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TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET
2008. JÚNIUS 24.

Tájékoztatás a Bocskai István Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégiumban folyó szakmai munkáról
2007/08. tanév:
1. Statisztikai adatok
- tanulói létszámadatok:
Tanév eleji létszám
Gimnázium
226
Szakiskola
90
Összesen
316

Tanév végi létszám
225
86
311

- tanulmányi eredmények:
iskolai átlag: 3,13
érettségi eredmények: 12. A: 3,52, 12. B: 2,38, 12. D (levelező): 2,44
szakmai vizsga: 6 tanulóból 3-nak sikerült
- továbbtanulási eredmények a 12. évfolyam után:
létszám a 12 évfolyamon: 55 fő, ebből
főiskola, egyetem: 20 fő
felsőfokú szakképzés: 1 fő
szakközépiskola: 30 fő
nem tanul tovább: 4 fő
- beiskolázási adatok a 2008/09. tanévre:
gimnázium: 9. A: 23 fő, 9. B: 26 fő
szakiskola: 32 fő
2. További eredmények
A tanév során rendelkeztünk a feladataink ellátásához szükséges számú pedagógussal. Minden tanár rendelkezik a szükséges végzettséggel és szakképesítéssel. Csak néhány kis óraszámú tantárgy esetén kellett óraadó tanárokat alkalmaznunk: belügyi rendészeti ismeretek, ének
és rajz. A kötelező óraszám 22-re való emelésével csökkent a leterhelés, az egyéni túlórák
száma. Sajnos a csoportbontások elvitték a rendelkezésre álló órakeretet, ezért a kötelező foglalkozásokon túl nem tudtunk felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat, szakköröket
szervezni.
Tanáraink továbbtanulását és továbbképzését az anyagi lehetőségek függvényében támogattuk: ketten tanultak egyetemen, ketten szakvizsgáztak, nyolcan összesen tizenhét 30 órás akkreditált továbbképzésen vettek részt.
Tavasszal a Leonardo Program keretében szakiskolai tanulóink egy 7 fős csoportja két szakoktató kíséretével három hetes szakmai gyakorlaton vettek részt a németországi Moersben.
Pályázati tevékenységünk sikeres volt:
- a Leonardo Program keretében a következő két évben két tanulói szakmai gyakorlatra
fog sor kerülni Hollandiában és Németországban,
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- a 2008. évi decentralizált pályázaton benyújtott két pályázatunk támogatást nyert, közel 18 millió Ft értékben korszerűsíthetjük a mezőgazdasági és az informatikai szakképzés tárgyi feltételeit.
Igyekeztünk javítani az intézmény építményi-tárgyi feltételein:
- Befejeztük a nevelői szoba bővítését és a konyha kialakítását, a nevelői szobába és a
második emeleti informatika terembe új székeket vásároltunk.
- Felújítottuk az igazgatóhelyettesi irodát.
- A 2. emeleten négy tanterem ajtaját lecseréltük.
- Három tanteremben korszerűsítettük a világítást.
- A volt tanári ebédlőből kialakítottunk egy új tantermet, a világítását korszerűsítettük.
- A büfé mellett a takarítók számára kialakítottunk egy új öltözőt.
- A gyakorló-termelő üvegház balesetveszélyes tetőzetét lecseréltük polikarbonátra.
- A rendezvényeink kihangosításának javítása érdekében vettünk két nagyteljesítményű
hangfalat.
- A 2. emeleten kialakítottunk egy multimédiás termet (projektor + számítógép, videóDVD-combó).
- A bemutató kertben az új fóliasátorra felkerült a fólia.
A tanév során nem javult a fegyelmi helyzet, igaz az is eredmény, hogy nem romlott tovább.
Egy szakiskolai tanulót fegyelmi eljárást követően másik iskolába helyeztünk át.
A gimnáziumban az egy főre eső igazolt hiányzás 77 (tavaly 81) óra, az igazolatlan pedig 7
(tavaly 5) óra volt. A szakiskolában még rosszabb a helyzet. A tanév során a szülőket, a települési jegyzőket, a gyermekvédelmi szolgálatokat folyamatosan kerestük meg a tanulók hiányzása ügyében.
2008/09. tanév:
A gimnáziumban szeretnénk tanulóinkat hozzásegíteni az érettségi bizonyítványhoz, illetve a
felsőfokú oktatási intézményekben való továbbtanuláshoz. Ennek érdekében az iskola rendelkezésére álló órakeretet úgy strukturáltuk át, hogy minél több idő jusson – akár egyéni foglalkozás keretében is – felzárkóztató foglalkozásokra, korrepetálásokra, érettségi előkészítőkre,
szakkörökre, tehetséggondozásra.
Továbbra is kiemelten kezeljük az idegen nyelvek (angol, német, orosz, román), illetve az
informatika oktatását. Célunk a tanulók nyelvvizsgára, illetve ECDL vizsgára való felkészítés.
Ennek érdekében az érdeklődő tanulók számára heti 6 órában tanítjuk az 1. idegen nyelvet,
illetve minden évfolyamon tanítjuk az informatikát.
Annak érdekében, hogy a beiskolázási körzetünk általános iskolát végzett tanulói számára
minél szélesebb körű képzési kínálatot tudjunk nyújtani, vizsgáljuk egy szakközépiskolai osztály indításának lehetőségét.
Biharkeresztes, 2008. szeptember 22.
Szabó András
igazgató
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