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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Képviselő-testület 2019. novemberi ülésére ütemezte be a  Berettyóújfalui Szakképzési 

Centrum József Attila Gimnáziuma,  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  2018/2019. évi  

tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását. 

A tagintézmény-vezetője elkészítette az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelő anyagát, 

mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az iskola a 14-22 évesek  neveléséről-oktatásáról, a szakképzés feladatainak megvalósításáról 

gondoskodik. 

Az intézmény olyan  képzési struktúrát alakított ki, amely kínálatával egyszerre biztosít 

lehetőséget a különböző képességű, irányultságú, igényű és célú tanulók számára. A képzési 

szerkezeten belül megtalálhatja lehetőségeit a kiemelkedő képességű tanuló ugyanúgy, mint a 

viszonylag gyengébb teljesítményű.   

 

A 2018.  október 1-jei adatok alapján a tanulói létszám a 14 osztály vonatkozásában összesen 

249 fő volt, melyből 67 fő szakgimnáziumi,  92 fő szakközépiskolai oktatásban,  90 fő 

felnőttoktatásban kezdte meg tanulmányait.   Az évközbeni lemorzsolódás mértéke 21,91 %-

ban állapítható meg, mely a felnőttoktatást 37,93%-ban, a nappali  oktatást 13,41 %-ban 

érintette.  A lemorzsolódások fő okai: a nappali oktatásban a tankötelezettség megszűnése, 

illetve az iskolaváltás, a  felnőttoktatásban  a munkahelyi gondok,  gyakorlati munkahelyen 

felmerülő  problémák miatt  adódtak.  

 

Az anyag többek között bemutatja az intézmény humánerőforrás helyzetét, a tanórai  és a 

tanórán kívüli nevelő-oktató munkát, a gyakorlati oktatást, a felnőttoktatást, a 

tehetséggondozást, szól az  elért eredményekről, a pályázati sikerességekről. 

 

Az oktatási intézmény nagy hangsúlyt fektet az iskola népszerűsítésére, melyet  a korábbi 

évektől eltérően az elmúlt tanévben nem pusztán nyílt nap, hanem nyílt hét keretében 

biztosított, ahol több tanórára látogathattak el  az érdeklődő nyolcadikosok.   

Az anyag 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.  

A 2018/2019. tanév tanulmányi eredményeinek értékelését az anyag utolsó része mutatja be.   

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival, 

véleményeivel való kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

 

Polgár, 2019. november 18. 

 

 

         Tóth József 

                                                                                     polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

……./2019. (XI. 28.) határozat 

 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József 

Attila Gimnáziuma,  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2018/2019. tanévi tevékenységérő szóló tájékoztatót, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2018/2019. 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 

 

 

 

 


