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 Az IJROK – technikum, szakgimnázium, és diákotthon 

2020/2021-es tanévben végzett munkájának értékelése 

„Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője 

kezére, úgy nézünk mi Istenünkre az Úrra. (Zsolt 123,2) 

Bármilyen nehézség terhelje is munkánkat, bármilyen veszély fenyegesse is 

életünket, nekünk az Úrra kell figyelnünk. Mert csak ez fog segítséget adni, 

megtartani.  Ugyanúgy az elismerést is az Úrtól kell, hogy várjuk, mert csak az adhat 

megnyugvást.  

Fontos szempont volt ebben a tanévben is, tudunk-e a nehézségek ellenére az 

Úrra tekinteni, tudunk-e kellő erőt gyűjteni a szakmai feladatok végezéséhez, tudunk-

e egészségünk megőrzése érdekében segítséget kérni. A feladatokat az akadályok 

ellenére igyekeztünk elvégezni, amit elvégezhettünk, azért van okunk a hálát adni. 

A tanév hat hónapján át tartó digitális munkarend szerinti oktatás, a tanév 

feladatvégzésének formáit és módját igaz, hogy átformálta, de annak minden terhe 

és nehézsége mellett, az átalakított rendben is, az iskolai alapfeladatainkat rendben 

teljesítettük. 

 

A TANÉV JELLEMZŐI 

Szervezeti forma 

Az Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános 

Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon, közös igazgatású, többcélú 

intézményként, a technikumi képzés bevezetése mellett, továbbra is 

köznevelési intézményként végezte munkáját a 2020/2021-es tanévben. 

A székhely intézmény az IJROK – technikumi, szakgimnáziumi és 

diákotthoni feladatait ellátó egysége, tagintézményei pedig: az IJROK Eszterlánc 

Óvoda intézményegysége, az IJROK Tomori Óvodája és Az IJROK Tompa 

Mihály Általános Iskolája. 
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Feltételrendszer 

A tárgyi-dologi feltételek kapcsán érezhető, hogy az előző évben megkezdett 

feltételrendszer további javítása érdekében megkezdett munkálatok a technikumi 

képzés bevezetéséhez igazodva, az oktatási- nevelési körülmények egyértelmű 

javulását hozta. A tanteremfelújítások, a szaktanterem és laborkialakítások, a 

bútorcserék, az eszközfelújítások és beszerzések egyértelműen bizonyítják ezt. 

A szakmai és taneszköz-fejlesztés keretében befejeződött a műveleti labor 3 

hiányzó mérőkörének kiépítése, de a kapcsolódó egységek régi alkatrészeinek cseréje 

további feladatokat jelent, amelyeket a biztonságos működés érdekében 

folyamatosan orvosolni kell.  A mérőkörök kiépítésével kiegészült laborhelyiség 

alkalmas helyet biztosít a Miskolci Egyetem ősztől induló telephelyi képzésének 

intézményünkben.  

Az eddig elvégzett pályázati munkálatoktól l függetlenül felújítások történtek az 

iskola főépületében és a kollégiumban egyaránt. Sajnos még mindig vannak 

az energetikai pályázati munkálatok után maradt javítanivalók, pótlások. 

 A tantárgyak taneszközeinek beszerzése is tovább folytatódott a taneszközfejlesztési 

ütemtervünk meghatározásai szerint. mellett  

Az ágazati képzéshez tartozó fogyóeszközök pótlását és a szakmai munkához 

szükséges egyéb eszközök beszerzését folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Munkatársak 

A feladatok elvégzéséhez a megfelelő képzettségű pedagógusok rendelkezésre 

álltak, de a szakmaszerkezet sajátosságai miatt a megfelelő végzettségű és korú 

munkatársak biztosítása egyre nehezebb feladatot jelent. A tantárgyi óraszámok egy 

része, most is csak a maximalizált óraszámok fölötti ellátással oszthatók ki, 

emellett óraadó pedagógusok alkalmazása is nélkülözhetetlen. 

Intézményi lelkészünk munkaidejének nagyobbik részében az általános iskolában 

volt hitoktató, a mellette szolgáló beosztott lelkész munkája főleg az óvodai 

intézményegységhez kötődött, de sajnos tanév végén ő távozott.   
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A tantárgyfelosztásban szereplő feladatokat 61 főállású-, 14 részfoglalkozású és 

óraadó pedagógus végezte. A tanév folyamatos szakmai munkájának 

megvalósulását ezenkívül a székhelyintézményben 6 fő nevelő-oktató munkát segítő 

alkalmazott és 19 fő ügyviteli és technikai dolgozó segítette.  

Kiemelt nevelési – pedagógiai feladatok 

Az intézményi munkatervben, tanévünkben is kiemelt feladatot kapott a 

keresztyén szellemiségű erkölcsi nevelés.  

Az általános pedagógiai - szakmai feladatok közül, annak megvalósulása 

érdekében továbbra is kiemelten kezeltük a személyiségfejlesztést, a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal való foglalkozást, az egészségfejlesztést, a közösségfejlesztést és a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatását. 

A szakmai feladatellátásban kiemelt feladat tanulóink eredményes felkészítése a 

közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra. Az eredményesség érdekében 

tanórán kívüli foglalkozásokat szerveztünk a 11-12. évfolyamos tanulók számára, 

melyeket 2020. november 11-től az online térben tudtunk csak megvalósítani. 

Február végétől – az EMMI javaslatára és engedélyével – lehetőséget biztosítottunk 

a jelenléti felkészülésre, átszerveztük az órarendet, sajnos azonban a szigorítások 

miatt a felkészítést továbbra is csak online tudtuk folytatni egészen az érettségi 

vizsgákig. Az érettségi vizsgák rendjét az idén a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 

szabályozta, mely alapján néhány kivétellel – normál esetben – csak írásbeli 

vizsgákra került sor.  

A szakképző évfolyamokon a szakmai vizsgákra való felkészítést részben 

jelenléti, részben digitális munkarendben szerveztük meg. A gyakorlati órákat 

jelenléttel, tömbösített formában szerveztük meg. A szakmai vizsgák közül az írásbeli 

és a gyakorlati vizsgarészek kerültek csak megszervezésre pénzügyi-számviteli 

ügyintéző, elektronikai technikus, informatikai rendszerüzemeltető és 

vegyésztechnikus szakokon, a pedagógia ágazatos tanulók a pandémia miatt az idén 

is vizsgatevékenység nélkül szereztek szakmai bizonyítványt. 

A szakképzési törvény frissen hatályba lépő intézkedéseit figyelembevéve szerveztük 

az új tanévet. A szeptemberben induló technikum (9. és 13. évfolyam) és 

szakgimnázium tanmeneteit az újonnan életbe lépő programtantervek és 

kerettanterv alapján dolgoztuk ki, az ágazati alapvizsga követelményeit beépítettük. 

A 9.-es technikumi osztályok számára új ösztöndíjrendszer került bevezetésre, a 
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kifizetések a tanév folyamán a kialakított rend szerint zajlottak. A vegyésztechnikus 

esti képzés ágazati alapvizsgáját az előírásoknak megfelelően szerveztük és 

bonyolítottuk az első félév zárásakor. 

A kifutó szakgimnázium 11. évfolyamán a 2018. szeptember 1-től bevezetett szakmai 

kerettanterveknek megfelelően kerültek kidolgozásra a tanmenetek. A 10-11. 

évfolyam részére (pedagógia, villamosipar és elektronika, vegyész) részben külső, 

részben belső helyszínekkel megszerveztük az összefüggő szakmai gyakorlatot. A 

(kifutó szakgimnáziumi) vegyész osztályokban továbbra is lehetőséget biztosítottunk 

a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj megszerzésére.  

Szakmai dokumentumok megfelelése 

Az Irinyi János Református Oktatási Központ szakgimnáziumi és technikumi 

intézményegységében a működéséhez szükséges alapdokumentumok és a tanévhez 

szükséges szakmai dokumentumok rendelkezésre álltak. A helyi tanterv technikumi 

programtantervek és szakgimnáziumi kerettantervek szerinti módosításait a 

kapcsolódó évfolyamokon tanmeneteinkben szerepeltettük. Kidolgoztuk és 

dokumentumainkba beépítettük a 2022-23. tanévtől induló Sport ágazat 

sportedző – sportszervező szakma programtantervét, a tantestület elfogadta, 

módosított pedagógia programunk szakértése és fenntartó általi jóváhagyása 

folyamatban van. 

A pedagógiai-szakmai feladatok megvalósulását segítő feladatok: 

A 2020/21-es tanévből 6 hónapot tantermen kívüli, digitális munkarendben töltöttünk. 

Az online tér vált a nevelés-oktatás színterévé, a tanórákon kívül itt szerveztük a szülői 

értekezleteket, az iskolai versenyeket, tantestületi értekezleteket, tanári megbeszéléseket, 

tanulói felkészítőket, tájékoztató előadásokat stb. A korábbi tapasztalatok alapján, illetve a 

tanévben folyamatosan tovább pontosítottuk a digitális munkarend kereteire vonatkozó 

belső szabályainkat, a pedagógusok felkészítése, a tapasztalatcsere több fórumon zajlott. Az 

órarend szerinti tananyagkiosztással és az egyre több online óra megtartásával a digitális 

oktatás ebben a tanévben zökkenőmentesebb volt. A tanulók hiányzásait a Házirend 

előírásainak megfelelően kezeltük, így nagyobb volt a kontroll, a tanév eredményes 

lezárásához ez is hozzájárult. Munkánkat nagyban segítette, hogy intézményünk részt vesz a 

Microsoft Innovatív Iskola Programban, így hozzáférhettünk valamennyi digitális 

oktatáshoz hasznos Microsoft alkalmazáshoz. Összességében elmondható, hogy a 

pedagógusok és a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése, mint kitűzött feladat, 

sikeresen megvalósult. A tanév végén az RPI által elkészített és intézményenként közreadott 
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tanulói kérdőívet a digitális oktatásról 312 tanulónk kitöltötte, a kiértékelés és a 

következtetések levonása folyamatban. 

Az idei tanévben mindezért különös feladat volt megszervezni az intézményben folyó 

biztonságos oktató-nevelő munkát. Az EMMI által kiadott, illetve az ITM által megerősített 

– a járványügyi készenlét idején alkalmazandó – eljárásrend előírásainak 

figyelembevételével elkészítettük az intézmény intézkedési tervét, melyet a járványügyi 

helyzettől függően folyamatosan módosítottunk, aktualizáltunk. A rendelkezéseket betartva 

a legfőbb iskolai események, programok elmaradtak, illetve a digitális térbe kerültek át. 

Közösségépítő alkalmaink közül a tanév elején az IRIS napot tartottuk meg, de a minden 

évben sikeres Szőlőszem táborunkat már lemondtuk. Az áhítatokat és a reformációs 

istentiszteletet (2020. november 2.) évfolyamonként szerveztük, nemzeti ünnepeinket online, 

illetve tanórai keretek között tartottuk. A vészhelyzet alatt minden ünnepi megemlékezés 

online, az osztályfőnökök közbenjárásával zajlott. A szigorítások feloldását követően csak az 

osztálykirándulások, a végzősök – ballagás helyetti – búcsúztatója került megszervezésre, ez 

utóbbi is csak a résztvevők számának korlátozásával. Az udvarra hirdetett ünnepélyes 

tanévzárót a hőségriadó miatt tartottuk osztálytermi keretek között. 

 

Szervezetfejlesztési feladatok 

Az intézményegységekkel rendszerességgel, az eseményekhez kapcsolódva 

alkalmakhoz igazodva jelleggel, a munkaterv szerint tartottuk a kapcsolatot. A 

székhelyintézmény iskolavezetése és gazdasági feladatokat irányítói heti 

rendszerességgel megbeszéléseket tartottunk, egyeztetve a pedagógiai – szakmai és 

a munkatervhez kapcsolódó események aktuális feladatait.  

A járványügyi készenlét idejére elkészített Intézményi intézkedési terv 

majd az egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán bevezetett digitális munkarend 

meghatározta és bekorlátozta a mindennapi munka és feladatvégzés lehetőségeit. 

Meghatározta a kapcsolattartási módokat és azok formáit, melyekhez igazodva 

igyekeztünk megtalálni és megvalósítani a legjobb információáramlás biztosítását. 

A gyors és közvetlen telefonos egyeztetések mellet továbbra is használtuk a már 

bevált elektronikus levelezést, az eKréta digitális napló alkalmazásait és a Microsoft 

Office rendszerében működő elektronikus kapcsolattartási formákat, mint pl. a 

Teams csoportokat, videokonferenciákat. 
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Munkaközösségek vezetőinek a vezetőséggel összehangolt munkája által 

valósult meg a tanév szakmai feladatainak teljesítése. A megbeszélések mellett bőven 

akadtak eseti egyeztető alkalmak is. 

A tantestületi értekezleteket elsősorban a pedagógiai feladatok és törvényes 

működés biztosításának (véleményezések, elfogadások, döntések és határozatok) 

aktuális időpontjaihoz igazítottuk. Ehhez a digitális munkarendben alkalmazott 

csatornákon tartottuk a kapcsolatot. 

Az intézményi Továbbképzési programhoz illeszkedve az éves Beiskolázási 

tervben szereplő témákban a veszélyhelyzet kihirdetéséig normál rendben, majd 

a megváltozott körülményekhez igazodva igyekeztünk részt venni a 

továbbképzéseken.  

A megvalósult feladatok értékelése 

Az Éves munkatervben szereplő programok, vizsgák, és egyéb események rendben 

történő lebonyolítása, valamint a szakmai munka irányítása a vezetőség mellett 

továbbra is a hét munkaközösség közreműködésével (Humán-, Reál-, 

Informatika-elektronika, Idegen nyelvi-, Természettudományi-, Pedagógia- és 

Testnevelés munkaközösség) történt. Emellett a hitoktatási feladatok összehangolása 

érdekében hitoktatókat tömörítő munkacsoport működött.  

A szakképzésben a komplex szakmai vizsgák speciális körülmények közötti 

megszervezése továbbra is sok munkát rótt a munkaközösségekre. 

Tehetséggondozás  

Iskolánk 2018 márciusában kapta meg az Akkreditált kiváló tehetségpont címet, 

amely 3 évre szólt, így 2021. március 31-én lejárt. Mivel az idei minősítő folyamat 

csak 2021 őszén kezdődik, a megújítás elkezdéséig (2021 ősze) a tehetségpontunk 

akkreditált kiváló státusza megmarad. 

Az idei tanévben is folytatódott a 2018/2019-es tanévben elindult Egyéni 

tehetséggondozó programunk Dr. Balogh László, a Debreceni Egyetem 

tanárának szakmai irányításával, melynek keretén belül immár 6 fő 10. évfolyamos, 

6 fő 11. évfolyamos, illetve 6 fő 12. évfolyamos tanuló egyéni fejlesztése valósult meg.   

Szeptemberben a belépő tizedikesek felmérése is Balogh professzor úr segítségével 

történt, a munka velük csak ezután kezdődött. A felmenő évfolyamok tehetséges 
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tanulóinak mentorálása már szeptemberben megkezdődött, viszont novembertől 

májusig ez is online zajlott. A 9. évfolyamot szintén Balogh professzor úr vizsgálta a 

tanév végén, a kiválasztás folyamatban van. 

A tehetséges tanulók hatékonyabb fejlesztésének, valamint a bukások 

számának csökkentésének érdekében, továbbra is a matematika és angol 

nyelv tantárgyakat csoportbontásban tartottuk. 

 A nehézségek ellenére kiemelten kezeltük a beiskolázás érdekében végzett 

teendőinket. Középfokú beiskolázásunk az idén minden nehézség ellenére is 

sikeresnek mondható, minden meghirdetett ágazaton tudunk osztályt indítani, a 

gazdálkodás és menedzsment, informatika és távközlés, valamint a pedagógia 

ágazatokon előre láthatólag teljes létszámmal. A beiskolázást célzó rendezvényeink 

(nyílt napok, iskola bemutatása 8.-os osztályfőnököknek, általános iskolák 

vezetőinek, ált. iskolai versenyek az egészségügyi korlátozások következtében 

elmaradtak. Ezek helyett közös csapatmunkával elkészült egy olyan filmeket, 

prezentációkat tartalmazó interaktív beiskolázási promóciós anyag, melyet az iskola 

honlapján tekinthetnek meg az érdeklődők. 

 

Tanfelügyelet – önértékelés – minősítések 

Az intézmény kollégiuma bekerült a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzési tervbe, ennek megfelelően elvégeztük a kollégiumra, mint intézményre, 

vonatkozó önértékelési feladatokat, az intézkedési tervet elkészítettük és feltöltöttük 

az OH felületre. Jelen információink szerint a tanfelügyeleti ellenőrzésre az ősz 

folyamán kerülhet sor, pontos időpontot még nem írtak ki. A belső ellenőrzés 

keretében tervezett pedagógus önértékelések elmaradtak. 

Ebben a tanévben három kolléga, Demeterné Mérai Mária, Tóth Máté és Molnár 

Gábor vett részt Pedagógus II minősítést célzó eljáráson, mindhárman sikerrel. 

A munkatervben tervezettek szerint a 2020/2021-es tanévben pedagógus és 

intézményi – kollégiumi - önértékelést végzünk. 

A 2021. évi önértékelések indításához szükséges intézményi dokumentumok feltöltése, 

az elvárásrendszer aktualizálása január elején megtörtént, a feladatot Harsányiné 
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Kovács Marianna BECS csoportvezető teljes intézményi szinten, beleértve a 

tagintézményeket is, elvégezte. 

A többéves kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként Pere Csaba 

Kazincbarcika Város Polgármesteri Elismerő Oklevele kitüntetésben, mint „az év 

felkészítő tanára” részesült. 

 

Intézményünk kollégiuma bekerült a 2021. évi pedagógiai-szakmai 

(tanfelügyeleti) ellenőrzési tervbe. Ennek megfelelően az intézmény kollégiumának 

ellenőrzésére 2021-ben kerül sor. A pontos időpont még nem került kijelölésre. 

 

Munkatervi feladatok 

A munkaközösségi értékeléseket is figyelembe véve, a munkatervi feladatokat, 

csak a jelenléti iskolai tanítási rend ideje alatt tudtuk hagyományos rendben 

teljesíteni.  

A tanév elején az egyházi és nemzeti hagyományainkat ápoló alkalmakat ünnepi 

Istentiszteletek keretében megtartottuk, a megemlékezéseknek eleget tettünk. A 

Tornacsarnok helyett közösségi térként az aula helyiségét használtuk 

évfolyamonkénti bontásban.  

 

Programjaink 

A tanév nagyobbik hányadát kitevő megváltozott munkarend új formák kialakítását 

tette szükségessé az intézményi programok megvalósítása érdekében. A 

kapcsolattartás a nehézségek ellenére sem szakadt meg, az online formában tartott 

intézményi megemlékezések és az Ige bátorító üzenete, ha másféleképpen is, de célba 

érhetett.  

Természetesen a munkaközösségi beszámolókban ismertetett több program 

átütemezésre került vagy elmaradt. 
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A pedagógiai szakmai feladatok jellemzői a munkaközösségi értékelések 

tükrében 

A tanév feladatvégzésének részletes jellemzőit a munkaközösségi beszámolók 

tartalmazzák. 

Elvégzett szakmai feladatok között szerepelt:  

A bevezetésre került E-kréta digitális napló rendszeres és pontos használata, az 

abban történő szükséges adminisztráció elvégzése és a Microsoft Innovatív 

Iskola Program keretében megismert alkalmazások használata.  

Az új technikumi képzés bevezetésével feladat lett az annak követelményeihez igazodó 

tanmenetek elkészítése, a tanmenetek folyamatos ellenőrzése. Továbbra is 

feladatot jelentett az ágazati szakmai érettségire és a komplex szakmai 

vizsgára való felkészítés, a vizsga lebonyolításában való közreműködés, a 

szakmai érettségi szóbeli tételsorának témakijelölése, részletes kidolgozása, 

határidőre történő leadása.  

Bár a megváltozott munkarend átalakította, de továbbra is folyamatos figyelmet és 

az új körülményekhez igazodó megvalósítást igényelt a tanév rendjéhez illeszkedő 

feladatok maradéktalan ellátása.  

- A kilencedik évfolyamosok diagnosztikai mérése és ezek alapján a csoportok 

kialakítása. A kötelezően választandó tantárgyak csoportbeosztása, 

összehangolásuk a tantárgyi órákkal.  

- A közép- és az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészítés, az 

érettségi tételek, az előírt szabályoknak megfelelő kidolgozása, megoldókulcsok 

elkészítése.  

- Az Egyéni tehetséggondozó programban való részvétel, a szükséges 

dokumentáció kidolgozása.  

- A gyakorlati helyekkel a kapcsolatfelvétel, az éves tematika beosztása, majd 

a megváltozott munkarendhez igazítás. Versenyeztetési feladatok, 

felkészítés és a lebonyolítás, a pályaválasztás támogatása, a programokon 

részvétel teljesen átalakult. 

- A tankönyvrendelés listájának munkaközösségi véleményezése, összeállítása és 

leadása. 
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- Az együttműködési megállapodások szerinti partnerekkel való 

kapcsolattartás is átalakult, csak a legszükségesebb területekre korlátozódott. 

- A digitális munkarend szerinti szakmai feladatellátás mind teljesebb 

megvalósítása, a tantárgyi követelmények teljesítése és a komplex szakmai 

vizsgára való felkészítés érdekében. Az online lehetőségek és elsősorban a 

Microsoft Office Teams rendszerének alkalmazása a digitális oktatás során. 

 

A beszámolók összegzései: 

 

Humán munkaközösség 

 

2020. november 11-től a munkaközösségünk valamennyi tagja zökkenőmentesen 

átállt a digitális oktatásra, a Microsoft Teams felületen létrehozta az 

osztálycsoportokat, folytatódott a munka online-térben.  

Az éves tanmenetekhez igazodva, szakaszosan, elkészítettük a Digitális Munkarendek 

táblázatait, melyekre építettünk az online oktatás bevezetése után. 

Az idei online oktatásban már nagyobb tapasztalattal és sokféle módszerrel 

próbáltuk a tanulók érdeklődését, részvételét fenntartani, és bevonni az online élő 

tanórai foglalkozásokba is. 

 

Az érettségi vizsgák néhány tanuló kivételével eredményesen sikerültek, hátrány volt, 

hogy a felkészülés online történt, ami a tanulók többségét nem motiválta kellőképpen 

az egyéni felkészülésben. 

Az online oktatás egyébként inkább megterhelő volt számunkra, mert a tanórai 

bejelentkezések mellett minden órához kapcsolódva vázlatok, feladatok készítését is 

elvártuk, és ezeket ellenőriztük, mellette pedig a tesztek gépelése, összeállítása pl. 

Forms/Redmenta teszt, és a javítása is rendkívül sok időt igényelt. A diákok többsége 

megszokta a rendszerességet, és ennek megfelelően dolgozott is. 

 

Az online oktatás bevezetése mellett is sikerült a tanévet a megszokott módon zárni, 

különösen, hogy májusban visszatérhettünk a hagyományos oktatáshoz, ugyanis a 

tanulók reális értékelését segítette az év végén az osztálytermi keretek között adott 

értékelés lehetősége. Tapasztalataink alapján a diákok online számonkérése több 
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esetben még nem tükrözi a reális tudásukat, mivel sok esetben és többféle módon 

segítséget vettek igénybe az online tesztek megírásánál. 

 

Idegennyelvi munkaközösség 

 

 

A 2020/2021-es tanévben november 11-től, május 10-ig digitális oktatás zajlott a 

járványügyi helyzetből kifolyólag és ez szinte az egész tanév jellegét meghatározta. A 

munkatervben meghatározott versenyek, feladatok többségét nem tudtuk 

megvalósítani, hiszen ezek jelenléti oktatást kívántak volna. 

A digitális oktatásra való áttérés zökkenőmentesen zajlott, hiszen a tavalyi évben 

már „letesztelt”, jól bevált Microsoft Teams platformot használtuk és a csoportok 

többsége is ki lett alakítva már az előző tanévben. Az új, 9. évfolyamosok felkészítése 

még az átállás előtt megtörtént.  

Tovább nehezítette a tanévet, hogy egyik kolléganőnk szülési szabadságra ment, így 

az ő óráinak ellátása is a 2. félév feladatai közé tartozott. Egy óraadó kolléga segített 

be, heti 8 órában, a fennmaradó órákat pedig csoportok összevonásával, illetve 

túlórákkal oldottuk meg.  

Munkaközösségünk legfontosabb feladatának tartja a sikeres középszintű, illetve 

emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést és a nyelvvizsgát, hiszen ennek a 

továbbtanulás során hatalmas értéke van. Idegen nyelvből van iskolánkban a legtöbb 

emelt szintű érettségi évről évre. Így volt ez ebben a tanévben is: az őszi és tavaszi 

vizsgaidőszakban összesen 31-en tettek emelt szintű érettségit, melyből 31 fő jelesre 

vizsgázott! A nyelvvizsgák száma a járványügyi helyzet miatt alacsonyabb. 

Munkaközösségünkből 5-en vesznek részt az iskolai tehetséggondozásban. Gáldi Imre 

Zoltán, Kiss Zsanett, Krappai Barbara, Kerekes Anita és Tóthné Balogi Erzsébet. 

Az Útravaló ösztöndíj-programban is több munkaközösségi tagunk részt vállal, a 

hátrányos helyzetű tanulóinkat mentorálva. 

A 2020/2021-es tanévben utoljára indult nyelvi előkészítő évfolyam 

intézményünkben és ezáltal egy 2004 óta kezdődött folyamat szakadt meg. 

Térségünkben a hátrányos helyzetű diákoknak óriási lehetőséget jelentett ez az 

intenzív nyelvtanulási forma és bár sokan tettek nyelvvizsgát, a törvényi előírás 

olyan szigorú szempontokat szabott, melynek a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére 

sem tudtunk eleget tenni. Azon túl, hogy ez az iskolánknak is egy plusz értéket adott, 
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sok tanuló számára biztosította a továbbtanuláshoz szükséges nyelvvizsgát, emelt 

szintű érettségit. Talán a technikumi 13. évfolyam fogja majd ezt az űrt betölteni, de 

ez csak a jövőben derül ki. 

 Kimerítő, fordulatokban bővelkedő, munkás év áll mögöttünk, melyhez a jó 

munkatársi, munkaközösségi kapcsolat elengedhetetlen. Útmutatást jelenthet a 

következő páli gondolat: „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test 

valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.” (Pál 

első levele a korinthusiakhoz 12. fejezet) 

 

Reál munkaközösség 

 

A tanév folyamán 6 hónapig digitális munkarendbe kényszerültünk, ami 

természetesen nem pótolja az órai jelenlétet, a személyes kontaktust, az órai 

magyarázatot, a közösség építő erejét. Abban a csekély időben míg a jelenléti oktatás 

zajlott, addig igyekeztünk ezeket pótolni. 

A tanév sarkalatos pontjait érintő szokásos és rendkívüli esetekben a munkaközösségi 

megbeszéléseket megtartottuk, emellett a szakmai kérdésekben is folyamatosan 

egyeztettünk és egymás segítségére voltunk. 

Az év elején munkatervünkben meghatározott feladataink sok esetben módosultak, 

jól bevált és működő iskolai programokat kellett átalakítani, hagyományos 

rendezvényeket kellett törölni, a megszokott versenyeink többségén nem tudtunk 

részt venni, mert nem kerültek megrendezésre.  

A pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva idén nem lesz feladatunk. A belső 

önértékeléshez kapcsolódó óralátogatásokat a következő évre tervezzük. 

A munkaközösség tagjai igyekeztek alkalmazkodni a kialakult helyzethez és 

megpróbálták a lehető legtöbbet kihozni belőle. 

 

Összességében elmondható, hogy az idei tanévben is sok nehézséggel kellett 

megküzdenünk, de a vezetőség támogatása, a kollégák lelkiismeretes munkája révén 

sikerült a problémákon túllendülnünk, Isten kegyelméből merítve kitartottunk 

minden körülmények között és eredményesen zártuk a tanévet. 

„De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy 

a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, 
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a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg.”/Róma 5: 3-

5/ 

 

Testnevelés munkaközösség 

 

Munkaközösségünkben egy tervezett pedagógus minősítés megvalósult. 

A tanév során 11 alkalommal tartottunk munkaközösségi megbeszéléseket az aktuális 

feladatokkal, problémákkal kapcsolatban, valamint az online oktatással 

kapcsolatban. 

A munkatervünkben szereplő szakmai feladatainkat a tehetséggondozás kivételével, 

kissé módosított tananyag feldolgozással teljesítettük. 

A tanévre óralátogatást nem terveztünk és nem is volt. 

Sikeresen részt vettünk a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia online fordulóin és 

országos döntőjén, melyen a kimagasló 3. helyezést érte el csapatunk. 

Az eszközfejlesztés a félévkor leadott költségvetési tervünk alapján folyamatban van. 

A tanév során a személyi, tárgyi és létesítménybéli feltételek biztosítottak voltak. 

A rendkívüli helyzet miatt kénytelenek voltunk rendhagyó módon oktatni a tanév 

kétharmadában. Úgy érezzük, hogy a körülményekhez mérten tartalmasan teltek a 

testnevelés órák, az online oktatásnak is lesz létjogosultsága a jövőben bizonyos 

helyzetekben. A tervezett feladatainkat a körülményekhez mérten meg tudtuk 

valósítani. 

 

Informatika- elektronika 

 

− Az előző évekhez hasonlóan úgy érzem, hogy a munkaközösségünk 

összhangban, egymást segítve és motiválva működik, és csak köszönet tudok 

mondani mindezért Istennek, és a kollégáknak, a vezetőségnek pedig a 

segítségért és a lehetőségekért.  

− Mindazt a fejlődést, pozitívumot, amit az előző években leírtam fokozni nem 

lehet, de reménység szerint megtartani igen. Ez a legfontosabb, és kérésünk is 

a Jóistenhez. 

− Az eszközbeszerzések motiváló hatása nem tudott teljes mértékben 

kibontakozni, hiszen a diákok nem voltak bent az iskolában, de fontos feladat, 

hogy ez a jelenléti oktatásban megtörténjen, minden lehetséges módon, és 
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eszközzel. Itt az eredményességet az fogja jelenteni, ha nem a polcon 

porosodnak az eszközök, hanem be tudjuk majd őket illeszteni az órai 

munkába, bár ez nekünk is tanulással és plusz energiákkal jár. 

− A szakok megmaradása, és vonzóereje ezektől függ: a továbbtanulás előtt álló 

szülő, és diák azt hallja, a hozzánk járó diák pedig azt tapasztalja, hogy itt 

tanítjuk, nincsennek üresen eltöltött órák, szabad foglalkozások, magukra 

hagyott csoportok, hanem megtervezett és végrehajtott feladatok, ő pedig 

halad, és fejlődik. 

− A digitális tanrendről már mindent leírtam, ami felmerült, de a 

következetesség itt is a legfontosabb dolog tanári és tanulói oldalról is:  

o mi a megfelelő minőségű és mennyiségű tananyagot adjunk le,  

o megfelelő időben és módon tegyük közzé azt, és tartsuk meg az online 

órát, hogy kapcsolatban maradjunk a diákokkal, 

o a diáknak adjunk elegendő időt a munkára, figyelembe véve, hogy más 

tantárgyakat is tanul, 

o kövessük nyomon a haladását, értékeljük, 

o lehetőség szerint ne terheljük túl a diákokat, és magunkat sem, mert 

szükség van ránk: a diákoknak, és a családunknak is! 

− Ahogyan már az osztályfőnöki beszámolóban is írtam, a legnagyobb 

hiányérzetem a diákokkal való kapcsolat, és a hit építésében volt. Nagy volt a 

különbség: a 13. évfolyamosokkal novembertől szoros kapcsolatot építettünk, 

együtt dolgozunk a sikeres vizsgáért, közben megismertük egymást, 

elfogadtuk egymást, és becsültük egymás emberségét, a befektetett munkát. 

Megmutatkozhatott a keresztyén szellemiség, és szerintem a jobb eredmények 

ennek is köszönhetők. Még a 12. évfolyamosok is megérezték és megbecsülték 

azt a szeretetet, igyekezetet, amivel készítettük őket, a rövidebb együtt 

töltöttidő ellenére is. Az alsóbb évfolyamokon viszont ez elmaradt, és az év végi 

néhány hét már kevés volt, különösen az osztályfőnököknek, pedig ezen múlik 

a jövő. Nem csak a diákoké, hanem közvetve a miénk is. 

− A példabeszédek könyvében így olvashatunk erről: 

„Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal, mert a kincs nem 

marad meg örökké, sem az ékszer nemzedékről nemzedékre!” 
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Pedagógia munkaközösség 

 

2020-2021-es tanévben jelenléti oktatásban kezdtük a közös munkát az elmúlt tanév 

tapasztalatait felhasználva.  A digitális oktatásra való átállás már nem okozott olyan 

nehézségeket, mint tavasszal. A munkaközösségi megbeszéléseket eredményesen 

megtartottuk, mellette folyamatos egyeztetések voltak jellemzőek adott témákkal 

kapcsolatban. A félév kiemelt és ágazati szakmai feladatait elvégeztük. Ebben a 

tanévben nem volt önértékeléssel kapcsolatos feladatunk. A tanmenetek rendben, 

határidőre elkészültek, eltérésről jelzés nem érkezett. A vállalt iskolai 

rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat teljesítettük. Továbbképzéseken a tanévben 

nem vettek részt kollégák.  A feltételeket mérlegelve és a rendelkezésekre álló 

eszközöket kihasználva próbáltuk a legjobb szinten teljesíteni a szakmai 

feladatainkat. A tárgyi feltételeink a tanévben jelentősen javultak. 

A beiskolázással kapcsolatban ebben a tanévben iskola-, szakma bemutató kisfilmet 

készítettünk Reméljük, hogy a jövőben is sikeresen és hasonlóan nagy létszámú 

osztályokat tudunk beindítani.   

Kiemelkedő versenyeredményéért idén pedagógia szakos tanuló kapta a TIREK díjat. 

Az összefüggő szakmai gyakorlatot a fent nevezett feltételekkel, de meg lehetett 

szervezni. 

 A munkaközösség a munkatervben vállalt feladatoknak eleget tett.  

 

 

Természettudományi munkaközösség 

 

A Természettudományi munkaközösségben tanító kollégák több éve dolgoznak 

együtt és egy összeszokott csapatot alkotnak. Munkaközösségünk létszáma két fő 

főállású kolleginával gyarapodott, Kopcsik Erika a vegyész szakmai tárgyak és 

Nagyné Máté Erika, a komplex természettudomány és a fizika tanításába 

kapcsolódott be. A rövid jelenléti oktatás alatt sikeresen illeszkedtek be a 

tantestületbe. Az előző tanévekhez hasonló módon Ivády Emil Miklós óraadóként vett 

részt a munkaközösségünk munkájában. Laboránsunk Mucsicska Tímea a műszeres 

laboratóriumi gyakorlatok oktatásában vett részt. Nagyon sajnálatos, hogy 

Mokánszki Béla - betegsége miatt - már a technikusi vizsgán sem tudott részt venni, 
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ezért a 2021/2022 tanév tantárgyfelosztását is módosítani kellett. Kívánunk neki 

mielőbbi felépülést! 

A beiskolázással kapcsolatos rendezvények, nyílt napok digitális kampányanyaggal 

lettek pótolva. Az „Irinyis” kémiaverseny 8. osztályosoknak című versenyünket a 

késve megérkezett támogatás és járványhelyzet miatt a következő tanévben 

valósítjuk meg. Tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt sikerült elérni az 

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyen Kopcsik Erika tanárnő 

felkészítésével Schvirján Balázs 9.E osztályos tanuló első helyezést ért el. Számos 

rendezvény a koronavírus járvány miatt hiúsult meg, ezért nem vettünk részt rajta. 

Eredményesen sikerült lebonyolítani az első ágazati alapvizsgát, a BorsodChem Zrt. 

vegyipari rendszerkezelő tanfolyamának vizsgáját és a vegyész technikusok szakmai 

vizsgáját. Az elkövetkezendő években a jelenlegi kilátások alapján tanfolyami 

rendszerű vegyipari rendszerkezelő képzés nem várható 

A munkaközösségi értekezleteinket mindig az ellátandó feladatok függvényében 

időzítettük. Amennyiben az adott időpontban valamelyik kolléga nem ért rá, akkor a 

munkaközösség vezető személyesen megkereste. A feladatok elosztásában mindig 

sikerült megtalálni a közös nevezőt.  

A Miskolci Egyetemmel való együttműködési megállapodás miatt több alkalommal 

történt megbeszélés a műveleti laboratóriumban végezhető mérésekkel kapcsolatban. 

Tárgyi feltételeink javultak a vegyifülkék felújítása megtörtént. A műveleti 

laboratórium mérőköreinek kivitelezése: desztilláció, teljes sómentesítés, abszorpció, 

aprítás megvalósult, a mérésleírások elkészültek. A melegvízvételi pontok kialakítása 

a laboratóriumokban, elektromos vízmelegítők beépítésével megtörtént. 

A mérlegszobából kialakított laboratórium bútorainak megrendelése megtörtént. A 

laboratóriumi eszközök beszerzése után a következő tanévben az új labor használatba 

vehető. Az előző félévben végzett gyakorlati munkához szükséges anyagok és 

eszközök biztosítva voltak, de folytatni kell az éves munkatervben leírt javítási és 

fejlesztési feladatokat.  

Összességében: a munkaközösség a munkatervben az első félévre vállalt feladatait a 

nem egyszerű körülményekhez képest elvégezte, próbáltuk a lehetőségekből a 

legtöbbet kihozni. Amennyiben valamilyen be nem tervezett feladat adódott, akkor 

azt kooperatív módon sikerült megoldanunk. 
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A tanulmányi munka jellemzői 

Képzési szerkezetünknek megfelelően, 4 technikumi ágazati és 1 

szakgimnáziumi képzésben (közgazdaság, informatika, villamosipar és elektronika, 

vegyész, és pedagógia), és az ezekre épülő OKJ szakképesítést nyújtó szakképzésben 

(13. évfolyam, Esti) résztvevő diákok 28 osztályban folytattak tanulmányokat 740-

en, mely az év végére 35 fővel csökkent. A legnagyobb mozgás a szakképzés befejező 

évfolyamán volt. Diákotthoni ellátást 40-en vették igénybe. Az iskola létszáma 

mindezek ellenére, az évekre visszatekintve is stabilnak mondható. A 9. évfolyam 5 

osztályába várhatóan 162 tanuló kerül beiskolázásra.  

 

A szakképzés szakmai feladatai 

A szakképzés feladatellátásának részletes bemutatását a Szakmai beszámoló 

2019-2020 tartalmazza. 

Az idei tanév nagy újdonságát a technikumi képzés bevezetése jelentette, ami 

rendszerszintű változást hozott a hazai szakképzésben: új szakmajegyzék, új képzési 

és kimeneti követelmények, programtantervek léptek életbe. Ezt azt eredményezte, 

hogy a szakmai dokumentumokat újból el kellett készíteni, ami többletfeladatot 

jelentett az intézmény dolgozói számára, és a későbbiekben is többletfeladatot jelent 

a kollégák és az intézmény számára is - új tanmenetek kidolgozása, szükséges 

eszközbeszerzések végrehajtása, duális partnerek felkutatása és a duális képzés 

bevezetése. 

Továbbra is nagyon összetett az intézményünk képzési palettája, mivel még folynak 

a 2016-os és 2018-as kerettantervek alapján a képzések a 12-13. és 10-11. 

évfolyamokon, a 9. évfolyamon pedig az új technikumi programtantervek és 

szakgimnáziumi kerettantervek alapján. 

A november 11-től életbe lépett digitális oktatást a szakmai képzésben sikerült 

hatékonyan megszervezni, de emellett - a gyakorlati képzés esetében – a jelenléti 

oktatás lehetőségét is kihasználták a kollégák. 
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Szakmai vizsgák 

Az idei tanév szakmai vizsgáinak lebonyolítása rendhagyó módon történt. Az új 

jogszabályi környezethez történő igazítás sajátos helyzetet generált: a komplex 

vizsgákat kellett megtartani az új jogszabályi környezetben. A vizsgák rendben 

lebonyolításra kerültek. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

Intézményünkben a 10-11. évfolyam villamosipar és elektronika ágazat és a 

pedagógia ágazat, valamint a 11. évfolyam vegyész ágazat és a 13. vegyész technikus 

esti évfolyam tanulói részére írja elő a kerettanterv, illetve a programtanterv a 

kötelező nyári gyakorlatot.  

A veszélyhelyzet során nagyon nehezen indult a diákok összefüggő nyári 

gyakorlatának a megszervezése. Ennek ellenére a 10.F és 11.F osztályok pedagógia 

ágazat tanulói teljes létszámba külső helyszíneken töltik a gyakorlat idejét, annak 

ellenére, hogy a városi óvodákba csak védettségi igazolvány, vagy negatív COVID-

19 tesz birtokában vehetnek részt a foglalkozásokon. A 10.B és 11.B osztály tanulói 

közül 6, illetve 9 fő teljesíti gyakorlatát az intézménybe. Sajnos, a jogszabályi 

környezet gyors változását a BorsodChem Zrt. nem tudta követni, így a 13.Ve osztály 

tanulóit nem tudták fogadni a gyakorlatra, mivel ezen évfolyam már az új 

programtanterv alapján kezdte tanulmányait. Ezen tanulók részére az intézményben 

került lebonyolításra a gyakorlat. 

Ebben a tanévben a gyakorlatra kötelezettek létszáma az alábbiak szerint alakult: 

− Pedagógia: 66 fő, 

− Vegyész: 25 +3 fő, 

− Villamosipar és elektronika: 45 fő,  

ami összesen 139 tanulót jelent. 

Diákjaink az alábbi fogadó szervezeteknél kerültek elhelyezésre: BorsodChem ZRt., 

ÉRV ZRt., vidéki óvodák és helyi vállalkozások. 
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Együttműködés külső partnerekkel 

Külső partnereink közül ebben a tanévben a BT-vel és BorsodChem Zrt-vel valósult 

meg az együttműködés. Sajnos a járvány nagy mértékben megakadályozta a 

tervezett feladatok megvalósulását. A BT-vel sikerült néhány online alkalmat 

megszervezni, melynek keretében szakmai tájékoztatót tartottak a tanulók részére. 

Áprilisba viszont, több alaklommal próbaitejút tartottak a jelentkező 13.C tanulói 

részére, melynek eredménye képen egy tanúló került felvételre a céghez.  

A BC Zrt ebben a tanévben az összefüggő nyári gyakorlat keretében fogadta 

tanulóinkat.  

Intézményünk részéről ebben a tanévben egy vegyipari rendszerkezelő tanfolyam 

került lezárásra, amelye után az intézmény megszüntette felnőttképzési 

tevékenységét is. 

Bízunk benne, hogy partnereinkkel a következő tanévben folytatódhat a kölcsönös, 

egymást segítő együttműködés.  

A 2020/2021-es tanév tantárgyi értékelésének jellemzői 

A 2020/2021-es tanév tantárgyi értékelésének jellemzőit részletesen a Tanulmányi 

statisztika beszámoló és a Szakképzési feladatok ellátása beszámoló tartalmazza. 

A digitális munkarend kihívásai a hagyományos tanév rendjében töltött 

oktatási- nevelési feladatok megvalósítását teljesen átalakította. A tanulmányi 

munka jellegének megfelelően mind a tananyagkiosztás, mind annak feldolgozása, 

az online oktatásban való részvétel, a tanulói visszacsatolások, a számonkérések 

és az értékelések sem a hagyományos formában történtek. A tananyag 

feldolgozásban tapasztaltak beépítése továbbra is feladatokat ró ránk, akár pozitív, 

akár negatívelőjelűek legyenek azok. Az elért eredményeket befolyásolta a 

körülmények különbözősége, a kapcsolattartás nehézségei és a meglévő 

feltételrendszer. A következő tanévben az egyéni teljesítményekben mutatkozó 

hiányosságok pótlása újabb feladatokat ad majd. 

Tanévünk tanulmányi munkájának értékelése a digitális tanrend sajátos 

jellemzőinek figyelembevételével mutat képet a jelen állapotról.  
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Az intézményi magatartási átlag az előző évi adathoz képest enyhén 

mérséklődött (4,37 → 4,34), a szorgalom átlaga kissé javult (3,85→3,92). 

Azt is örömteli tényezőnek tekinthetjük, hogy mind a 9-12. évfolyamokon, mind 

a szakképző évfolyamokon is a tanulmányi munka átlaga javulást mutat, az idei 

iskolai átlag (3,59→3,66).  

A legjobb évfolyam átlagokat is a 13. (3,96) és 9. évfolyamon (3,75) érték el. A 

legnehezebb tantárgyak továbbra is a szakmai tantárgyak (vegyipari ágazat) közül 

kerülnek ki, de továbbra is mellettük van a közismereti tantárgyak közül a 

matematika. A legjobb eredmények a pedagógia ágazathoz kapcsolódó 

tantárgyakhoz tartoznak. 

A bukások száma nemcsak a félévhez képest javult, de az előző évihez képest 

is kis arányú mérséklődést mutat (51→48), a háromnál több tárgyból bukottak 

száma azonban jelentősen csökkent (17 →6).  

Mind a jeles tanulók száma (28 →38f ő), mind a kitűnőké (8 →13 fő) 

jelentősen emelkedett. A tantárgyi dicséretek száma is növekedett (250→313 db). 

Amíg tavaly 12, idén 14 bukás mentes osztályunk volt. 

Hiányzások: az egy főre jutó igazolt hiányzás 72,82 óra/főről – 54,59 

óra/főre csökkent, de azt is tudjuk november 11-től május 11-ig nem volt 

értelmezhető hagyományos értelemben a hiányzás. Az igazolatlan hiányzások száma 

enyhén nőtt, az összlétszámra vetítve 1,3 óra/főről- 1,47 óra/főre. A késések száma 

viszont csökkent, az előző évi 219,75 óráról – 90 órára. 

Igazgatói szintű bejegyzések 51 esetben történtek; 29 dicséret, 16 

figyelmeztetés és 6 intés. Az elmarasztalások zöme a hiányzások miatt adódott, a 

dicséretek a tanulmányi versenyek és közösségi szereplések okán. 

Kiemelkedő diákjaink közül Mester Dániel 12.C – „A Tiszáninnen Református 

Diákja” címet kapott, Andó Antónia 12.F – Tanulmányi díjban (TIREK-díj), Terenyei 

Eszter 12.A - Polgármesteri dicséretben, Szőlősi Fanni 12.A,  Vrastyák Bianka 

Veronika 12.C és Hocza Veronika 12.F Irinyi-díjban, Lázár Gábor 12.C és Debreceni 

Gábor 12.E Irinyi Szakmai Díjban, Batki Laura 12.F osztályos tanuló IRDE – díj 

iskolai kitüntetésben részesült. 
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Szabó-Salagvárdi Anita pedagógus pedig a TIREK felkészítő pedagógusa 

kitűntetést kapott. 

Az Országos kompetenciamérés a jelenléti oktatás keretében az előző évi 

szerint megtörtént. A NETFIT mérés elhagyható volt, így azt a jelen körülmények 

között nem bonyolítottuk le. Az intézményi lemorzsolódás adatait a Tanulmányi 

statisztika táblázatai tartalmazzák.  

A vírushelyzet miatt több országos-területi-megyei verseny maradt el, de a 

személyes odafigyelések és az egyéni bánásmód által történő felkészítések 

eredményeképpen a megváltozott körülmények között megrendezett tanulmányi 

versenyeken is kiemelkedő eredmények születtek. A tanulmányi versenyek 

kiemelkedő eredményeit, az értékeléshez csatolt Versenyeredmények 

táblázat tartalmazza. 

A ballagó 12.-esek között az az idén is több díj került kiosztásra, mivel ez az 

évfolyam kiemelkedő eredményekkel öregbítette iskolánk hírnevét. Egy fő, Mester 

Dániel 12.C osztályos tanuló megkapta A „Tiszáninnen Református Diákja” 

kitüntetést, Andó Antónia 12.F a TIREK tanulmányi díját, míg Szabó-Salagvárdi 

Anita a TIREK felkészítő pedagógusa kitüntetést nyerte el. Egy tanuló, Terenyei 

Eszter 12.A polgármesteri elismerésben részesült, az Irinyi János Középiskoláért 

Alapítvány jóvoltából három főnek (Hocza Veronika 12.F, Szőlősi fanni 12.A, 

Vrastyák Bianka 12.C) adományoztunk Irinyi-díjat és két fő (Debreceni Gábor 12.E, 

Lázár Gábor 12.C) kapott Irinyi Szakmai Díjat, illetve egy kiváló sportoló, Batki 

Laura 12.F osztályos tanulót az Irinyi Református Diáksport Egyesület díjazott.  

 

Az általános munkarend jellemzői 

A Házirendnek megfelelő magatartásformák betartása jónak mondható. A 

hiányzások kezelése a digitális munkarend szerint megváltozott, tanulóink többsége 

rendben teljesített.  

A jelenléti oktatás keretei között továbbra is kiemelt fontosságú feladat marad a 

keresztyén értékrend, egymás tiszteletének és megbecsülésének, a házirend 

elvárásainak a hatékony tudatosítása, annak következetes betartatása. 
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A szaktanárok pedagógiai munkáját a munkaközösségek szakmai 

irányítása jellemzi, melyhez nagyban hozzájárul saját pedagógiai kultúrájuk és a 

intézményi hitéleti alkalmak tanításai, mint a szervezett szakmai napok és 

továbbképzéseken szerzett tapasztalatok.   

 Pedagógusaink munkáját egyre inkább jellemzi a közösségben való 

együttműködési szándék, a személyes odafigyelés, az önkéntességre való 

hajlandóság, közösség szolgálata, a tanulói teljesítmények fokozása érdekében tett 

pozitív tanári hozzáállás és példamutatás.  

Ennek ellenére tovább kell erősíteni az egyházunk képviselte ismeretekben 

(evangélium) való elmélyülést, hitéletünk alapját, a Krisztusban való élet 

gazdagságát, és az abból megszerezhető életerőt. 

  

Az osztályfőnökök szerepe az intézményi nevelési-oktatási eredményesség 

elérésében továbbra is az egyik legkiemelkedőbb. Feladatuk sokrétű és szerteágazó. 

Az osztályfőnöki feladatok megvalósulása az idei digitális oktatás keretei 

között - a tavalyi helyzet után - egy fokkal kedvezőbben indult, többen is úgy 

fogalmaztak, hogy felkészültebben, zavartalanabbul zajlott. 

Továbbra is fontos feladat volt a tanulmányi munka figyelemmel kísérése, segítése, 

támogatása, a magatartási problémák, hiányzások kezelése, a kiemelt bánásmódot 

igénylő tanulók támogatása (tehetséges, SNI-s, BTM-es, HH-s, HHH-s), a 

közösségfejlesztés, a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, szülőkkel, szociális segítővel. 

Ezt a felelősségteljes szolgálatot egészítette ki, a közösségfejlesztés és a 

személyiségfejlesztés feladataiba bekapcsolódva, az osztálycsoporton kívüli 

közösségépítő munkát erősítve a DÖK és a Kollégium, ha csak a tanév töredékes 

részében tehették is ezt.  

A szakmai munka megerősítésének részét képező belső tudásmegosztás 

alkalmai a megváltozott munkarend miatt nem tudtak a hagyományos rendben 

megvalósulni.  

A munkaközösségek szakmai figyelemmel kísérése mellett a pedagógusok 

tanóráikra felkészültek, tanóráik tervezettek voltak és a kijelölt célnak megfeleltek. 
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Az idei tanévben jelenléti óralátogatásoknem történtek, de a munkatársi 

kapcsolattartás elősegítette a szaktárgyi jellegzetességekhez igazodó, változatos 

tananyag feldolgozás megvalósítását. A digitális munkarend egyfajta kényszert, de 

lehetőséget is adott az új módszerek és munkaformák kipróbálására, a tanulók 

tananyag feldolgozásában való másfajta segítség lehetőségére. Pedagógusaink 

igyekeztek a kihívásnak megfelelni. 

Munkatervünk kiemelt feladataihoz kapcsolódva továbbra is feladatot jelent, 

akár online, akár jelenléti oktatásban az egyéni motiváltság segítése, a differenciálás, 

a kooperatív technikák alkalmazása és a tanulók egyéni részvételének mind teljesebb 

és hatékonyabb bevonása a foglalkozások folyamatába. 

Adminisztrációs, adatszolgáltatási feladatok  

Statisztikai adatszolgáltatás 

A KIR Tanulmányi területek megadása rendben megtörtént, melyet az előzőleg 

megkötött, szakképzési megállapodáshoz igazítva végeztük el. 

A KIR-STAT Statisztikai adatszolgáltatást hiánytalanul és pontosan le tudtuk 

lezárni. 

A Közzétételi lista naprakész adatokkal való feltöltése, aktualizálása, a 

törvényben előírt határidőig megtörtént. 

A Beiskolázás feladatai 

A Nyílt napok keretében történő ágazatok szerinti iskola bemutatás, a 

Pályaválasztási kiállításon való iskola népszerűsítés és iskolai Pályaválasztási 

fórumokon való bemutatkozás idén elmaradt. A hirdetések, és az online felületeken 

ismertetett tájékoztatók, a partner iskolák megkeresése és a szakmai képzés eddigi jó 

színvonala és hírneve segítette a beiskolázást. Az iskola létszámát a szakmaszerkezeti 

döntésben megkapott létszám szerint szinte teljesen fel tudtuk tölteni.  

 

Általános gazdálkodási feltételek 

Gazdasági irányítása, könyvelése, munkaügyi feladatok elvégzése továbbra is a 

székhely intézményből történik.  
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Az intézmény biztonságos gazdálkodásának folyamatosságát és tervezett rendje 

szerint való megvalósulását továbbra is a törvényi szabályzók és a fenntartói 

elvárások figyelembevételével és a pénzügyi lehetőségek biztosította takarékos 

felhasználással folytattuk. A fenntartó által elfogadott költségvetés keretein belül 

takarékosan gazdálkodtunk. 

2020/2021. tanévben kiadásainkat az alapfeladaton (bér és bérjellegű kiadások és 

azok járulékai 523 millió Ft, mely tartalmazza a 2020. július havi ágazati szakmai 

pótlék összegét) és a működési kiadásokon (rezsi és egyéb szolgáltatások 120 millió 

Ft) kívül 31.200 e Ft fenntartói támogatás felhasználása jellemezte. 

2021-ben székhely intézményünk 714 millió Ft-ból gazdálkodhat, mely 7 millió Ft 

saját bevételen (étkezés, szállás, bérleti díj) kívül költségvetési, működési 582 millió 

Ft és fenntartótól kapott 52 millió Ft támogatásból, valamint 7 millió Ft pályázatból 

(Munkaügyi Központ és Szabóky) befolyt tételekből és 66 millió Ft pénz 

maradványból tevődik össze. 

Szakmacsoportok részére taneszközöket vásároltunk, elektronikának 386 e Ft 

értékben tápegységet, fűrészeket, fogókat, saruprést. A természettudományi 

szakmacsoportnak eszközöket, labormérleg, bunsen égők és vegyszerek beszerzésére 

368 e Ft –ot fordítottunk. A műveleti laborban 3,5 millió Ft került felhasználásra az 

új eszközök üzemeltetése céljából elengedhetetlen szerelési munkák elvégzésére. 

Az intézményfejlesztési stratégia részeként, egyik legfontosabb feladatunk volt 

a technikumi feladatellátás felmenő rendszerű bevezetésére való felkészülés, a 

törvényi, szerkezeti és szakmai feltételrendszer megteremtése. Ennek megvalósítása 

a tanév kezdetére megtörtént. A meglévő dokumentációk folyamatos figyelemmel 

kísérése, frissítése mellett, a gyakorlati megvalósítás pontosságára és a szükséges 

feltételrendszer megteremtésére törekszük. A fenntartó támogatásával ezek a 

feladatok rendben teljesülnek. Folytatjuk a hiányzó taneszközök beszerzését is- a 

meglévő ötéves Taneszközfejlesztési ütemterv szerint. 

Intézményi kapcsolattartás  

A fenntartóval való kapcsolattartás továbbra is folyamatos és kiegyensúlyozott. 

Legfőbb alkalmai az aktuálisan megtartott fenntartói-intézményvezetői 

megbeszélések. Az intézményi pedagógiai, gazdálkodási és fejlesztési elképzeléseket 

az igényeknek megfelelően, a pedagógiai program vállalásai szerint támogatja. 
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A szakmai szolgáltatások zömét a RPI-n keresztül vesszük igénybe.  

A pandémia miatt az intézményi kapcsolattartásra kevesebb hangsúly helyeződött. A 

korlátozások miatt külső partnereinkkel telefonon, illetve elektronikus levelezés útján 

tartottuk a kapcsolatot. Gyakoriak voltak az online térben szervezett értekezletek, 

tájékoztatók, az RPI például rendszeresen tartott vezetők számára 

munkamegbeszéléseket, illetve pedagógus-továbbképzéseket, előadásokat. 2020 

decemberében (dec. 9.) a tantestület részt vett a Microsoft Magyarország által 

szervezett online továbbképzésen. 

Természetesen a folyamatos színvonalas működés érdekében a szakképzés szakmai 

szolgáltatásából az állami lehetőségeket is szükség szerint hasznosítjuk. Az 

egyházkerület intézményeivel, közülük is a hasonló középiskolákkal van szoros 

kapcsolatunk. 

Az intézményi SZMK-el és vezetőjével jó kapcsolatunk van, sajnos ez is az 

online lehetőségek közé szorult. A kötelező véleményezések és tájékoztatók mellett is 

tájékoztatjuk képviselőiket az iskolai programokról, tanulmányi területek 

feladatairól, az oktatási – nevelési feladatok aktuális állapotáról.  

A BC Zrt. legfőbb céges szakmai partnerünk, a szakmai feladatok ellátásában 

való részvételét továbbra is fenntartani és erősíteni kívánjuk. (évközi-, nyári szakmai 

gyakorlat, eszköz-, szakmai anyag- és versenytámogatás, pályaorientációs 

feladatokban való részvétel, ösztöndíj rendszer, továbbképzések stb.) Az 

együttműködés keretében folyamatosan partnereik vagyunk felnőttképzési 

tanfolyamokban és a kihelyezett telephelyen megvalósuló képzésben.  

BT- vel megkötött együttműködési megállapodás folyamatos szakmai 

kapcsolatot jelent, feladatellátás megerősítse érdekében. több alkalommal 

adományoznak számunkra ezközöket. A tanévben sajnos csak a tanév elején 

tarthattak tréninget a végzőseinknek. A pedagógusokkal való szakmai 

konzultációkkal lehetősége továbbra is segíti a képzés színvonalas megvalósítását. 

 A városi önkormányzattal való a kapcsolatunk kölcsönösen jó. Az 

intézmény részt vesz a városi ünnepi és szakmai alkalmakon a meghívás szerint, az 

idén ez a veszélyhelyzet miatt elmaradt. A város intézményeinek pályázataiban 

támogató partnerként részt veszünk (Mezey-ház, könyvtár), a Barcika Príma Kft. 
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élelmezési szolgáltatónk, a jelenléti oktatás során a Barcika Art szerződés keretében 

biztosítja a városi uszoda használatát.  

A sportcsarnok üzemeltetését a város a sportegyesületnek átadta, így új használati 

szerződés alapján vagyunk kapcsolatban a KBSC vezetőségével. 

A városi nevelési- oktatási intézményekkel kiegyensúlyozott 

kapcsolatot tartunk, melynek a normál rendben a szakmai továbbképzések, 

tanulmányi versenyek és ünnepi alkalmak a legfőbb megnyilvánulásai.  

A Pedagógiai programunk magasabb színvonalon való teljesülése érdekében 

szoros kapcsolatot tartunk Alapítványunkkal és a diáksportot támogató IRDE-

vel. 

Pályázatok 

A tanulók tanulmányi eredményének támogatása és szociális helyzetük 

javítása érdekében a Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjrendszerbe való 

bekapcsolódást és az Útravaló programban való részvétel lehetőségét is biztosítjuk 

tanulóink számára. 

A tanév zárása 

A tanév kijelölt feladatait a speciális körülmények közötti munkavégzés keretei 

között is tudtuk teljesíteni, köszönetemet fejezem ki ezért az intézmény odaadóan 

szolgáló alkalmazotti közösségének és a fenntartónak, a tanév feladatainak 

zökkenőmentes biztosításáért. 

 Soli deo Gloria!  

 

Kazincbarcika, 2021.06.30. 

 

 

                                                                                                      Csernaburczky Ferenc 

                                                                                                                  igazgató 










































