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Vezetői ügyelet rendje 

A vezetők intézményben való tartózkodását, ügyeleti rendjét az intézmény SZMSZ-e 

tartalmazza és szabályozza.  

A vezetők intézményben való benntartózkodási rendjét a tanévenként elkészített 

munkaköri leírás tartalmazza. Szorgalmi időben a vezetőknek az intézményben hétfőtől 

péntekig a nyitva tartás idején belül az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az 

iskolában kell tartózkodnia, minden nap 7.00-17.20-ig. Szorgalmi időn túl minden szerdán 

8.00-12.00 vezetői ügyeletet tartunk az intézményben.  

Az intézmény tanulóinak adatai 

Létszám a 2020. október 1-jei adat alapján: 355 fő.   

Technikum (kifutó szakgimnázium, illetve 2020. szeptember 1-jével induló) – 204 fő. 

Felnőttoktatásban, szakképzésben felnőttképzési jogviszonyban résztvevők – 70 fő. 

Nappali rendszerű 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam) 81 fő, 

felnőttoktatás esti munkarend 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 0 fő.  

Sajátos nevelési igényű tanuló 40 fő   

BTM-N minősítésű tanuló 23 fő  

A tanév céljai, kiemelt feladatai  

- a TÁMOP 3.3.10 a TÁMOP 3.1.4 a TIOP 1.1.1 és a TÁMOP 5.5.1 pályázattal 

kapcsolatos fenntartási kötelezettségünk teljesítése  

- A járványügyi korlátozások miatt online formában Ormándlaky Péter Bencéné 

szervezésében került sor 2020. november 3-án a Reformáció napja c. rendezvényünkre.  

- 2020. november 26-án részt vettünk az online formában megtartott református 

intézményvezetői, fenntartói értekezleten. 

- 2021. május 25-én szintén online módon ünnepeltük a Mennybemenetelt és Pünkösdöt.  

- A hitoktató kolléga a jelenléti oktatási időszakokban reggeli áhítatot tartott heti egy 

alkalommal, hétfői napokon reggel 7:15 és 7:20 között az iskolarádión keresztül,  

konfirmáció előkészítő (jelenléti és online formában is) foglalkozást tartott 2020 

októberétől 2021 május közepéig, online érettségi előkészítőt tartott 2020 novemberétől 

2021 április végéig kétheti rendszerességgel. 

- az intézményi működés szabályozottságának folyamatos javítása, az intézményi 

dokumentumok – Szakmai Program, SZMSZ, házirend – módosítása, személyre szóló 

munkaköri leírások készítése, belső szabályzatok felülvizsgálata, átdolgozása  

- a hiányzások hangsúlyozott figyelemmel kísérése és szigorú jogszabálykövető 

adminisztrálása, a jogszabály következetes alkalmazása  

- a közösségi szolgálat figyelemmel kísérése, segítése és adminisztrálása  

- pályázatok keresése, írása  

- az iskola új weblapjának folyamatos frissítése, fejlesztése, a nyilvános adatok 

közzététele, folyamatos karbantartása,  

- az iskolaépület és tantermek rendjének, tisztaságának rendszeres ellenőrzése és az iskola 

környezetének folyamatos szépítése,  

- az épületben és az eszközökben felmerülő karbantartási és javítási igények jelzése, az 

elvégzés igazolási rendszerének működtetése.  

A tanév helyi rendje 

Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

- Felkészülés a digitális tanrendre   2020. szeptember 11. 

- Pályaorientációs nap  elmaradt 2020. szeptember 28. 

- Nemzeti ünnep előtti munkanap elmaradt 2021. március 12. 

- Nemzeti ünnep utáni munkanap   2021. március 16. 

-        2021. május 21. 

- Gyermeknap     2021. június 2. 
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-        2021. június 14. 

A szünetek időtartama 

- Őszi szünet    -  2020.október 23.  – 2020. november 1. 

- Téli szünet    -  2020. december 21.  – 2021. január 3.  

- Tavaszi szünet  -  2021. április 1.– 2021. április 6.  

Megemlékezések időpontjai  

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző, a nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében 

meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja  

-  Megemlékezés az aradi vértanúkról         - 2020. október 6.   

-  Október 23-a, nemzeti ünnepünk megünneplése      - 2020. október 22.  

- Reformáció ünnepe - digitális formában         - 2020. november 3.  

- Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

digitális formában 

- 2021. február 25.  

- Március 15-ei nemzeti ünnep megünneplése honlapon     - 2021. március 11.  

- Megemlékezés a holokauszt áldozatairól digitális formában     - 2021. április 16.  

-  A nemzeti összetartozás napja          - 2021. június 4.  

Az iskolai élethez kapcsolódó rendezvények, ünnepek időpontja  

- Tanévnyitó              - 2020. szeptember 1.  

- Pályaorientációs nap  elmaradt   - 2020. szeptember 28.  

- AIDS elleni világnap  digitális formában  - 2020. december 1.  

- Karácsonyi nap    digitális formában    - 2020. december 18.  

- Szalagavató      elmaradt      - 2021. március 5.  

- Csendes nap   digitális formában   - 2021. március 22.  

- Juhász Gyula városi versmondó verseny   elmaradt  - 2021. február 24. 

- Juhász Gyula nap         elmaradt - 2021. február 17.  

- Költészet napi megemlékezés     elmaradt  - 2021. április 8.  

- Ballagás      digitális formában   - 2021. április 30.  

- Mennybemenetel ünnepe  digitális formában    - 2021. május 28. 

- Pünkösd     digitális formában    - 2021. május 28.  

- Tanévzárás     digitális formában   - 2021. június 15.  

Előre tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontja, témái 

- vezetői értekezletek     - minden hétfőn 3-4. órában  

- munkaértekezlet        - minden hétfőn 14.20-tól  

- értekezlet a 9. osztályos tanulók beilleszkedéséről elmaradt - 2021. január 18.  

- félévi nevelőtestületi értekezlet        - 2021. február 10.  

- nevelőtestületi záró értekezlet        - 2021. június 25. 

Szülői értekezletek, fogadóórák  
Szülői értekezlet 9. 12. évfolyam      2020. szeptember 3. hete - 16 óra  

Szülői értekezlet 10. és a 11. évfolyam     2020. október 3. hete - 16 óra  

Fogadóórák     elmaradt 2020. december 7. - 15:30  

Szülői értekezlet - (12. évfolyamon összevontan) online  2021. február 1. - 16 óra  

Fogadóóra minden évfolyamon     online  2021. április  

Szülői értekezlet minden évfolyamon   online  2021. április 

Pedagógiai célú iskolai nyílt nap 

Nyitott kapuk napja: „Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben 

esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (pl.: 

tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) halasszák későbbre,…”  

Érettségi és szakmai vizsgák  
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Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2021. május-júniusi 

vizsgaidőszakában: 
1. A szóbeli és a gyakorlati vizsgarészek (néhány kivétellel, 100/1997. (VI.13.) 

Vizsgaszabályzat 31.§ (4) nem kerülnek megszervezésre. 

Szóbeli vizsgát kell szervezni/tenni az alábbi esetekben: 

a) ha a adott vizsgatárgy középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik (pl. református 

hittan) ill. 

b) ha szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató írásbeli vizsga helyett helyett 

szóbeli vizsgát engedélyezett. A R. 2.§ (4) bekezdése szerint a vizsgázó a megszervezett 

szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti. (Két szóbeli vizsga helyett egyet kell/lehet 

teljesíteni.) 

c) bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó 

teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 

41.§(2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet (R.3.§(2) 

Egyes tantárgyakra vonatkozó különös rendelkezések: 

a) Testnevelés tantárgyból középszinten szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni 

Testnevelésből középszinten a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, 

önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani Az érettségi vizsga értékelése a 

gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik. (vagyis úszás, küzdősport, önvédelem 

gyakorlatok bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a középszintű 

testnevelés gyakorlati vizsgán max. 90 pont szerezhető (100 helyett) 

Emelt szintű testnevelés vizsgán (gyakorlat + szóbeli vizsga lesz): 

- elmarad az úszás, önvédelem, küzdősport vizsgarész (20 pont), így emelt szintű 

testnevelés gyakorlaton max. 80 pont szerezhető 

b) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát 

az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani. (R.3.§ 

(8) 

A 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban meg kellett szervezni az előrehozott érettségi vizsgákat. 

Az érettségi vizsgára vonatkozó különös szabályok: 

1. Ha  a vizsgázó nem jelenik meg az érettségi vizsgán, nem utasítható javító vagy pótló vizsgára, 

egyszerűen csak törölni kell a vizsgajelentkezését. 167/2021. (IV.9.) Korm. rendelet 4.§ (1) 
1) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti 

projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni,vizsgajelentkezését törölni 

kell. 

2. Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján 

százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani (R.2.§(5) 

Az írásbeli vizsgák során alkalmazni kell az egészségügyi hatóságok által javasolt biztonsági 

intézkedéseket: 

a) egy teremben max. 10 vizsgázó  

b) legalább 1,5 méteres távolság 

c) a felügyelő tanárok számára a védőkesztyű, védőmaszk viselése kötelező 

d) a vizsgázók számára a védőmaszk viselése a vizsga előkészületei során kötelező, az írásbeli 

vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező 

e) a vizsgadolgozatokat a beszedés után 24 órára el kell zárni 

f) a vizsgadolgozatok megtekintése során a távolságtartás és a védőmaszk viselése az intézmények 

dolgozói számára kötelező 

g) belépés az intézménybe testhőmérséklet-mérése, kézfertőtlenítés után 

h) folyamatos szellőztetés tantermekben  

Írásbeli vizsga napjain (tömeg elkerülése végett) folyamatos az érkeztetés: 
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 a 9.00 órakor kezdődő írásbeli vizsgák esetében (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv, német nyelv) folyamatosan történik a tanulók érkezése 7.45-től 

legkésőbb 8.30-ig 

 a 8.00 órakor kezdődő írásbeli vizsgák esetében (biológia, egészségügyi ismeretek, 

szociális ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, informatika, francia nyelv) 

folyamatosan történik a tanulók érkezése 7.00 órától legkésőbb 7.30-ig ide kell érni a 

gyereknek  

 a 14.00 órakor kezdődő írásbeli vizsgák esetében (földrajz, belügyi rendészeti ismeretek, 

vizuális kultúra) 13.00-tól legkésőbb 13.30-ig ide kell érnie a tanulónak  

 

Szakmai vizsgák 

A korábbi tanévekhez képest alapvetően változott a szakmai vizsgák struktúrája, lebonyolítási 

rendje. 

A. Ágazati alapvizsgák: 

A vizsgákra vonatkozó jogszabályok:  

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

- a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

1. SZJ 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 

Vizsgatevékenység: írásbeli 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 12. - 8.00 – 9.30 óra 

Vizsgatevékenység: gyakorlati 1. Portfólió, 2. Demonstráció 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 12. - 9.30 – 15.00 óra 

- Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam 

eredményes teljesítése. 

- Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységek feladatait és javítási-értékelési útmutatóit 

a szakképző intézmény állítja össze, a KKK-ban (Képzési és kimeneti követelmények) foglalt 

követelmények alapján. 

2. SZJ 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó 

Vizsgatevékenység: írásbeli 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 12. - 8.00 – 9.30 óra 

Vizsgatevékenység: gyakorlati 1. Portfólió, 2. Demonstráció 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 12. - 9.30 – 15.00 óra 

- Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam 

eredményes teljesítése. 

- Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységek feladatait és javítási-értékelési útmutatóit 

a szakképző intézmény állítja össze, a KKK-ban (Képzési és kimeneti követelmények) foglalt 

követelmények alapján. 

1. OKJ 54-345-01 Közszolgálati ügyintéző  
Vizsgatevékenység: központi írásbeli (interaktív) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 14., 8.00 – 9.30 óra 

Vizsgatevékenység: gyakorlati (projektfeladat) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 27., 8.00-12.00 óra 

- A gyakorlati vizsgarészek a képző intézményben, a Juhász Gyula Református Gimnázium, 

Technikum és Szakképző Iskola informatika tantermében és 107-es tantermében kerülnek 

lebonyolításra. 

2. OKJ 54-726-04 Gyógymasszőr  

Vizsgatevékenység: gyakorlati (projektfeladat) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 06. 01.8.00 óra - 16.00 óra 

3. OKJ 54-761-02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 

Vizsgatevékenység: központi írásbeli (interaktív) 
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Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 19., 10.00 – 12.00 óra 

Vizsgatevékenység: gyakorlati (projektfeladat) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 06. 03., 8.00-12.00 óra 

4. OKJ 54-723-02 Gyakorló ápoló 

Vizsgatevékenység: központi írásbeli (interaktív) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 19., 13.00 – 15.00 óra 

Vizsgatevékenység: gyakorlati (projektfeladat) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 06. 08., 8.00 óra, 2021. 06. 09., 8.00 óra 

A vizsgára vonatkozó jogszabályok:  

- 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

- 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet (23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet által módosított) 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.) 

- 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

- SZFHÁT/47809/2021-ITM számú egyedi miniszteri határozat 

- A gyakorlati vizsga a képző intézmény, a Juhász Gyula Református Gimnázium, Technikum 

és Szakképző Iskola 105. termében kerül lebonyolításra. 

B. Szakmajegyzék szerinti - szakmai vizsga 

1. - 5 0913 03 01 Általános ápoló 

Vizsgatevékenység: írásbeli (interaktív) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 05. 19., 10.00 – 11.00 óra 

Vizsgatevékenység: gyakorlati (projektfeladat) 

Vizsga időpontja, időtartama: 2021. 06. 11., 8.00 óra 

A vizsgára vonatkozó jogszabályok:  

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.) 

- 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

- Képzési és kimeneti követelmények (KKK) 

- SZFHÁT/47809/2021-ITM számú egyedi miniszteri határozat 

OM mérések:   

A 2020/2021. tanévben megrendezésre kerülő országos mérések közül iskolánkat az országos 

kompetenciamérés érinti.  

A mérés időpontja: 2021. május 26. 

Osztályozóvizsgák: 

 2021. április 19., 26. 

 2021. augusztus 23., 24., 30., 31. 

Javítóvizsgák: 

 2021. augusztus 26., 27., 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 2021. január 11-től április 23-ig.  

Mivel a 2021. április 14-i kormánydöntés alapján a 2020/2021. tanévi NETFIT® mérések 

befejezése is ellehetetlenült, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közleményben 

fogalmazta meg javaslatait az aktuális mérési időszak lezárására, egyúttal tájékoztatta az 

érintetteket a következő tanévi NETFIT® mérések elvégzése kapcsán formálódó 

elképzelésekről. 

Ennek értelmében: 

„• az idei tanévben további NETFIT® mérések elvégzése nem elvárás és nem is javasolt, 

valamint azokat később sem kell pótolni; 

• az eddig már elvégzett mérési eredményeket ugyanakkor május 28-ig szükséges feltölteni a 

NETFIT® rendszerbe” 

A 2020. november 11-ére tervezett Pályaorientációs napunk a járványügyi helyzetre 

tekintettel elmaradt. Az általános iskolások számára pályaválasztási szülői értekezleteken 

vettünk részt a járványügyi helyzet alakulásától függően jelenléti vagy online formában.  
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A hátrányos helyzetű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk az Útravaló ösztöndíj 

pályázati programban való részvételre – Kovács Tibor koordinálásában. 2 diákunkat külső 

mentor mentorált. 2 fő pályázata sikeres volt. 

Folyamatos az SNI és BTM-N tanulók nyomon követése, felülvizsgálatra küldése, a szülőkkel 

való kapcsolattartás. Az intézmény a református EGYMI által biztosított gyógypedagógus 

kollégák bevonásával biztosítja számukra a fejlesztés lehetőségét.  

Valamennyi pedagógus figyelemmel kíséri a hátrányos és veszélyeztetett családi háttérrel 

rendelkező tanulók sorsát, tanulmányi munkáját. Az ifjúságvédelmi tevékenységet a szociális 

munkás és mentálhigiénés végzettséggel is rendelkező szakmai igazgatóhelyettes fogja össze, 

aki a problémás diákokat segítő beszélgetéssel támogatja, nagy gondot fordítunk az igazolások 

nyomon követésére a szülők, illetve a Kormányhivatal és az ENI Család- és Gyermekvédelmi 

Szolgálat felé.   

Belépő évfolyam beiskolázása  

A sikeres beiskolázás érdekében kiemelten fontos tevékenységünk a pályaválasztás 

elősegítése.  

A tájékoztatók tartása különböző formákban történt:  

 8. osztályosok szülői értekezletén tájékoztatók tartása jelenléti vagy online módon.  

 Tájékoztató anyagok (szóróanyagok) készítése a 8. osztályos tanulók részére. 

 Hirdetések megjelentetése különböző megyei és helyi újságokban  

 Megyei pályaválasztási napokon az idén nem vehettünk részt!  

 Pályaválasztást segítő iskolabemutató kisfilmet készítettünk – eljuttattuk az 

általános iskolákba, a megújult honlapunkon folyamatosan elérhető. 

Szakmai kapcsolatok  

Sokrétű képzéseink következtében az intézmény szakmai kapcsolatrendszere kiterjedt. A 

nyári szakmai gyakorlatok kapcsán együttműködési megállapodásokat kötünk az érintett 

szervezetekkel, valamint a tanulók közösségi szolgálatának teljesítése érdekében széles körű, 

együttműködési megállapodásokon nyugvó kapcsolatrendszerrel rendelkezünk.  

Hitéleti tevékenység   

• A hitoktatás célja, hogy tanulóinkat segítsük a hitre jutásban. A Bibliaolvasás 

fontossága, az etika hangsúlyos oktatása nagyobb hangsúlyt kapott. Ennek érdekében a 

jelenléti oktatás alatt iskolánk vallástanára reggeli áhítatokat tartott tanítási napokon reggel 

7:15 és 7:20 között az iskolarádión keresztül. A református szellemiség további erősítését 

havi egy alkalommal (minden hónap 3. hétfőjén) a nevelőtestület és a technikai dolgozók 

részére tartott Bibliaórák segítették.  

• A hittanoktatás tárgyi feltételei adottak. A tanítás interaktív táblával, projektorral, 

laptoppal, magnóval stb. felszerelt tantermekben folyik. A tanulók létszámának megfelelő 

számú Biblia és Énekeskönyv a könyvtárban rendelkezésre áll. A szükséges szakirodalmat 

is biztosítjuk a pedagógusok és a tanulók részére.  

• Az egyházi rendezvényeken és versenyeken való részvételi díjakat, valamint az 

útiköltségeket az iskola finanszírozza.  

• A különböző programjainkhoz a Fenntartó a templomot és a gyülekezeti termet 

rendelkezésünkre bocsátja.  

Iskolánk célja és feladatai  

• Tanulóinkat művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek 

tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges, áldozatkész, alkotó polgáraivá formáljuk, 

akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, 

gyarapítani és közvetíteni.  

• Iskolánk tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, valamint a református egyház 

értékeinek megbecsülésére neveljük. Mindezt az is alátámasztja, hogy tanulóink 

rendszeresen részt vesznek az istentiszteleteken.  
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• A fenti célok elérése érdekében az iskolánknak az a feladata, hogy imádsággal, 

igényes nevelő-oktató munkával, a hagyományainknak, a keresztyén közösség 

nevelőerejének, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző 

kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden 

növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyet csak ő maga kapott a 

Teremtőjétől.  

Iskolánkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk a vallásos és erkölcsös nevelésre.  

Ennek érdekében  

• tevékenységünk minden szintjén a szeretet és összetartozás légkörének kialakításán 

fáradozunk,  

• a református iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy a tanulók 

szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres tanórai 

hitoktatásban,  

• segítjük a növendékek korának megfelelően a hit kibontakozását, az istentiszteleti 

és más hitéleti alkalmak megszerettetését,  

• fontosnak tartjuk a vallási ünnepeinken való részvételt és azok méltó megünneplését.  

A helyi tantervünknek megfelelően a 9-12. évfolyamon minden osztályban heti két órában hit- 

és erkölcstan oktatása folyik. Ez összesen hetente a meglévő 12 osztályunkban 24 órát jelent. 

Ezen túlmenően a 9. évfolyamon heti egy órában egyházi ének tanítása is folyik, hetente 

összesen 3 órában. Emellett a 12. évfolyamon református hittan érettségire való felkészítést 

is végzünk heti 1 órában.  

• Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a hitoktatásra és diákjaink istentiszteleti 

alkalmakon való részvételére.   

• Egyházi ünnepek méltó megtartása:  

Reformáció ünnepe   

Karácsonyi nap  

Csendes nap  

Áldozócsütörtök-mennybemenetel ünnepe elmaradt Pünkösd 

Iskolarádión keresztül került sor 2020. november 3-án a 

Reformáció napja c. rendezvényünkre.  

- 2020. november 26-án részt vettünk az online formában megtartott református 

intézményvezetői, fenntartói értekezleten.  

- December 18-án Karácsonyra emlékeztünk szintén online formában  

- 2021. március 22-én Csendes napot tartottunk online. 

A tanévben 7 diákunk tett református hittanból sikeres érettségi vizsgát. 

Törekszünk arra, hogy oktató-nevelő munkánk jelmondata - „Minden dolgotok szeretetben 

menjen végbe” ( 1Kor16,14) - szellemében folyjék.  

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma – 2021/2022-es 

tanév: 

Gimnáziumi osztályok: 

9.a 10 fő 

10.a 20 fő 

11.a 15 fő 

12.a 17 fő 

Technikumi/szakgimnáziumi osztályok 

egészségügyi-szociális ágazat: 

9.b 13 fő 

10.b 28 fő 

11.b 20 fő 

12.b 26 fő 

rendészeti és közszolgálati ágazat: 

9.c 35 fő 

10.c 33 fő 

11.c 21 fő 

12.c 24 fő 

 

1/13.em– 13 fő 

1/11.esz- 11 fő 

2/14. ec – 12 fő 

2/11.esz- 6 fő 

3/15.ea- 19 fő 


