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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 nyitvatartás 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 2021. október 1-jei adat alapján: 325 fő.  

Technikum (kifutó szakgimnázium, illetve 2020. szeptember 1-jével induló) – 200 fő. 

Felnőttoktatásban, szakképzésben felnőttképzési jogviszonyban résztvevők – 63 fő. 

Nappali rendszerű 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam) 62 fő, 

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

Intézményünk tanulói létszáma az előző tanévi október 1-i adatokhoz képest 30 fővel csökkent.  

Sajátos nevelési igényű tanuló 36 fő  

BTM-N minősítésű tanuló 19 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 veszélyhelyzet miatt online formában került sor 2021. november 3-án a 

Reformáció napja c. rendezvényünkre.  

- 2021. november 18-án részt vettünk a Budapesten megtartott református 

intézményvezetői, fenntartói értekezleten. 

- A Berekfürdőn szervezett X. Országos Református Köznevelési Konferencia 2. napi 

programján is részt vettünk 2022. március 17-én. –  

- 2022. június 1-jén szintén ünnepeltük a Mennybemenetelt és Pünkösdöt.  

- 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 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  

- Pályaorientációs nap    2021. szeptember 27. 

2021. december 11. 

-       2021. december 20. 

-       2021. december 21. 

- Nemzeti ünnep előtti munkanap  2022. március 11. 

-       2022. március 26. 

- Gyermeknap     2022. május 31. 
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A szünetek időtartama 

- Őszi szünet    -  2021. október 23. – 2021. november 1. 

- Téli szünet    -  2021. december 22. – 2022. január 2. 

- Tavaszi szünet  -  2022. április 14– 19. 

Megemlékezések időpontjai - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) d)  

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       - 2021. október 6.   

-  Október 23-a, nemzeti ünnepünk megünneplése      - 2021. október 22.  

- Reformáció ünnepe - digitális formában         - 2021. november 3.  

-  Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

digitális formában 

- 2022. február 25.  

- Március 15-ei nemzeti ünnep megünneplése honlapon     - 2022. március 10.  

- Megemlékezés a holokauszt áldozatairól digitális formában   - 2022. április 16.  

- A nemzeti összetartozás napja          - 2022. június 3.  

Az iskolai élethez kapcsolódó rendezvények, ünnepek időpontja   

- Tanévnyitó              - 2021. szeptember 1.  

- Pályaorientációs nap      - 2021. szeptember 27.  

- Karácsonyi nap    digitális formában    - 2021. december 17.  

- Szalagavató             - 2022. február 4.  

- Juhász Gyula városi versmondó verseny   elmaradt  - 2022. február 23. 

- Csendes nap        - 2022. március 21.  

- Költészet napi megemlékezés    - 2022. április 12.  

- Juhász Gyula nap          - 2022. április 21.  

- Ballagás       - 2022. április 30.  

- Gyermeknap       - 2022. május 31. 

- Mennybemenetel ünnepe     - 2022. június 1. 

- Pünkösd       - 2022. június 1.  

- Tanévzárás   digitális formában  - 2022. 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 - folyamatosan  

- félévi nevelőtestületi értekezlet        - 2022. február 7.  

- nevelőtestületi záró értekezlet        - 2022. június 27.  

Szülői értekezletek, fogadóórák - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) e)  

Szülői értekezlet 9. 12. évfolyam    2021. szeptember 13. - 16 óra  

Szülői értekezlet, fogadóórák    2021. december 6. - 16 óra  

Szülői értekezlet - (12. évfolyamon összevontan)  2022. január 31. - 16 óra  

Szülői értekezlet, fogadóórák minden évfolyamon  2022. április 25. 

Pedagógiai célú iskolai nyílt nap 

Nyitott kapuk napja  2021. november 10. 

Érettségi vizsgák  

Időpontjai: 

 írásbeli 

Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 

Magyar nyelv és irodalom 2022.május 2.           9.00 

Matematika 2022.május 3.          9.00 
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Történelem 2022.május 4.           9.00 

Angol nyelv 2022.május 5.           9.00 

Német nyelv 2022.május 6.           9.00 

Földrajz 2022.május 10.         14.00 

Ágazati szakmai vizsgatárgyak: 

Egészségügyi ismeretek/Szociális ismeretek (12.b 

osztály) 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek (12.c 

osztály) 

2022.május 11.   8.00 

Biológia 2022.május 12.      8.00 

Informatika 2022.május 13.      8.00 

Belügyi rendészeti ismeretek ( 12.a osztály) 2022.május 13.     14.00 

Vizuális kultúra  2022.május 17.      14.00 

  szóbeli: 

 12.a + 11.a: 2022. június 13-15. 

 12.b ( + a bizottsághoz beosztva Csordás Viktória)  : 2022.június 15-17. 

 12. c: 2022.június 20-23. 

Szakmai vizsgák 

A. Ágazati alapvizsgák: 

ESTI tagozat 

SZJ 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó 

SZJ 5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta - Gyógymasszőr 

NAPPALI tagozat 

Egészségügyi ágazat 

Kisgyermekgondozó, -nevelő 

Közszolgálati technikus 

B. Komplex rendszerű önálló szakmai vizsgák: 

Szakmajegyzék szerinti - 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 

Szakmajegyzék szerinti - 4 0923 22 03  

Szakmajegyzék szerinti - 5 0913 03 01 Általános ápoló 

OM mérések  
 a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3., közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. A 

nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban 

meghatározottaktól nem térhet el. 

A mérések előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint 

szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak. Az adatszolgáltatás határideje 2022. március 11. 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendeletben meghatározott és 

Magyarországon idén tavasszal bevezetésre kerülő digitális országos mérések lebonyolítása előtt 

az Oktatási Hivatal a digitális mérések országos próbaüzemét valósította meg, melynek célja annak 

előkészítése, hogy a jogszabály által előírt időpontokban a digitális országos mérések lebonyolítása 

zökkenőmentesen valósulhasson meg minden érintett magyar iskolában. 

A mérési rendszer próbaüzeme során  

 lehetőséget adtunk a tanulóknak az új mérőszoftver „éles” helyzetben való megismerésére,  

 az egyes digitális alapú feladattípusokkal való munka kipróbálására. 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 
Osztályozóvizsgák: 

 2022. április 20. 

 2022. augusztus 23., 24., 

Javítóvizsgák: 

 2022. augusztus 29. 
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Pótlóvizsgák: – nem volt. 

Belső vizsgarendszer 

Szintfelmérő vizsga 

- Az iskola által meghatározott tantárgyakból a tanév során szintmérő vizsgát kell tenni. 

A vizsgákat előzetes ütemezés szerint a félévi, illetve év végi osztályozó értekezletig 

kell lebonyolítani. A vizsgák a téli és tavaszi szünet, illetve a ballagás után 

kezdődhetnek. A vizsgán a megjelenés ünnepi öltözékben kötelező. 

100 órás vizsga 

- Ha a tanuló hiányzása eléri a 100 órát, vizsgát kell tennie (az igazolatlan hiányzás 10 

óra igazolt hiányzással egyenértékű). A 100 órás vizsgát évente 3 alkalommal 

(december, március, június - szerda délután) írásban szervezzük meg az érettségi 

tantárgyakból. Az egy-egy tantárgyból íratott dolgozatot egy órás időtartamra kell 

tervezni. A 100 órás vizsga eredménye három érdemjegyet ér, melyet zöld színnel, 

bekarikázva kell az osztálynaplóba írni. 

Az alkalmassági vizsga 

A szakgimnáziumi képzésinknél az egészségügy ágazat szakképzési kerettanterve 

egészségügyi alkalmassági követelményeket ír elő a képzésben résztvevők számára. A 

követelményeknek való megfelelés igazolását az iskolába történő jelentkezéskor be kell adni a 

jelentkezési lappal együtt. Ennek a feltételeit a mindenkori beiskolázási tájékoztató 

tartalmazza. 

Ágazati alapvizsga 

 Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a 

tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 2022. január 3-tól június 15-ig.  

Pályaorientáció 

 2021. szeptember 27-én a Maros-part Kalandpart területén „Mi leszel, ha nagy leszel” címmel 

pályaorientációs napot szerveztünk iskolánk tanulói, valamint a térség általános iskoláinak 7. és 8. 

osztályos diákjai számára (a makói általános iskolák mellett Apátfalva, Földeák, Csanádpalota, 

Kiszombor, Magyarcsanád általános iskoláiból érkeztek hozzánk). Örömmel töltött el bennünket, 

hogy ilyen nagy érdeklődés övezte a rendezvényt, melyre több száz fő jelezte részvételi szándékát. 

 Rendezvényünk célja volt, hogy minél több pályaválasztás előtt álló gyermeket orientáljunk az 

egészségügyi, szociális és a rendvédelmi területek felé, illetve saját tanulóink elhelyezkedését, 

továbbtanulását segítsük. Ennek érdekében a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, a 

Szegedi Fegyház és Börtön, a Makói Rendőrkapitányság, a Makói Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság, a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói Tagintézménye, 

az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Makói Mentőállomásának 

bevonásával látványos, attraktív bemutatókkal, érdekes, színes programokkal, játékos 

vetélkedőkkel készültünk. Az alkalmat a fent említett szervek kutyás-, kommandós bemutatója 

(üldözés, körözött bűnöző elfogása, autóroncsból való kimentés, egészségügyi ellátás, tűzoltás) és 

iskolánk akciófilmbe illő önvédelmi bemutatója színesítette. Ezt megelőzően 20 helyszínen 

fogadtuk az érdeklődő általános iskolásokat: Lombkorona sétány, Bűnügyi technika, Aikido, Lufis 

játék, Aerobic, Mentőszolgálat, Rendőrség, Katasztrófavédelem, Büntetés-végrehajtás, Keresd 

meg!, Akadálypálya, Kötélhúzás, Íjászat, Egészségügyi vizsgálatok, Masszázs 

Baleset-megelőzés, Bűnmegelőzés, Elsősegély – újraélesztés, Csecsemőgondozás, Baba masszázs. 

 Az esemény szlogenje volt: JUGYU - kulcs egy biztos jövőhöz 

A rendészeti, szociális és egészségügyi területek a mai pandémiás-, és migránshelyzet, valamint 

egyéb embermilliókat érintő tényezők okán a figyelem középpontjába kerültek, és munkájuk talán 

még fontosabbá vált, mint valaha.  
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Hiányszakmákról beszélünk, ahol szükség van a jól képzett munkaerőre, szakmai hozzáértésre. 

Reményeink szerint a mai nap során bebizonyítjuk az érdeklődő fiatalok számára azt, hogy ezeken 

a területeken nem csupán szakmákról beszélünk, hanem hivatásokról. 

A rendészeti, szociális és egészségügyi munkában a legfontosabb közös dolog a segítségnyújtás. 

Segítség az elesetteken, a betegeken, a védteleneken, sérülteken, gyermekeken, idős embereken, 

egyéneken és családokon. Segítség, hogy egy szebb, egészségesebb, biztonságosabb világban 

éljünk.  

Célunk volt egy kis iránymutatót adni, érdekes, izgalmas módon bemutatni a gyermekeknek azt, 

hogy milyen fontos az ezen területeken végzett munka. 

A 2021. november 10-én szerveztük a Nyitott kapuk napja programunkat. 

A rendezvény keretében a város és a kistérség általános iskolás tanulóit, valamint a az érdeklődő 

szülőket fogadtuk. Bepillanthattak iskolánk mindennapjaiba, átfogó képet kaphattak képzéseinkről 

az intézmény által kínált továbbtanulási lehetőségekről.  

Az általános iskolások számára pályaválasztási szülői értekezleteken vettünk részt a járványügyi 

helyzet alakulásától függően jelenléti vagy online formában. Frissítettük, aktualizáltuk az 

iskolabemutató filmünket. A honlapunkon is elérhetővé tettük az elkészült anyagot annak 

érdekében, hogy hogy minél több diákot meg tudjunk nyerni magunknak a pályaválasztásukkal 

kapcsolatban. 

A hátrányos helyzetű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk az Útravaló ösztöndíj 

pályázati programban való részvételre. 1 diákunkat külső mentor mentorált. A pályázata 

sikeres volt.  

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az „Apáczai ösztöndíjprogram – támogatás 

pályázat útján” pályázatot hirdet, amelynek benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban 

tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. évfolyamának 

tanulói jogosultak. 

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.  

Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás felzárkóztatás   
Az átlagtól eltérő tanulók felzárkóztatása érdekében differenciált képességfejlesztő 

foglalkoztatást tartunk.  

A 12. évfolyamon matematikából, idegen nyelvekből, magyarból, illetve a kollégák egyéni 

vállalása alapján történelemből és szakmai tantárgyakból érettségi felkészítőket szerveztünk.  

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 pályaválasztási napokon is részt vettünk - 2021. 

november 4-5-én a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában. Nagy érdeklődés 

övezte a bemutatkozásunkat. 

- Pályaválasztást segítő iskolabemutató kisfilmünket aktualizáltuk – eljuttattuk az 

általános iskolákba, a honlapunkon folyamatosan elérhető. 
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A 2021-2022-es tanév rendje szerint megkaptuk az általános iskoláktól a jelentkezési lapokat, 

amelyeknek a feldolgozása folyamatos volt. Szóbeli elbeszélgetést a járványügyi előírásoknak 

megfelelően szerveztünk az iskolánkba jelentkezett 8. osztályos tanulók számára. 

2022. március 16-ig az iskola honlapján nyilvánosságra hoztuk a jelentkezők felvételi 

jegyzékét, majd április 12-ig az ideiglenes felvételi rangsort elküldtük a Hivatal számára.  

2022. április 29-ig megküldtük a felvételről, illetve az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

Szülői értekezletek és fogadóórák:  

Szülői értekezlet 9. 12. évfolyam    2021. szeptember 13. - 16 óra  

Szülői értekezlet, fogadóórák    2021. december 6. - 16 óra  

Szülői értekezlet - (12. évfolyamon összevontan)  2022. január 31. - 16 óra  

Szülői értekezlet, fogadóórák minden évfolyamon  2022. április 25. 

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.  

• 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,  
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• 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:  

A Teremtés hete 

Reformáció ünnepe 

Karácsonyi nap  

Csendes nap  

Áldozócsütörtök - mennybemenetel ünnepe, Pünkösd  

- A Teremtés hete - 2021. szeptember 27-október 1. 

- Online módon került sor 2021. november 3-án a Reformáció napja c. rendezvényünkre.  

- 2021. november 18-án részt vettünk az online formában megtartott református 

intézményvezetői, fenntartói értekezleten.  

- 2021. december 17-én karácsonyra emlékeztünk videós formában  

- 2022. március 21-én Csendesnapot tartottunk a templomunkban és az iskola épületében. 

- 2022. június 1-jén ünnepeltük a Mennybemenetelt, Pünkösdöt 

A tanévben 6 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 – 2022/2023-as 

tanév 

Gimnáziumi osztályok: 

9.a 12 fő 

10.a 9 fő 

11.a 21 fő 

12.a 14 fő 

Technikumi/szakgimnáziumi osztályok 

egészségügyi-szociális ágazat: 

9.b 34 fő 

10.b 11 fő 

11.b 27 fő 

12.b 20 fő 

 

Rendészeti és közszolgálati ágazat: 

9.c 33 fő 

10.c 31 fő 

11.c 32 fő 

12.c 21 fő 

 

1/13.c 6 fő 

2/14.c 13 fő 

1/11.esz 12 fő 

1/13.ec 18 fő 

2/14.em 9 fő 

2/11.esz 6 fő 

 


