rendszeres korrepetálás 

3) lelki megsegítés, krízishelyzetek kezelése 

4) az iskolához való kötődés erősítése 

5) szülők bevonása a folyamatba 

6) tanulmányi eredmények folyamatos követése 

7) javítási, beszámolási lehetőség biztosítása a tanulóknak 

8) a veszélyeztetettség külső okainak csökkentése (pl. anyagi támogatás, segítségnyújtás szociális 

támogatás intézésében, szükség esetén kollégium keresése) 

 

A tanév végén az eredmények értékelése globálisan és tanulónként történt, bár a nyári szakmai 

gyakorlati osztályzatok még nem állnak rendelkezésre, teljes vizsgálat csak augusztus végén 

valósulhat meg. Az azonban már most is elmondható, hogy a tanulók jelentős részét érintően javult a 

kommunikációs képességük, fegyelmezettségük. Figyelembe véve, hogy a leginkább veszélyeztetett 
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tanulókról van szó, örömteli, hogy a többségük esetében a bukást sikerült elkerülni, 30%-uknak pedig 

a javító vizsgán még lesz lehetősége számot adnia tudásáról. 

A program hatása és hatékonysága több év távlatában lesz igazán mérhető, hiszen hosszú évek alatt 

kialakult motivációs problémákat, nyelvi és kulturális hátrányos helyzetet egy év alatt nem lehet 

kompenzálni. 

 

 

3. Pszichológusi szolgálat 

(Benda Viktória iskolapszichológus) 

Az iskolában végzett tevékenységem a 2018/19-es tanévben is négy főbb részre tagolódott: 

1. Diákokkal való foglalkozások 

a. A velük való egyéni konzultációk töltötték ki munkaidőm nagyobbik részét. 

Szeptember 11-től kezdtem fogadni a tanulókat, keddenként. Többségük személyesen keresett meg 

és voltak, akik e-mailben kértek első időpontot. Voltak diákok, akik az osztályfőnök, vagy más 

szaktanárok javaslatára, tanácsára jöttek, előzetes tanári egyeztetéssel.  

A tanév során 7 osztályból összesen 15 tanulóval (12 lány, 3 fiú) kerültem segítő kapcsolatba. (Az utóbbi 

tanévhez képest, az idei tanévben növekedett a hozzám jelentkező diákok száma.) 

 

A diagramon évfolyamonként összesítettem a 

tanulókat. Kitűnik, hogy az összes nálam járt 

diákok fele (összesen 7 diák), a 9. évfolyamról 

keresett meg. A 10. osztályokból 6-an és a 12. 

évfolyamról összesen 2 diák részesült 

pszichológusi megsegítésben a tanévben. A 11. 

évfolyamról nem jelentkezett diák. 
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A következő diagramon – melyen 

osztályonként is összesítettem a tanulókat – 

látható, hogy a 10.A osztályból jött a 

legtöbb diák, összesen 4-en. Őket követik a 

9.C és a 9.D (3-3 tanuló) osztályok. A 10.C-

ből 2, a 9.kny, a 12.A és a 12.B osztályokból 

pedig 1-1  tanulóval léptem segítő 

kapcsolatba az elmúlt tanév során.  

 

 

 

 

A problémák szerinti megoszlást az alábbi diagramon láthatjuk: 

A diagramon jól látható, hogy az 

idei tanévben a ventilálásra volt a 

legnagyobb igény a diákok részéről 

(6 diák), hogy elmondhassák az 

őket éppen aktuálisan foglalkoztató 

problémáikat, eseményeket, 

gondolataikat. Sokan ezt nem 

tudják megtenni a szüleikkel, mert 

vagy nincs rá elegendő alkalmuk, 

vagy nincsenek szüleikkel kellő 

bizalmi viszonyban.   

A diákok második leggyakoribb problémáját az életvezetési nehézségek, elakadások képezték (3 tanuló 

esetében). Ahhoz, hogy megtanuljanak megküzdeni a mindennapi élethelyzetekkel, nehézségeikkel, 

szükségük van segítségre, támogatásra, kisebb-nagyobb döntési helyzetek átlátására, szempontváltásra. 

Egy múltban, vagy a közelmúltban lezajló veszteségélmény traumát okozhat, melynek feldolgozása 

segít abban, hogy megértsük és elfogadjuk az adott eseményt; 2 diák esetében volt traumafeldolgozásra 

szükség. 

A kortárskapcsolatok kialakítása, fenntartása, változása is jelenthet problémaforrást (1 fő esetében). Ez 

megjelenhet akár beilleszkedési nehézségek, akár párkapcsolati problémák formájában.  
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Egy másik probléma típus, amivel egy diák jelentkezett, a szorongás, ill. annak oldására való igénye 

volt. A szorongás eredete több esetben a családi háttérben keresendő, szülői nevelési módszerekből 

adódhat: önbizalomhiány, túlzott szülői elvárások, elégtelen családon belüli szeretet-kimutatás és 

kommunikáció, stb. Előfordulhat az is, hogy az iskolai követelményeknek, tanári elvárásoknak való 

megfelelési vágy, illetve az önmagukkal való elégedetlenség gerjeszt a diákokban feszültséget, 

szorongást.  

Magatartási és tanulási problémával 1-1 tanuló keresett meg a tanév során. Ennek oka valószínűleg 

abból is adódik, hogy iskolánkban több tanuló is részesül logopédus, vagy fejlesztőpedagógus általi 

megsegítésben.  

Leggyakoribbak az olyan segítségkérések voltak, amikor 1-2 alkalom elegendőnek bizonyult ahhoz, 

hogy a probléma rendeződjön, pl. ventilálási igény esetén, kisebb családi problémák, vagy döntési 

dilemmák felmerülésekor. Erre volt a legtöbb igény az elmúlt tanév során, összesen 9 diák esetében.  

Viszonylag gyakori (a diákok 66%-ánál) volt, hogy a probléma 5 alkalmon belül rendeződött. Ha viszont 

a probléma összetettebb (mélyebb gyökerű), vagy elhúzódó, hosszabb távon fennálló, akkor a 

konzultációk száma is megemelkedett. 

Egy-egy diák esetében volt szükség 6-12 alkalommal segítségnyújtásra.  

Egy diák esetében szükségesnek láttam jelzéssel élni a Gyermekjóléti Szolgálat felé, mert veszélyeztetve 

éreztem őt. Az osztályfőnökkel konzultálva és egyeztetve ezt meg is tettem.  

Iskolapszichológusi véleményírásra 4 esetben került sor a tanévben. 

 

b. Diákokkal végzett csoportos foglalkozások 

Az tanév során a 9. évfolyamon bemutatkozó órákat tartottam osztályfőnöki órák keretében, amikor 

kiscsoportos interaktív formában megismertettem a diákokkal az iskolapszichológus kompetenciáit, 

feladatait, valamint összegyűjtöttük azokat az eseteket, amelyekkel kapcsolatban felkereshetnek. 

 

2. Pedagógusokkal végzett konzultációk 

A tanév során 8 pedagógus kolléga fordult hozzám konzultációs beszélgetés keretében. Ezek a 

beszélgetések többnyire egy-egy diákkal, vagy az osztály egészével kapcsolatos problémára 

fókuszáltak.  4 osztályfőnökkel  több alkalommal is leültünk beszélgetni.  
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3. Szülőkkel végzett konzultációk 

A 9. évfolyam szeptemberi szülőiértekezletein a szülőknek lehetőségük volt aláírni a beleegyező 

nyilatkozatot, mely szerint az iskola javaslatára foglalkozhatok a gyermekükkel.  

Összesen 1 szülővel történt konzultációs beszélgetés a tanév során személyesen. Több diák szüleivel e-

mail útján, vagy telefonon tartottam a kapcsolatot.  

 

4. Szakmai team-ek, gyakorlatvezetés 

Havi rendszerességgel részt vettem a VIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálatban az Iskolapszichológusi 

Koordinátori Team összejövetelein. 

Szintén havi egy alkalommal az ELTE Pedagógia és Pszichológia karán tartott Iskolapszichológusi 

Bázis programján vettem részt, melynek keretében csoportos szupervíziót is tartottak. 
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IV. NAGYOBB SZABÁSÚ ISKOLAI PROJEKTEK, KÖZÖSSÉGI 

PROGRAMOK 

 

1. Pályázatok, projektek 

 

Iskolánk ebben a tanévben összesen hat projektbe kapcsolódott be. 

 

 TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA 

VEKOP 8.6.3-16 A 

szakképzési 

intézményrendszer átfogó 

fejlesztése 

Részt vevő tanulók létszáma: 38 

Pályázati cél: a lemorzsolódás csökkentése, tanulmányi eredmények javítása 

A munkafolyamat cselekvési és intézkedési tervek alapján történik. 

A kiscsoportos foglalkozások célja a felzárkóztatás, a tanulási motiváció 

erősítése, a lemorzsolódás megakadályozása volt. Az intézményi adminisztráció 

a munkáltató ellenőrzési jegyzőkönyve alapján kiváló. A workshopokon 

iskolánk minden alkalommal szerepelt, Mester Tamás Gáborné tudásmegosztó 

előadást tartott speciális módszereiről. 8 csoportban egész tanévben folyt a 

bevont tanulók megsegítése. 

Intézményi koordinátor: 

Terdikné dr. Takács 

Szilvia igazgató 

Csoportvezetők: Farkasné 

Pesztericz Krisztina, 

Mester Tamás Gáborné, 

Pálmai Zsuzsanna, Dr. 

Szathmáryné Fricz 

Orsolya 

VEKOP 8.5.1.-17 idegen 

nyelvi készségek 

fejlesztése 

A projekt célja a nyelvi kompetenciák fejlesztése szakképzettséggel nem 

rendelkező, és/vagy hátrányos szociális helyzetű tanulók részére.  

Szeptember 19-21-ig 15 idegen nyelvi csoport indult iskolánkban (átlag 14 

fővel). 

Saját tanulóinkból jelentkezők száma: 33 fő / ebből 14 fő tudta elkezdeni 

helyben a képzést.  

Májusban újabb csoportok indultak, jelenleg 9 csoport működik. 

Intézményi koordinátor: 

Bajzi Rozália gyakorlati 

oktatásvezető, oktatóként 

részt vesz Halász-

Trencsényi Éva 

Erasmus + mobilitási 

pályázatírás, valamint 

nemzetközi kapcsolatok 

 

A tanévben futó ERASMUS+ pályázatunk nem volt. A lebonyolított 

tanártovábbképzésekre a Centrum támogatásával került sor. Ennek keretében két 

kolléga vehetett részt specializált, egy hetes kurzuson. Zilahy Zsuzsa 

Worcesterben (One Week CourseforTeachers of Maths),  

Halász-Trencsényi Éva Southamptonban (Collegiality across C.L.I.L.) speciális 

kurzust látogatott.  

Évi szokásos diákcserénket a holland Uden városának középiskolájával Vicki 

Anderson, Vass Virág és Zilahy Zsuzsa kolléganők bonyolították le 2018 ősze és 

Pályázatírók: Halász-

Trencsényi Éva 



 

26 
 

2019 tavasza között. 2018. november 5-11 között 14 holland diák látogatott 

iskolánkba, míg 14 Bókays tanuló 2019 áprilisában töltött egy hetet Udenben.  

 ERASMUS+ 2019-2021: MINDEN GYEREK SZÁMÍT – korszerű 

oktatástechnológiai és pedagógiai módszerekkel, külföldi tapasztalattal a korai 

iskolaelhagyás csökkentéséért (KA1) című pályázatunk támogatást nyert, 

amelynek keretében 7 külföldi tanártovábbképzési kurzust (Egyesült Királyság, 

Málta, Spanyolország) és 4 pedagógus „job-shadowing” intézménylátogatási 

tevékenységét tervezzük. 

EFOP-1.8.0-VEKOP-17-

2017-00001, 

„Egészségügyi 

ellátórendszer szakmai 

módszertani fejlesztése” 

projekt.  Alprojekt: 

„Egészségtudatosság 

fejlesztése 7-18 éves 

korosztály részére” 

Pályázat célja: 7-18 éves korosztály egészségtudatosságának fejlesztése.  

Iskolai Egészségfejlesztési Hálózat kiépítésében részt vevő iskolaként a 

koordinátor feladata volt az egészségfejlesztési tartalmak kidolgozása és 

kipróbálása. A felkészítő nap után a Modellprogram oldala elkészült és a 

tananyagokat, óravázlatokat a koordinátorok kipróbálták és véleményezték. A 

program várható eredménye: az egészségfejlesztési témájú tananyagok digitális 

formában valamennyi közoktatási intézmény számára elérhetők lesznek. A 

tananyag óravázlatokat, oktatási segédanyagokat tartalmaz majd, amelyek 

segítségével lehetősége lesz minden pedagógusnak hosszas felkészülés nélkül 

egészségfejlesztő órát tartani.  
Koordinátor: Vágányné 

Ladányi Mária 

(EFOP-1.10.1-VEKOP-

16-2016-0001) „Ápoló 

tanulók részére 

pályaválasztást támogató 

ösztöndíjas program”  

Az iskolai koordinátor tanulóink között széles körű tájékoztató munkát végez az 

„Ápoló leszek” ösztöndíjjal kapcsolatosan.  

A programban résztvevő tanulóink: 9 fő fogászati asszisztens hallgató. 

Májusi vizsga eredménye alapján: 5 fő kapott bizonyítványt, 4 főnek valamelyik 

vizsgarészből pótló vizsgát kell tennie. 

A vizsgázóknak el kell helyezkedni fél éven belül, azaz ha a 4 fő ősszel 

eredményesen levizsgázik, akkor teljesíti a feltételeket. 

Koordinátor: Horváth 

Mária Magdolna 

EQAVET NRP Fejlesztés 

Projekt / Rövid távú 

pályakövetés 

Iskolánk részt vett az NSZFH által jegyzett rövid távú pályakövetési projekt 

megtervezésében és kipróbálásában. A projektzáró rendezvényen iskolánkat 

kérték fel tapasztalatai bemutatására. 

koordinátor: Terdikné dr. 

Takács Szilvia 
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2. Bókay 50. évforduló 

 

Iskolánk 2018-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A tanév legnagyobb szabású rendezvénye 

az 50. évforduló megünneplése volt: az előkészületekben, a szervezésben és a programokban az iskola 

minden alkalmazottja és tanulója részt vett.  A tanulók egy teljes héten keresztül az évfordulóhoz 

kapcsolódó programokat élvezhettek: 

 Ki tud többet a Bókayról – csapatvetélkedő 

 Bókay életének bemutatása vetítéssel (minden osztályban osztályfőnöki órán) 

 Fotópályázat (az épület – ahogy még nem láttuk) 

 Bókay sírjának látogatása, koszorúzása (diákönkormányzat) 

 Bókay mellszobránál megemlékezés az iskolában, koszorúzás 

 Mit hallgattak a Bókay diákjai? Ötven év slágerei az iskolarádióban (folyamatos) 

 Bókay-banzáj: a nagyszünetekben közös tánc 50 év slágereire 

 Iskolatörténeti kiállítás készítése a 2. emeleten 

 udvari aszfaltrajzok az egészségügyi oktatásról (osztályonként) 

 

A tanulók ezen kívül alaposan kivették a részüket az iskolaépület évfordulós ünnepségre való 

felkészítésében: több helyen festettek, javítottak, a berendezés, a dekoráció és a hostess szolgálat 

ellátásában segédkezte. 

A központi ünnepségre 2018. december 1-jén került sor, amelyen részt vett névadónk dédunokája, a 

partnerintézmények vezetői, az iskolaalapító leánya, és iskolánk nyugdíjba vonult tanárai. Az 

eseményről a kerületi sajtó is hírt adott.  
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3. A diákönkormányzat tevékenysége 

(Szopkó Viktória DÖK-patronáló tanár) 

Az iskola Diákönkormányzatának patronálása a 2018-2019-es tanév eleje tartozik feladataim 

közé.  

A kezdeti nehézségek közé tartozott, hogy eleinte nem sikerült minden osztályból összehívni a 

képviselőket, emiatt az alakuló gyűlésünket csak szeptember végén sikerült megtartani. A tanév 

első felében Ruszó Benjámin volt az iskolai DÖK elnöke, munkásságáról elmondható, hogy 

minden kérdésben szívesen állt diáktársai rendelkezésére, mindig segítőkészen fordult feléjük. 

Benjámin végzős diák lévén leköszönt posztjáról, Szlovik Hanna Emőke váltotta őt, akiről 

szintén hasonlóan tudok nyilatkozni, mint Benjáminról.  

Összesen 47 tanulóval kezdtem meg a munkát szeptemberben, a gyűléseken nagyjából 50-60%-

os részvétel volt a jellemző. Az OKJ-s diákok jellemzően kis arányban vettek részt a 

gyűléseken, a sok tanulás, valamint a szakmai gyakorlat miatt. A HÍD osztályok és a 11-12. 

évfolyam szakmai gyakorlata miatt is problémás volt mindenkinek megfelelő időpontot találni, 

így sokszor az iskolai DÖK Facebook-csoportjában konzultáltunk. Az időközben 

lemorzsolódott tanulók helyére nehezen sikerült másik képviselőt találni. 

A képviselők lelkesen ötleteltek az iskolai programokat tekintve, a programok megvalósításáról 

azonban elmondható, hogy itt már nem volt jellemző az aktivitás, bizonyos programokat az 

érdeklődés hiányára való tekintettel nem szerveztünk meg. A jövőben a programok 

megvalósítására, valamint az érdeklődés felkeltésére mindenképpen nagyobb hangsúlyt 

szeretnék fektetni, és a képviselők révén a diákokat is erre szeretném ösztönözni. A gyűléseken 

sok szó esett az iskolában előforduló rongálásokról, azok költségeiről, valamint az új eszközök 

(pl. kosárpalánk az udvaron) beszerzéséről.  

A Bókay fennállásának 50. évfordulója alkalmából néhány képviselő ellátogatott a Fiumei Úti 

Sírkertbe és koszorút helyezett el az iskola névadójának a sírjánál. 

Az iskolát Szlovik Hanna Emőke képviselte a novemberben megrendezett megyei 

Diákparlamenten. Az eseményen a diákok érdekképviselete volt a középpontban, az ezzel 

kapcsolatos információk az iskola diákjai számára is hasznosnak bizonyultak. 

A következő tanévben mindenképpen aktívabb részvételre számítok a diákok részéről, valamint 

bízom benne, hogy stabil háttérként tudnak majd rám tekinteni a jövőben, az elmúlt években 

több tanár is segítette a DÖK munkáját, amit a diákok nehezen éltek meg. 
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4. Egyéb szabadidős programok, ünnepek 

 

Iskolai és osztály-, vagy kisebb csoport, érdeklődési kör szintjén is számos tanórán kívüli 

program valósult meg a tanévben. Az iskolai hagyományok őrzése, a nemzeti ünnepek, 

emléknapok méltó megünneplése az éves munkaterv alapján történt:  

 

Az egyes munkaközösségek szervezésében egyéb, munkaközösséghez kötődő programok valósultak 

meg.  

A háromnapos matematika tábor a végzős diákok érettségire való felkészítését szolgálja. Több, főként 

történelmi témához kapcsolódó, valamint idegen nyelvi filmklub-sorozat valósult meg a tanévben. a 

nyelvi-fejlesztési munkaközösség pedig a korábbi tanévekhez hasonlóan több tematikus délutánt 

szervezett (német nap, multikulturális nap).  

A szakmai munkaközösség szervezésében meghívott élsportolók tartottak előadást diákjainknak, 

valamint az ELTE Finnugor Tanszékének előadója tartott foglalkozást nyelvrokonság témakörben.  

Az intézménylátogatások szerves részét alkotják az iskolai oktató munkának. Ilyen programban évente 

3-4-szer az iskola minden tanulója részt vesz. Az idei kínálatból az alábbi programok valósultak meg 

sikerrel: 

Felelős

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Terdik István

Március 15-e alkalmából plakátok készítése, kiállítás a történelem munkaközösség tagjai

október 23-ai emlékműsor

dr. Virághné Pomogács Judit, dr. 

Szatmáryné Fricz Orsolya, ELTE 

kpedagógiai közösségi gyakorlaton 

lévő hallgatója

október 6-ai aradi vertanúk emléknapja ( rádiós 

megemlékezés ) Terdik István

Magyar Kultúra Napja alkalmából osztályok közötti 

vetélkedő Királyné Molnár Emese

Nemzeti Összetartozás Emléknapja ( osztályok közötti 

vetélkedő )

Kovács Márta, dr.Virághné Pomogács 

Judit

Iskolai Farsang

Bekéné Horváth Melinda és a 10. A 

osztály

szalagavató

Komora-Molnár, Zilahy, Királyné, 

Gaál, Papp, Halász-Trencsényi

ballagás Zilahy,Komora-Molnár

iskolai Mikulás Hegyiné

rigóavató Hajdu-Radnai, Gyürki, Pánczélné

Valentin nap Müller 

tanévnyitó Pánczélné

csibenap Hegyiné, Bihari, Anderson

osztálykarácsony minden osztályfőnök
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Oral-b cég látogatása és fogászati bemutatója

Látogatás Anatómiai múzeumba

Látogatás Dental World fogászati szakkiállításra

Patológia látogatása

Ronald McDonald ház meglátogatása

Sziklakórház látogatása

Tábita Ház látogatása

Látogatás a Parlamentbe

Malenkij Robot Emlékhely meglátogatás a Ferencvárosi Pályadvarnál

múzeumpedagógiai foglalkozás ( Magyar Nemzeti Múzeum, Ókori Kőtár )

Anyaság története, Természettudományi Múzeum

Paks 2 Vándorkiállítás

Budapesti Állatkert megtekintése

Füvészkert megtekintése 

Sziklakórházi foglalkozások

Operalátogatás (több alkalommal)

Fiumei úti sírkert látogatása

Látogatás a Kútvőlgyi úti kórházban

Semmelweis kiállítás látogatása

Színházlátogatás (több alkalom, több osztály)

A táblázat nem tartalmazza az osztálykirándulások egyéb kulturális programjait
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V. SZAKMAI KÉPZÉS 
    

1. Szakmai vizsgaeredmények   

   

SZAKMAI VIZSGÁK 2019. MÁJUS-JÚNIUS 

  

Szakképesítés 

megnevezése 

OKJ 

szám 
osztály 

jelentkezők 

száma 

vizsgázók 

száma 

sikeresen 

vizsgázók 

száma 

Klinikai 

fogászati 

higiénikus 55-725-11 1/15.KFH 5 fő 4 fő 3 fő 

Fogászati 

asszisztens  54-720-02 

2016-ban 

képzést kezdők 

javító vizsga 5 fő 3 fő 1 fő 

Fogászati 

asszisztens 54-720-02 

2/14.K 

keresztféléves 

képzés javító 

vizsga 3fő 3 fő 1 fő 

Fogászati 

asszisztens 54-720-02 2/14.A 28 fő 28 fő 16 fő 

Fogászati 

asszisztens 54-720-02 2/14.B 26 fő 26 fő 14 fő 

Fogászati 

asszisztens 54-720-02 2/14.C 27 fő 17 fő 15 fő 

Betegkísérő 31-723-01 SZH/2 5 fő 4 fő 4 fő 

Fitness wellness 

instruktor 54-813-01 2/14 E 15 fő 15 fő 12 fő 

Fitness wellness 

instruktor 54-813-01 2/14 F 12 fő 8 fő 7 fő 

Gyakorló 

csecsemő- és 

gyermekápoló 54-723-03 2/14 GYCS 6 fő 5 fő 2 fő 

Gyakorló 

csecsemő- és 

gyermekápoló 52-723-02 5/13 BCS 7 fő 7 fő 7 fő 

Gyakorló ápoló 54-723-02 2/14 GYA 5 fő 3 fő 3 fő 

Gyakorló ápoló 52-723-01 5/13 BA 8 fő 7 fö 3 fő 
 

  

  



 

32 
 

2. Szakmai gyakorlatok 

 

Évközi gyakorlat: Két 9. évfolyamos osztály kivételével minden osztály. 

Nyári gyakorlat: 246 fő kezdte meg 

Szervezésben nehézséget okozott az osztályprogramokkal, kisvizsgákkal és érettségivel való 

összehangolás. 

Gyakorlóhelyek részéről: molesztálás, betegbántalmazás, bánásmód, tanuló kitiltása. 

Tanulók részéről: hiányzásokkal való manipulálás, viselkedési problémák, alkoholizálás, 

naplóvezetés minőségének romlása, érdeklődés hiánya. 

Pozitívum: sok dicséret és jeles eredmény.  

 

3. Szaktárgyi nehézségek a szakmai oktatásban 

 

A kerettanterv nem alkalmazkodik a tanulók tudásához pl: egészséges ember gondozása családtervezés, 

terhesség, szülés tanítását nem előzi meg az anatómia tanítása. Tananyagtartalom az új kerettantervben 

nem csökkent csak az óraszám. Problémát okozott az idei tanévben is a tanulók órarendjébe beilleszteni 

a felkészítőket, fakultációkat, szakköröket. A felkészítés hatékonyságát, sikerét növelné, ha az órarendbe 

be lehetne illeszteni egy szabad sávot ezeknek a foglalkozásoknak a megtartására. 

Lemorzsolódások, bukások csökkentése, versenyek, érettségi, szakmai vizsga eredmények javítása: 

 szakmai képzésben tanító tanárok folyamatos továbbképzésével 

 szakmai módszertani repertoár folyamatos megújulásával 

 az eredmények javítása - tantárgyi súlyozással, a kerettantervben szereplő tananyagok 

 egységesítésével 

 a tanulók tudásának folyamatos mérése, az eredmények összehasonlítása 

 folyamatos kapcsolattartás a tanulókkal 

 lemorzsolódás megelőzését, az elért eredmények javítását segíti a tanárok által tartott egyéni 

fejlesztések, felzárkóztatók, a személyre szabott foglalkozások és a vizsgafelkészítők 

 differenciált oktatás alkalmazása a tanórákon 
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4. Pályakövetési eredmények 

 

Iskolánkban nagyjából 10 éve folyik rendszeres pályakövetés. Végzett tanulóink között az őszi 

időszakban végzünk felmérést további tanulmányaikkal vagy elhelyezkedésükkel kapcsolatban. A 

vizsgált tanulók a 2017-18. tanév tavaszi félévében érettségi vagy szakmai vizsgát tett tanulók voltak, 

nevezetesen: 

 osztály 

neve 

végzett 

tanulók 

létszáma 

válaszadók 

száma 

válaszadók 

százalékos 

aránya 

12. évfolyamot végzett, érettségizett tanulók 12.A. 18 18 100 % 

12.B. 15 15 100 % 

12.C. 22 21 95% 

14. évfolyamot végzett, 

szakmai vizsgát tett 

tanulók (nappali képzés) 

Fogászati asszisztens 14.A. 23 22 95% 

Fogászati asszisztens 14.B. 21 21 100 % 

Fitness-wellness 

instruktor 

14.E 10 10 100 % 

 

Az elmúlt évben érettségizett összes tanulónk egészségügyi szakmacsoportban érettségizett. 45%-uk 

az intézményben maradt és OKJ képzést folytat, 14 %-uk egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytat. 

További 15%-uk más intézményben szerez OKJ-s szakmát. 

A szakmai vizsgát szerzett tanulóink 70 %-a a szakmájában dolgozik, 7 %-uk további szakirányú 

tanulmányokat folytat. Ezt iskolai szinten nagyon jó eredménynek tarthatjuk, különösen, hogy döntően 

egészségügyis tanulók szerepeltek a felmérésben, akik esetében a pályamódosítás, pályaelhagyás 

lehetősége intenzívebben merül fel más szakmákhoz képest.

 

7%

5%

77%

9%

2%

Fogászati asszisztens

újabb szakmát
tanul (helyben)

szakirányú
felsőoktatásban

szakmájá-ban
dolgozik

nem a szakmájá-
ban dolgozik

nincs adat

20%

20%

10%

40%

1; 10%

Fitness-wellness 
instruktor

újabb szakmát
tanul (helyben)

szakirányú
felsőoktatásban

nem szakirányú
felsőoktatásban

szakmájá-ban
dolgozik

nem a szakmájá-
ban dolgozik
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VI. HUMÁN ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 

 

1. Továbbképzés, tanulmányok 

 

Teljes/részmunkaidős pedagógusok száma: 44 fő  

Ebből továbbképzési kötelezettsége van: 36 fő  

Ebből az aktuális hétéves időszakasz továbbképzését teljesítette: 26 fő 

 

Továbbképzés megnevezése 

részt vevők 

létszáma 

A digitális tábla (interaktív tábla, e-tábla) kreatív, élményközpontú használata 

a mindennapi oktatásban 

37 

Személyiségfejlesztés és közösségépítés játék- és élménypedagógiával 3 

Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben 3 

A tanulási (BTM) problémák elmélete és gyakorlata a köznevelési 

intézményekben 

1 

Mérés-értékelés a köznevelési intézményekben 2 

Agresszókezelés és mediáció a köznevelési intézményekben 2 

Pályaorientációs feladatok ellátásának módszertana pedagógusok számára 3 

Life Coach képzés 1 

Külföldi módszertani továbbképzés célnyelvi területen 3 

 

További tanulmányok 

 
Cziegler Mária szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető oklevelet szerzett 

Bús Ákos pedagógus végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat 

Hegyiné Laczkó Judit pedagógus végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat, 

abszolutóriumot megszerezte 

Csallóné Nagy Ágota pedagógus végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat, 

abszolutóriumot megszerezte 

Farkasné Pesztericz Krisztina Mentálhigiéniai prevenció specialista oklevelet szerzett 

Mester Tamás Gáborné Család-és gyermekvédelem szakos pedagógus oklevelet szerzett 

Szekerczés Norbert Egészségügyi szaktanár 
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2. Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés 

A 20/2012. Emmi rendelet 145. § 2/a-b alapján iskolánk folyamatosan, időarányosan értékeli saját 

pedagógiai munkáját. 2018 szeptemberétől a szakképző intézmények számára az EQAVET alapú 

önértékelés vált kötelezővé.  

Az önértékelési munkacsoport tagjai (Szabóné Szommer Ildikó, Pomogács Judit, Terdikné dr. 

Takács Szilvia) a teljes tanévet átfogóan ütemezték és irányították a munkát.  

 A 2018-19. tanévben az önértékelés területén az alábbi feladatokat teljesítettük: 

Lefolytatott és lezárt pedagógus önértékelések 

Zilahy Zsuzsa 

Dr. Pánczélné Hatvani Hajnalka  

Terdikné dr. Takács Szilvia 

Zalavári Imréné 

Csallóné Nagy Ágota 

Rémai Csabáné 

Gaál Krisztina Ibolya 

Nyár folyamán lezárásra kerül:  

Gyürky Gábor András 

Rozsnyay Katalin 

Dr. Virághné Pomogács Judit 

Hegyiné Laczkó Judit 

 Megvalósult és lezárt a vezetői önértékelés is. 

 Az intézményi önértékelés részeként a felületre feltöltésre került minden szükséges 

dokumentum: az országos mérések évenkénti eredményei és az intézményi szabályozó 

dokumentumok. 

 Tanfelügyeleti ellenőrzés az intézményvezetőt érintően valósult meg. 

 A tervezett intézményellenőrzést a Hivatal a következő tanévre halasztotta.  

 A tanévben minősítést szerzett: 

Szabóné Szommer Ildikó (mester) 

Zilahy Zsuzsa (Ped 2) 

Dr. Pánczélné Hatvani Hajnalka (Ped 2) 

Zalavári Imréné (Ped 2) 
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VII. FEJLESZTÉS, ESZKÖZ-BESZERZÉS 
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VIII. EGYÉNI PEDAGÓGUSI TELJESÍTMÉNYEK, KIEMELKEDŐ MUNKA A 

TANÉV FOLYAMÁN 

 

Az iskola vezetősége dicséretben részesti az alábbi kollégákat a tanévben végzett, munkaköri 

leírásukhoz képest többletfeladatként végzett munkájukért: 

 

Adonyi Judit a beiskolázási feladatok koordinálásáért, tartósan beteg kolléga 

tanítványainak lelkiismeretes érettségi felkészítéséért 

Anderson Vicki Lillian angol nyelvű versenyfelkészítésért, kiemelkedő osztályfőnöki munkájáért 

Bekéné Horváth Melinda Éva a közösségi szolgálat iskolai szervezéséért 

Bús Ákos a sport ágazati képzés feltételeinek megteremtésében végzett szakmai és 

pedagógiai munkájáért 

Cziegler Mária új képzési forma (beszámításos csecsemőápoló) iskolai alapjainak 

megteremtéséért 

Csallóné Nagy Ágota a szakmai beiskolázási munka profi irányításáért, a képzési kínálat 

bővítéséből adódó többletfeladatok szakszerű megoldásáért 

Dr. Szatmáryné Fricz Orsolya speciális igényű tanulók körében végzett színvonalas pedagógiai 

munkájáért 

Dr. Virághné Pomogács Judit az iskolai önértékelés irányításáért, a tankönyvrendelés koordinálásáért és 

az iskolai ünnepélyek méltó megszervezéséért 

Gaál Krisztina Ibolya rendszergazdai részfeladatok elvégzéséért, az órarend egész éven át tartó 

gondozásáért, kiemelkedő osztályfőnöki munkájáért 

Gyürky Gábor András a sport ágazati képzés feltételeinek megteremtésében végzett szakmai és 

pedagógiai munkájáért 

Halász-Trencsényi Éva sikeres pályázatírói munkájáért, nemzetközi kapcsolatok ápolásáért, e-

twinnig projekt irányításáért 

Hegyiné Laczkó Judit versenyfelkészítő, tehetséggondozó és beiskolázási munkájáért 

Horváth Mária Magdolna az ápolói ösztöndíj népszerűsítéséért, beiskolázási tevékenységéért 

Kayser Veronika Klára a belső vizsgák teljes intézményi szervezéséért és koordinálásáért 

Komora-Molnár Orsolya pályázatírói munkájáért, a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért 

Kovács Márta fegyelmi tárgyalások teljes körű intézményi koordinálásáért, kulturális 

tevékenységéért 

Mester Tamás Gáborné gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, iskolai dokumentumok 

elkészítéséért 

Molnár-Barabás Csilla állandó készenlétéért munkaidőn túl is, az iskolavezetőség munkájának 

készséges támogatásáért 

Müller Éva az iskolai alapítvány gondozásáért, a pedagógia ágazati képzés alapjainak 

megteremtéséért 

Nagy Ildikó az iskolavezetőség munkájának sokrétű segítéséért 

Pálmai Zsuzsanna Tünde speciális igényű tanulók körében végzett színvonalas pedagógiai 

munkájáért 

Dr Pánczélné Hatvani 

Hajnalka 

kiemelten nehéz osztályban végzett eredményes osztályfőnöki 

munkájáért 

Papp Gábor Lajos az iskolai kulturális programokban vállalt szerepéért 

Rémai Csabáné a munkaközösségében szervezett igényes kulturális programokért 

Rozsnyai Katalin aktív versenyfelkészítésért, az iskolai ünnepélyek méltő körülményeinek 

megteremtéséért 

Szabóné Szommer Ildikó az iskolai önértékelésben végzett munkájáért 

Szekerczés Norbert új képzési forma (beszámításos ápoló) iskolai alapjainak 

megteremtéséért, versenyfelkészítésért, a Facebook oldal gondozásáért 
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Szopkó Viktória az iskolai Facebook oldal gondozásáért, iskolai dekorációkért 

Vágányné Ladányi Mária az országos egészségfejlesztési projekt képviseletéért és működtetéséért 

Zalavári Imréné speciális igényű tanulók körében végzett színvonalas pedagógiai 

munkájáért 

Zilahy Zsuzsa az iskolavezetőség munkájának sokrétű segítéséért, a legnépesebb 

munkaközösség napi feladatainak kiváló összehangolásáért. 

 

 

 

Budapest, 2019. június 28. 

 

Terdikné dr. Takács Szilvia 

igazgató 

 


