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1. Helyzetelemzés 

 

1.1. Az iskola története, képzési struktúrájának alakulása 

 

Az iskolát 1949-ben a Veszprém Szeglethy utca 6. alatt működő Állami Nőipariskola 

átalakításával alapították, akkor még 17. számú Ipari Gimnázium Vegyipari Tagozat néven. A 

következő évben szervezték át vegyipari technikummá, és költöztették mai helyére az Iskola 

(akkor még Vorosilov) utca 4. alá. 1958-ban szervezték meg a színesfémipari képzést, majd 

1981-ben a híradástechnikai képzést. Az intézmény 1969-től szakközépiskolaként működött, 

de 1985-től ismét lehetővé vált érettségi után a nappali rendszerű technikusképzés. 1992-től a 

demográfiai hullám miatt gimnáziumi tagozattal bővült, majd a piaci igényeknek megfelelően, 

1993-ban átalakult a szakképzés. Világbanki segítséggel és tantervek alapján megújult a 

vegyészoktatás, míg a színesfémipari képzésből gépész, a híradástechnikaiból informatikus lett. 

A környezetvédelmi szak 1994-ben indult.  

2008-ban új OKJ szerint kellett elkezdeni a szakképzést, ráadásul úgy, hogy több 

osztályt magasabb évfolyamban kellett átállítani az új kimenetekre. A bevezetett moduláris 

képzés nem tette lehetővé az átjárhatóságot – ami a cél volt – ugyanakkor jelentősen megnövelte 

a vizsga időtartamát (pl. a gépgyártás-technológiai technikus esetében 5 napig vizsgázott egy 

tanuló!). Az rendszer nem sokáig futott, 2013-ban újabb OKJ lépett életbe, ez felmenő 

rendszerben bevezette a komplex vizsgával záruló technikusképzést. 

2009-ben indult el a CISCO-képzés. A HTTP-alapítvány lokális akadémiájaként ad az 

iskola négy féléves képzés végén a sikeres tanulóknak CISCO hálózatépítő bizonyítványt, 

amely nemzetközileg is elfogadott. Az informatikus tanulók körében nagyon népszerű a 

tanfolyam, de más szakokról is becsatlakoznak diákok. 2014-ben pedig a Continental 

Automotive Hungary Kft-vel és az SMC Hungary Kft-vel együttműködve került 

megszervezésre az első SMC Akadémia, amely a gépész tanulók számára oktat pneumatikai 

ismereteket. 

A képzési struktúra következő változtatására 2012-ben került sor, amikor a fenntartó a 

profiltisztítás jegyében úgy döntött, hogy a 2013-2014-es tanévben már nem indíthatók 

gimnáziumi osztályok. Az egyik gimnáziumi osztály helyett engedélyezték, egy gépészeti 
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szakmacsoportos osztály meghirdetését, a másik helyett pedig 2014-től műanyag-feldolgozó 

technikus képzés került bevezetésre. 

Közben több fenntartóváltás is történt. 2013-ban Veszprém várostól a KLIK, majd 

2015-ben a megalakuló Veszprémi Szakképzési centrum vette át az intézményt. Ezzel együtt 

változott az iskola neve is, Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma lett.  

2017-ben leérettségizett az utolsó nyelvi előkészítős gimnáziumi osztály. Ugyanakkor 

igény mutatkozott arra, hogy a szakképzésben is legyen nyelvi előkészítő, mert ez jobb 

pozíciókat jelentett a gimnáziumokkal szemben. Ennek köszönhetően indult el nyelvi 

előkészítő évfolyammal 2017 szeptemberében az első kisgyermekgondozó, -nevelő osztály. Az 

iskola eddigi profiljától különböző képzés indításában két szempont játszott szerepet, egyfelől, 

hogy szakképzési lehetőséget kapjanak a lányok is, akik ennek híján zömében a gimnáziumok 

felé orientálódtak, másfelől, hogy javuljon az iskolában megbillent fiú-lány arány.  

Így alakult ki az iskola jelenlegi portfóliója, amely felmenő rendszerben 2023-ra lesz 

teljes. Egy-egy évfolyamon 6 ágazatban 7 osztály lesz: a vegyipar ágazatban egy 

vegyésztechnikus, és egy műanyag-feldolgozó technikus, a környezetvédelem-vízügy 

ágazatban egy környezetvédelmi technikus, az informatika-távközlés ágazatban egy 

szoftverfejlesztő, -tesztelő, a gépészet ágazatban egy gépgyártás-technológiai technikus és a 

specializált gép- és járműgyártás ágazatban egy mechatronikai technikus osztály. 

A technikusi osztály elnevezés már csak azért is helytálló, mert 2020-ban az újabb 

szakképzési változásoknak köszönhetően osztatlan ötéves technikusi képzés került bevezetésre, 

és ismét – egy nem is annyira – új nevet kapott az intézmény: Veszprémi Szakképzési Centrum 

Ipari Technikum. 

Az iskola indulásától 1994-ig több szakmában zajlott felnőttoktatás, majd a 2015-2016-

os ismét indult három csoport: a szoftverfejlesztő, gépgyártás-technológiai technikus és 

laboratóriumi technikus szakmákban érettségire épülő kétéves esti tagozatos oktatás zajlott. 

2021 áprilisában hasonló konstrukcióban, de már kihasználva az új szakképzés törvény adta 

lehetőségeket is kisgyermekgondozó, -nevelő képzés indult. 
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1.2. Az intézményi működés fenntartói háttere 

 

Az iskola 2015. július 1-től a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézménye, ennek 

fenntartója és működtetője 2018-ig a Nemzetgazdasági Minisztérium volt, majd az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium lett.   

Megítélésem szerint a szakképző intézmények működtetése jóval hatékonyabb, mint a 

tankerületi fenntartásban lévőké. Szintén előnyt jelent, hogy az alkalmazottak nem a pedagógus 

bértábla szerint kapnak bért, hanem béralku van. A 2020-ban bekövetkezett bérrendezés 

vonzóbbá tette a szakképző iskolákban való elhelyezkedést a tankerületi iskoláknál. A 

munkáltatói jogokat ugyan a főigazgató és a kancellár gyakorolja, de a munkatársak felvételénél 

az igazgató véleménye számít. A Centrum vezetése nagy hangsúlyt fektet az iskolai 

infrastruktúra fejlesztésére, illetve a felmerülő problémák megoldására. Együttműködésünk 

elősegíti az iskolai célok megvalósítását.  Folyamatosan javul a kommunikáció a Centrumban 

dolgozó kollégákkal, ami szintén támogatja a hatékonyabb munkavégzést.   

 

1.3. A tárgyi feltételek 

 

Iskolánk főépülete 115 éves, de a későbbi hozzátoldások legfiatalabbika is betöltötte 40. 

életévét. Mivel nagyobb volumenű felújítás utoljára a 90-es évek elején volt, az utóbbi évek 

legkomolyabb eredménye, hogy megvalósult a főépület nyílászáróinak cseréje. Ebben 

oroszlánrésze volt Pap Máténak, az VSZC kancellárjának, aki előteremtette a már három éve 

bankban heverő pályázati pénzhez szükséges önrészt. Így 2020 folyamán az épület modern, jól 

záródó, de a külső, homlokzati képet megtartó ablakokat kapott.  

2021-ben a Fényes, okos iskolák projekt keretében sor került az épület teljes világítási 

rendszerének led égőkre cserélésére. Ettől az áramszámla csökkenése várható.  

A fűtést 2018-ban lejáró szerződése meghosszabbításával továbbra is a COTHEC KFT 

működteti. Sajnos az ablakcsere ellenére sem sikerült megoldani, hogy hatékonyan fűtsék az 

egész épületet.  

A 2019-es évtől kezdve újabb beruházások történtek az épület jobb használhatóságának 

érdekében. Felújításra került az utolsó még rossz állapotban lévő vizesblokk, 17 tanterem kapott 

részben új padlót, festést, lambériát, elkészült a széles folyósó lambériázása. Kialakításra került 

egy kisgyermekgondozó szaktanterem és egy hardverterem.  



7 

 

Az igényes környezet kialakítását szolgálja a 2009-től megrendezett osztálydekorációs 

verseny. A tapasztalatunk az, hogy évről-évre egyre igényesebb, ötletesebb dekorációk 

születnek, ezzel is barátságosabbá téve a tanulók környezetét. 2019-ben elindult a Tedd Szebbé 

az iskolát projekt, amely azonban a koronavírus járvány miatt félbeszakadt. Az egyik elkészült 

eleme a belső kiskert, amelynek kialakítása új közösségi teret teremtett.  

2020 nyarától a karbantartás a Centrum feladata lett, a takarítás pedig egy cégnek lett 

kiszervezve. A kezdeti döccenők után javult ezeknek a feladatoknak az ellátása, de igazán csak 

akkor fogjuk látni, hogy valóban hatékony volt-e az átszervezés, ha a jelenléti oktatás 

folyamatos kihívás elé állítja a rendszert.  

Az elmúlt vezetői ciklusban ugyan sikerült egy tantermet visszaszerezni a Szilágyi 

iskolától, de hatévnyi huzavona után sincs még véglegesen rendezve a kérdés az egymás által 

használt helyiségek tekintetében.   

A mindennapos testnevelés órák megtartása továbbra is folyamatos gondot okoz. A 

jelenlegi infrastruktúrával, valamint a stadionban, a belvárosi tornacsarnokban, az uszodában 

kapott lehetőségekkel éppen csak megoldható az órák elhelyezése, de még így is vannak 

délutáni testnevelés órák, amelyek miatt ellehetetlenül mind a versenysport, mind az összes 

többi iskolai tevékenység. A külső tornapálya állapota is egyre rosszabb, mindenképpen fel 

kellene újítani.  

Tantermeink száma 56, ebből 28-at tanteremként használunk, 4-et tanulócsoportos 

kisteremként, ahol a nyelvi, illetve az emeltszintű órák csoportbontását tudjuk megoldani. A 

többi termünk szaktanterem, amely elsősorban a szakmai képzést szolgálja, de ide számítanak 

a számítógéptermek is, amelyeknek száma 7.  

A taneszköz-jegyzékben szereplő, kötelező taneszközök nagy részével rendelkezünk. 

Több mint 300 számítógépből álló számítógépparkunk mind hardver, mind szoftver 

tekintetében egyre elavultabb, az utóbbi években csak egy-egy teremnyit tudtunk ad hoc 

kicserélni.  Az internet, miután az épület teljes wifilefedettséget kapott 2020 végén az iskola 

egészében elérhető. Ugyanakkor az e-napló bevezetése miatt az oktatóknak szüksége lenne 

olyan okoseszközökre, amelyekkel elérhetik ezt a platformot. Szinte minden tanteremben van 

projektor és laptop, azonban ezek elavulóban vannak, cseréjük, vagy kiváltásuk szükséges.  

A vegyész és környezetvédő tanulóink számára kialakított laboratóriumokról 

elmondható, hogy országosan is az egyik legmodernebb, és legjobban felszerelt gyakorlóhellyel 

rendelkezünk, bár néhány műszer cseréje itt is szükséges lenne. Ezen a téren az elmúlt években 

az elavult vegyifülkék felújítása történt meg. Ugyanakkor a képzési követelmények 
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kimenetének változása miatt a vegyész technikusok számára szükséges lenne olyan gyakorló 

hely kialakítása, ahol a félüzemi gyakorlataikat el tudják végezni.  

A gépész tagozat gépműhelyébe legutoljára egy síkköszörűt szereztünk be, megtörtént 

több CNC-gép vezérlés cseréje, de ezen a téren is van még bőven mit felújítani. Szükséges 

lenne néhány új beszerzés, hogy ezen a szakon is javuljanak a tárgyi feltételek a magas 

színvonalú oktatáshoz.   

A kollégák számára a tanári szoba mellett szakszertárak állnak rendelkezésre, ahol mind 

a szemléltető eszközök, mind a személyes dolgaik elhelyezhetőek. Számítógépek is 

rendelkezésükre állnak, nyomtatni is több helyen lehet, valamint munkájukat segíti 2 

fénymásoló. Intézményünk büszkesége a könyvtár, amely nemcsak a terem nagyságával és 

szépségével, hanem 32 500 egységből álló állományával is a megye egyik legnagyobb iskolai 

könyvtára.  

 

1.4. Az iskola gazdálkodása 

 

Az intézmény költségvetését a Centrum kezeli, a szakmai anyagok beszerzése van az 

iskola hatáskörében, ennek költségvetési soraival szabadon gazdálkodhatunk. Az igazgató 

200.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, ezzel megoldódott a mindennapi beszerzések gondja. 

Az egyéb tételekkel (rezsi díjak, karbantartás, személyi kifizetések, stb.) a Centrum gazdasági 

munkatársai foglalkoznak, ami nagy könnyebbség számunkra.  

Bevételeink az intézmény jellegéből adódóan nem nagyon vannak. A menzadíjakat a 

város tulajdonában lévő Intézményi Szolgáltató Szervezet szedi. Teremkiadásra egyre kevésbé 

van lehetőségünk (a tornaterem a mindennapos testnevelés bevezetésével szinte egészen estig 

kihasznált). A felnőttoktatás erősítése hozhat bevételt, illetve többletforrást pályázati úton lehet 

még bevonni az intézménybe.  

 

1.5. Pályázati tevékenység 

 

Az elmúlt esztendők legsikeresebb pályázati tevékenysége az Arconic, mai nevén 

Howmet-alapítványhoz kötődik. Az Arconic amerikai cég, melynek nemesvámosi üzeme 

repülőgép- és autóalkatrészeket gyárt, így végzett tanulóink számára potenciális munkahely.  
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Az alapítványhoz először 2018-ban adtunk be sikeres pályázatot, majd 2019-ben és 

2020-ban ismét elnyertük a kiírt támogatást. Ennek keretében több projektet hajtottunk végre, 

illetve a céggel közös rendezvények voltak, ugyanakkor beszerzésekre is lehetőség adódott, 

amint az alábbi táblában látszik:  

Év Összeg Felhasználás 

2018 30.000 USD spektrofotométer a vegyészek számára, CNC gép vezérlés 

cseréje és 3D nyomtató beszerzése a gépészek számára 

2019 30.000 USD PLC oktatókészlet beszerzése a mechatronikusoknak 

2020 30.000 USD A PLC oktatókészlet fejlesztése újabb eszközökkel és 

szoftverekkel a mechatronikusoknak 

 

Saját pályázatot adtunk be 2017-ben egy Erasmus projektre, melynek keretében 17 

tanuló (gépészek és vegyészek vegyesen) 3 hetet töltöttek Milánóban szakmai gyakorlaton. A 

mobilitás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

Csatlakoztunk a Szakképzési Centrum égisze alatt futó különböző pályázatokhoz is. A 

GINOP 6.2.3 keretében BTMN-es tanulóknak szerveztünk fejlesztő foglalkozást, illetve tankört 

a lemorzsolódással veszélyeztetteknek. Az előbbi jól működött, az utóbbi nem tekinthető 

sikeresnek, a részvételre felkért tanulók nagyon alacsony aktivitást mutattak. A pályázat két 

évig finanszírozta az Iparkodjunk programot és az elsősavatót is, valamint informatikai 

eszközök, és a könyvtár számára új székek kerültek beszerzésre belőle. A GINOP 6.1.3 

keretében több nyelvi csoport indult iskolánkban. 2020-ban több mint 200 tanuló jelentkezett a 

nyári külföldi nyelvtanulási pályázatra, de sajnos ezt a koronavírus eltörölte. Jelenleg újabb 

Erasmus pályázat beadása van folyamatban. 

1.6. A személyi feltételek 

 

Az iskola oktatóinak létszáma a 2020/2021-es évben 95 fő, ebből 72 teljes munkaidős 

(ketten GYES-en vannak), 7 részmunkaidős, és 16 óraadó. Az iskolavezetés öttagú (egy 

igazgató, és négy igazgatóhelyettes).  

2020-ban még 30 főnyi technikai személyzet segítette az oktató-nevelő munkát, 

azonban 2020. július 1-től ezen a téren átszervezés történt, amelynek értelmében mindannyian 

a Centrum kancellárjának lettek alárendelve. Az átszervezés fájdalmas volt, olyan kollégák 

hagyták el az iskolát, akik évtizedek óta végezték megbízhatóan munkájukat, ők teremtették 
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meg a tanítás tárgyi feltételeit (tisztaság, karbantartás, előkészítés, adminisztráció).  Jelenleg 

közvetlen beosztottként már csak az igazgatói kabinet tagjai (4 fő), a rendszergazdák (2 fő), és 

a laboránsok (2 fő) vannak az iskolában, illetve a két portás és a gondnok részben közvetlen 

beosztottak. A karbantartást a Centrum dolgozói végzik, a takarítást külső cég.  

Az oktatók összetétele mind kor, mind nem szerint vegyes, mint az a korfán is látható:  

 

 A férfi-nő arány 30-70 %, ami mutatja a pedagóguspálya elnőiesedését. Mindenképpen 

egészségesebb lenne több férfi kolléga, különösen a nehezebben kezelhető fiúosztályok 

esetében. Kormegoszlás szerint az 50 év körüliek vannak legtöbben, majdnem a testület fele. A 

tantestület átlagéletkora 47,09 év   

A szakos óraellátottság nehezen oldható meg, főleg a szakmai tárgyak esetében. Jelenleg 

teljesnek mondható, de ez inkább csak papíron igaz, nem optimális minden óra ellátása. 

Végzettség tekintetében a tantestület megfelel a törvényi előírásoknak. Szinte 

mindenkinek felsőfokú végzettsége van, csak egy kolléga szakoktató. Tanári diplomával a 

szakmai tárgyakat oktatók közül többen nem rendelkeznek (főleg az óraadók körében). A 

tantestület fogékony az újításokra, és tagjai maguk is szívesen vezetnek be új módszereket, 

eszközöket, vesznek részt továbbképzéseken.  
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Külön kiemelném a digitális készségek fejlődését. A 2020 márciusában bevezetett 

online oktatás során lényegében egy hét alatt sikerült minden kollégának létrehozni azokat a 

digitális platformokat, amelyekkel elérhették a tanulókat. Az elmúlt egy év alatt nagy rutinra 

tettek szert ezek használatában, és sokan folyamatosan fejlesztik magukat és módszertani 

kultúrájukat.  

A tavalyi év végén lényegében egy hét alatt kellett lebonyolítani egy teljeskörű 

tanárértékelést, amihez az iskola 2010-es évek elejéről származó rendszerét vettük alapul. 

Ennek eredménye sokakban tüskét hagyott, többen el is mentek. ebből okulva, az idei év során 

a testület által delegált kollégákkal együtt került sor egy új értékelési rendszer kidolgozására, 

amelyet a Centrum is elfogadott. Bízom benne, hogy ha a következő tanévben elkezdődik az 

értékelés, akkor annak eredménye elfogadható lesz mindenki számára.   Az elmúlt években 

végzett tanulói mérések eredménye alapján tanulóink elégedettek a tanáraik munkájával.  

A minősítési és tanfelügyeleti rendszer bevezetése óta több mint 30 fő minősült a 

tantestületből. Többen mesterpedagógusi portfóliót is készítettek. A 2020-as 

jogviszonyváltásból eredően azonban sokan lemondták a minősítést, és ebben az évben csak 3 

kolléga eljárására került sor, azokra is online módon a járvány miatt.    

Az iskolába újonnan érkező kollégák, egy itteni tapasztalt tanár személyében mentort 

kapnak, aki segíti a beilleszkedésüket.  

9 munkaközösségük van. Feladatuk az egyes közismereti vagy szakmai tantárgyak 

oktatásának, feltételrendszerének, tantervének kidolgozása, végrehajtása, koordinálása. 

Iskolánkban működik szakszervezeti csoport (PSZ), az üzemi tanács még nem alakult meg. Az 

ifjúságvédelemmel egy kolléga foglalkozik, és van egy főállású iskolapszichológusunk, 

valamint egy félállású iskolakönyvtárosunk is.  

A tantestületi légkör jó, és ez mindenki számára ideális munkafeltételeket teremt. A 

közös rendezvények (amelyek egy részére meghívjuk a nyugdíjas kollégákat is, és jó látni, hogy 

sokan elfogadják a meghívást), mint a karácsonyi ünnepség, az új tanárok avatása mókás 

vetélkedővel, a névnapi köszöntések, a nőnapi megemlékezés, a tantestületi kirándulás és a 

tanév végi vigasság igyekeznek erősíteni a kohéziót. 

 

1.7. A tanulói összetétel, és az oktatás-nevelés kérdései 

 

Iskolánk mottója: Nevelni és tanítani! Szakmai programunk kiemelten kezeli a 

kreativitás fejlesztését, a tehetséggondozást, a tapasztalati (gyakorlatorientált) tanítást, a 
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társadalmi beilleszkedés segítését, a hátrányok csökkentését, a nemzeti kultúra közvetítését, a 

hagyományőrzést, a természetes és mesterséges környezet védelmét és az egészséges életmódra 

való nevelést. 

A tanulói létszám 2020 szeptemberében 31 osztályban 842 fő volt, ebből szakképzettség 

megszerzésére felkészítős (13. évfolyamos) 91 fő. A fiú-lány arány 604-238, ez a gimnáziumi 

osztályok kifutásával romlott a lányok kárára, de a kisgyermekgondozó képzés felmenő 

rendszerű bevezetése javít rajta. A tanulók szociális nevelésében fontos szerepe van az 

egészséges nemi arányoknak.  

Nagy sikerként könyvelhető el, hogy a 2010-es évek elején jelentkező demográfiai 

hullámvölgy ellenére sikerült a beiskolázásunkat szinten tartani, majd az évtized végén az 

általános iskolák felső tagozatában jelentkező létszámnövekedést kihasználni, és tovább 

növelni a jelentkezők számát. A 2021-es évben 650 tanuló 1094 helyet jelölt be nálunk, ami a 

203 felvehető diákot tekintve több mint ötszörös túljelentkezés. Igaz, ez az egyes szakok között 

egyenlőtlenül oszlik meg, míg az informatikára a felvehető tanulók tízszerese szeretne bejutni, 

addig a műanyagfeldolgozó szakra csak kétszeres a túljelentkezés, és ezzel nem lehet egy egész 

osztályt megtölteni.  

 

Beiskolázásunk alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

  2021* 2020 2019 2018 2017 

Szak 

Jelentke-
zések 
száma 

felvettek 
száma 

Jelentke-
zések 
száma 

felvettek 
száma 

Jelentke-
zések 
száma 

felvettek 
száma 

Jelentke-
zések 
száma 

felvettek 
száma 

Jelentke-
zések 
száma 

felvettek 
száma 

Vegyész 100  29 114 29 98 29 105 34 101 35 

Környezetvédő 203  29 172 28 110 23 111 26 117 26 

Informatika 272  29 252 32 297 29 267 35 291 32 

Gépgyártás 136  29 146 31 142 29 138 31 167 34 

Mechatronika 187  29 190 29 182 29 160 32 188 32 

Műanyagos 63 9 77 13 41 7 59 14 75 29 

Kisgyermek-
gondozó angollal 92  14 98 15 95 15 70 11 86 14 

Kisgyermek-
gondozó 
némettel 59  14 62 17 37 13 51 11 28 14 

összes 
jelentkezés 1112   1111   1002   961   1053   

összes 
jelentkező 650 182  615 194 584 174 542 194   216 

 

*2021. április 28-i adat, ez még növekedni fog 
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Tanulóinknak 30 %-a Veszprémből, több mint 60%-a a környező településekről jár be, 

és csak 8%-uk jött messzebbről, ők kollégisták. Mivel saját kollégiumunk nincs részben a 

Veszprémi Középiskolai Kollégiumban, részben a Davidikumban kapnak elhelyezést. Menzai 

étkezést majdnem kétszáz tanuló vesz igénybe a Hangvillában, számuk akkor növekedett meg, 

amikor a Bakonygaszt Napló-székházbeli menzája bezárt, és átvette az ebédeltetést a Hangvilla. 

Beiskolázási propagandánk jól bejáratott elemeket tartalmaz. Pályaválasztási Kiállítás 

az Arénában, iskolai nyíltnapok többszáz résztvevővel, az egyes szakok által szervezett 

programok (környezetvédelmi vetélkedő, kémiai játszóház, Gép-ész-lelde, Iparis informatikai 

verseny, illetve eseti rendezvények, mint az Állj pályára!), a Szakmák Éjszakája, részvétel az 

általános iskolai pályaválasztási szülői értekezleteken. Jelentős szerepe van az általános 

iskolások által használt közösségi platformok használatának is. Az iparis Facebook oldalnak és 

Instagramnak a szerkesztői a mi diákjaink, de nagyon sok általános iskolás is követi őket.  A 

legjobb hírverést azonban az iskolánk tanulói és szüleik által terjesztett pozitív tapasztalatok 

jelentik.  

Vegyész és műanyag-feldolgozó szakon nemcsak megyei, hanem regionális 

beiskolázási körzetünk van, lévén az Észak-Dunántúl egyetlen vegyipari iskolája. Sajnos az 

utóbbi években megszűntek azok a megyei kiadványok, amelyekből az általános iskolások 

tájékozódhattak a középiskolai felvételi lehetőségekről, ráadásul több megyében – úgymond 

nem akarván konkurenciát teremteni a megyei iskoláknak – nem is tettek bele megyén kívüli 

lehetőséget a kiadványaikba, akkor sem, ha az olyan szakmát kínált, amely nem volt helyben.    

Diákjaink szülői háttere nagyon változatos. Sokan látható jólétben élnek, míg másoknak 

napi gondjaik vannak. Hivatalosan csak két hátrányos helyzetű tanulót tartunk nyilván. A valós 

számuk azonban minden bizonnyal ennél magasabb, de egyfelől a törvényi meghatározásnak 

nem felelnek meg, másfelől nagyon sok esetben sem a tanuló, sem a szülők nem beszélnek a 

tanároknak a helyzetükről, így gyakran az osztályfőnök éles szeme és utánjárása szükséges 

ahhoz, hogy kiszűrjük ezeket a gyerekeket, és segíthessünk nekik. Bocskay Csabáné 

ifjúságvédelmi felelősként, nagyon sokat tesz ennek érdekében. Tanulóink támogatását, segíti 

az iskola alapítványa, illetve szoros kapcsolatot építettünk ki a Veszprém Városi Hátrányos 

Helyzetű Fiatalokért Egyesülettel, amely rendszeresen támogatja az általunk javasolt tanulókat.  

A tanulók képességei és kompetenciái az országos átlagnál jobbak ezt igazolják a 

kompetenciamérések eredményei is: 
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Matematika átlageredmények 

év iskola országos szakgimnázium országos 

2015 1802 1645 1633 

2016 1773 1641 1625 

2017 1788 1647 1620 

2018 1746 1647 1620 

2019 1798 1670 1644 

2020 elmaradt 

    

    

Szövegértés átlageredmények 

év iskola országos szakgimnázium országos 

2015 1697 1597 1581 

2016 1693 1610 1589 

2017 1695 1613 1584 

2018 1737 1636 1607 

2019 1753 1661 1632 

2020 elmaradt 

  

A táblázat alapján látható, iskolánk jelentősen az országos szakgimnáziumi átlag fölött 

van. 2019-ben matematikából csak öt, szövegértésből pedig négy szignifikánsan jobban 

teljesítő szakgimnázium volt nálunk az országban. De ennél sokkal fontosabb, hogy minden 

évben a tanulók jobb átlagot hoznak, mint ami az előző eredményeik, illetve a családi háttér 

alapján elvárható tőlük. Ez a mutató, ami a hozzáadott pedagógiai értéket mutatja az, amire 

igazán büszkék lehetünk. Az iskolában folyó magas színvonalú oktató munkához hozzájárul az 

is, hogy 9-10. évfolyamon mind magyar nyelv és irodalomból, mind matematikából 

csoportbontás van. 

Tanulóink jelentős része jól motivált, az utóbbi években csökkenőben van a bukások 

száma, és kevesebb a magatartási probléma is. Az alábbi táblázat is azt mutatja, hogy 2015-höz 

képest csökkent az osztályfőnöki fegyelmező intézkedések száma, és hasonló tendenciát mutat 

az igazgatóiké is (a nagy ugrás 2016-ban annak köszönhető, hogy megszűnt a tantestületi intés, 

és a félévkor sok tárgyból bukott tanulók ehelyett igazgatóit kaptak): 
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év 
osztályfőnöki 

figyelmeztetések, 
intők száma 

igazgatói 
figyelmeztetések, 

intők száma 

fegyelmi eljárások 
száma 

2015-2016 202 40 1 

2016-2017 182 114 10 

2017-2018 157 101 8 

2018-2019 171 100 8 

2019-2020 83 70 11 

 

A tapasztalat az, hogy az alacsonyabb fokú fegyelmező intézkedések nem nagyon 

fogják meg a tanulókat, ezért több esetben csak a fegyelmi eljárás az, aminek igazán hatása van, 

és viselkedésváltozást idéz elő. 

A magatartászavaros tanulók közül kerül ki a bukott tanulók zöme is, a bukásokat a 

következő diagram mutatja be:  

 

 

A bukások száma éves szinten 60 fő körül mozog, a 2019-2020-as év a digitális oktatás 

miatt nem tekinthető mérvadónak, mert több addig bukdácsoló tanuló az online dolgozatoknál 

„megtáltosodott”. Sok az egy-két tárgyas bukott, akik nagyrészt sikerrel veszik a javítóvizsgát. 

Minden évben nagyjából tíz olyan tanuló van, aki négy vagy annál több tárgyból bukik, sokan 

közülük itt is hagyják az iskolát.  

Ugyanakkor sok gyerek, aki gyengébb előképzettséggel érkezett hozzánk, igyekszik 

jobb eredményt elérni. A régebben alkalmazott kompetencialapú oktatás egyes módszertani 

elemei beépültek az iskola pedagógiai kultúrájába. Az órák nagy részén IKT-eszközöket 

használunk, ezek a gyerekek körében népszerűek, és könnyebben befogadhatóvá teszik az 

anyagot.  
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2012-től a BTM-es tanulók számára fejlesztőfoglalkozást szerveztünk, ezzel segítve 

felzárkózásukat.  

A tanulók egy jelentős csoportját alkotják a tehetséges és jól motivált diákok. 

Szerencsére belőlük is sok van, az elmúlt években folyamatosan nőtt a 4,00-t elérő tanulók 

száma, és egyre több kitűnőnk, jelesünk van.  

A következő diagram a jó tanulók számát mutatja az elmúlt öt évben: 

 

 

Nekik köszönhetően az iskola tanulmányi átlaga is folyamatosan növekszik, bár 

véleményem szerint az online oktatás itt is felfelé tolta az eredményeket: 

 

 

A négyéves tanulás mércéje az érettségi. Több tantárgyból lehetőséget biztosítunk 11-

12. évfolyamon az emeltszintű érettségire való felkészítésre, bár tanulóink túlnyomó része a 
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középszintű megmérettetést választja. A diákok döntően sikerrel veszik ezt az akadályt. Ennek 

oka kettős: egyfelől felmérik, hogy továbbtanulásukhoz, egyáltalán bármilyen 

munkalehetőséghez alap az érettségi, és 12. évben több-kevesebb intenzitással, de készülnek 

rá, másfelől a nem túl magas követelményeket csak az abszolút tájékozatlanok nem tudják 

teljesíteni. Érettségi eredményeink az elmúlt négy évben így alakultak:  

év érettségizők száma kitűnő bukott érettségi átlag 

2015/2016 175 9 0 3,95 

2016/2017 148 3 0 3,94 

2017/2018 135 2 1 3,63 

2018/2019 147 0 0 3,69 

2019/2020 131 2 1 3,78 

 

A szakgimnazisták számára a technikusképesítő vizsga jelenti tanulmányaik végét.  

Ennek eredményeit mutatja az alábbi táblázat: 

 

év szakma vizsgán 

megjelent 

sikeres 

vizsgát 

tett 

sikertelen 

vizsgát 

tett 

vizsgaátlag 

2015/2016 általános vegyipari laboratóriumi technikus 22 21 1 3,80 

környezetvédelmi méréstechnikus 15 14 1 4,29 

internetes alkalmazásfejlesztő 19 17 2 3,74 

gépgyártástechnológiai technikus 23 23 0 4,00 

2016/2017 általános vegyipari laboratóriumi technikus 15 14 1 4,14 

környezetvédelmi méréstechnikus 19 16 3 4,38 

internetes alkalmazásfejlesztő 19 18 1 4,72 

gépgyártástechnológiai technikus 27 27 0 4,26 

2017/2018 laboratóriumi technikus 21 21 0 4,57 

környezetvédelmi technikus 16 12 4 3,53 

szoftverfejlesztő 17 17 0 4,00 

gépgyártástechnológiai technikus 22 22 0 4,13 

mechatronikai technikus 21 15 6 3,10 

2018/2019 laboratóriumi technikus 15 15 0 4,60 

környezetvédelmi technikus 12 10 2 3,92 

szoftverfejlesztő 15 15 0 3,93 

gépgyártástechnológiai technikus 24 22 2 3,41 

mechatronikai technikus 22 20 2 3,90 

műanyagfeldolgozó technikus 13 13 0 4,23 

2018/2019 laboratóriumi technikus 12 7 5 2,83 

környezetvédelmi technikus 20 20 0 4,20 

szoftverfejlesztő 17 17 0 4,41 
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gépgyártástechnológiai technikus 23 23 0 4,22 

mechatronikai technikus 22 22 0 4,23 

műanyagfeldolgozó technikus 18 17 1 3,78 

 

Már hosszú évek óta vagyunk szakmai versenyeken az országos élmezőnyben. 

Kiemelkedő képességű tanulóink, és a felkészítésben elkötelezett munkát végző kollégáinknak 

köszönhetően az elmúlt öt évben is számos sikerrel gyarapodott iskolánk hírneve: 

év verseny országos helyezés 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2015/2016 gépész SZÉTV x x x   x x 

vegyész SZÉTV   x   x     

Neumann Nemzetközi 

Tehetségkutató Programtermék 

Verseny 

    x x     

AUDI Kreaktivity     x       

Charles Babbage Inventor 

verseny 
  x         

Charles Babbage AUTOCAD 

verseny 
      x     

2016/2017 gépész ÁSZÉV x   x x x   

Országos CNC programozó és 

gépkezelő verseny 
    x     x 

Neumann Nemzetközi 

Tehetségkutató Programtermék 

Verseny 

    x x     

Grand Prix Chimique nemzeti 

forduló 
x           

Charles Babbage Inventor 

verseny 
x           

Bakonyi Bitfaragó bajnokság     x       

ME anyagtudományi verseny     x x x   

KÖKÉL német fordítói verseny         x   

Irinyi kémia verseny   x         

Zrínyi Ilona matematika verseny     x       

2017/2018 Gépgyártástechnológiai OSZTV       x     

vegyipari ÁSZÉV x x x x x x 

Neumann Nemzetközi 

Tehetségkutató Programtermék 

Verseny - tervezés 

      x x x 

Neumann Nemzetközi 

Tehetségkutató Programtermék 

Verseny -építés 

      x     
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Grand Prix Chimique 

nemzetközi döntő 
  x         

ME anyagtudományi verseny   x   x     

Charles Babbage Inventor 

verseny 
  x       x 

Környezetvédelmi Tudományos 

Diákköri Konferencia 
        x   

Országos CNC Programozó és 

Gépkezelői Verseny 
      x x   

Zrínyi Ilona matematika verseny x x x   x   

Irinyi kémia verseny       x     

2018/2019 vegyipari ÁSZÉV x x x x x x 

vegyész ÁSZÉV     x       

Grand Prix Chimique nemzeti 

forduló 
    x       

Neumann Nemzetközi 

Tehetségkutató Programtermék 

Verseny - automata vezérlés  

          x 

Charles Babbage Inventor 

verseny 
    x       

Matematika OKTV, I. kategória     x       

Zrínyi Ilona matematika verseny x   x       

Irinyi kémia verseny         x   

KÖKÉL Kémiai 

Levelezőverseny  
  x         

2019/2020 vegyipari ÁSZÉV   x         

mechatronikai ÁSZÉV  x x   x     

informatikai ÁSZÉV           x 

KÖKÉL Kémiai 

Levelezőverseny  
  x         

KÖKÉL angol fordítói verseny   x         

Matematika OKTV, I. kategória       x     

Zrínyi Ilona matematika verseny         x   

ME anyagtudományi verseny   x   x     

ME anyagtudományi verseny 

(másik csapat) 
      x     

Implom József Helyesírási 

Verseny - országos döntő 
  x         

Országos Innovációs Verseny     x       

II. SZOLMUSZ LEGO DAY 

ROBOTPROGRAMOZÓ 

VERSENY 

  x         

AZ OSZTV döntőket a koronavírus járvány miatt nem rendezték meg, így az oda 

bejutott tanulók nem értek el helyezést 

összesen 9 18 18 18 12 8 
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Mindegyik szakon nagyon magas színvonalú munkát végeznek a kollégák. Emellett a 

közismereti tárgyak versenyein is jól szerepelnek diákjaink. Többen jutottak be OKTV megyei 

fordulóba, sőt kémiából, matematikából már országos döntősünk is volt. Az Irinyi kémia 

versenyen folyamatosan van döntősünk. Néhány verseny (mint például a Miskolci Egyetem 

Anyagtudományi Versenye) szinte iparis házi versenynek számít.   

Sajnos a mindennapos testnevelés bevezetése, valamint az ezzel járó infrastruktúrahiány 

miatt a versenysport egyre inkább háttérbe szorult az utóbbi időkben. A délutáni testnevelés 

órák lekötik mind a testnevelő tanárok szabad idejét, mind a teremkapacitást, így kiemelkedő 

eredmények egyre inkább egyéni sportolók által születnek, illetve az iskola Kobán László által 

edzett amatőr labdarúgó csapata ért el szép sikereket:  

év verseny országos helyezés 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2015/2016 Fiú futsal diákolimpia VI.korcsoport         x   

Amatőr labdarúgás, diákolimpia         x   

Országúti kerékpár diákolimpia x           

Mountain Bike diákolimpia           x 

Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Küzdelem (fiú) 
    x       

Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Formagyakorlat (fiú) 
    x       

Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Formagyakorlat (fiú) 
    x       

Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Küzdelem (lány) 
    x       

Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Formagyakorlat (lány) 
    x       

800 m-es fiú síkfutás diákolimpia V. 

korcsoport  
      x     

 4x400 m-es fiú váltó diákolimpia, VI. 

korcsoport 
  x         

2016/2017 Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Küzdelem (fiú) 
x           

Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Formagyakorlat (fiú) 
  x         

Országúti kerékpár diákolimpia x           

Teke diákolimpia           x 

Petanque diákolimpia x           

Fiú futsal diákolimpia VI.korcsoport 

 
      x     
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2017/2018 Mezei futó diákolimpia           x 

Labdarúgás diákolimpia VI. korcsoport   x         

Petanque diákolimpia       x     

Diákolimpia úszás (lány), 100 m gyors         x   

Atlétika diákolimpia, 1500 m futás        x     

Atlétika diákolimpia, 4x400 m váltó         x   

Atlétika diákolimpia, 800 m futás        x     

Atlétika diákolimpia, 800 m futás      x       

Rövidtávú tájékozódási futás 

diákolimpia 
  x         

I. EGIS Streetball kupa x   x       

2018/2019 Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Küzdelem (fiú) 
    x       

Taekwon-do diákolimpia VI. kcs. 

Formagyakorlat (fiú) 
x           

Sakk diákolimpia       x     

Petanque diákolimpia   x         

2019/2020 Az országos döntők elmaradtak a koronavírus járvány miatt, így helyezéseket sem értek el 

az oda bejutó sportolóink 

összesen 6 5 8 6 4 3 

 

 

Ugyanakkor egyre több tanuló küzd olyan problémákkal, amelyek miatt 

gyógytestnevelés órákra kell járnia, már két csoport is kevés nekik. A gyógytestnevelés órák 

gördülékenységét segíti elő, hogy saját testnevelőink tartják őket.   

Legfontosabb kulturális csoportunk a Radnóti Irodalmi Színpad, amelyet 2010 óta vezet 

Hatás Andrea, évről-évre magas színvonalú, és a diákok számára befogadható produkciókkal 

állnak elő.  

Ezen kívül sok tehetséges tanítványunk jár különböző művészeti csoportokba, vagy 

képzésekre. Modern táncosok, néptáncosok, énekesek, hangszeres zenészek, rockzenészek, 

vannak köztük, és az iskolai rendezvényeken fel is lépnek. Szép iskolai hagyomány a 

karácsonyi koncert. 

Tehetséges tanulóink a kultúra területén is megmutathatják magukat az Alma Mater 

bemutatón, vagy a Helikonon. 

Ez utóbbi eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: 
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év Helikon 

arany ezüst bronz különdíj 

2010   1 2 1 

2012 1 2 3   

2014     2   

2016 3 1   1 

2018 1 1   1 

2020 elmaradt 

 

Ballagáskor, tanévzárón a kiemelkedően teljesítő tanulóink jutalomban részesülnek, 

aminek az anyagi hátterét az Alapítvány az Ipari Szakközépiskola tehetséges tanulóiért teremti 

meg. Kuratóriumában volt tanárunk, volt diákunk és másik közoktatási intézmény vezetője is 

részt vesz.  

Külön figyelemmel kísérjük a nyelvvizsgák alakulását, 2021 márciusában összesen 53 

fő rendelkezett bizonyítvánnyal: 

Angolból B2 szintű középfokú nyelvvizsgája van: 45 fő 

Angolból C1 szintű felsőfokú nyelvvizsgája van: 5 fő 

Németből B2 szintű középfokú nyelvvizsgája van: 3 fő 

A tanulók továbbtanulási aránya elég magas, bár statisztikailag nem ad reális képet 

amiatt, hogy az egyetemek és a főiskolák egyre kevésbé adnak lehetőséget az előfelvételire, és 

ezért a szakgimnazisták közül azok, akik 13. évfolyamon itt akarnak maradni technikusi 

oklevelet szerezni, nem jelentkeznek továbbtanulni az érettségi évében. A végzett 

technikusokat aztán, ha szakirányú felsőoktatásba jelentkeznek, fel is veszik, bár sokan inkább 

a munkába állást választják, mert igen kedvező állásajánlatok várják őket.  

Fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelést. Iskolánkban madáretetőket raktunk ki, 

foglalkozunk szelektív hulladékgyűjtéssel, ennek sikeres projektje a 2019-ben elindított 

Sulizsák program, melynek bevételét az igényes iskolai környezet kialakítására fordítjuk. A 

környezetvédelem nem csak a környezetvédő szakon jelenik meg, hanem más tárgyakba 

integrálva a többi osztályban is. Rendszeresen részt veszünk környezetvédelmi akciókban, 

például a VVHHFE környezetvédelmi napján.  

Az iskola igyekszik sok lehetőséget biztosítani a szabadidő értelmes eltöltésére. Sajnos 

délután nehéz becsalogatni a diákokat. Népszerű a klubhelyiségben felállított csocsóasztal, a 

könyvtárban társasjátékok várják a tanulókat a lyukas órákban vagy akár délután is. Örömteli,  

nagy népszerűségnek örvend a sítábor – Ausztriában –, vízitábor – ebből 2019 óta már kettőt 

kell szervezni nyaranta a nagy érdeklődés miatt, az egyik a Felső-Tiszán, a másik a Mosoni-

Dunán van -, a bécsi karácsonyi vásárba szervezett kirándulás.  
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A szalagavató bál továbbra is az egyik legsikeresebb rendezvényünk, ezt a Pannon 

Egyetem aulájában rendeztük az utóbbi években, sajnos 2020-ban a járvány miatt elmaradt. A 

tapasztalat a szalagavatóval kapcsolatosan az, hogy a műsorra, nyitótáncra nagy az igény, de a 

bálra magára már nincs, így a rendezvény véget ér a „nyitótánccal”. 

A Diákönkormányzat mióta Földesi Csaba lett a DÖK-segítő pedagógus aktív korszakát 

éli, ami mindenképpen örömteli.  Három olyan nagy rendezvény van, amelynek szervezésében 

a DÖK oroszlánrészt vállal.  A legnagyobb a sulinap, ez vagy az iskolában zajlik különböző 

kreatív feladatokkal, vagy kihelyezésre kerül a Sobri Kalandparkba, de voltunk már a pákozdi 

katonai emlékparkban is. A második a nonstop foci, amennyiben a szomszédos iskola 

igazgatója nem gördít akadályokat a megrendezése elé. Ennek 2012-től több kísérőrendezvénye 

is van, amelyek közül az E-sport bajnokság már önállóvá nőtte ki magát (2020-ban és 2021-

ben az online oktatás miatt a sulinap helyett már ez volt a fő attrakció, több mint 50 

versenyzővel, és még több nézővel). A harmadik az elsősavató, melynek programjait szintén a 

DÖK szervezi. Ennek az is fontos hozadéka, hogy a belépő kilencedikesek mindjárt kedvet 

kapnak a diákönkormányzati munkához, illetve a DÖK által hirdetett programokon való 

részvételhez.  

Legnagyobb erényünknek azt gondolom, hogy a tanulók szeretnek idejárni, bár mint a 

statisztika mutatja, ez nem gátolja meg őket a hiányzásokban:  
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Itt sem releváns a 2019-2020-as tanév, hisz a három hónapos digitális oktatás alatt nem 

volt hiányzás. 

Mindenképpen meg kell említeni a járványhelyzetben való helytállást is. Amikor 2020 

márciusában a kormány elrendelte az online oktatás bevezetését, a diákjaink pár nap alatt 

létrehozták a virtuális iskolát a discordon. A jó gyakorlat bekerült az országos médiába is, és 

más iskolák is érdeklődtek utána. A discord azóta is részben a munka tere (online órák, testületi 

értekezletek, fogadóórák, szülői értekezletek), részben a közösségépítésé (A DÖK hirdet itt 

programokat, pl. E-sport, ide kerültek az iskolai megemlékezések, a költészet napja stb.). Két 

nagysikerű online rendezvényük is volt. A tavalyi ballagást több mint 4000-en nézték meg a 

youtube-on, és idén az Alma Mater is rendhagyóan készült el, ez is megtekinthető a discordon, 

vagy a honlapunkon.  

A tanárok mellett a diákok is hamar alkalmazkodtak a digitális oktatás szülte 

kényszerhelyzethez, és azt mondhatjuk, hogy 90-95 %-uk rendesen végzi a feladatait az online 

térben is. Ebből a helyzetből is kihoztuk közösen azt, amitől az Ipari eredményes, jó hírnevű 

iskola.  

 

1.8. Az iskola partnerkapcsolatai 

 

Vallom, hogy iskolánk legfőbb partnerei a gyerekek és a szülők. 

A szülőkkel a legfontosabb kapcsolattartó fórum a szülői értekezlet, melyeknek 

látogatottsága olyan ötven százalékos, vagy valamivel magasabb. Az igazgató a Szülői 

Választmányon keresztül éri el a szülőket, és ez a szerv a szülői véleménynyilvánítás fóruma 

is. Évente kétszer-háromszor van választmányi ülés,  illetve a levelezőrendszeren keresztül is 

eljuttathatók a fontosabb információk. Az E-Kréta bevezetése pedig lehetővé tette, hogy akár 

az összes szülő közvetlenül elérhető legyen. A kollégák tartanak külön fogadóórákat is. 

Amennyiben szükséges, levélben vagy telefonon is megkeressük a problémás tanulók szüleit. 

A szülőknek is van egy olyan csoportja, amelyik rendszeresen érdeklődik gyermeke iránt, és az 

iskolát segíti, akár anyagilag (különösen fontos megemlíteni a tehetséges tanulókat támogató 

iskolai alapítványba befolyt adó 1 %-okat), akár kapcsolatai révén.  

Fontos partnereink az általános iskolák, hisz az ő tanulóikat iskolázzuk be a 9. 

évfolyamba. Kapcsolatunk velük ezért különösen az első félévben szoros. Sok diákjuk érkezik 

hozzánk nyílt napra, és mi is több helyen tartunk beiskolázási tájékoztatót.  Az általános 
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iskolások számára rendezett kémiai játszóházon, informatikai levelezőversenyen sokan részt 

vesznek, és kedvet is kapnak ahhoz, hogy ide jelentkezzenek. Az Öveges programba 

bekapcsolódott tíz vidéki iskola esetében a természettudományos órákra érkező gyerekek még 

testközelibb tapasztalatokat szerezhetnek az iskoláról, és ez látszik a beiskolázásunkon is.  

A Pannon Egyetem egyes karaival is jó kapcsolatunk van. Sok diákunk ott tanul tovább, 

kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. Mivel a nálunk oktatott szakok az 

egyetemen is megtalálhatóak, szakmai együttműködés is létezik közöttünk. Az idei évben az 

egyetemről kértünk a szakmai vizsgákhoz bizottsági tagokat. A Műszaki Informatika Karral 

megkezdtük a tárgyalásokat egy okleveles technikus képzés bevezetéséről, míg a 

Társadalomtudományi Karral közös kutatási projektet szeretnénk indítani.  

A Centrumnak köszönhetően a veszprémi szakképző iskolákkal is közelebb kerültünk. 

A hegesztési gyakorlatot például a Táncsics Technikum tanműhelyében tartjuk, ők pedig 

nálunk vesznek részt automatika órákon. A műhelyük felújítása miatt a Jendrassik iskola tanulói 

nálunk gyakorlatoznak a CNC gépeken.  

A kollégistánk miatt a Veszprémi Középiskolai Kollégium, illetve a Davidikum is olyan 

intézmény, amellyel kapcsolatot tartunk fenn.  

Szakképző iskolaként a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is partnerünk. 

Szakmai vizsgákra rendszeresen küldenek a bizottságba tagokat, akik elismeréssel nyilatkoznak 

munkánkról. A kamara mellett a környező és távolabbi üzemekkel is jó kapcsolatokat ápolunk. 

Ez különösen az új szakmai programok előírásai miatt fontos, hiszen a szakmai gyakorlat egy 

részét a 2022/2023-as tanévtől a tanulóknak üzemben kell tölteniük. Már most is ötödéven a 

mechatronikus, a vegyész és a műanyagfeldolgozó tanulók egy része kint tölti gyakorlatát 

különböző vállalatoknál. Mi a végzett technikusaink munkába állásával tudjuk támogatni a 

cégeket. Nagy öröm számunkra, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk arról, jól megállják a 

helyüket mind szakmailag, mind emberileg. Újabb kapcsolódási pont lehet a cégek igényeinek 

megfelelő felnőttképzések indítása. 

Élő a kapcsolatunk más közintézményekkel is: a Veszprém Megyei Levéltárral, az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, a Bakonyi Természettudományi Múzeummal, a Lélektér 

Alapítvánnyal, és még folytathatnám a sort. Külön megemlítem a Petőfi Színházat, ahol 

tanulóinknak matinébérletük van már évek óta. A 2012 szeptemberétől kötelező közösségi 

munka kapcsán pedig még több szervezettel kerültünk kapcsolatba.  

A közelség és a történelmi gyökerek miatt jó kapcsolatot ápolunk az 

angolkisasszonyokkal (bár a rendnek már megszüntette itteni rendházát) és amíg Stadler László 

Dezső volt a plébános a Regina Mundi plébániával is.  
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2009-ben vettük fel a kapcsolatot a lengyelországi Boleslawiecben lévő II. Líceum 

Ogolnoksztalcace imeni Janusza Korczaka-val (Janusz Korczak Líceummal). Azóta négyszer 

volt oda-vissza diákcsere közöttünk, és ez mindkét iskola diákjai számára nagy élményt 

jelentett. Sajnos a legutóbb tervezett cserét a koronavírus meghiúsította.  

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a helyi médiát, amellyel kapcsolatunk 

kiváló, az elmúlt években sok az iskola életéről beszámoló hír, riport jelent meg akár a 

nyomtatott, akár az elektronikus médiában.  

 

1.9 Az iskola arculatteremtése 

 

A gyakori médiamegjelenés is része az arculatteremtésnek. Az eddigi igazgatói 

pályázataimban is fontosnak tartottam, hogy iskolánk, amely eddig is jó hírnévnek örvendett, 

még erőteljesebb arculattal, és még szélesebb körben jelenjen meg a nyilvánosság előtt.  

Ezt a célt szolgálja a folyamatosan megújuló beiskolázási tájékoztató szórólapunk, 

illetve a különböző iskolabemutató filmjeink, amelyek intézményünket, szakjainkat mutatják 

be.   

Folyamatosan fejlesztjük és frissítjük iskolánk honlapját. Úgy gondolom, büszkék 

lehetünk rá, nemcsak informatív (igyekezünk, minden az iskolával kapcsolatos friss 

információt feltenni), hanem áttekinthető, és könnyen kezelhető, ami rendszergazdánkat 

dicséri. Itt igyekszünk minél több régi, nyomtatott anyagot, fényképet közzétenni, elkezdtük 

digitalizálni a régi videófilmeket, feltettük a megtalálható tablókat is, folyamatosan bővítjük a 

neten elérhető anyagok körét. 

A mai fiatalok már a Facebookon és még inkább az instagramon élik online közösségi 

életüket. Mindkettőn jelen vagyunk, az iskola felületeit tanári felügyelettel tanulóink frissítik 

folyamatosan. 

Eredményes tanulóinkat 2010 óta minden évben külön dicsőségtablóra tesszük ki, így 

aki iskolánkba érkezik, mindjárt találkozik sikereinkkel.  

Az adott évben idejáró tanulókat, a fontosabb eseményeket, eredményeket örökíti meg 

a 2008/2009-es tanévtől minden évben kiadott Digiévkönyv, amely lényegében a papíralapú 

hagyományos éves értesítőt helyettesíti. Ezt az idei évben a járvány miatt nem sikerült eddigi 

partnercégünkkel elkészíttetni, ezért házilag kezdtünk bele. 

2015 óta az elsősavató az iskolában zajlik, mint kétnapos, „ottalvós” buli, ezt egészíti 

ki az Iparkodjunk program, amely a középiskolába való átmenetet segíti a belépő tanulóknak.  
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A 60 éves jubileum óta működik az iskolamúzeum, ahol néha időszakos kiállítások is 

megtekinthetőek.  

Az öregdiákok felé történő nyitást szolgálja a 2010-től élő szokás, miszerint az iskola a 

25 éves osztálytalálkozón ezüst-, az 50 évesen arany-, a 60 évesen gyémántdiplomát ad egykori 

tanulóinak. 2019-ben adtam át az első vasdiplomákat hét egykori tanulónknak. Az 1954-ben 

végzett diákok vállalták, hogy három éven át támogatnak egy arra érdemes jelenlegi diákot. Így 

született meg a Vegy(i)érték pályázat, melynek első díjazottja a 2015-ös tanévzárón kapta meg 

jutalmát. Ma már a 2018-ban újjáalakult Az Ipariban végzett diákok baráti köre vette át a 

pályázat gondozását. Ezzel együtt indult az Iskolai emlékezet program, ennek során arra 

érdemes tanárainkról nevezünk el egy-egy tantermet. Minden év március 15-ét követő kedd az 

Ipari Napja, amikor megnyitjuk az iskolát az egykori diákok előtt.  

Az iskola elmúlt öt évének legsikeresebb és legnagyobb szabású rendezvénye a 70 éves 

jubileumi ünnepség volt, öregdiák találkozóval, rendhagyó órákkal, gálaműsorral. Ennek 

kapcsán adta ki az iskolai alapítvány a jubileumi évkönyvet is, amelyet én írtam illetve 

szerkesztettem.  

Gyűjtjük az iskola történetéhez kapcsolódó tárgyi emlékeket is. Ezek egy része a 

múzeumba került, más részüket digitalizáltuk, és feltettük a honlapra. Igyekszünk pótolni az 

elveszett tablókat: ha valamely osztály behozza a kistablóját, akkor azt kitesszük a falra a 

megsemmisült, tönkrement nagytabló helyett. Nagyon örülünk, hogy öregdiákjaink részéről 

mind ezzel kapcsolatosan, mind az iskola jelenlegi működésével, eredményeivel kapcsolatosan, 

sok pozitív visszajelzést kapunk.  

Iskolánk alapítványa 2009-ben hozta létre a Pro Schola díjat. Célunk az volt vele, hogy 

az iparis tanárok és diákok számára a legmagasabb elismerést jelentő díjat alapítsunk. Két 

fokozata van, tanári és tanulói. Mindkét fokozat egy S. Hegyi Béla szobrászművész által 

készített plakettet és hozzá pénzdíjat kap. Az odaítélésről az alapítvány kuratóriuma dönt. 

 

1.10 Az előző vezetői program megvalósulása 

 

A helyzetelemzésből látható, hogy az előző vezetői programból sok mindent sikerült 

megvalósítani, sőt olyan gondokkal is sikeresen megküzdöttünk, amelyek nem voltak 2016-ban 

előre láthatók. Ennek ellenére maradtak olyan problémák, melyek megoldása a következő 

ciklusra vár.  
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 Az infrastrukturális fejlesztések jelentős része (nyílászárócsere, tornaterem 

rekonstrukciója, WC-k felújítása, mechatronikai és műanyagfeldolgozó szaktanterem 

kialakítása) megvalósult. Nem sikerült megoldani a Híradó épület problémáit, a Szilágyi 

iskolánál lévő tantermek visszaszerzését, a szűkös testneveléskapacitás bővítését. Az 

eszközparkunk megújítása megkezdődött, és biztatóan halad. 

 A személyi kérdésekre egyre inkább rányomta a bélyegét a növekvő mértékű a 

tanárhiány. Matematika-fizika szakost nagyon nehéz találni, szakmai tárgyakra nehéz 

még óraadót is szerezni. Ezeket a problémákat végül sikerült kezelni, és nagyrészt olyan 

kollégákat felvenni, akik jól beilleszkedtek a tantestületbe.  

 Változások voltak az iskolavezetésben is. A nyugdíjba vonuló Polgár Jánosné 

igazgatóhelyettest jól sikerült Grezsu Csabával helyettesíteni. Szalainé Kovács Mária 

helyére viszont nem sikerült megfelelő gazdasági vezetőt találni, végül az ebből adódó 

nehézség a poszt megszüntetésével oldódott meg.  

 Történt előrelépés a kollégákkal való kommunikáció, és a terhelés egyenletesebb 

elosztása kapcsán is, de még messze vagyunk az elvárásoktól. Örömteli, hogy a 

lehetőséggel élve sokan minősültek, és sokan vettek részt különböző továbbképzéseken. 

A tantestület és a vezetés között fennálló jó viszony, a kölcsönös lojalitás teszi lehetővé, 

hogy sikeresen együtt tudjunk működni.     

 Az oktatás-nevelés területén eredmény, hogy növekszik a jó, jeles, kitűnő tanulók száma, 

mind tanulmányi versenyeken, mind sportversenyeken, mind kulturális téren kiemelkedő 

eredményeket érünk el, a kompetenciamérések is nagyon magas színvonalú szakmai 

munkát igazolnak vissza. 

 Sikeresen vettük a szakképzés állandó átszervezéseiből adódó átalakulásokat (OKJ-

változások, szakközépiskolából szakgimnázium, szakgimnáziumból technikum, 

vizsgarendszer változásai, tankönyvlista szűkülése stb.), mindemellett megőriztük a 

magas színvonalú oktatást.  

 Javuló tendenciát mutat a beiskolázásunk, egyre több tanuló jelentkezik hozzánk, és egyre 

jobb eredményekkel jönnek. Igaz, ebben a demográfiai hullámnak is szerepe van. 

 Jelentősen bővültek és erősödtek partneri kapcsolataink. 

 Fontos sikernek tartom az iskolai hagyományok megőrzését, újak teremtését. 
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2. Vezetői program 

 

2.1 Infrastruktúra 

 

Az iskola épülete régi, egyes részei 150 évesek. Állagának megóvása, oktatásra 

alkalmas állapotban tartása, illetve a XXI. század elvárásainak megfelelő fejlesztése folyamatos 

odafigyelést és munkát igényel.  

Kiemelt feladat az érsekség és az iskola között fennálló tisztázatlan telek- és 

épülethasználati jogokat a tanév végéig, az intézmény számára megnyugtatóan és hosszú távon 

rendezni, oly módon, hogy az ott lévő két tantermet szeptembertől használni tudjuk. 

Fontos lenne a Híradóépület felújítása (ablakcsere, tetőszigetelés) mert annak állapota 

rohamosan romlik. A megkezdett nyílászárócserét folytatni kell az épület többi részén. Meg 

kell oldani a laborszárny több pontján (orvosi rendelő, medence labor) jelentkező statikai 

problémákat, mielőtt súlyosabb károk keletkeznek az épület süllyedése miatt, ezenkívül ennek 

az épületrésznek is szüksége van homlokzatfelújításra.  A folyosók megújítása megkezdődött 

az előző ciklusban, ezt folytatni kell.  

A folyamatos karbantartás továbbra is sokat segíthet a leromlás lassításában. Örömteli, 

hogy az utóbbi két évben már van anyagi fedezet az ehhez szükséges anyagokra is. A megindult 

felújításokat úgy szeretném folytatni, hogy azokról folyamatosan  egyeztetünk a kivitelezővel 

(legyen az a Centrum karbantartó csapata, vagy külső cég), mert csak így biztosítható, hogy az 

elkészült munkák megfeleljenek az iskolai igényeknek. 

A tanulók körében erősíteni kell a „tulajdonosi tudatot”, hogy jobban magukénak 

érezzék az épületet, és ne csak ne rongálják szándékosan, hanem a mindennapi használat során 

is kíméljék. Ebben segíthet a tavaly elindított, de járvány miatt félbeszakadt  Tedd szebbé az 

iskolát! program, amelyet  folytatni kell. A cél a tanulók minél aktívabb bevonása, hogy együtt 

teremthessünk számukra otthonosabb, komfortosabb környezetet.  
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A mindennapos testnevelés miatt a meglévő tornatermi kapacitás (a kistornaterem, 

illetve a bizonytalan ideig 25 órában használható belvárosi tornacsarnok, valamint a stadionba 

és az uszodába kihelyezett órák) elégtelen. Ezért továbbra is szorgalmazzuk a fenntartónál, 

hogy pályázati vagy egyéb úton az iskola számára építsenek egy sportcsarnokot. Ez egyben 

megoldhatná a közösségi tér problémáját is, amelyre szintén nagy szükségünk van. Bármi is 

lesz a testnevelés órákkal, az udvaron lévő sportpályák felújítása is elengedhetetlen, mert már 

balesetveszélyesek. 

A szakképzéshez szükséges eszközparkunkat folyamatosan meg kell újítani.  Szükség 

van androidos eszközök  beszerzésére a szoftverfejlesztőknek. A számítógépeket folyamatosan 

cserélni kell, elengedhetetlen, hogy a legújabb programok is megfelelő sebességgel és 

minőségben elfussanak rajtuk. A megkezdett mechatronikai  beszerzéseket folytatni kell, hogy 

teljeskörűen meg tudjuk oldani a tanulók legmodernebb eszközökkel történő képzését. Ez 

utóbbiban továbbra is számíthatunk a Howmet alapítványra, amelynek idei pályázati kiírására 

már készül is az anyagunk. 

A vegyész képzés területén nagy szakmai előrelépést jelent a Házgyári útra tervezett 

vegyipari műveleti oktató csarnok. Ezt oly módon kell felszerelni, hogy a vegyészek számára 

műveletek elvégzésére alkalmas eszközök egyben a környezetvédelem és a mechatronika szak 

számára is használhatóak legyenek a szakmai anyag elsajátításához. Gépész vonalon pedig 

sokat segítene az, ha a jelenleg kivitelezés alatt álló Iparos Park gyakorló helyein is tarthatnánk 

gyakorlatokat.   

Mindezek mellett is minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy pályázati pénzekből 

modernizáljunk. Ki kell használni a vállalatokhoz fűződő jó kapcsolatainkat, mert bizonyos 

eszközök tőlük is beszerezhetők ajándékozás révén. 

A tantestület komfortérzetét javították az előző évek beruházásai, de továbbra is fontos 

figyelembe venni a kollégák kéréseit, hogy olyan környezetben dolgozhassanak, amely segíti 

őket a munkájuk minél magasabb szintű végzésében.  
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2.2 Oktatás-nevelés 

Fontos, hogy nevünkhöz híven, magas színvonalon működjünk tovább technikumként 

is. Ennek a hagyományai megvannak, hisz az iskola fennállásának hetvenkét évében így látta 

el a feladatát. Vissza kell térnünk oda, ahol a 60-as években voltunk, amikor országos hírű 

technikumként vonzottuk a diákokat. Mindez nem lehetetlen, jó a felszereltségünk, képzett 

tanáraink vannak, és piacképes szakmákat kínálunk. Mindegyik szakunkról a végzett 

tanulóknak jó lehetősége van szakirányú továbbtanulásra, illetve munkába állásra is.  

Mindennek oly módon kell végbe menni, hogy megfeleljünk a szakképzés 4.0 

elvárásainak.  Szakmai programunkat az elkövetkezendő öt évben folyamatosan korrigálni kell 

a technikumi tanterv bevezetésével járó tapasztalatok tükrében. 

Külön kihívást jelent a szakirányú képzés megszervezése. Cél az ágazati alapvizsga után 

11. évfolyamon a tanulók  duális partnerekhez történő kihelyezése.  Ehhez meg kell keresnünk 

azokat a partnereket, akik fogadják a tanulókat, és képesek arra, hogy a szakmai programban 

elvárt készségeket, tudást átadják számukra. Fontosnak tartjuk, hogy a kialakuló ÁKK-

kal  szoros kapcsolatot építsünk ki, sőt aktívan részt vegyünk a létrehozásukban, ugyanis 

valószínűsíthető, hogy minden tanulót cégekhez nem fogunk tudni kiküldeni duális képzésre. 

Mindenképpen fel kell készülni arra is, hogy a tanulók egy része bent ragad az iskolában, és 

számukra itt, helyben kell megoldani a gyakorlati képzést. Mindez azzal jár, hogy egy rugalmas 

tantárgyfelosztást és órarendi rendszert kell kialakítanunk.  

Ehhez jön még plusz feladatként a nyári gyakorlatok megszervezése a kifutó 

évfolyamokon, amely most a járványos időszakban még nehezebb, mint eddig. Ugyanakkor a 

gyakorlat iskolában tartása a kollégák nyári szabadságának kiadása és a helyhiány miatt nem 

egyszerű. 

A magasabb színvonalú szakmai képzés érdekében több szakon (vegyész 

műanyagfeldolgozó, gépész, mechatronikus)  be akarunk kapcsolódni az okleveles technikus 

képzésbe, amely szorosabbra fűzné  az iskola, illetve a kiválasztott partnerintézmények 

(terveink szerint a Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem) kapcsolatát, elősegítené 

a tehetséges tanulók szakirányú felsőfokú tanulmányait. A pannon Egyetem Műszaki 

Informatika Karával már el is kezdtük a tárgyalásokat egy pilot program kidolgozására. 

Mindennek fontos feltétele az iskolánkra eddig is jellemző magas színvonalú elméleti képzés 

biztosítása. 
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Mindenképpen törekedni kell a szakmai tárgyak megszerettetésére, ez javítaná a tanulók 

eredményeit is, hiszen az elsődleges cél mégiscsak az, hogy szakmai irányba tanuljanak tovább 

a végzettek, vagy a szakmájukban helyezkedjenek el.   

Azonban a közismereti tantárgyak oktatása éppen olyan fontos, mint a szakmai tárgyaké. 

Nem képezhetünk szakbarbárokat. Az Ipari mindig is híres volt a műszaki vonal melletti humán 

képzéséről. Ezt bizonyítja diákszínpadunk, a különböző iskolai rendezvényeken fellépő 

tanulóink magas színvonalú produkciói, és hogy aki mégsem a szakmájában helyezkedik el, az 

megállja a helyét ügyvédként, vagy bölcsészként is. Ráadásul a magas színvonalú matematikai 

vagy humán tudás, kifejezőkészség kiegészíti a szakmai tudást, és előnyt jelent a 

munkaerőpiacon.  

Az online oktatás során erősödtek mind a tanárok, mind a diákok digitális kompetenciái, 

ugyanakkor azt is látni, hogy szükség van mindkét csoport  digitális készségeinek fejlesztésére, 

illetve olyan platformokra,  digitális tananyagokra, amelyek a digitális oktatásban jól 

használhatóak. Sürgetik ezt az új tananyagtartalmakban megjelenő digitális elemek, továbbá az 

egyéni tanulási utak előtérbe kerülése. Célunk, hogy a különböző felületek és eszközcsoportok 

tudatos használata az oktatási folyamat természetes részét képezze, s mindez sikerélményt 

jelentsen oktatónak és diáknak egyaránt. Ennek eredményességéhez tanáraink módszertani 

támogatása mellett elengedhetetlen a mobil eszközök (tabletek, okostelefonok) biztosítása  is. 

Az egész iskolát lefedő wifi lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók számlára interaktívvá 

tegyük  a tanítási órákat, ezáltal felkeltsük érdeklődésüket, és növeljük tanulási motivációjukat, 

ami a Z- és az α-generációs gyerekeknél nem könnyű. 

Célunk az, hogy nyereséges  képzések indításával több szakmában bekapcsolódjunk a 

felnőttek  oktatásába. A jelenlegi szabályozás elég rugalmas ahhoz, hogy viszonylag rövid idő 

alatt lefuthassanak olyan képzések, amelyekbe a cégek saját munkavállalóikat iskolázhatják be, 

oly módon, hogy a gyakorlatot maguk biztosítják számukra munkaidőben. Ezzel előáll egy 

olyan helyzet, ahol mind a cég, mind a munkavállaló, mind az iskola nyer. Mindenképpen 

szeretnénk kihasználni a hadiipar részéről jelentkező igényt, amely a vegyésztechnikus 

végzettségűek számára pirotechnikai technikus ráépülés iránt jelentkezik. Lehetőséget látunk 

az informatika terén Cisco képzések indítására, a mechatronikai eszközparkunk teljessé válása 

esetén különböző robotprogramozó foglalkozások megtartására, PLC-képzésekre, és a 

kisgyermekgondozó képzés felnőttekre való kiterjesztésére. Jól képzett nyelvtanárainkra 

támaszkodva célunk szoros együttműködés kialakítása a Pannon Egyetemmel, nyelvvizsga 
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felkészítő foglalkozások megszervezésével, illetve egy kihelyezett Pannon nyelvvizsgaközpont 

létrehozásával.  

 Az iskola szakmastruktúrája piacképes, így ezen változtatni nem szükséges. A cél az, 

hogy a  meglévő  szakjainkat fel tudjuk tölteni  tanulókkal. Ebben fontos szerepet kap az 

iskolamarketing, amely eddig is jól működött, azonban olyan irányban kell rajta módosítani, 

amely sokkal jobban megfogja az α-generációs gyerekeket. A megkezdett irány, miszerint a 12-

14 éves tanulók által használt közösségi felületeken folyamatosan jelen vagyunk, jó. A 

továbbiakban is folyamatosan figyelni kell, melyek azok a csatornák, amelyeken ez a korosztály 

elérhető, és ott nekünk is meg kell jelennünk. 

A szakképzésben sajnos kevés olyan szakma van, amely a lányok számára vonzó, így 

ők nagyobb részt a gimnáziumok felé veszik az irányt. Ezért külön figyelmet érdemel a 

kisgyermekgondozó képzés, amely lehetőséget ad a jó képességű lányok szakképzésbe való 

bevonására.  

Azokban a szakmákban ahol iskolánk a régióban egyedül képez, szélesíteni kell a 

beiskolázási kört. A vegyész és a műanyagfeldolgozó szakkal  meg kell jelenni Győr-Moson-

Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Somogy, Vas és Zala megye általános iskolákban, hogy 

onnan is tudjunk tanulókat toborozni. Ehhez kell megnyerni a vegyiparban és műanyagiparban 

ott érdekelt cégek támogatását is, és így elérni minél több tanulót, és főleg szülőt. Eddig  ilyen 

irányú törekvéseink  sajnos nem sok sikerrel jártak, azaz ki kell találnunk új megközelítési 

formákat. A műanyagos szakot egyébként is hangsúlyosabban kell népszerűsíteni, mert sem a 

szülők, sem a tanulók nincsenek tisztában a mibenlétével, illetve az ebből adódó munkaerő-

piaci lehetőségekkel. Itt szükségesnek tartom egy profi marketing-cég bevonását. 

A beiskolázáshoz kapcsolódóan keresni kell a lehetőséget, hogy olyan kollégiumi 

ellátást biztosítsunk a messziről jött tanulók számára, amely vonzóvá tesz számukra azt, hogy 

otthonuktól távol tanuljanak. Az is fontos hívószó, hogy mindegyik szakon a végzett tanulók 

helyben, a Pannon Egyetemen, vagy az Érseki Hittudományi Főiskolán folytathatják 

tanulmányaikat. 

Fel kell újítani a boleslawieci lengyel társ iskolánkkal a kapcsolatot, illetve aktívan 

bekapcsolódni mind a Határtalanul,  mind  az Erasmus+ programokba.  Az előbbi lehetővé teszi 

tanulóink számára a határon túli magyarság megismerését, az utóbbi pedig nemzetközi szakmai 

tapasztalatok megszerzését támogatja.  
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A tanulói eredményeket tekintve örömteli az az előrelépés, amelyet az utóbbi években 

tapasztaltunk. Az általános iskolákból is egyre jobb eredménnyel érkező diákokat veszünk fel. 

A lemorzsolódás csökken, ebben a magas színvonalú tanári munka mellett, véleményem szerint 

komoly szerepe van ebben annak is, hogy minél több tantárgyat igyekszünk csoportbontásban 

oktatni, így nagyobb figyelem jut egy-egy problémákkal küzdő gyermekre. A kiosztható 

órakeret függvényében mindenképpen szeretném megtartani ezeket a csoportbontásokat. Főleg 

magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából. Az SNI-s, BTM-s tanulók száma 

folyamatosan gyarapszik. Nekik felzárkóztató foglalkozásokat kell szerveznünk. Azt 

szeretném, ha az Ipari továbbra is olyan iskola maradna, amely elvégezhető magántanár nélkül. 

 

A mulasztási mutatók az elmúlt években 70 óra/fő körül alakultak, és jelentős változás 

nem várható bennük. Azt, hogy egy gyerek két hetet hiányzik a tanév során az iskolából, 

teljesen elfogadhatónak tartom. Azonban ez az eredmény mindig javítható. Pozitív volt az idei 

tanév első két hónapja, amikor a tavalyi év digitális oktatásban töltött időszaka után sokkal 

szívesebben jöttek iskolába a tanulók. Bízom benne, hogy ez szeptembertől még fokozottabban 

így lesz.  

A tehetséggondozás is folyamatos feladatot jelent, hogy az eddigi 

versenyeredményekkel elért jó hírnevünket megőrizzük. Pozitívnak tartom, hogy a 

technikumban a testnevelés órák száma csökken, így amennyiben az általunk igénybe vehető 

infrastruktúrában nem következik be változás, vagy javul a helyzet, akkor délutáni testnevelés 

órák elmaradnak, és újra lesz lehetőség olyan tanulók számára sportfoglalkozásokat tartani, 

akik az iskola színeiben sikeresen szerepelhetnek.  

Sajnos sok szakmai tárgyhoz nincs tankönyv a tankönyvlistán, csak más forrásból 

szerezhetők be. Illetve vannak olyan tárgyak is, amelyekhez semmilyen tankönyv nincs. Nagy 

segítség lenne, ha elkészülnének azok a digitális tananyagok, amelyeket az új szakmai 

programokhoz fejlesztenek, mert a kollégáknak már nincs ideje és energiája tananyagot is 

fejleszteni. 

A pályakövetési rendszerünk működtetéséhez szükséges a tanulók együttműködése is, 

mert amíg a visszajelzéseik esetlegesek, addig nem tudjuk ezt a feladatot ellátni.  

Az E-Kréta adatbázisa egyre bővül aminek vannak jó oldalai is (egyre több minden 

megtudható belőle), és rossz oldalai is (egyre több mindent kell feltölteni, és egyre kevésbé 

áttekinthető). Mindenesetre folyamatos karbantartása és használata komoly kihívást jelent, 

amelynek azonban meg kell felelnünk.  
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2.3 Humánerőforrás 

Az iskola vezetésében nagy segítségemre van négy igazgatóhelyettesem. Együtt 

alakítjuk az iskola stratégiáját, oldjuk meg a napi szinten felmerülő operatív problémákat. A 

maguk területén mindannyian rengeteget dolgoznak, és magas színvonalú munkát végeznek, 

tanácsaikkal folyamatosan segítenek nekem. A következő három évben is számítok a 

munkájukra.  

Az iskola humán erőforrás ellátottsága jó. A következő években a legnagyobb kihívást 

az jelenti, hogy a gépész szakmai munkaközösség tagjainak nagy része nyugdíjba vonul, az ő 

megfelelő színvonalú  pótlásukról kell gondoskodni. Sajnos az egyre jellemzőbb tanárhiány 

miatt ez nem lesz egyszerű, ugyanis egy alkalmatlan oktató felvétele több kárt okoz, mint ha 

betöltetlen marad az állás. Megoldás lehet óraadók felvétele is, de egyfelől őket a cégek engedik 

el nehezen, másfelől rájuk csak az órák megtartásában lehet számítani, az egyéb tanári feladatok 

a kinevezettekre maradnak. 

Meg kell őrizni a jelenlegi jó  testületi légkört, és azt az egységet, amely a kollégákat 

jellemzi. Büszke vagyok arra, hogy közös ügyekért közösen állnak ki. Ez az a bázis, amelyre 

építeni lehet a mindennapi oktató-nevelő folyamatokban. Külön figyelni kell a közismereti és 

szakmai tanárok terhelésének egyenletesebb megoszlására. Javítaná a kohéziót, ha minél több 

kolléga venne részt a közös rendezvényeken, mert a közös élmények könnyebbé teszik a közös 

munkát is.  

Vezetőként azt vallom, hogy mindenki tegye a dolgát, és ha ezt megfelelő színvonalon 

teszi, akkor az iskola jól működik. Amíg ezt teszik, addig nekem az a dolgom, hogy ehhez 

megteremtsem a feltételeket, és ne terheljem a kollégákat olyan dolgokkal, amelyek zavarják a 

munkájukat. Természetesen vannak esetek, amikor be kell avatkozni, de az ellenőrzés célja 

alapvetően az, hogy segítsem a kollégákat hibáik kijavításában, és saját maguk fejlesztésében.   

Ajtóm továbbra is mindig nyitva áll a tanárok és a tanulók előtt, és bárki bármikor 

megkereshet problémáival, ha úgy érzi, ez szükséges. Fontosnak tartom, hogy – kivéve az 

azonnali beavatkozást igénylő eseteket - nem szabad hirtelen reagálni a felmerülő 

bonyodalmakra. Meg kell hallgatni a feleket, és időt kell hagyni az első indulatok elcsitulására. 

Így lehet olyan megoldáshoz jutni, amely mindenki számára a legoptimálisabb. 
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Kiemelten támogatandónak tartom az iskolai innovációt, új módszerek és új programok 

adaptálását, amelyek az iskola számára is hasznosulnak. Ahhoz, hogy piacképes képzéseket 

tudjunk kínálni tanulóink és külső partnerek számára, szükség van az oktatók folyamatos 

továbbképzésére, hogy lépést tudjanak tartani az Ipar 4.0-ban megfogalmazottakkal. Ebbe a 

vonulatba illeszkedik a Boldogságóra program, illetve a jövő tanévtől indítani szándékozott 

erősségalapú oktatás, de az is, ha valaki újabb szakot szeretne elvégezni a felsőoktatásban. Úgy 

vélem a pedagógia folyamatos megújulása feltétele az iskola folyamatos megújulásának is, 

ezért támogatom a tanári workshopokat, sőt ha időm engedi magam is szívesen veszek részt 

rajtuk, mert ott a tudásmegosztás egy újfajta lehetősége valósul meg. 

Az iskolai kommunikáció éppen olyan, mint a mulasztás, folyamatos javításra szorul, 

és nem csak a vezetés részéről az üzenetek adása, hanem a kollégák részéről is az üzenetek 

vétele. Úgy vélem ez igaz a Centrummal való kommunikációra is. A határidők betartásának 

területén előrelépés volt az elmúlt időszakban, bízom benne, ez továbbra is így lesz. 

A szakképzés új keretrendszeréhez igazodó értékelési rendszerünket a testület által 

delegált kollégákból létrejött munkacsoport alkotta meg, és az oktatók elfogadták. Idén a 

koronavírusjárvány miatt igazi értékelés nem volt, csak az újonnan belépő kollégák órái lettek 

látogatva. Szeptembertől két évünk van az oktatói testület teljeskörű értékelésére, és a 

tapasztalatok alapján a szükséges korrekciók elvégzésére. Közben oda kell figyelni az 

intézményértékelés szempontjaira is.  

 

2.4 Tanulók  

 

Az iskola elsődleges partnerei a tanulók és szüleik. A célunk az, hogy a felvételt nyert 

gyerekek sikeresen elvégezzék a tanulmányaikat. Ennek aspektusairól az oktatás-nevelés 

pontban már írtam. Ugyanakkor a sikeresség mellett az is fontos szempont, hogy a diákok jól 

érezzék magukat, a középiskolás évek maradandó barátságokat, emlékeket jelentsenek 

számukra. Ennek marketingértéke is van, hisz ha mindezt megosztják személyesen, vagy a 

közösségi oldalakon, azzal erősítik beiskolázásunkat. 

Továbbra is meg kell szervezni az általános iskolásokat célzó rendezvényeinket (kémiai 

játszóház, környezetvédelmi verseny, informatikai verseny). Folytatni kell az Öveges laborban 

már  6 éve futó programot az általános iskolások számára, és lehetőség szerint az eddigi partner 
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környékbeli iskolák mellett bevonni a veszprémi intézményeket is. Ez annál is inkább kiemelt 

cél, mert a laboratóriumi foglalkozások sokat segítenek a beiskolázásban, több tanuló emiatt 

választotta iskolánkat.  

A közös érdekek mentén tovább kell erősíteni az amúgy kitűnő kapcsolatainkat a 

Pannon Egyetemmel. Ez által  tanulóink számára is sok lehetőséget teremthetünk. Ilyen 

diákjaink aktívabb részvétele az egyetem középiskolások számára nyújtott programjaiban, 

egyetemi előadók meghívása iskolánk rendezvényeire (pl. pályaorientációs nap). 

Az iskola fegyelmi helyzetét, különösen a más iskolákról hallottak alapján, jónak ítélem 

meg. A fegyelmi ügyek túlnyomó része a tanulási kötelezettség elhanyagolásából keletkezik, 

és évente alig egy-két olyan ügy akad, ahol magatartási gondok miatt kell eljárást indítani. A 

fegyelmi helyzet jelenlegi szinten tartásához szükség van mind a kollégák egységes fellépésére, 

mind a tanulók partnerségére, ennek kialakítása azonban továbbra is nagyon nehéz feladat.  

A jogszabályok definíciója szerint alig 2-3 hátrányos helyzetű tanuló van az iskolában. 

Ugyanakkor sokan vannak olyanok, akiknek családi helyzete indokolja a fokozott odafigyelést 

és segítséget. Tovább kell erősíteni azt az ifjúságvédelmi hálót, amelyben oly kiválóan 

együttműködik az osztályfőnökkel az ifjúságvédelmi felelős, az iskolapszichológus, a szociális 

munkás, az iskolai védőnő és az iskolaorvos. Meg kell keresni, hogy milyen anyagi és 

humánerőforrásokat lehet bevonni a rászoruló tanulók segítésére. Gondolok itt a nevelési 

tanácsadó, a családsegítő, különböző alapítványok szakembereire, és pályázati pénzekre.  

A mai diákok számára alapvetően nem vonzó a szabadidő iskolában eltöltése. Hogy ez 

ne így legyen, abban oroszlánrész hárul a DÖK-re. Az elmúlt években színvonalas, jól bejáratott 

programsorozatot alakítottak ki, melyek nagyon népszerűek a tanulók között (elsősavató, 

sulinap, nonstop foci, sítábor, vízitábor, kirándulások, E-sport rendezvények). Ezek megtartását 

továbbra is támogatom, és partner vagyok új kezdeményezések felkarolására is.  

Az anyagi lehetőségek függvényében szeretném a diákok komfortigényeit is 

megvalósítani, ebben is számítok a diákönkormányzat javaslataira.  

Fontosnak tartom a legrégebben működő iskolai szakkör a diákszínpad támogatását, a 

társastáncórákat, vitadélutánokat, az Alma Matert, mert ezek tovább színesítik a diákéletet.  

A tanulók számára lehetőséget szeretnék adni a véleményük elmondására. Ennek 

intézményes formája a diákközgyűlés, az évente tervezett tanárértékelés, az ezt kiegészítő 

iskolai kérdőív. De természetesen mind DÖK-ön keresztül, mind személyesen megkereshetnek.  

 A tanulók után a legfontosabb partnereink a szülők, a velük tartandó kapcsolatot 

szorosabbá kellene tenni, de ehhez elsősorban az igény részükről kell, hogy megfogalmazódjon. 

Az új szakképzési törvényben már nem előírás szülői választmány működtetése, azonban ezt, 
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mint az egyetlen olyan fórumot, ahol a szülők kollektíven elmondhatják véleményüket továbbra 

is működtetni szeretném. Az elmúlt években minden szülői észrevétellel érdemben 

foglalkoztam, és igyekeztem a felmerülő problémákat megoldani. Ezt vállalom a következő 

három évben is.  

 

 

2.5 Arculat 

 

Az elmúlt években az iskola számára jól azonosítható, magas színvonalú szakmai 

oktatást folytató, de gyerekközpontú arculatot alakítottunk ki. A különböző mérések alapján 

(kompetenciamérés, legjobbiskola.hu) az Ipari Veszprém megye legeredményesebb szakképző 

iskolája. Ezt mindenképpen szeretném megtartani a továbbiakban is.  

Az öregdiákokkal való kapcsolattartás eredményeit meg kell őrizni, mert ők is sokat 

tesznek az iskola jó hírnevének ápolásáért, kapcsolati tőkéjük segíti az intézményt. Az elmúlt 

öt év programjait (baráti kör, Ipari Napja, emlékdiploma program, Iskolai emlékezet) folytatni 

szándékozom, és ha igény mutatkozik rá, akkor támogatom a bővítésüket is.  

Az elmúlt évek emlékeinek honlapunkon történő feldolgozása szintén folyamatos 

munkát jelent. A Digiévkönyvet továbbra is szeretném minden tanévben összeállítani, mert ez 

tartalmazza az adott év minden fontosabb momentumát. Ha az idei első alkalommal elkészített 

saját formátum sikeres lesz, akkor a jövőben is ezt támogatom. 

A Pro Schola díj mellé rangban felnőtt a Vegy(i)érték pályázat is. Mindkettő 

továbbvitele kiemelkedően fontos számomra. az évek során rangos elismeréssé nőtte ki magát. 

Mindenképpen fontosnak tartom a továbbiakban is ennek megtartását. 

Továbbra is támogatom azokat a rendezvényeket, amelyekben iskolánk szervezőként 

más iskolák diákjait invitálja meg valamiféle megmérettetésre. Ezek lehetőséget adnak arra, 

hogy kifelé más intézményeknek is megmutassuk magunkat. Amennyiben felkérés érkezik, 

szívesen adunk helyet szakmai versenyek országos döntőjének. 

A közösségi médiában használt arculati elemeinket (honlap, facebook, instagram) mint 

a helyzetelemzésben írtam, nagyon magas színvonalúnak tartom. A továbbiakban is ezen a 

színvonalon szeretném működtettetni, és az adott kihívásoknak megfelelően frissíteni, 

modernizálni, fejleszteni, vagy ha szükséges, akkor újabbakkal kiegészíteni. 
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Meglévő partnerkapcsolatainkat a cégekkel, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarával, más iskolákkal, kulturális intézményekkel folyamatosan ápolni szükséges, és 

ha lehetőség van rá, akkor magasabb szintre emelni.  

 

 

 

3. Összegzés 

 

A kissé hosszúra nyúlt helyzetelemzés bemutatta azt, hogy hol tart most az intézmény. 

Igazgatóságom 13 éve alatt milyen eredményeket értünk el közösen. Az Ipari olyan iskola, 

amelynek képviseletét bárhol büszkén vállalhatom, mert a saját értékrendemmel megegyező 

értékrend szerint működik.  

A vezetői programban összefoglaltam azt, hogy a helyzetelemzés alapján milyen 

lehetőségeket látok a tovább lépésre. Az oktatók 78%-a támogatott abban, hogy adjak be 

pályázatot a következő három évre szóló vezetői ciklusra, és ugyanerre biztatott a Centrum 

vezetése is. Ebből arra következtetek, hogy szerintük jó irányba halad az iskola. Remélem, 

elképzeléseim találkoznak a döntéshozók elképzeléseivel. Ha ez így van, akkor tovább 

dolgozhatunk együtt az Ipari Technikumért az elkövetkező három évben.   

 


