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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Képviselő-testület  munkatervétől eltérően,  egyeztetés alapján a  Berettyóújfalui Szakképzési 

Centrum József Attila Gimnáziuma  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  2016-2017. évi  

beszámolóját  a 2017. szeptemberi testületi ülésre ütemezte át. 

A tagintézmény-vezetője a 2016-2017. tanév lezárásával elkészítette az intézmény nevelő-

oktató munkájának értékelő beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

A beszámoló anyaga  részletes  és átfogó betekintést nyújt az intézmény szervezeti félépítéséről 

az oktatás területén elért eredményekről, a fennálló problémákról  és az iskolai élettel 

kapcsolatos gazdag szabadidős programokról. 

 

2016. október 1.-jei adatok alapján a tanulói létszám összesen 300 fő volt, melyből 30 fő 

gimnáziumi, 101 fő szakközépiskolai,  95 fő szakiskolai,  74 fő felnőttoktatásban vett részt.   Az 

évközbeni  lemorzsolódás mértéke 17 %-ban állapítható meg, mely a felnőtt oktatást 35 %-ban, 

a nappali  oktatást 11 %-ban érintette.   A lemorzsolódások fő okai: a nappali oktatásban a 

tankötelezettség megszűnése, illetve az iskolaváltás,  a  felnőttoktatásban  a munkahelyi 

gondok, munkahelyváltás, gyakorlati helyen felmerülő problémák miatt  adódtak.  

A beszámolóban  megfogalmazásra  került, hogy az  oktatás terén olyan  képzési struktúrát 

alakított ki az intézmény, amely kínálatával egyszerre biztosít lehetőséget a kiemelkedő 

képességű, valamint a  viszonylag  gyengébb teljesítményű  tanulók számára.   Az intézmény a 

14-22 évesek iskolai neveléséről-oktatásáról, a szakképzés feladatainak megvalósításáról 

gondoskodik.   Az anyag I. – XVII. pont keretében  mutatja be az intézmény 2016-2017-es 

tanévre vonatkozó nevelő oktató munkáját.  A pedagógiai folyamatok résznél  részletesen 

bemutatásra került a tanórai, illetve  a tanórán kívüli nevelő-oktató munka, a gyakorlati oktatás. 

A diákok életében fontos a hagyományok ápolása és a  különböző  iskolai rendezvények  

szervezése. Az intézmény  nagy hangsúlyt fektet  az iskola népszerűsítésére, melyet  egy 

beiskolázási stratégia mentén  bonyolított le az elmúlt tanévben is.  Az anyag bemutatja továbbá 

a különböző évfolyamoknál végzett  méréseket- értékeléseket,  ellenőrzéseket és azok 

tapasztalatait, információt nyújt  a tehetséggondozásról, az esélyegyenlőségről, a 

szociálkompetencia fejlesztésről.  Az intézmény törekszik  elősegíteni a tanulói közösségek 

együttműködését, az egészségtudatos nevelést a belső és külső  kapcsolatok erősítését. 

 

A beszámoló XVII.  pontja részletesen  tájékoztat a 2016/2017. tanév tanulmányi 

eredményeiről,  a létszámok alakulásáról. 

 

 



 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Kérem a  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma,  Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 2016-2017.  nevelési év feladatainak végrehajtásáról  szóló  beszámolót 

megtárgyalni, véleményével, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. szeptember 04. 

 

 

       Tóth József 

                                                                                  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

……./2017. (IX. 14.) sz. határozata 

 

  

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma,  

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  2016-2017. tanévi tevékenységéről” 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Berettyóújfalui 

Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma,  Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája  2016-2017. tanévi tevékenységéről szóló  tájékoztatóját 

elfogadja.  

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről  az  intézmény 

vezetőjét értesítse. 

 

 Határidő: Folyamatos 

 Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 


