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Jegyzőkönyv 

A TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLETRŐL 

2017.07.04-én, 09.00 órai kezdettel, a 110-es teremben 

 

 

Jelen vannak: a tantestületi jelenléti ív szerint 

 

Domonkos László igazgató megnyitotta a 2016/2017. tanév, tanévzáró értekezletét. 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Domonkos László igazgató bevezető tájékoztatót tart 

2. Beszámoló a közismeret területéről – Furján Gergely igazgatóhelyettes  

• Kompetenciamérés: A kompetencia képességeket mér. A mérés eredményei 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek 

oldalon megtekinthetőek az iskola, a szülő és a tanuló részére is. A mérés mellett a 

kérdőívet is kitöltetjük a tanulókkal, azért hogy tudjuk mennyit fejlődött 

iskolánkba kerülése óta. 

• Érettségi eredmények elemzése: Matematikából a legtöbben 4 vagy 5 érdemjegyet 

szereztek közép szinten. Emelt szinten a legtöbben 5 érdemjegyre vizsgáztak. A 

többi tantárgyak eredményei megtekinthető a csatolt dokumentumban (I: 

Értekezletek (csak belső)/16-17/Év végi értékelés FG). 

• Munkaközösségek munkája: Kollégáink önkéntesen, nagyon intenzíven vesznek 

részt a különböző versenyek megszervezésében (matematika, magyar nyelv és 

irodalom stb.). Intézményünk életében nagyon fontos szerepet játszanak az 

iskolánk által szervezett versenyek, mert a versenyek elősegíthetik azt, hogy a jó 

eredményekkel rendelkező tanulók iskolánkat választják később tovább tanulásuk 

céljaként.  

• A 2016/2017. tanévben lezajlott pedagógusminősítés: Gyakornoki: Tolnai Zoltán, 

Mesterpedagógus: Furján Gergely, Őszéné Samu Bernadett. Iskolánknak jelenleg 

6 mesterpedagógusa van Dr. Csóka Gézáné Judit, Hatos Hajnalka, Domonkos 

László, Módos Gábor, Furján Gergely és Őszéné Samu Bernadett. 

 

3. Beszámoló a gyakorlati oktatás területéről – Kalmár Péter gyakorlati oktatásvezető 

• Összefüggő szakmai nyári gyakorlat: Informatika ágazaton 10. évfolyamosok közül 

a 128 tanulóból 73 fő tölti cégnél a nyári gyakorlatát. A 11. évfolyamosoknál a 129 

tanulóból 80 fő. Gépészet ágazaton a 10.11. és 13. évfolyamokon is minden tanuló 

cégnél tölti a gyakorlatát.  

• Felnőttoktatás: 2016. szeptemberében 8 osztály indult: szoftverfejlesztő, 

informatikai rendszerüzemeltető, gazdasági informatikus, CAD-CAM informatikus, 

gépi forgácsoló, gépgyártástechnológiai technikus, CNC gépkezelő valamint kis és 

középvállalkozások ügyintézője II. szakokon.  

2017. februárban (keresztfélév) újabb 2 osztály indult gazdasági informatikus és kis 

és középvállalkozások ügyvezetője II. 

2017. júniusban végzett az előző tanévben elindult kétéves időtartamú 4 osztály 

(szoftverfejlesztő, informatikai rendszergazda, CAD-CAM informatikus, 

gépgyártástechnológiai technikus) és az idei tanévben indult egy éves időtartamú 2 

osztály (CNC gépkezelő valamint Kis és középvállalkozások ügyvezetője II.). 

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek
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A tanév végére összesen 16 esti tagozatos osztályunk lett összesen 261 fős 

létszámmal. 

 

Szakmai vizsgák: 2017.05.18-06.17-ig lezajlottak az idei tanévet záró szakmai 

záróvizsgák mind a nappali mind pedig az esti tagozatos osztályoknál. Összesen 12 

osztálynak kellett vizsgát szerveznünk. A tanulók többségben sikeresen teljesítették 

a szakmai vizsgájukat, azonban majdnem minden bizottságban előfordult 1-1 

vizsgázó esetén, hogy javító vizsgát kell tenniük valamely vizsgarészből. 

 

4. Beszámoló az informatika területről – Módos Gábor igazgatóhelyettes 

• Kerettanterv változás: 2016. szeptember 01-től új kerettanterv került bevezetésre az 

új OKJ változás miatt – utolsó modulos vizsgák 

• Ágazati érettségi: A 2016/2017. tanév végén először volt iskolánkban ágazati 

érettségi, amely a 12.C és a 12.D osztályok tanulóit érinti. Felkészítésük jól sikerült, 

minden tanuló sikeres vizsgát tett. 

• Szakmai tanulmányi versenyek: Sikeresek voltunk nagyon. A Szakma Sztár 

Versenyen a 15-ből 9 helyezett jedlikes tanuló lett: Bordák Máté 1.hely – 

szoftverfejlesztő szak, Szabó Bence 1.hely – CAD-CAM informatikus szak, 

2.helyezett Szák Zsolt - CAD-CAM informatikus szak, 3.hely Tóth Norbert – CAD-

CAM informatikus, 3.hely Veiner Marcell – Gazd.informatikus, 4.hely Schramek 

János, 5.hely Tóth Krisztián, 6.hely Furka Sándor András – mindhárman CAD-

CAM informatikusok 

• Fejlesztések: Nem olyan jó a helyzet jelenleg. 2 gépteremnyi gép lecserélésre került, 

valamint egy 3. teremben a monitorokon kívül mindent lecseréltünk. 

• Tantárgyfelosztás: A legtöbb munkaközösség már látta. Hirdetünk még 

gépészmérnök állást, augusztus 10-ig legkésőbb meg kell oldani ezt a kérdést. 

 

5. Beszámoló a gépész területről – Élő Tamás igazgatóhelyettes 

• Gépész és villamos területen eszközbeszerzések zökkenőmentesek voltak. 

Elkészült a B épület II.emeleti része is.  

• Évkezdés a gépész munkaközösségben: 2 fő nyugdíjba vonul Hidvégi Béla és 

Domonkosné V. Ibolya. A B épületben év közben Lizák László nyugdíjba vonult, 

Gyenese László felmondott. 

 

Havi lebontásban a tanév történései: 

• Szeptember hónap: Hidraulika labor felújítása megtörtént. Köszönet Koszorus 

Attilának, Parragh György tanulónak. 

• Október: Pályaválasztási kiállítás lezajlott a Sportcsarnokban. Meghirdettük az új 

szakokat (5 új szak). Lezajlott a képzési vásár is a Sportcsarnokban. 

• November: Nyitott kapuk napja, sokan vettek részt. 

• December: OSZTV-re való jelentkezések: CAD/CAM informatikusra 17 fő 

jelentkezett. 

• 2017.január hónap: OSZTV elődöntő lezajlott, valamint a 8. osztályos tanulók 

írásbeli felvételi vizsgája is ekkor volt – 141 fő jött el. A javítás is megtörtént, 

köszönet a matematika és magyar munkaközösségnek.  

• Február hónap: a jelentkezési lapok beérkezése az általános iskoláktól, valamint a 

szóbeli meghallgatások kezdete: mindenkit meghallgatunk, aki beadta hozzánk 

jelentkezését.  

• Március hónap: felvételi lista közzététele 
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• Április hónap: Végleges felvételi listák közzététele. Versenyekre készülés: Charles 

Babbage Országos AutoCAD és Inventor Verseny, Országos Edgecam Verseny 

• Május: Fellebbezések kezelése, nyelvi szintfelmérőket most először számítógépen 

írattuk meg. Köszönet a lebonyolításért Kottra Richárdnak. 

• Június hónap: Ez a hónap a vizsgákról szólt. CAD/CAM szakon 18 sikeres 

vizsgázó, Gépgyártástechnológiai technikusoknál 25 sikeres vizsgázó.  

• Szakember hiány: Sajnos a gépészet területén nincs utánpótlás, aki tovább adná 

tudását tanárként (gépészmérnök). 

• Ötödéves képzésekre külsős tanulókat nem tudunk felvenni – csak ágazati 

érettségivel lehetséges a felvétel. 

• 9.évfolyamokon az osztályfőnökök: 9.a Sándor László, 9.b Strider Krisztián, 9.Ny 

Banáné N.Mónika, 9.KNy Kámán Zsolt, 9.e Tolnai Zoltán. Köszönjük nekik, hogy 

vállalták az osztályfőnökséget. 

 

6. Beszámoló a 2016/2017. tanévről – Domonkos László igazgató 

• Bevezető gondolatok: Domonkos László igazgató az előzőleg elhangzott 

beszámolókat elfogadta, és hangsúlyozta azt, hogy iskolánk egysége az, ami 

kiemel bennünket a nagy tömegből és ez visz bennünket előre. 

 

7. Aktualitások:  

• Aktuális dátumok: Domonkos László tájékoztatta a kollégákat, hogy az iskolánk 

honlapján megtekinthető egy táblázatba összefoglalva minden fontos esemény 

időpontja, amely a nyár folyamára illetve a 2017/2018. tanév kezdésére vonatkozik 

illetve megtalálható az I: Értekezletek (csak belső)/16-17 hálózati helyen is.. 

• Gólyatábori felügyelet: A leendő 9. évfolyamos négy osztály a gólyatábor idejére a 

kollégiumban és a tornateremben lesznek elszállásolva.  

• Kinevezések: Módos Gábor 2017. július 01-től 2022. június 30-ig kinevezett 

igazgató. 

• Audi Önkéntes Nap: Köszönet a szervezésért Koszorus Attilának. 

• Épület felújítások: ablakcsere program még az idén megvalósul. 

• Határtalanul pályázat: Tóth László kollégánk viszi tovább a kapcsolatokat. 

 

Ezzel a 2016/2017. tanév, tanévzáró értekezlete lezárult, Domonkos László megköszönte a 

figyelmet és az értekezletet bezárta. 

 

 

Győr, 2017. július 04. 

 

 

K.m.f. 

 

 

   Domonkos László   Antal Edina 

           igazgató          jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Furján Gergely  

hitelesítő 


