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I. Bevezetés 

 

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézettől kapott megbízás alapján szakmai ellenőrzést 

és elemző értékelést végeztem a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és 

Kollégiumban. A vizsgálat a 2009/2010 – es és a 2010/2011 – es tanévre 

vonatkozott. Elemzésre került az intézmény költséghatékony működése, a képzési 

struktúra, a humánerőforrás valamint az oktatás eredményessége. 

  

A gimnáziumi oktatás magyarországi bevezetése óta hagyományosan a társadalmi 

elit képzését szolgálja. Hivatalosan a felsőfokú tanulmányok folytatására készíti elő a 

kezdetben 10-18, ma már inkább 14-18 éves diákokat.  

1849. október 9-én írta alá a bécsi kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, Leo 

Thun gróf a magyarországi tanügy további sorsát meghatározó "Grundsatze für die 

provisorische Organisation des Unterrichtswesens in dem Kronlande Ungarn" nevű 

rendeletet. Majd Karl von Geringer - Magyarország polgári ügyeinek kormánybiztosa 

- elrendelte a Magyarországon is érvényes tanügyi szabályzatot ("Entwurf der 

Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich", vagyis "Az ausztriai 

gimnáziumok és reáliskolák szervezetére vonatkozó szabályzat"). A dualizmus 

időszaka aktív oktatáspolitikájának volt köszönhető, hogy 1875-ben az időközben 

nyolcosztályúvá fejlesztett reáliskolákban is bevezették az érettségi vizsgákat. Az 

1883. évi XXX. tv. először foglalta össze a "középiskoláról és azok tanárainak 

képesítéséről" szóló korábbi rendeleteket és törvényeket, s véglegesítette a 

szervezeti kereteket. A gimnáziumok hagyományos felkészítő szerepe sem a Horthy-

korszakban, sem pedig a szocializmus időszakában nem változott.  

A rendszerváltás után is megmaradt a gimnáziumoknak a középiskolák közötti 

kiemelt helye, szerepe. A történelmi hagyományokon alapuló, erősen tagolt magyar 

iskolarendszer emiatt nem tudta elfogadni az elmúlt néhány évben a középiskolák 

körzetesítésére vonatkozó javaslatot. Amellett az sem mellékes kérdés, hogy a 

gimnázium – relatíve – a legolcsóbb és a legkeresettebb középiskola ma 

Magyarországon.  
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Az azonban tény, hogy az oktatás költségeinek emelkedése középpontba állította a 

hatékonyság, az eredményesség valamint az iskolahasználók elégedettségének a 

kérdését.  

 

1.  A szakértői vizsgálat témakörei: 

 

a) Az intézménykapacitás kihasználtsága, 

b) Az intézmény szakmai profiljának áttekintése a környezet munkaerő-piaci 

elvárásaival összehasonlítva, a párhuzamosságok kimutatása, 

c) Az egyes osztályok szervezésének vizsgálata, szakmai összetételének 

kimutatása, az összetétel logikája, gazdaságossága, pályaorientáció, 

javaslatok megfogalmazása, 

d) A létszámok, csoportszámok és a törvényi létszám kapcsolata, a 

csoportbontások, tanórán kívüli tevékenységek fenntartása, indokoltsága 

(különös tekintettel a nyelvi előkészítő osztályokra),  

e) A nyelvi előkészítő osztályok működésének hatékonysága,  

f) A gyakorlati oktatás eszközi feltételrendszerének ellátottsága, korszerűsége, 

kihasználtsága,  

g) Tanműhelyben tanulók és külső gazdálkodóknál gyakorlati oktatásban 

részesülők aránya, 

h) A költségvetés sarokszámai. Állami normatíva és a fenntartói támogatás 

aránya, 

i) A pedagógus munkaerő-szükségletnek, a jelenlegi intézményszerkezet 

költséghatékonyságának vizsgálata, 

j) Mérési eredmények elemzése és összegző értékelése, úgymint helyi mérések 

és az országos kompetenciamérések iskolákat érintő részeinek elemzése, 

(2007-2010), 

k) A beiskolázási és a továbbtanulási mutatók vizsgálata, a helyi és más 

településről bejárók száma. A bejáró tanulók iskolaválasztási motivációi, 

l) Lemorzsolódási mutatók vizsgálata évfolyamonként, az okok felsorolása, 

m) Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei, az eredmények elemzése 

(2010), 
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n) A különféle országos versenyek eredményeinek kimutatása, az eredmények 

elemzése (2007-2010), 

o) Az intézményben végzett növendékek életpálya követése, a tapasztalatok 

összegzése,  

p) Az iskolát elhagyó, iskolát váltó tanulók iskolaválasztási motivációi, 

q) A tantárgyfelosztás alapján a fenntartó által kötelezően finanszírozandó és az 

intézmény által ténylegesen felhasznált órakeret összevetése, 

r) Az intézményi működés, a belső ellenőrzési rendszer működtetése. 

 

(A gimnáziumban az f. és g. bekezdés szerinti vizsgálat értelemszerűen nem 

releváns!) 

 

2.  A szakmai ellenőrzés célja: 

 

- A fenntartónak segítséget nyújt az intézmény pedagógiai program szerinti 

működésének, a program megvalósulásának ellenőrzésében, a szakmai 

munka hatékonyság-vizsgálatának értékelésében, az intézményi program 

eredményességének, a megtervezett fejlesztések teljesülésének 

vizsgálatában. 

- Megfelelő információkkal szolgál a nevelési-oktatási intézményre vonatkozó 

fenntartói döntés-előkészítés folyamatához. 

 

3.  Jogszabályi háttér: 

 

-  A többször módosított 1993. evi LXXIX. törvény a közoktatásról  

- A többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet  

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X.26.) Kormányrendelet 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. 

     (II.13) Kormányrendelet 

- A NAT kiadásáról, bevezetéséről es alkalmazásáról szóló, módosított 

     243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet, 

- A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről es alkalmazásáról szóló 28/2000. 
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      (IX.21.) OM rendelet, 

- Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII.27.) OM rendelet, 

- Az intézmény alapító okirata, 

- A Kormány 17/2010. (II. 5.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásról  

      szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

      tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról, 

 

4.  A vizsgálat módszerei: 

 

- dokumentumelemzés 

- eredményvizsgálatok,  

- mérések elemzése, 

- helyszíni vizsgálat, 

- interjú 

 

5.  Vizsgált dokumentumok: 

 

- Békéscsaba Város Önkormányzatának közoktatási feladat - ellátási es  

  fejlesztési terve 

- az intézményi alapító okiratok, 

- az érintett középiskolák pedagógiai programja  

- az intézmények Szervezeti és Működési szabályzata 

- a tantárgyfelosztások 2011/2012.  

- az intézményi munkatervek 2010/11, 2011/2012, 

- az intézményi statisztikák 2009-2011, 

- a beiskolázási tervek 2009/2010, 2010/2011  

- az intézmények pedagógusainak kompetenciái, továbbképzési tervek 

(2008-2013). 
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II. Az intézmény bemutatása 
 
a, Az intézmény adatai 

Az iskola hivatalos elnevezése: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 

Intézmény székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. 

Telephelye: Bükkszentkereszt, Völgy utca 

Az iskola fenntartója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

      Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Az intézmény felügyeleti szerve: Békéscsaba Megyei Jogú Város  

             Önkormányzata 

  5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. A Rózsa Ferenc Gimnázium 

(5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.) valamint a Deák Ferenc Középiskolai 

Kollégium (5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.) általános jogutódja 

 

Az iskola működési területe: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási  

      területe és a Dél-alföldi Régió 

Az iskola típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. 

 

Intézményegységei: összetett iskola 

gimnázium: 9-12. évfolyam, 9-13. évfolyam; 

         kollégium: 100 leány, 92 fiú férőhelyes 

         Tagozata nincs. 

 

Alaptevékenysége:  

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 

- Idegen nyelvi előkészítő osztály működtetése 

- Eurofakt osztály működtetése 

- Humán osztály működtetése 

- Reál osztály működtetése  

- Emelt szintű biológia, történelem oktatás 
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- Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében 

felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás 

  szervezése 

· Iskolai könyvtári feladatok ellátása 

· Érettségi vizsga szervezése 

· Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése 

· Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése    

  (szakkör, érdeklődési kör stb.) 

· Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális 

   ismereteket adó) foglalkozások tartása 

- Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség- 

   kibontakoztató és integrációs felkészítés 

 80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

        gimnáziumi nevelése, oktatása  

  55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

  55241-1 Munkahelyi vendéglátás 

  55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

  55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 

  92403-6 Diáksport 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő 

tevékenységek 
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b, Az iskola története, jelene 

Patinás, több mint 150 éves intézmény. A gimnázium jogelődjét az evangélikus 

egyház algimnáziumaként hozták létre 1855-ben. 1895-ben főgimnáziumi rangot 

kapott. A fiúgimnáziumot 1948-ban elérte az államosítási hullám. 1957-ig állami 

fiúgimnáziumként működött. Ekkor olvadt bele az 1874 óta működő Lorántffy 

Zsuzsanna Leánygimnázium. Az iskola ettől fogva Rózsa Ferenc Gimnázium és 

Szakközépiskolaként működött 1980-ig, majd azóta tisztaprofilú gimnáziumként.  

A Rózsa Ferenc Gimnáziumról  

A gimnázium - már az 1960-as évek elejétől - Békéscsaba középfokú képzésében az 

anyaiskola szerepét töltötte be. A Rózsában készült fel önálló életre az Új 

Gimnázium, a Nyomdaipari Szakközépiskola és a Zenei Szakközépiskola is. A Békés 

megyei tanulmányi versenyek, a közös érettségi-felvételi írásbeli vizsgák az RFG-

ben zajlottak.  

Az 1960-as évek második felétől a gimnáziumban erőteljes színvonal-emelkedés 

indult meg. Kiemelkedő tanulóik elismerésére az 1966-1967-es tanévben Dr. Papp 

János tanár, megyei magyar szakfelügyelő kezdeményezésére alapította az iskola a 

Gyóni Géza emlékplakettet. Ezt a legkiválóbb irodalmi tevékenységet folytató végzős 

diák kaphatta meg. A legkiválóbb tanulmányi eredményű végzős diák elismerésére 

szól az 1975-ben alapított, az első igazgatóról elnevezett Horváth János 

emlékplakett.  

Az 1980-81-es tanévtől kezdődően már csak a tisztaprofilú gimnázium volt az 

épületben. Újabb lendületet vett az oktató-nevelő munka színvonala. Az iskola 

többnyire 20 tanulócsoporttal és 650-700 közötti létszámmal működött. Tanulóit 

országos összehasonlításban is igen jó arányban tudta bejuttatni az akkor még szűk 

keresztmetszetű magyar felsőoktatás legnevesebb intézményeibe is.  

A "speciális" tantárgyi képzés nyelvi csoportoknál valósult meg először, majd kiterjedt 

a matematikára, és a biológiára is. Ezt a képzési formát az 1990-es években 
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felváltotta az "emelt szintű" csoportok szervezése, immár számítástechnikából is. A 

nyolcosztályos gimnáziumi oktatás újbóli bevezetésének kísérlete az 1990-1991-es 

tanévben kezdődött el több éven át tartó tájékozódás és vita után.  

1984-ben megkapták az átalakított Eötvös utcai épületet. Itt új ebédlő, modern tálaló-

konyha, három tanterem, nyelvi és számítógépterem, rajzterem, kazánház, és egy 

szolgálati lakás kapott helyet. Az iskola udvarán új, lelátóval is rendelkező sportpálya 

javította a testnevelés és sport működési feltételeit, egyúttal ez lett az iskolai ünnepi 

rendezvények külső helyszíne is.  

1985-től 1988 között – hallatlan belső összefogással – sikerült a bükkszentkereszti 

"üdülőtábor" építése. Ennek fedezetét pályázati pénzek, tanácsi támogatás, és 

diákmunkák bérbevételei képezték. A kivitelezés pedig zömmel az iskolai dolgozók 

és a tanulók önzetlen, áldozatos munkájával készült el. Azóta is szolgálja az iskolát. 

Békéscsabán, a 70 000 fős megyeszékhelyen a Rózsa Ferenc Gimnázium a megyei 

rangsor vezetője volt. Az ország több mint 300 gimnáziuma között, a sikeresen 

felvételizők rangsorában a 48. helyet foglalta el. A békéscsabai középiskolákban 

érettségizettek közül a felsőfokú intézményekbe felvettek kb. egyharmadát ez az 

intézmény adta az évek során. A különböző egyetemekre menőknek pedig a 

nagyobb részét.  

A rendszerváltás után az evangélikus egyház visszakapta az eredeti épületét, ahol 

evangélikus gimnáziumot kívánt működtetni, s ezért szükségessé vált a "Rózsának" 

új helyet keresni. Az 1993-94-es tanévben már egy épületben működött a Rózsa 

Ferenc Gimnázium és a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, összesen 24 

osztállyal. Újra zsúfolttá vált az épület.  A "Rózsa" ezért már nem indította a 

nyolcosztályos gimnáziumi osztályát.  

A megoldás az Andrássy út 56. szám alatti Nagysándor József laktanya 

épületegyüttese lett, ahová - annak gyors felújítását követően - 1994 augusztusában 

költözött át a gimnázium.  
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Az egykori laktanya két szimmetrikus épülete közé építettek egy modern aulát, amit 

függőfolyosókkal kapcsoltak a meglévő két épületszárnyhoz. Az iskola, a 

megfeszített tempónak köszönhetően, fél év alatt elkészült s 1995-től a 

leánykollégium is fogadta a távolabbról érkező diákokat. Ebben az évben már a 

tanulók az ebédlőt és az új tornatermet is használhatták, melyhez egy aszfaltozott 

futball- és kosárlabdapálya, valamint egy salak futópálya is tartozik. A fiúkollégium 

egy évvel később, 1996-ban költözött mai helyére. A két kollégiumot nemcsak 

rózsások, hanem más iskola tanulói is használták és használják ma is.  

Az intézmény igen jól felszerelt, modern, megfelel a mai elvárásoknak. Épülete az 

egyik legfiatalabb és legkorszerűbb iskolaépület Békéscsabán, melyben igen jó 

hírnevű, jól felkészült, magasan képzett tanárok alkotják a tanári gárdát, így a 

színvonalas oktatás biztosítva van.  

Az iskola oktatási szerkezetében több módosulás is történt. A nyolcosztályos 

gimnáziumi oktatás mellett az emeltszintű számítástechnika valamint a speciális 

angol és német nyelv oktatása is megszűnt. Nem volt népszerű az emeltszintű 

matematika és magyar sem, ezért ezek is eltűntek a képzési palettáról 2007-ig. Ezzel 

szemben sikeresnek bizonyultak az emeltszintű biológia és történelem csoportok, 

amelyek ma is keresettek. Beváltak az ún. euro-osztályok, valamint a humán és a 

reál osztályok is. Ezeket egészíti ki egy új forma, az öt évfolyamos nyelvi előkészítő 

osztályok, amelyeknek sora 2003-ban kezdődött el.  

2007-ben, a fenntartó döntése nyomán, a területen működő két intézményt, a Rózsa 

Ferenc Gimnáziumot és a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumot összevonták. Ezért 

lett 2007. augusztus 1-től az intézmény neve: Rózsa Ferenc Gimnázium és 

Kollégium. 2008. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzati 

Testülete - döntése nyomán az intézmény az Andrássy Gyula Gimnázium és 

Kollégium nevet kapta.  
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III. Az intézménykapacitás kihasználtsága 

 

Az Alapító Okirat szerinti tanulói létszám: 700 (192 kollégium) 

Tanulólétszám a 2010-es OSAP alapján: 650 

Tanulólétszám a 2011/2012-es tanév kezdetén: 664 

A Közgyűlés által meghatározott közalkalmazotti létszám (pedagógus/technikai): 

           58,5 / 33,5 

A tantermek száma/ osztályok száma: 35/21 

A tantermek aránya (normál tanterem/ csoportszoba/szaktanterem): 21/7/7 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Az intézmény Alapító Okirat szerinti kihasználtsága 95 %-os. A kimenő nyelvi 

előkészítő (11.A, 12.A és 13.A) osztályoknál 38 fővel vannak kevesebben a 

maximális osztálylétszámnál.1 Ez azt mutatja, hogy helyes döntés született a 

nyelvi előkészítős osztály megszüntetésekor, hiszen a helyébe lépő általános 

tantervű osztályokban magasabbak az osztálylétszámok. Az átlaglétszámot 

viszont 76 fővel meghaladják.  

Ezekben nem szerepelnek a kollégiumi adatok. A fiúkollégium feltöltött, a leány 

kollégiumban jelenleg 91 tanuló van. Láthatóan feltöltöttek a helyek (191). Itt 

nagyobb a fluktuáció. A 21 osztályterem lefedi a jelenlegi osztályok számát, a 

rendelkezésre álló 7-7 csoportszoba és szaktanterem pedig kiszolgálja a szakmai 

igényeket (fakultációk, informatika, testnevelés, stb.) 

 

IV. Az intézmény szakmai profiljának áttekintése a környezet 

munkaerő-piaci elvárásaival összehasonlítva 

 

Az intézmény szakmai profilja nem a környezet munkaerő-piaci elvárásaihoz 

igazodik elsősorban. Ennek okai: 

                                                 
1 Lásd V. fejezet osztályok létszámát, összetételét tükröző táblázata, 15-17. p 
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1. Hagyományosan felsőfokú továbbtanulásra felkészítő gimnázium, 

megalapítása óta.  

2. A felsőoktatási keretszámok jelentős növekedése miatt az elmúlt 10 évben az 

intézményből szinte minden tanuló tovább kívánt és tudott is tanulni. 

3. Ebből következően a szakmai profil kialakítása a felsőoktatásba való bejuttatás 

minél hatékonyabb formáinak a kialakítására való törekvés eredménye.  

4. Békés megyében a legfőbb kihívást a gyermeklétszám csökkenése jelentette. 

Emiatt minden tanév beiskolázási időszakában elsősorban a nyolcadikosok és 

szüleik igényeit próbálják meg kielégíteni. Úgy ítélhető, hogy ez két éve 

különösen sikeres. Ráadásul közben a NYEK-ről (nyelvi előkészítő) kiderült, 

hogy náluk nem működőképes, ezzel szemben a növekvő számú „későn érő” 

tanuló miatt az általános tantervű osztály indítása sikeresnek bizonyult. 

5. A tanulólétszám megtartása, mint elsőrendű cél miatt megszüntették a felvételi 

vizsgát az általános tantervű és a humán osztályokba. Miután ez bevált, az idén 

ugyanazt a beiskolázási programot hirdetik meg, mint tavaly.  

 

Továbbtanulási mutatók az elmúlt 3 évben főbb képzési irányonként 

(a végzettek arányában - %): 

 

- állam- és jogtudományi felsőoktatás   13,85 

- közgazdasági, pénzügyi felsőoktatás    8,31 

- tudományegyetem     31,38 

- műszaki felsőoktatás       8,92 

- művészeti felsőoktatás       0,62 

- főiskolai pedagógusképzés (óvoda, tanítóképző)    3,69 

- felsőfokú OKJ tanfolyam       0,31 

- nem tanult tovább       2,15  
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Szakértői megállapítás:  

 

Ebből az összeállításból is jól látható, hogy a gimnázium jó színvonalon látja el a 

legfőbb feladatát, ti. a felsőfokú tanulmányokra előkészítést.  A végzettek 

mindössze 2-3 %-a nem jut be a felsőoktatásba a 2009-2010-2011-es adatok 

alapján. A végzett diákjaik több mint a fele (53,54 %) a három legfrekventáltabb 

területen, a jog, a közgazdaság és a tudományegyetemi területen tanul tovább. 

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a továbbtanulóknak csak kis hányada tanul 

főiskolán. Mindezek az intézmény nagyszerű felkészítő munkáját dicsérik. 

 

V. Az egyes osztályok szervezésének vizsgálata, szakmai 

összetételének kimutatása, az összetétel logikája, 

gazdaságossága, pályaorientáció  

Az iskola oktatási szerkezetében több módosulás is történt. A nyolcosztályos 

gimnáziumi oktatás mellett az emeltszintű számítástechnika valamint a speciális 

angol és német nyelv oktatása is megszűnt. Nem volt népszerű az emeltszintű 

matematika és magyar sem, ezért ezek is eltűntek a képzési palettáról 2007-ig. 

Ezzel szemben sikeresnek bizonyultak az emeltszintű biológia és történelem 

csoportok, amelyek ma is keresettek. Beváltak az ún. euro-osztályok, valamint a 

humán és a reálosztályok is. A NYEK 2009-es megszüntetése után indított 

általános tantervű osztályok iránt jelentősen megnőtt az igény. 

� Osztály � Jellege 

� (normál, 

tagozat, 

emelt 

szintű, 

emelt 

óraszá

mú, 

NYEK) 

� Ha nem 

normál, 

milyen 

tárgy(ak

)ból 

speciáli

s? 

� Ha nem 

homogén 

osztály, 

milyen 

csoporto

kból áll? 

� A maximális 

és az átlag 

osztálylétszá

mtól illetve 

csoportlétszá

mtól való 

eltérése 

� (- 0 +) 

�      35          28 

� Hányszoros 

túljelentkezé

sből 

válogattak az 

osztályba? 

�  

� A beadott je- 

� lentkezési 

lapok alapján 

� 9.A � Általános  Emelt � - � +1 � +8 � 5,8 



 

 16

tantervű 

oszt. 

óraszámú angol 

nyelv 

� 9.B � Emelt 

biológia 

� Emelt 

történel. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� -1 � +6 � 4,06 

� 9.C � Humán 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

magyar, 

történel. 

� - � -4 � +3 � 3,37 

� 9.D � Reál 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� mat. fiz. 

kém. inf. 

� - � +1 � +8 � 3,06 

� 9.E � Eurofakt 

gim. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� nyelv (an. né. 

fran.) 

� - � +1 � +8 � 3,5 

� 10.A � Általános 

tantervű 

oszt. 

 Emelt 

óraszámú angol 

nyelv 

� - � -4 � +3 � 6,57 

� 10.B � Emelt 

biológia 

� Emelt 

történel. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� +1 � +8 � 4,17 

� 10.C � Humán 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

magyar, 

történel. 

� - � +1 � +8 � 4,26 

� 10.D � Reál 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� mat. fiz. 

kém. inf. 

� - � -1 � +6 � 3 

� 10.E � Eurofakt 

gim. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� nyelv (an. né. 

fran.) 

� - � +1 � +8 � 3,6 

� 11.A � Nyelvi � Emelt � - � -13 � -6 � 2,25 
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előkész. 

induló 

osztály 

óraszámú 

� angol nyelv 

� 11.B � Emelt 

biológia 

� Emelt 

történel. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� -1 � +6 � 3,2 

� 11.C � Humán 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

magyar, 

történel. 

� - � -5 � +2 � 3,49 

� 11.D � Reál 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� mat. fiz. 

kém. inf. 

� - � -1 � +6 � 2,83 

� 11.E � Eurofakt 

gim. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� nyelv (an. né. 

fran.) 

� - � -7 � 0 � 2,2 

� 12.A � Nyelvi 

előkész. 

induló 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� angol nyelv 
� - � -15 � -8 � 2,06 

� 12.B � Emelt 

biológia 

� Emelt 

történel. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� Emelt 

órasz.biol. 

� Emelt 

órasz.tört. 

� -4 � +3 � 2,68 

� 12.C � Humán 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

magyar, 

történel. 

� - � -2 � +5 � 3,74 

� 12.D � Reál 

gimn. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� mat. fiz. 

kém. inf. 

� - � -2 � +5 � 2,77 

� 12.E � Eurofakt 

gim. 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� nyelv (an. né. 

� - � -7 � 0 � 1,49 
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fran.) 

� 13.A � Nyelvi 

előkész. 

induló 

osztály 

� Emelt 

óraszámú 

� angol nyelv 
� - � -10 � -3 � 4,06 

 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Az osztályok szervezése, összetétele logikus, igazodik a környezet, az 

iskolahasználók elvárásaihoz. A szakmai összetétel jó, mind reál, mind humán, 

illetve nyelvi értelemben lehetőséget biztosít arra, hogy az adott képzést választó 

tanulók bármilyen frekventált irányban tovább tudjanak tanulni (jog, közgazdaság, 

orvosi, műszaki, tudományegyetemi) területek.  

Az adatokból egyértelműen kiolvasható, hogy amíg az országos tendencia az, 

hogy a gyermeklétszám folyamatosan és dinamikusan csökken, és a mélypontja 

most éri el a középiskolákat, a túljelentkezési arányok az Andrássy Gyula 

Gimnáziumban az alsóbb évfolyamokon szembeszökően magasabbak! A 

rendelkezésükre álló költségvetési források mellett ezek a képzések 

gazdaságosak. 

 

A pályaorientáció jól működik, tekintettel a továbbtanulási mutatókra.2 A végzős 

növendékeik 3 év átlagában 97-98 %-ban továbbtanulnak. Ez kiemelkedő arány, 

azt mutatja, hogy maximálisan eleget tesznek a felsőfokú továbbtanulásra 

felkészítésnek. 

                                                 
2 Lásd IV. fejezet Továbbtanulási mutatók az elmúlt 3 évben főbb képzési irányonként, 14. p 
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VI. A létszámok, csoportszámok és a törvényi létszám 

kapcsolata, a csoportbontások, tanórán kívüli tevékenységek 

fenntartása, indokoltsága (különös tekintettel a nyelvi előkészítő 

osztályokra). 

 

A 2010/2011. tanévben 351 óra/hét a csoportbontásos órák száma, 121 darab a 

többletcsoportok száma, ezeknek többnyire van egy párja, kivéve az érettségi 

felkészítő csoportokat. A 2011/2012- tanévben 353 óra/hét a csoportbontásban 

tanított órák száma, a csoportok száma 116 db. 

Szakmai indokoltságuk:  

- nyelvi csoportbontások célja a sikeres nyelvvizsgák számának növelése, 

- emelt szintű érettségire felkészítő csoportok, 

- matematika csoportbontás esetében egy kötelező érettségi tantárgy tanítási 

feltételeit javítják,  

- informatika órákat csoportbontásban tartják, a termek nagysága, 

felszereltsége indokolja, 

a Pedagógiai programban szereplő emelt szintű biológia és történelem csoportokat, 

valamint a humán osztályban a magyar nyelv és irodalom csoportokat a beiskolázási 

tervnek megfelelően, az adott tantárgyak elmélyültebb oktatása és a 

tehetséggondozás céljából bontják. 

Az V. fejezetben látható táblázatból3 látszik, hogy népszerű gimnáziumról van szó, 

ahol az osztály- és csoportlétszámok a törvényi maximumhoz állnak közel, 

mindössze 3 osztálynál fordul elő az átlagosnál kisebb létszám. A túljelentkezési 

arányokból látható, hogy míg a középiskolás korú tanulólétszám Békés megyében – 

csakúgy, mint az országban máshol – jelentősen csökken, addig az Andrássyban az 

elmúlt 2-3 évben növekedett a jelentkezések száma. 

Ez igazolja a fenntartó szándékait, a képzési irányok jogosultságát, az iskolavezetés 

innovációinak helyességét. 

 

                                                 
3 Lásd V. fejezet osztályok létszámát, összetételét tükröző táblázata, 15-17. p 
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Tanórán kívüli tevékenységek megnevezése: 

- TÖMEGSPORT 

- LATIN NYELV – TEHETSÉGGONDOZÁS 

- ÉNEKKAR 

Heti összes-óraszámuk: 10 óra 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Ezekből az adatokból látszik, hogy a törvényi előírásoknak megfelelnek. A 

mindennapos testmozgás megvalósítása érdekében szükséges lenne a tanórán 

kívüli, a diáksportra fordítható órák számának növelésére. A tehetséggondozás 

tanórán kívüli formáinak előtérbe kerülése ugyancsak többlet óraszámot 

igényelne. A jelenlegi órakeretek azonban nem segítik ezt a törekvést. 

Remélhetőleg az új törvényi szabályozás megteremti majd ezeknek a lehetőségét 

is. 

 

VII. A nyelvi előkészítő osztályok működésének hatékonysága 

 

� A végzés éve: � A végzettek 

száma: 

� A NYEK-es 

nyelv/nyelvek 

4-5 év alatti 

összes 

óraszáma: 

� A középfokú 

komplex 

nyelvvizsgák 

száma: 

� 2011. � 28 � 31 � 20 

� 2010. � 32 � 31 � 26 

� 2009. � 34 � 31 � 33 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Az Andrássy Gyula Gimnáziumban ebben és az előző tanévben már nem indult 

nyelvi előkészítős osztály. Látható a nyelvvizsga eredményekből is, hogy nem 

váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A NEFMI Oktatási államtitkárság tervezete 



 

 21

szerint a tanulók 90 %-ának a főnyelvből, 60 %-ának a második nyelvből kellene 

nyelvvizsgával rendelkeznie. Ez egy 30 fős osztálynál összesen 48 komplex vizsgát 

jelentene az elmúlt 3 év átlagában. Ettől a kritériumtól láthatóan messze elmaradt ez 

az andrássys képzés. A jelentkezők száma és felkészültsége sem az elképzelések 

szerint alakult, így célszerű volt a képzés megszüntetése. Jó döntés született. 

 

 

X. A költségvetés sarokszámai. Állami normatíva és a fenntartói 

támogatás aránya 

 

A 2010-es költségvetés teljesítése alapján: 

 

A költségvetés fő összege:  286 373 000 Ft 

A saját bevételek összege:      9 008164 Ft 

A támogatás összege:   316 322 304 Ft 

A normatíva alapján járó összeg: 209 710 932 Ft 

Személyi kiadások:   220 500 392 Ft 

Dologi kiadások:      49 228 724 Ft 

 

A normatíva a teljes összeg 66 %-át teszi ki, az önkormányzati hozzájárulás 

mértéke tehát 34 %-os. 

 

A 2011-es elfogadott költségvetés alapján:  

 

A költségvetés fő összege:  298 102 000 Ft 

A saját bevételek összege:      4 819 000 Ft 

A támogatás összege:   293 283 000 Ft 

A normatíva alapján járó összeg: 212 243 000 Ft 

Személyi kiadások:   201 331 000 Ft 

Dologi kiadások:      42 374 000 Ft 
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A normatíva a teljes összeg kb. 70 %-át teszi ki, a fenntartói támogatás mértéke 

tehát 30 %.  

 

(Ez az idei támogatások, átvett pénzeszközök miatt várhatóan növekedni fog, és 

eléri, illetve meghaladja a tavalyi szintet.) 

 

Szakértői megállapítás:  

 

A költségvetés nagysága és arányai megfelelnek a hasonló nagyságú 

önkormányzati fenntartású, vidéki gimnáziumoknak. Ami a veszélyt jelenti, az az, 

hogy a költségvetés 1-2 %-os nominális emelkedése nem fedezi a személyi 

kiadások kötelező növekményét, illetve a közüzemi díjak növekedését. Ennek a 

„kigazdálkodása nagy nehézséget okozhat az intézménynek. 

Emellett láthatóan romlik az intézmény általános állapota, vizesednek a falak, 

amortizálódnak a taneszközök (sport, informatika). Célszerű lenne állami (EU-s) 

pályázati források igénybevételével segíteni az intézményi infrastruktúra szinten 

tartását. 

 

XI. A pedagógus munkaerő-szükségletnek, a jelenlegi 

intézményszerkezet költséghatékonyságának vizsgálata. 

(Túlórák, órakedvezmények) 

 

A 2011/2012-es tantárgyfelosztás alapján ( a gimnázium vonatkozásában) 

A pedagógusok száma (részfoglalkozásúaknál a foglalkoztatás arányában):  

               49,5 fő 

Órakedvezmények száma (heti bontásban): 31 óra 

Túlórák száma:      25 óra 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Ezek a számok és arányok megfelelnek az intézményszerkezetnek, a 

feladatoknak. Sőt tartalmaznak költségvetési megtakarítást is (pl. az előző 
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tanévhez képest a munkaközösségek számának csökkentése 11-ről 7-re, az 

ifjúságvédelmi felelősnek és a diákönkormányzat segítőjének díjazással történő 

megbízása). A túlórák száma iskolai szinten minimális. 

 

Megállapítható, hogy az intézmény költséghatékonysága megfelelő, sőt az 

állagromlás megakadályozása (informatikai és sport eszközpark, a kollégium 

felszereltsége, a nedvesedő falak) indokolnák a felújítást, illetve a fenntartó ilyen 

irányú tervező munkáját. 

 

XII. Mérési eredmények elemzése és összegző értékelése, 

úgymint helyi mérések és az országos kompetenciamérések 

iskolákat érintő részeinek elemzése, (2007-2010) 

 

Az országos kompetenciamérések eredményei 

 

�  � matematika � szövegértés � Országos 

átlaghoz 

viszonyítva 

� Hasonló 

típusú 

iskolákhoz 

viszonyítva 

� 2007. � eredmény: � eredmény: � Hasonló 

� Szign. jobb 

� Szign. 

gyengébb 

� Hasonló 

� Szign. jobb 

� Szign. 

gyengébb 

� 10. � 612 � 614 � Szign. jobb � Szign.jobb 

� 2008. � eredmény: � eredmény: � Hasonló 

� Szign. jobb 

� Szign. 

gyengébb 

� Hasonló 

� Szign. jobb 

� Szign. 

gyengébb 

� 10. � 589 � 588 � Szign. jobb � Szign. jobb 

� 2009. � eredmény: � eredmény: � Hasonló 

� Szign. jobb 

� Hasonló 

� Szign. jobb 



 

 24

� Szign. 

gyengébb 

� Szign. 

gyengébb 

� 10. � 591 � 593 � Szign.jobb � Szign.jobb 

� 2010. � eredmény: � eredmény: � Hasonló 

� Szign. jobb 

� Szign. 

gyengébb 

� Hasonló 

� Szign. jobb 

� Szign. 

gyengébb 

� 10. � 1807 � 1843 � Szign.jobb � Szign.jobb 

 

2010. 

Magyar 

10. évfolyam 

Képességszintek szerinti összehasonlítás 

 

Képességszint Intézményi 

arány 

Békéscsabai 

gimnáziumi arány 

Országos 

arány 

1. szint alatti 

(leggyengébb) 

- - 7,5 % 

1. szint 0,7 % 6,3 % 21,6 % 

2. szint 23,1 % 33,9 % 37,4 % 

3. szint 53,8 % 45,2 % 28,5 % 

4. szint (legjobb) 22,4 % 14,6 % 5 % 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Az 1. szinten vagy alatta teljesítő tanulók aránya szignifikánsan alacsonyabb, mint az 

országos, és mint a békéscsabai gimnáziumi arány, míg a 4. szinten teljesítő tanulók 

aránya pedig az országos és a csabai átlag feletti. Mindkét mutató alapján arra lehet 
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következtetni, hogy az Andrássy Gyula Gimnáziumban kiemelkedő a matematika és 

a szövegértés fejlesztése. Természetesen nem ismerve a tanulók 8. osztályos 

eredményeit az ún. hozzáadott pedagógiai értéket nem lehet megbecsülni. 

 

2010. 

Matematika 

10. évfolyam 

Képességszintek szerinti összehasonlítás 

 

Képességszint Intézményi 

arány 

Békéscsabai 

gimnáziumi arány 

Országos 

arány 

1. szint alatti 

(leggyengébb) 

- 1,7 % 9,4 % 

1. szint 3,5 % 15,1 % 26,3 % 

2. szint 24,5 % 32,2 % 36,9% 

3. szint 46,9 % 36 % 21,8 % 

4. szint (legjobb) 25,2 % 15,1 % 5,6% 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Az 1. szinten vagy alatta teljesítő tanulók aránya szignifikánsan alacsonyabb, mint az 

országos, és mint a békéscsabai gimnáziumi arány, míg a 4. szinten teljesítő (az 

átlagosan jó) tanulók aránya pedig az országos és a csabai átlag feletti. 

Összesen a 4 év alatt: matematikából 11 fő, magyarból 3 fő teljesített az 1. szinten. 

Az érintettek alacsony száma miatt nem tartották indokoltnak a velük való külön 

foglalkozást. 
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Az elmúlt 3 évet figyelembe véve jól látható, hogy az iskola az ország legjobb 

középiskoláihoz tartozik. Minden évben mind a két területen: anyanyelv és 

matematika szignifikánsan jobbak az eredményeik, mint az ország hasonló típusú 

gimnáziumainak átlageredményei. 

 

A családi háttér alapján várható és a tényleges teljesítmény 

 

Izgalmas kérdés ennek a szempontnak a vizsgálata. A családi háttérindex (CSHI) 

alapján történő elemzéssel ugyanis a hozzáadott pedagógiai értékre 

következtethetünk. 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Mind a három évben szignifikánsan jobbak az eredményeik, mint az országos átlag, 

és mint a hasonló típusú gimnáziumok átlageredményei. 

 

Az előrelépés érdekében célszerű az eredmények részletes elemzése. Az adott 

osztályban tanító tanárokkal történő közös értékelés. A kiemelkedő eredményt elérő 

tanulók azonosítása, a velük való foglalkozás megtervezése, illetve a felzárkóztatás 

érdekében a gyenge, 1-2. szintet elérő tanulók azonosítása, a velük való tanórai – ha 

szükséges – tanórán kívüli foglalkozások megszervezése. 

 

Nem folytatnak belső méréseket. A jövőben feltétlenül indokolt lenne, amely segíti az 

idegen nyelvi vagy éppen a matematika csoportbontást, az emelt szintű képzések 

(biológia és történelem) tervező munkáját. 
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XIII. A beiskolázási és a továbbtanulási mutatók4 vizsgálata, a helyi 

és más településről bejárók száma. A bejáró tanulók 

iskolaválasztási motivációi. 

 

� Tanév � Jelentkezők 

száma 

� Felvettek 

száma 

� Békéscsabaiak � Bejárók/ 

kollégist

ák 

� 2008/2009 � 273 � 152 � 59 � 66/27 

� 2009/2010 � 337 � 153 � 70 � 51/33 

� 2010/2011 � 308 � 175 � 91 � 50/34 

 

Szakértői megállapítás: Látható, hogy az intézmény iránt évről-évre jelentős 

érdeklődés mutatkozik Békéscsabán és a környező településeken egyaránt. Nő a 

helyiek aránya. 

Az interjú alapján megállapítható, hogy az iskola tanulóinak – több évtizedre 

visszamenően – jelentős hányada bejáró vagy kollégista. Ez az arány az utóbbi 

időben növekedett. Az oka az, hogy az iskola megőrizte a jó hírét, mint olyan iskola, 

amely a megyében az egyik legjobb lehetőséget biztosítja a felsőoktatásba való 

bejutásra. Az aránynövekedés okát abban is lehet keresni, hogy amíg néhány Békés 

megyei középiskola beiskolázási gondokkal küzd, addig a megye nagyobb városaiból 

egyre többen járnak át a megyeszékhelyre, így az Andrássyba tanulni, mint korábban 

(pl. Békés, Gyula, Orosháza, Szarvas). 

A továbbtanulást részletesen a IV. fejezetben elemeztem. 

 

                                                 
4 Lásd IV. fejezet Továbbtanulási mutatók az elmúlt 3 évben főbb képzési irányonként, 14. p 
 



 

 28

XIV. Lemorzsolódási mutatók vizsgálata évfolyamonként, az okok 

felsorolása 

 

� Tanév � Lemorzsolódók � Okai (kimaradás, évismétlés máshol, stb.) 

� 2008/2009 � 9. � 8 � 1 évismétlő 

� 7 máshol tanul tovább 

� 10. � 4 � máshol tanul tovább  

� 11. � 8 � máshol tanul tovább 

� 12. � - � - 

� 13. � - � - 

� 2009/2010 � 9. � 8 � máshol tanul tovább 

� 10. � 4 � máshol tanul tovább 

� 11. � - � - 

� 12. � - � - 

� 13. � - � - 

� 2010/2011 � 9. � 8 � máshol tanul tovább 

� 10. � 4 � 1 évismétlő 

� 3 máshol tanul tovább 

� 11. � 1 � máshol tanul tovább 

� 12. � 1 � máshol tanul tovább 

� 13. � 1 � elhunyt 

 

 

Szakértői megállapítás:  

 

A fenti adatokból megállapítható, hogy jelentéktelen (kb. 2 %-os) a lemorzsolódás. 

Mivel a lemorzsolódás a közoktatási törvényben nem definiált, ezért a 

gimnáziumokban szokásos megközelítésben értelmezem, vagyis aki elhagyja az 

iskolát, és nem is tér vissza.  
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A klasszikus értelemben vett lemorzsolódás az, amikor a tanuló otthagyja az iskolát 

és nem tanul tovább. Ilyen tanuló az elmúlt években nem volt az iskolában. 

 

 

XV. Az érettségi vizsgák eredményei, az eredmények elemzése, 

(2010 és 2011) 

 

 

� Vizsgáz

ók 

száma: 

� fő 

� Rende

s 

érettsé

git 

tevők: 

� fő 

� Előrehoz

ott 

érettségi

zők 

száma: 

� fő 

� Emelt 

szinten 

érettségi

zők 

száma:  

� fő 

� Közép 

átlag % 

� Emelt 

átlag % 

�  

� 2

0

1

0. 

� 2

0

1

1. 

� 2

0

1

0

. 

� 2

0

1

1

. 

� 20

10

. 

� 20

11

. 

� 20

10

. 

� 20

11

. 

� 20

10. 

� 20

11. 

� 20

10. 

� 20

11. 

� 2

4

1 

� 2

2

4 

� 1

6

2 

� 1

5

0 

� 7

9 

� 7

4 

� 8

9 

� 1

1

5 

� 78

,7

7 

� 76

,7

1 

� 73

,3

5 

� 69

,8

1 

 

� Tantárgy � Középszintű 

átlageredmény (%) 

� Emelt szintű 

átlageredmény   (%) 

� 2010. � 2011. � 2010. � 2011. 

� Magyar nyelv és 

irodalom 
� 75,21 � 76,65 � 71,67 � 68,67 

� Matematika � 73,08 � 68,02 � 84,5 � 71,5 

� Történelem � 78,52 � 78,31 � 75,74 � 74,62 

� Angol � 85,39 � 82,28 � 65,25 � 67,55 

� A legtöbb érettségiző � Informatika � Informatika � Biológia � Történelem  
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által választott 

tantárgy: 

(43 fő) 

� 74,49 

� (37 fő) 

� 79,72 

� (32 fő) 

� 70,72 

� (42 fő)  

� 74,62 

 

Tantárgyi átlagok alakulása: 

 

Új érettségi előtt:  2001/2002. 4,22 

    2002/2003. 4,04 

    2003/2004. 4,28       

Új érettségi rendszerben: 2004/2005. 4,32   

    2005/2006. 4,47 

    2006/2007. 4,40 

    2007/2008. 4,50 

    2008/2009. 4,58 

    2009/2010. 4,50 

    2010/2011. 4,42 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Az átlagokból markáns tendencia nem olvasható ki, legfeljebb az, hogy a tanulóik 

számára az új érettségi rendszer követelményei könnyebben teljesíthetőek. (2011-ig 

bukásmentes volt az andrássys érettségi az új rendszerben!) 

Az átlagoknál izgalmasabbak a százalékos eredmények. Ezek is azt mutatják, hogy 

jó az intézmény felkészítő munkája. Az átlagos eredmények, az emelt szinten 

érettségit tevők aránya mind azt mutatják, hogy az Andrássy országos 

összehasonlításban is megállja a helyét, átlagon felüliek a mutatói. Az angol nyelv 

emelt szintű – relatíve – alacsonyabb eredményeire érdemes odafigyelni, elemezni, 

bár a 60 % feletti átlag sikeres nyelvvizsgát jelent, de nem biztos, hogy sikeres 

felvételit is. Ugyanígy érdemes a magyarra is több figyelmet szentelni. 
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XVI. A különféle országos versenyek eredményeinek kimutatása, az 

eredmények elemzése (2007-2010) 

 

a. Tanulmányi versenyek (fő) 

 

�  � Diákolimpia 

ill. 

nemzetközi 

verseny 

döntő 

� OKTV 

országos 

döntő 

� Egyéb 

tanulmányi 

verseny 

országos 

döntő 

� Területi, 

megyei 

tanulmá

nyi 

verseny 

1-3. 

� 2007. � _ � 3 � 7 � 22 

� 2008. � _ � 1 � 18 � 18 

� 2009. � _ � 4 � 31 � 27 

� 2010. � _ � 6 � 15 � 46 

 

 

Szakértői megállapítás:  

 

A tanulmányi versenyeredmények országos átlagban is jók. A 14 OKTV döntős 

helyezés nagyon szép eredmény. Az elmúlt évben szerzett 67 helyezés azt jelenti, 

hogy a tanulóik 10 %-a átlagosan elért valamilyen tanulmányi versenyeredményt! 

Ezek természetesen elvárhatóak egy ilyen profilú, más területen is ilyen szinten 

teljesítő iskolától. 
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b. Művészeti versenyek (fő illetve csoport száma) 

 

(Csak az iskola „színeiben” elért eredmények!) 

 

 

 

�  � Nemzetközi 

verseny 

döntő 

� Országos 

verseny 

döntője 

� Előzőből 

� csoportos 

verseny 

országos 

döntő 

� Előzőből 

egyéni 

verseny 

országo

s döntő 

� 2007. � - � - � - � - 

� 2008. � - � - � - � - 

� 2009. � - � - � - � - 

� 2010. � - � - � - � - 

 

 

Szakértői megállapítás:  

 

Érdekes, hogy a művészetek területén nem születtek eredmények. Ezzel érdemes 

lenne foglalkozni. Nyilván összefügg azzal, hogy kevés a tanórán kívüli 

foglalkozásokra rendelkezésre álló órakeret. 

 

c. Sportversenyek (fő illetve csoport száma) 

 

(Csak az iskola „színeiben” elért eredmények!) 

 

�  � Nemzetközi 

verseny 

döntő 

� Országos 

verseny 

(diákolimpi

a) döntője 

� Előzőből 

� csoportos 

verseny 

országos 

döntő 

� Előzőből 

egyéni 

verseny 

országo

s döntő 



 

 33

� 2007. � _ � 97 � 76 � 21 

� 2008. � _ � 103 � 89 � 14 

� 2009. � _ � 95 � 85 � 10 

� 2010. � _ � 92 � 74 � 18 

 

 

MDSZ Diákolimpiai döntőkön elért eredmények alapján az országos középiskolai 

rangsorban az alábbi helyezéseket érték el: 

 

2006/2007. 6. hely 

2007/2008. 4. hely 

2008/2009.  12. hely 

2009/2010. 6. hely 

 

Szakértői megállapítás:  

 

A versenyeredményeik imponálóak a diákolimpiai versenyszámokban. Ez 

ugyanakkor  - a helyszíni tapasztalataim alapján - felvet bizonyos problémákat is pl:  

1.) Az utóbbi két évtized versenyeztető munkája két kolléga koncepciója szerint 

zajlott, de egyikük az idén nyugdíjba ment.  

2.) A versenyeztetés igen nagy költségekkel jár.  

3.) Állandó konfliktusforrás, hogy országos, vagy megyei szinten meghatározott 

versenynaptár programjai rendszeresen ütköznek más rendezvényekkel (pl.: 

előrehozott érettségi, diákrendezvények, városi rendezvények). 

 

Mindezek a gondok a folyamatos munkát és az elvárható eredmények megszerzését 

megnehezítik. 
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XVII. Az intézményben végzett növendékek életpálya követése, a 

tapasztalatok összegzése (a források megjelölése) 

 

A gimnáziumok számára azért nehéz a pontos életpálya követés, mivel sem a 

felsőoktatási intézményeket, sem az érettségizett diákokat semmilyen jogszabály 

sem kötelezi a felvételivel kapcsolatos visszajelzésre a középiskolák felé. Így a 

megszerzett információk nem hivatalosak és feltehetőleg nem is száz százalékosak!  

 

A csatornái: elsősorban a volt osztályfőnökökön keresztül, akik levélben, e-mailben 

személyesen kapják az információikat. (Nem lehet hivatalos képet kapni a 

továbbtanulásról). 

 

 

Szakértői megállapítás:  

 

A végzett tanulók életpályáját érettségi találkozókon, egyéb informális 

beszélgetéseken szerzett  információk útján tudják követni. 

Összegzik a tapasztalataikat, igyekeznek felhasználni azokat a tervező 

munkájukban, az iskolai pályaorientáció során. A beiskolázás kapcsán, az induló 

osztályok és csoportok kialakításánál törekszenek arra, hogy az igényekhez 

alkalmazkodjanak. 
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XVIII. Az iskolát elhagyó, iskolát váltó tanulók iskolaválasztási 

motivációi5  

 

Szakértői megállapítás: 

 

 

 

A csatolt beszélgetések és a vezetői interjú alapján az iskolát elhagyó tanulók 

motivációinál az alábbiakat lehet általánosságban fő okokként megjelölni: 

1. Családi okok: költözés, külföldi munkavállaló lesz a szülő és vele megy a család. 

2. Az iskola tanulmányi követelményei egészében túl magasak. 

3. Egy tantárgy, vagy tantárgycsoport okoz problémát a tanulóknak. Ez általában a 

reáltárgyakat vagy a testnevelést jelenti.  

4. Valamelyik tanárral van konfliktusa a tanulónak. (Ez az előzőhöz kapcsolódhat.)   

Ennek megfelelően valamennyi érintett a könnyebb követelményrendszer, a 

kevesebb teher reményében keres és vált iskolát. 

 

 

XIX. A tantárgyfelosztás alapján a   fenntartó által kötelezően 

finanszírozandó és az intézmény által ténylegesen felhasznált 

órakeret összevetése 

 

A kötelezendően finanszírozandó törvényes heti iskolai órakeret (Köt 52. §):  

          999,35 óra  

A ténylegesen felhasznált heti órák száma (a tantárgyfelosztás alapján): 

                    997,5  óra 

Hány órát fordítanak csoportbontásra hetente:             353     óra 

 

                                                 
5 Lásd melléklet: Interjú az Andrássyt elhagyó tanulókkal 
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Szakértői megállapítás:  

 

Az iskola tanulói létszáma közelít az Alapító okiratban foglalt maximális 

létszámhoz (95 %). A tanulócsoportok (osztályok és fakultációs illetve bontott 

csoportok) száma megfelel a törvényi előírásoknak és az iskola lehetőségeinek 

egyaránt. 

 

 

 

XX. Az intézményi működés, a belső ellenőrzési rendszer 

működtetése 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 232/2008. 

(04.24.) közgyűlési határozatával a felügyelt költségvetési intézmények belső 

ellenőrzését közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakemberekkel láttatja el.  

1 fő független belső ellenőr a  Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 

alkalmazottjaként nyolc intézmény (2011.09.01.-től hét intézmény) együttműködési 

megállapodása (2008.12.10.) alapján végzi belső ellenőri tevékenységét. 

Munkáltatói jogkört gyakorló intézmény: 

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 

További együttműködő intézmények: 

- Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 

- Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 

- Széchenyi István Két Tannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 

- Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

- Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Zeneiskola 

- „Esély Pedagógiai Központ” 
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A belső ellenőrzés célja:  

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó 

tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött intézmény működését fejlessze és 

eredményességét növelje. 

A belső ellenőrzés feladatait az együttműködési megállapodásban rögzítettek 

alapján, a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó törvény és kormányrendelet, 

valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv rendelkezései szerint végzi. 

Munkájáról éves ellenőrzési jelentést készít.  

 

A belső ellenőrzési kézikönyvön túl az intézmény rendelkezik Költségvetési 

ellenőrzés szabályzattal, mely tartalmazza: 

- a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, 

- a tervezéssel, végrehajtással, az ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatos ellenőrzési 

nyomvonalakat, 

- táblázatokat, folyamatábrákat, mellékleteket, 

- a belső ellenőri kötelezettség, a belső ellenőrzést végző személy jogállásának, 

feladatának meghatározását. 

Az év végi beszámolók szöveges értékelésének része az a nyilatkozat, melyben a 

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségének tudatában beszámol arról, hogy az 

általa vezetett költségvetési szervnél hogyan gondoskodott a belső kontroll 

rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Az érintett témakörök: 

- kontrollkörnyezet, 

- kockázatkezelés, 

- kontrolltevékenység, 

- információ és kommunikáció, 

- monitoring. 

A belső kontrollok témakörben továbbképzési kötelezettségeink páros években a 

gazdaságvezető, páratlan években az intézményvezető tesz eleget. 

A belső ellenőrzési rendszer tartalmazza a kötelező – pénzügyi, gazdasági, 

vagyonvédelmi (leltár, selejtezés) előírásokat. 
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Szakértői megállapítás: 

 

Az intézmény a törvényi előírások és a helyi szabályozók alapján működik. Az iskolai 

alapdokumentumok hatályosak, különösen az Alapító okirat, a Pedagógiai Program, 

az SZMSZ, az IMIP és a Házirend. 

 

A szakmai ellenőrzést az SZMSZ tartalmazza. A vezetői ellenőrzés – igazgató, 

igazgató helyettesek, gazdaságvezető, munkaközösségek vezetői – területei a 

pedagógiai munka, a technikai dolgozók tevékenysége. Mindezek kellően 

dokumentáltak, összegzései részét képezik az intézményi önértékeléseknek. 

 

 

Szakértői összegzés, javaslatok 

 
 

Már csak a régi és a közelmúltbeli hagyományai okán is a város és a megye 

kiemelkedő eredményekkel rendelkező intézményét ismerhettem meg az Andrássy 

Gyula Gimnázium és Kollégiumban. A „Rózsa” országos szinten is elismert 

gimnázium a tehetséggondozó munkája, a tanulmányi eredményei alapján érdemelte 

ezt ki. Komoly, jól szervezett intézmény. A vezetés elkötelezett a hatékony és 

eredményes működés mellett. Törekszenek arra, hogy megfeleljenek a magas szintű 

oktatással neveléssel kapcsolatos elvárásoknak. 

 

Az oktató – nevelő munkához az iskola a törvényben meghatározott valamennyi 

dokumentummal rendelkezik, amelyek előírásosak, lényegre törőek.  Az intézmény 

adminisztrációja pontos, naprakész. A tervező munkája átgondolt, a fejlesztéseket, 

átalakításokat, jól előkészített döntési rendszer alapján hozzák meg. A tanulmányi 

munka, a munkaközösségek tevékenysége, a belső ellenőrzés, a minőségirányítás, a 

megfontolt gazdálkodás mind az iskola eredményességét, hatékonyságának 

növelését helyezi munkájának, célkitűzésének előterébe. Ezen céloknak rendelik alá 

a pedagógusok továbbképzését, új kollégák alkalmazását.  
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Saját hagyományrendszerük, rendezvényeik, emléktábláik, szobraik, stb. is mutatják 

az iskola eredményességét. 

 

Az iskola mind a fenntartóval, mind a társintézményekkel szoros szakmai 

együttműködést valósít meg.  

 

A vizsgálat során meggyőződtem, hogy a város és a megye patinás intézményét 

vizsgálhatom. A jövőbeni feladataikkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy 

Békéscsaba városa továbbra is építhet rá a tehetséggondozó gimnáziumi 

képzésben. A biológia illetve a történelem kiemelt jelentősége a reál és a humán 

irányban továbbtanulók számra jelent komoly lehetőséget. Talán a nyelvoktatást 

lehetne erősíteni emelt szintű képzéssel. A tehetséggondozás és a diáksport egyik 

fellegvára az iskola, a feltételek is jók hozzá. 

 

Az iskolavezetés aggódik a költségvetési megszorítások miatt. A város egyik 

„zászlóshajójának” számító intézményt nem szabad magára hagyni. 

 

 

 

Debrecen, 2011. október 16.   Rózsavölgyi Gábor 
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1. számú melléklet 

Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium története 

Patinás, több mint 150 éves intézmény. A gimnázium jogelődjét az evangélikus 

egyház algimnáziumaként hozták létre 1855-ben. 1895-ben főgimnáziumi rangot 

kapott. A fiúgimnáziumot 1948-ban elérte az államosítási hullám. 1957-ig állami 

fiúgimnáziumként működött. Ekkor olvadt bele az 1874 óta működő Lorántffy 

Zsuzsanna Leánygimnázium. Az iskola ettől fogva Rózsa Ferenc Gimnázium és 

Szakközépiskolaként működött 1980-ig, majd azóta tisztaprofilú gimnáziumként.  

A Rózsa Ferenc Gimnáziumról  

A gimnázium - már az 1960-as évek elejétől - Békéscsaba középfokú képzésében az 

anyaiskola szerepét töltötte be. A Rózsában készült fel önálló életre az Új 

Gimnázium, a Nyomdaipari Szakközépiskola és a Zenei Szakközépiskola is. A Békés 

megyei tanulmányi versenyek, a közös érettségi-felvételi írásbeli vizsgák az RFG-

ben zajlottak.  
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Az 1960-as évek második felétől a gimnáziumban erőteljes színvonal-emelkedés 

indult meg. Kiemelkedő tanulóik elismerésére az 1966-1967-es tanévben Dr. Papp 

János tanár, megyei magyar szakfelügyelő kezdeményezésére alapította az iskola a 

Gyóni Géza emlékplakettet. Ezt a legkiválóbb irodalmi tevékenységet folytató végzős 

diák kaphatta meg. A legkiválóbb tanulmányi eredményű végzős diák elismerésére 

szól az 1975-ben alapított, az első igazgatóról elnevezett Horváth János 

emlékplakett.  

Az 1980-81-es tanévtől kezdődően már csak a tisztaprofilú gimnázium volt az 

épületben. Újabb lendületet vett az oktató-nevelő munka színvonala. Az iskola 

többnyire 20 tanulócsoporttal és 650-700 közötti létszámmal működött. Tanulóit 

országos összehasonlításban is igen jó arányban tudta bejuttatni az akkor még szűk 

keresztmetszetű magyar felsőoktatás legnevesebb intézményeibe is.  

A "speciális" tantárgyi képzés nyelvi csoportoknál valósult meg először, majd kiterjedt 

a matematikára, és a biológiára is. Ezt a képzési formát az 1990-es években 

felváltotta az "emelt szintű" csoportok szervezése, immár számítástechnikából is. A 

nyolcosztályos gimnáziumi oktatás újbóli bevezetésének kísérlete az 1990-1991-es 

tanévben kezdődött el több éven át tartó tájékozódás és vita után.  

1984-ben megkapták az átalakított Eötvös utcai épületet. Itt új ebédlő, modern tálaló-

konyha, három tanterem, nyelvi és számítógépterem, rajzterem, kazánház, és egy 

szolgálati lakás kapott helyet. Az iskola udvarán új, lelátóval is rendelkező sportpálya 

javította a testnevelés és sport működési feltételeit, egyúttal ez lett az iskolai ünnepi 

rendezvények külső helyszíne is.  

1985-től 1988 között – hallatlan belső összefogással – sikerült a bükkszentkereszti 

"üdülőtábor" építése. Ennek fedezetét pályázati pénzek, tanácsi támogatás, és 

diákmunkák bérbevételei képezték. A kivitelezés pedig zömmel az iskolai dolgozók 

és a tanulók önzetlen, áldozatos munkájával készült el. Azóta is szolgálja az iskolát. 

Békéscsabán, a 70 000 fős megyeszékhelyen a Rózsa Ferenc Gimnázium a megyei 

rangsor vezetője volt. Az ország több mint 300 gimnáziuma között, a sikeresen 

felvételizők rangsorában a 48. helyet foglalta el. A békéscsabai középiskolákban 
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érettségizettek közül a felsőfokú intézményekbe felvettek kb. egyharmadát ez az 

intézmény adta az évek során. A különböző egyetemekre menőknek pedig a 

nagyobb részét.  

A rendszerváltás után az evangélikus egyház visszakapta az eredeti épületét, ahol 

evangélikus gimnáziumot kívánt működtetni, s ezért szükségessé vált a "Rózsának" 

új helyet keresni. Az 1993-94-es tanévben már egy épületben működött a Rózsa 

Ferenc Gimnázium és a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, összesen 24 

osztállyal. Újra zsúfolttá vált az épület.  A "Rózsa" ezért már nem indította a 

nyolcosztályos gimnáziumi osztályát.  

A megoldás az Andrássy út 56. szám alatti Nagysándor József laktanya 

épületegyüttese lett, ahová - annak gyors felújítását követően - 1994 augusztusában 

költözött át a gimnázium.  

Az egykori laktanya két szimmetrikus épülete közé építettek egy modern aulát, amit 

függőfolyosókkal kapcsoltak a meglévő két épületszárnyhoz. Az iskola, a 

megfeszített tempónak köszönhetően, fél év alatt elkészült s 1995-től a 

leánykollégium is fogadta a távolabbról érkező diákokat. Ebben az évben már a 

tanulók az ebédlőt és az új tornatermet is használhatták, melyhez egy aszfaltozott 

futball- és kosárlabdapálya, valamint egy salak futópálya is tartozik. A fiúkollégium 

egy évvel később, 1996-ban költözött mai helyére. A két kollégiumot nemcsak 

rózsások, hanem más iskola tanulói is használták és használják ma is.  

Az intézmény igen jól felszerelt, modern, megfelel a mai elvárásoknak. Épülete az 

egyik legfiatalabb és legkorszerűbb iskolaépület Békéscsabán, melyben igen jó 

hírnevű, jól felkészült, magasan képzett tanárok alkotják a tanári gárdát, így a 

színvonalas oktatás biztosítva van.  

Az iskola oktatási szerkezetében több módosulás is történt. A nyolcosztályos 

gimnáziumi oktatás mellett az emeltszintű számítástechnika valamint a speciális 

angol és német nyelv oktatása is megszűnt. Nem volt népszerű az emeltszintű 

matematika és magyar sem, ezért ezek is eltűntek a képzési palettáról 2007-ig. Ezzel 

szemben sikeresnek bizonyultak az emeltszintű biológia és történelem csoportok, 
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amelyek ma is keresettek. Beváltak az ún. euro-osztályok, valamint a humán és a 

reál osztályok is. Ezeket egészíti ki egy új forma, az öt évfolyamos nyelvi előkészítő 

osztályok, amelyeknek sora 2003-ban kezdődött el.  

2007-ben, a fenntartó döntése nyomán, a területen működő két intézményt, a Rózsa 

Ferenc Gimnáziumot és a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumot összevonták. Ezért 

lett 2007. augusztus 1-től az intézmény neve: Rózsa Ferenc Gimnázium és 

Kollégium. 2008. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzati 

Testülete - döntése nyomán az intézmény az Andrássy Gyula Gimnázium és 

Kollégium nevet kapta.  

 

 

 

2. számú melléklet 

Andrássy eredmények 
 
Méréseredmények 
 

1. SZÖVEGÉRTÉS 10. évfolyam 
Iskolai átlag: 593 

A leggyengébb és a legjobb mért eredmény: (585;603) 

− szignifikánsan jobban teljesítettek az országos 4 évfolyamos gimnáziumi átlagnál 551 

− szignifikánsan jobban teljesítettek a békéscsabai 4 évfolyamos gimnáziumi átlagnál 564 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása: 

  

Képességszint Intézményi 

arány 

Békéscsabai gimnáziumi 

arány 

Országos 

arány 

1. szint alatti 

(leggyengébb) 

- - 7,5 % 
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1. szint 0,7 % 6,3 % 21,6 % 

2. szint 23,1 % 33,9 % 37,4 % 

3. szint 53,8 % 45,2 % 28,5 % 

4. szint (legjobb) 22,4 % 14,6 % 5 % 

Az 1. szinten vagy alatta teljesített a tanulók aránya szignifikánsan alacsonyabb mint az 

országos, mint a békéscsabai gimnáziumi arány, a 4. szintet teljesítő tanulók aránya 

pedig szignifikánsan magasabb mint az országos, mint a békéscsabai gimnáziumi arány. 

  

2. MATEMATIKA 10. évfolyam 

Iskolai átlag: 591 

A leggyengébb és a legjobb mért eredmény: (583;601) 

− szignifikánsan jobban teljesítettek az országos 4 évfolyamos gimnáziumi átlagánál 534 

− szignifikánsan jobban teljesítettek a békéscsabai 4 évfolyamos gimnáziumi átlagánál 545 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása: 

  

Képességszint Gimnáziumunkban Békéscsabai gimnáziumi 

arány 

Országos 

arány 

1. szint alatti 

(leggyengébb) 

- 
1,7 % 

9,4 % 

1. szint 3,5 % 
15,1 % 

26,3 % 

2. szint 24,5 % 
32,2 % 

36,9% 

3. szint 46,9 % 
36 % 

21,8 % 

4. szint (legjobb) 25,2 % 
15,1 % 

5,6% 

Az 1. szinten vagy alatta teljesített a tanulók aránya szignifikánsan alacsonyabb mint az 

országos, mint a békéscsabai gimnáziumi arány, a 4. szintet teljesítő tanulók aránya 

pedig szignifikánsan magasabb mint az országos, mint a békéscsabai gimnáziumi arány. 
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3. A CSALÁDI HÁTTÉR ALAPJÁN VÁRHATÓ ÉS TÉNYLEGES TELJESÍTMÉNY  

 

(HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK) 

A tanulók (önkéntes alapon) kitölthettek ún. családi háttér kérdőívet is, amely alapján 

határozták meg a családiháttér-indexet. A kérdőív a családi háttér jellemzésére alkalmas 

kérdésekből áll (pl.: otthon található könyvek száma, szülők iskolai végzettsége, szülők 

munkaerő-piaci státusza, kulturális tevékenységek, …). A családiháttér-index alapján 

meghatározható, hogy az adott intézményben a családi háttér alapján várható érték és a 

tényleges teljesítmény hogy viszonyul egymáshoz. Azonban, ezt az összefüggést csak akkor 

lehet meghatározni, ha a tanulók legalább kétharmada kitölti ezt a kérdőívet. Ez a mutató 

alkalmas annak vizsgálatára, hogy mekkora az iskola által a tanuló teljesítményéhez 

hozzáadott érték. 

Gimnáziumunk tanulói országosan és az iskolatípusnak megfelelően is szignifikánsan 

jobban teljesítettek a családi háttér alapján elvárt teljesítményhez képest a 

szövegértés és a matematika kompetenciaterületen is. 
 
 

3. számú melléklet 

Interjú az Andrássyt elhagyó tanulókkal 

 

M.A. válaszai dőlt betűvel 

 

Mikor történt az iskolaváltás? 

Most szeptemberben. 

Miért váltottál? 

10. éves vagyok. Szem előtt kell tartanom a továbbtanulást. 

Az Andrássyból nehezebb elérni a céljaidat? 

Nem erről van szó. Kémiából voltak gondjaim. Rosszabb jegyeket kaptam, nem 

jöttem ki a tanárral.  

A kémia kell a továbbtanulásodhoz? 
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Igen. Állatorvos szeretnék lenni, és a kémia felvételi tantárgy lesz, érettségiznem kell 

belőle. 

Hogy fogadtak az új iskoládban? 

Nagyon jó osztályközösségbe kerültem. Jól fogadtak. 

Milyennek találod az új iskoládat? 

Diákközpontú iskola. Odafigyelnek ránk. Itt kevesebbet kell tanulni. 

Más módszerekkel folyik az oktatás? 

Igen. Itt is előadásos, de nem kívánják, hogy a vázlatot „bemagoljuk”. 

Mi a kedvenc szabadidős elfoglaltságod? 

Kutyáim vannak, velük foglalkozom. 

Köszönöm a beszélgetést. 

 

K.R. válaszai dőlt betűvel 

 

Mikor jöttél el az Andrássyból? 

Én is most, ennek a tanévnek a kezdetén váltottam iskolát. 

Nem sajnálod az előző osztályodat? 

De, rossz volt otthagyni őket. 

Mi volt a döntő érv a távozás mellett? 

A tanárok nem figyeltek oda ránk. 

Itt mást tapasztalsz? 

Igen. Itt több a szeretet, az odafigyelés. 

Könnyen ment a beilleszkedés? 

Nehéz volt. Sokat kell tanulni. 

Mi az, ami a szeretet mellett jó még az új helyeden? 

Sportolok, fitnessz sportágban. Itt több idő jut erre. Sokat jelentett, hogy az új 

osztályomból és az iskolából is sok diákot ismerek. 

Köszönöm a beszélgetést. 

 

M.B. válaszai dőlt betűvel 

 

Mikor váltottál iskolát? 
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Most szeptember 1-jétől. 

Hányadikos vagy? 

Tizedikes. 

Mi indokolta a váltást? 

Nekem nagyon nehéz volt az el, múlt évben a tanulás. Rosszul sikerült az évem, sok 

kettest kaptam. Úgy éreztem, hogy túl nagyok voltak az elvárások. 

A szüleid elégelték meg a rossz jegyeket, vagy Te döntöttél úgy, hogy másik 

iskolában folytatod? 

A szüleim és én is úgy láttuk, hogy nincs más megoldás. Tetszik tudni én 

Nagyszalontáról érkeztem. Ott magyar iskolába jártam ugyan, de éreztem, hogy le 

vagyok maradva a többiektől. 

Éreztették ezt Veled a társaid? 

Nem, egyáltalán nem. Az osztállyal nem volt gond. A kollégiumban is jó a társaság, a 

szobában vannak szalontaiak. Maradtam is itt. 

Milyennek látod az Andrássyt? 

A volt osztályfőnökkel és a tanárokkal is nagyon jó volt a kapcsolatom. A történelmet 

szerettem a legjobban. 

A jobb eredmény elérését látod az új célnak? 

Igen. Az új iskolában jóval kisebb az elvárás. 

 

Milyenek a társaid, a tanárok? 

Befogadó az osztály és nagyon kedvesek a tanárok is. 

Köszönöm a beszélgetést. 
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4. számú melléklet 
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5. számú melléklet 

Intézmény neve: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 
Intézmény OM azonosítója: 028374 

 
INTERJÚ A VEZETŐVEL 

 

1.  

Vezetői struktúra, vezetők száma pl. felső 
vezető, helyettesek, középvezető 
(munkaközösségek száma) Az SZMSZ 
szervezeti felépítése 

1 igazgató, 2 igazgató helyettes, 1 kollégium vezető 
7 munkaközösség vezető 
Az SZMSZ szervezeti felépítése még az előző évi állapotot tükrözi, 
módosítani szükséges.  

2.  

Feladatmátrix készítése az alapító okirat, a 
pedagógiai program és a tantárgyfelosztás 
alapján. Alapító okirat - feladat ellátás 
összevetése  

A feladatmátrix a mellékletben. Minden ponton megfeleltethető az Alapító 
okiratnak, a Pedagógiai programnak és a tantárgyfelosztásnak. 

3.  Tagja-e szakképzés szervezési társaságnak, 
társulásnak? 

Nem 

4.  
Terveznek-e a következő tanévtől átalakítást 

a. képzés bővítést 
b. képzés szűkítést 

Nem 

5.  
Csoportbontások indokoltsága.  

-csoportbontások száma,  
szakmai indokoltsága 

A 2010/2011. tanévben 351 óra/hét a csoportbontásos órák száma, 121 
darab a többletcsoportok száma, ezeknek többnyire van egy párja, kivéve 
az érettségi felkészítő csoportokat. A 2011/2012- tanévben 353 óra/hét a 
csoportbontásban tanított órák száma, a csoportok száma 116 db. 
Szakmai indokoltságuk:  

- nyelvi csoportbontások célja a sikeres nyelvvizsgák számának 
növelése, 

- emelt szintű érettségire felkészítő csoportok, 
- matematika csoportbontás esetében egy kötelező érettségi tantárgy 
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tanítási feltételeit javítják,  
- informatika órákat csoportbontásban tartják, a termek nagysága, 

felszereltsége indokolja, 
- a Pedagógiai programban szereplő emelt szintű biológia és 

történelem csoportokat, valamint a humán osztályban a magyar 
nyelv és irodalom csoportokat a beiskolázási tervnek megfelelően, 
az adott tantárgyak elmélyültebb oktatása és a tehetséggondozás 
céljából bontják.  

6.  
Tanulószobák száma, indokoltsága  

 Nincs tanulószoba. 

7.  

Többletszolgáltatások helyzete  
- milyen vállalt feladatokat látnak el a 
kötelező feladatokon kívül? 
- pedagógiai program tartalmazza-e? 
- engedélyezte-e a fenntartó? 

            - hogyan finanszírozzák? 

Nincsenek külön vállalkozásban ellátott feladataik. Ellátják az Alapító 
Okirat szerinti alap- és kiegészítő tevékenységeiket.  
Ez utóbbiak: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
A bükkszentkereszti üdülőjükhöz kapcsolódóan: 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
Ezeket a közgyűlési rendeletben jóváhagyott költségvetésből, illetve a 
kötelező saját bevételekből finanszírozzák. 

8.  

Milyen programokat valósítanak meg az oktató-
nevelő munkában? (nevelési/pedagógiai 
program alapján és helyszíni interjú során) 
 

Négy évfolyamos gimnáziumi oktatás 
Eurofakt osztály 
Humán osztály 
Reál osztály 
Emelt szintű biológia és történelem osztály 
Ezeken kívül diáksport tevékenység, szabadidős tevékenység, 
tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, egyéni foglalkozások, 
képesség kibontakoztatás, könyvtári feladatok, diákotthoni nevelési 
feladatok. 
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9.  
Kompetenciamérési és érettségi eredmények, 
szakmai vizsgák értékelése Mellékletben. 

10. 
Tanórán kívüli foglalkozások száma, 
finanszírozása  
 

Tanórán kívüli foglalkozások száma a 2010/2011. tanévben 18 óra,  
                                                           a 2011/2012. tanévben 10 óra.   
Ezek ún. órabanki órák. A rendelkezésükre álló intézményi órakeretből 
finanszírozzák. 

11. 
Órakedvezmények vizsgálata, azok 
indokoltsága  
 

A 2010/2011-es tanévben a kollégiummal együtt összesen 37 óra volt. 
(21 osztályfőnöki, 11 munkaközösség-vezetői, 3 KT-elnök, 1 DÖK-tanár, 1 
ifjúságvédelmi felelős). A 2011/2012-es tanévben összesen 31 óra (21 
osztályfőnöki, 7 munkaközösség-vezetői, 3 KT-elnök). A csökkenés 6 óra: 
4 munkaközösség-vezetővel kevesebb van, és nem kap az ifjúságvédelmi 
felelős és a DÖK-segítő tanár sem az idei tanévben órakedvezményt 
takarékossági okokból. 

12. 

Könyvtáros, szabadidő-szervező, ifjúságvédelmi 
felelős alkalmazási körülményei. Hány órában 
látja el a feladatot? Az ifj. és gyermekvédelmi 
felelős esetében meg kell nézni a munka 
dokumentálását: feljegyzések, fogadó órák, 
levelezés gyakorisága pl. a hiányzásokkal 
kapcsolatban. Ehhez szükséges információ 
még, hogy mennyi a HH és HHH arány? 
Vannak-e fegyelmi ügyek? Milyen arányban? 
Stb.  

Egy könyvtáros tanárt foglalkoztatnak pedagógus álláshelyen teljes 
óraszámban. Szabadidő-szervezőjük nincs. A 2010/2011. tanévben csak 
az ifjúságvédelmi felelősnek volt órakedvezménye, a 2011/2012. tanévben 
ez megszűnt. Feladat ellátásáért megbízási díjat kap. A munkája kellően 
dokumentált: beszámolót készít a tanév végén, fogadóórája van. A 
hiányzásokkal kapcsolatos hivatalos levelezést intézi. Gyakorisága: havi 
rendszerességű, év elején több (1 igazolatlan óra miatt).   

13. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
számának indokoltsága  

A többség esetében (konyhai dolgozók, takarítók, oktatástechnikus, stb.) 
jogszabály által megszabott a létszám. A többiek (pl. kisegítők) esetében a 
munkaköri leírások tájékoztatnak az indokokról, az ellátandó feladatokról. A 
laboráns alkalmazása jogszabályban nem kötelezően előírt, de az iskola 
emelt szintű biológia és az erre épülő kémia oktatása okán, a szertár 
állományának gondozása miatt szükséges. A gazdasági iroda létszáma a 
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tapasztalatok alapján, különösen az időnkénti kampányfeladatok 
mennyisége miatt az igazgató úr véleménye szerint 1 fővel kevesebb a 
szükségesnél.  

14. 

Pedagógus-továbbképzési támogatások 
felhasználása, célszerűségének vizsgálata  

-továbbképzési szabályzat meglétének 
ellenőrzése 
-beiskolázási terv ellenőrzése 
-hogyan finanszírozzák a 
pedagógusképzéseket? 80%-20% 
arányban? Vagy 100%-ban? Mit fizetnek 
még pluszban? Útiköltség, jegyzetek, 
tanulmányi szabadság? Stb. -Ha mindent 
fizetnek a továbbtanuló pedagógusnak, 
van-e tanulmányi szerződés? 

A továbbképzési szabályzatuk 2008-2013 közötti időszakra rendelkezésre 
áll. A beiskolázási tervük megfelel az előírásoknak. A finanszírozás 80-20 
%-os. Papír alapon részletes kimutatást tanulmányozhattam. Pluszban 
tanulmányi szabadságot biztosítanak a szakvizsgás, illetve másoddiplomás 
képzésben résztvevők számára. Ez esetben kötnek tanulmányi szerződést 
is a pedagógusokkal. 

15. 
Párhuzamosságok vizsgálata a szakképzésben  
 _ 

16. 

Felnőttoktatás, felnőttképzés 
A) Iskolarendszerű felnőttoktatás  

-csoportok, létszámok 
-a működés finanszírozási feltételei 
(milyen forrásból finanszírozzák?) 

B) Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 
szervezése 

-csoportok, létszámok 
-a működés finanszírozási feltételei 
(milyen forrásból finanszírozzák?) 
-a költségvetés szerkezete 

_ 
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17. 
A kirendelés, az áttanítási rendszer 
alkalmazásának vizsgálata. Megvalósul-e?   
 

_ 

18. 

Szaktanárok látnak-e el szakórákon kívüli 
feladatokat kötelező órák keretén belül?   Pl. 
menza ügyelet, reggeli ügyelet, stb. Hány 
órában? 
 

Nem látnak el ilyet a tantárgyfelosztás alapján. 

19. 
Van-e az iskolának saját bevétele? Saját 
bevételek felhasználása 
 

Van. A költségvetésben előírt kötelező bevételek. (lásd még 22. pont!) 

20. 
Van-e alapítvány az intézményben? Pontos 
neve? Mire költik a bevételt? 
 

Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium Szülők-Öregdiákok Alapítványa. 
Bevételeit az alapító okirata szerint költi. Elsősorban a tehetséggondozást 
segíti (versenyek nevezési díjai, útiköltségek, taneszközök). 

21. 
Vannak-e önköltséges tanfolyamok? Mire költik 
a bevételt? 
 

Nincsenek ilyen tanfolyamaik. 

22. 
Térítéses szolgáltatások léte, a bevételek 
felhasználása  
 

Termek bérbeadása, szálláshely és üdülőhely bérbeadása, 
intézményi/diákotthoni étkeztetés, diákotthoni térítési díjak. A bevételeket 
nem közvetlenül használhatják fel, az intézményi költségvetés részét 
képezik. 

23. 
Egyéb bevételek 
 Nincsenek. 

24. 

Volt-e sikeres pályázatuk az elmúlt két évben? 
Melyek voltak ezek?  Pályázati források? Mire 
használták fel a pályázati összeget? Lezárultak-
e már ezek a pályázatok? 
 

Részletes kimutatás mellékelve. (4 447 ezer forint az elmúlt 3 évben.)  
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25. 

Látnak-e lehetőséget az intézmény 
költségvetéséhez forrásbevonásra az 
önkormányzati hozzájárulás és a központi 
normatívákon kívül? Melyek ezek a területek? 
 

Pályázati lehetőségek, ha vannak. Igazgató úr meglátása szerint az utóbbi 
időben inkább nincsenek, mert a pályázati feltételek általában nem 
kedveznek az intézménynek. Pl. meghatározott arányú HHH és HH-s 
tanulót írnak elő. 

26. Egyéb megjegyzés, amit a vezetés fontosnak 
tart megemlíteni 

1. Az intézmény az általános pénzügyi ellehetetlenülés állapotában van, 
ami a folyamatos működést veszélyezteti. 2009-ben volt utoljára 
folyamatos szertárfejlesztés. Azóta csak alkalmi, eseti eszközbeszerzések 
vannak.  
2. Az 1994-ben egyszerre rendszerbe állított eszközállomány elavult, 
elhasználódott, folyamatos megújítására korábban sem volt pénz, most 
már végképp nincs. 
3. Két tantárgy eszközállománya különösen kritikus: informatikából nem 
tudnak eszközöket vásárolni, így a géptermekben lévő gépállomány egy-
két éven belül alkalmatlanná válik a tantárgy tanítására, mert teljesen 
elavul, illetve teljesítménye nem lesz elegendő. Testnevelésből a másfél 
évtizedes elhasználódásból eredően elkoptak a szőnyegek, az eszközök 
folyamatos pótlása egyre kevésbé lehetséges. (Ez balesetveszélyt is rejt 
magában!)  
4. Az épületek állaga romlik. Miután nagyjából egyszerre (1994-1996 
között) lettek felújítva, egyszerre használódnak el. A beépített fűtési és 
világítási rendszerek energia-pazarlóak. Az ajtók állapota – különösen 
osztálytermek esetében – egyre kritikusabb. (A lánykollégium rossz ajtói 
óriási hőveszteséget okoznak.)  
5. A kollégium lakhatási feltételei folyamatosan romlanak. Az 1995-ben 
áthozott bútorok elhasználódtak, az akkori paplanhuzatok rendkívül 
elhasználtak.  
6.) Szakemberhiány jelentkezik a reáltárgyakból (fizika, kémia). 
7. Vannak olyan pedagógiai feladatok, amelyeket el kell ugyan látni, de a 
most kezdődő tanévben ezekért már sem órakedvezmény, sem pótlék nem 
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adható, az intézmény egyre kevésbé tudja kigazdálkodni ennek 
finanszírozási hátterét (ifjúságvédelmi felelős, DÖK segítő tanár). 

 
Békéscsaba, 2011. október 4-5.     Rózsavölgyi Gábor 
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6. számú melléklet 

FELADATMÁTRIX 
                                                        

INTÉZMÉNY NEVE: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 

OM AZONOSÍTÓ: 028374 

                                                        

Székhelyintézmény és 
tagintézményei 

ELLÁTOTT FELADATOK 

Kötelező feladatok Nem kötelező, vállalt feladatok 
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7. számú melléklet 

Órakedvezmények kimutatása 
2010/2011. tanév 

 

Intézmény   
 

igazgató igh. gyakorlati 
 oktatásv. 

 

gyakorlati 
 oktatásv. h 

szakmai 
munkaközösség 

vezetők 

osztály- 
főnökök 

ifjúságv. 
felelős 

KÖTA 
összesen 

egyéb
* 

Összesen  

Andrássy Gyula 
Gimnázium és 
Kollégium 
+ jel után kollégiumi 
adat 

kötelező órája 
 

2 4   22 22 22 22 22  

órakedvezménye     11 + 1 21 + 8 1 3 + 3 1 37+12 
órakedvezménye           

 kötelező órája 
 

          
órakedvezménye           

 kötelező órája 
 

          
órakedvezménye           

Órakedvezmények összesen          49 óra 

  
* egyéb: az alábbiakban intézményegységenként legyenek szívesek nevesíteni (amennyiben van ilyen) az egyéb alatt feltüntetett feladatköröket 
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Órakedvezmények kimutatása 
2011/2012. tanév 

 

Intézmény   
 

igazgató igh. gyakorlati 
 oktatásv. 

 

gyakorlati 
 oktatásv. h 

szakmai 
munkaközösség 

vezetők 

osztály- 
főnökök 

ifjúságv. 
felelős 

KÖTA 
összesen 

egyéb
* 

Összesen  

Gimnázium 
intézményegység 
Diákönkormányzat 
segítése 

kötelező órája 
 

        22  

órakedvezménye         1 1 
órakedvezménye           

 kötelező órája 
 

          
órakedvezménye           

 kötelező órája 
 

          
órakedvezménye           

 kötelező órája 
 

          
órakedvezménye           

Órakedvezmények összesen          1 

  
* egyéb: az alábbiakban intézményegységenként legyenek szívesek nevesíteni (amennyiben van ilyen) az egyéb alatt feltüntetett feladatköröket 
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8. számú melléklet 

GIMNÁZIUM 

Osztályszámok és tanulólétszámok az  

oktatás  irányultsága szerint  

a 2010-2011. tanévben  

 
 

oktatási irányultság  0. (nye.) 9. 10. 11. 12. 13. Összesen  
oszt tan oszt tan oszt tan oszt tan oszt tan oszt tan oszt tan 

Általános tantervű gimnáziumi oszt.   1 33         1  
Emelt óraszámú biológia-történelem o.   1 36 1 23 1 21 1 26   4  
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Humán gimnáziumi osztály   1 35 1 34 1 32 1 34   4  
Reál gimnáziumi osztály   1 34 1 30 1 3 1 28   4  
„Eurofakt” gimnáziumi osztály   1 37 1 35 1 33 1 29   4  
Nyelvi előkészítővel induló emelt nyelvi o.     1 29 1 28 1 32 1 28 4  
               
               

Összesen   5 175 5 151 5 147 5 149 1 28 21 650 


