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1. Bevezető 

 

Több mint 25 éve középiskola tanárként dolgozom a szakképzésben. A Nyíregyházi 

SZC Sipkay Barna Technikumát 2015.07.01. óta vezetem. Az előző munkahelyem a 

Nyíregyházi SZC másik intézménye volt. A szakképzés és a tanítás iránti elkötelezettségem 

mutatja, hogy pályám elejétől pedagógusként dolgozom a szakképzésben. Tapasztalatom 

tanárként sok- éves múltra tekint vissza. Dolgoztam helyettesként 7 éven keresztül, ami 

megalapozta vezetői munkámat. Ebben az intézményben az eltelt 6 év sok változást hozott. A 

vezető-társaimmal, az oktatói testülettel közösen a változásokat minden esetben az intézmény 

és tanulóink érdekének szem előtt tartásával követtük. A korábbi pályázatomban 

megfogalmazott alapelveket továbbra is fontosnak és követendőnek tartom, a megváltozott 

körülmények és szabályozók által meghatározott keretek között. A cél meghatározásakor a 

szakmapolitikai célok által meghatározott elvek mentén fogalmaztuk meg 

alapdokumentumainkban az intézmény célkitűzéseit, melynek mentén haladva tovább építettük 

az elődök által megkezdett folyamatokat. Erősítettük a Sipkay hírnevét és szerepét a város, a 

megye és az ország szakképzési palettáján. Célom pályázatommal a megkezdett munka 

folytatása. 

 

2. Helyzetelemzés 

 

A Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum, Nyíregyháza város, valamint Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye legnagyobb tanulólétszámú szakképző intézménye. Az intézményt 1959 

óta jegyzik önálló intézményként. Jelenlegi helyén, a Krúdy Gyula utcai épületben 1975 óta, 

több mint 45 éve működik. 1990-től az iskola névadója Sipkay Barna, a nyíregyházi születésű 

publicista, író.  

Az intézményben számos változás zajlott az elmúlt évtizedekben. A szakképzés 

folyamatos átalakuláson ment és megy keresztül. A változás mozgatórugója mindig a 

munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelés, a munkáltatók és a kor változó igényeihez történő 

alkalmazkodás. 



 
4 

 

2015-ben a szakképzésben elkezdődött átalakítást követően a megalakult Nyíregyházi 

Szakképzési Centrum tagiskolájaként a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alá került. 

Majd 2018.08.31-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában, irányítása 

alatt működő tagintézménye a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak.  

Az 1168/2019. (III.28) Kormányhatározat – a „Szakképzés 4.0- A szakképzés és 

felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer 

válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” elfogadását követően, kidolgozásra került az 

új szakképzési törvény, a 2019. évi LXX Törvény a Szakképzésről, mely 2020. 01. 01-től 

hatályba lépett és a 12/2020. (II.7) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról. Ezen törvényi változások gyökeresen átalakították a szakképzés szerkezetét és 

a szakképző intézmények működését is. A változások meghatározták a 2019/2020-as tanév 

második félévét és a 2020/2021-es tanév már az új szabályozás szellemében kezdődött. A 

www.ikk.hu weboldalon a szakképzésben lezajló változások nyomon követhetők. Itt jelentek 

meg szakmajegyzékben megtalálható szakmákhoz a Kimeneti Képzési Követelmények (KKK) 

és a Programtantervek (PTT), melyek alapján az iskola elkészítette szakmai programját. A 

2020/2021-es tanév már a szakmai program alapján indult képzéssel kezdődött.  

Az elmúlt öt tanévben folyamatos változás jellemezte a szakképzést, nagy kihívást 

állítva az intézmény vezetése és az oktatói testület elé.  

A helyzetfelmérésben mindezek ismeretében az új elnevezéseket használom, azaz 

technikumot és szakképző iskolát, amikor az intézmény eredményeit, mutatóit vizsgálom.  

2.1 Oktató-nevelő tevékenység 

 

Az új szakképzési törvény által meghatározott ágazatok, melyekben intézményünk képzést 

folytat, a kereskedelem és a turizmus-vendéglátás. A változást követően a szakmajegyzék 

megjelenésével oktatott szakmáink megújultak, nem csak nevüket, de tartalmukat illetően is. 

Mindkét ágazatban technikumi és szakképző iskolai képzést is folytatunk. A szakmajegyzékben 

szereplő valamennyi szakma megtalálható a képzési palettán, a panziós-fogadós kivételével. 

Kereskedelem ágazatban kereskedő és webáruházi technikus, valamint kereskedelmi értékesítő 

szakmákat oktatunk jelenleg, és meghirdettük az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 

képzést is. A turizmus-vendéglátás ágazatot illetően a cukrász, cukrász szaktechnikus, pincér-

http://www.ikk.hu/
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vendégtéri szakember, vendégtéri szaktechnikus, szakács, szakács szaktechnikus, valamint a 

turisztikai technikus szakmák tanulhatók.  

Intézményünkben, a megyében és a régióban is egyedülálló képzésként két tanítási nyelvű 

képzés is folyik, angol és német nyelven, mindkét esetben nyelvi előkészítő évfolyammal. 

Angol nyelven a 2017-2018-as tanévben kereskedelem ágazatban kereskedő képzés indult, az 

első osztályunk jelenleg 11. évfolyamos. A német két tanítási nyelvű képzés több mint 20 éves 

múltra tekinthet vissza, turisztikai technikus képzéssel. Célunk a munkaerőpiac és a gazdaság 

elvárásaihoz igazodva, valamint a szülői igényeket is figyelembe véve, idegen nyelvet beszélő 

szakemberek képzése. Diákjaink a szakmai tárgyakat tanulják idegen nyelven, ami lehetőséget 

biztosít számukra, hogy ne csak általános, hanem szakmai nyelvismeretet szerezhessenek. Ez 

elősegíti, hogy szakmai irányban idegen nyelvű képzéseken is tovább tanulhassanak a 

felsőoktatásban.  

Lehetőségük van diákjainknak a szakma megszerzését követően kétéves képzésben 

érettségi bizonyítványt szerezni. A korábbi szabályozás szerint kifutó rendszerben még nappali 

képzésben, majd a későbbiekben esti tagozaton biztosíthatjuk ezt.  

Az érettségizetteknek technikus képzést is folytatunk közismeret nélküli képzésben, kétéves 

képzés keretében.  

Az intézmény a 2020-2021-es tanévtől tanulói jogviszonyt és felnőttképzési jogviszonyt 

létesíthet a jelentkezőkkel. A szakképzési törvény lehetőséget biztosít korábbi tudás elismerése 

mellett a képzési idő rövidítésére is.  

Az intézmény október elsejei statisztikai tanuló létszáma a 2020/2021-es tanévben 953 fő, 

ebből technikumban 557 tanuló, szakképző iskolában 396 tanuló.  

A következő grafikon a tanuló létszámok alakulását mutatja az elmúlt 5 tanév tekintetében: 
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Az adatokat figyelve megállapítható, hogy stabil képzési szerkezet jellemzi az iskolát. A 

tanuló létszámban tapasztalható kismértékű csökkenés az öt tanévet tekintve. A demográfiai 

hullám elérte a középiskolákat is, valamint a 2016/2017-es tanévben több esti képzést is 

indítottunk, amire volt érdeklődés, mint például a diétás szakács, cukrász, valamint a közismeret 

nélküli nappali szakképzést, ahol szakács, cukrász és pincérképzés is volt. A 2018/2019-es 

tanévtől ezek közül az esti cukrászképzés maradt egy-egy csoporttal. A technikumi képzésben 

kismértékű emelkedést mutat a tanuló létszám, ami köszönhető a 2017/2018-ban elindított 

angol két tanítási nyelvű osztálynak. A közismeret nélküli szakmai képzésben a 2016/2017-es 

tanévet követően a tanuló létszám stabilizálódott, ami az érettségire felkészítő képzésre is igaz. 

Összességében elmondható, hogy a szakmáink iránti érdeklődés töretlen. A későbbiekben 

bemutatásra kerülő beiskolázási mutatók is ezt támasztják alá. A 2021/2022-es tanév 

beiskolázása még nem zárult le, de a jelenlegi adatok ismeretében a szakképzésben 

bekövetkezett átalakítások, az új szakképzési törvény pozitív hatással volt a jelentkezők 

létszámára.  

A tanulmányi eredményeket szintén képzési területenként szükséges áttekinteni, hiszen más 

képességek és más tervek mentén érkeznek a tanulók az egyes képzésekre.  

A következő grafikon a tanulmányi eredmények alakulását mutatja képzésenként az elmúlt 

4 tanév vonatkozásában. Azért nem 5 tanévet vizsgálok, mert a 2020/2021-es tanévre 

vonatkozóan még csak félévi eredmények állnak rendelkezésre, ami alapján nem tudok valós 

következtetéseket levonni az év végi eredményekkel összevetve.  
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Az adatok alapján látható, hogy a képzéseken a tanulmányi eredmények szignifikáns 

változást nem mutatnak. A tanulmányi eredmény kismértékű csökkenése tapasztalható, ami 

általánosan is elmondható. A technikumi osztályoknál 3,5 fölötti, míg a szakképzőiskola esetén 

3,0 fölötti a tanulmányi átlag. A közismeret nélküli képzés esetén az eredményekben 

megmutatkozik a tudatos szakmaválasztás (4,0 körüli átlag) hiszen a tanulók érettségi után, 

fiatal felnőttként választják szakmájukat és már csak a szakmai tárgyakkal kapcsolatos 

ismereteiket bővítik. A szakmai bizonyítványt szerzett tanulók érettségire felkészítése nagy 

hagyományokra tekint vissza iskolánkban. Jellemzően saját tanulóink maradnak nálunk, az 

eredmények 3,0 fölöttiek, amelynek oka lehet az is, hogy az érettségi tárgyak magas 

óraszámban való tanulása komoly kihívás a diákoknak.  

Összességében elmondható, hogy az intézmény tanulmányi mutatói, eredményei 

kiegyensúlyozottak, mindez következetes pedagógiai munkát tükröz az oktatói testület részéről. 

Mivel a két tanítási nyelvű képzések teljesen elkülönülnek már a felvételikor is, hiszen ott 

központi írásbelit kérünk a jelentkezőktől, így a képzés eredményeit külön tekintem át. Először 

a tanulmányi eredményeket. A német két tanítási nyelvű turisztikai képzésünk több mint 20 

éves múlttal rendelkezik. Az angol két tanítási nyelvű képzés a 2017/2018-as tanévben indult 

kereskedelem ágazatban, így még végzős osztályunk nincs. Azon dolgozunk a  kollégákkal, 

hogy a képzés legalább olyan sikeres legyen, mint a német.  

A következő grafikon a két tanítási nyelvű képzések tanulmányi eredményét mutatja. 

 

A grafikonon látható, hogy a tanulmányi eredmények mindkét képzés esetén a 3,5 és 4 

közötti sávban mozognak, de a német esetében inkább a 4 egész körüli, fölötti osztály átlagok 
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a jellemzőbbek. A tanulmányi eredményben a jobb beiskolázás is megmutatkozik, de azt is 

érdemes figyelembe venni, hogy ezek az osztályok a szakmai tantárgyakat idegen nyelven 

tanulják, ami lényegesen nehezebb, nagyobb kihívás. 

A német két tanítási nyelvű turisztikai képzésen az eredmények tehát jelenleg kicsivel 

jobbak. Kevés a tapasztalat még az angol két tanítási nyelvű kereskedelem ágazati képzésen. A 

jelentkezési adatokból azonban látható, hogy az angol nyelvű oktatás iránt nagy a szülők és a 

tanulók érdeklődése, hiszen érzékelik az idegennyelv ismeretének fontosságát a 

munkaerőpiacon. Az eredményekből megállapítható, hogy a két tanítási nyelvű képzésekre a jó 

képességű tanulók jelentkeznek és igyekeznek tanulmányi eredményeiket megtartani mindkét 

nyelv estében.  

A következőkben a bukási és lemorzsolódás adatokat tekintjük át tanévenként 

 

Általánosságban elmondható, hogy a felvételt nyert tanulók tanulmányi eredménye romló 

tendenciát mutat, ebből következően a bukási százalékokban képzési típusonként emelkedést 

tapasztalunk. Kivételt képez a közismeret nélküli technikus képzés, ahol a korábban már 

említett tudatos szakmaválasztás és az érett fiatal felnőtt gondolkodásmód tükröződik a kevés 

számú bukásban és a magas tanulmányi eredményekben. A technikumban is tapasztalható a 

bukások számának emelkedése, de a legszembetűnőbb a szakképző iskolai tagozaton. A 

digitális oktatás nehézségei, a technikai és családi háttér okozta hátrányok (hátrányos helyzet, 

halmozottan hátrányos helyzet) a szakképző iskolai osztályok esetében élesebben jelentkeznek. 

Ezeken a tagozaton tanító kollégáktól  sokkal nagyobb odafigyelést igényel a 

hátránykompenzáció. Természetesen a technikumban is jelen van ez a probléma, de a tanulók 

kisebb százalékát érinti, valamint jobb tanulmányi eredményű tanulókat veszünk fel. A 

2019/2020-as tanévben a bukások száma csökkent, ami nagyon örömteli változás, kivéve az 

érettségire felkészítő képzésben, ennek egyik vélhető oka, hogy a digitális oktatás ideje alatt 

munkába álltak a tanulók, így a tanulás nem első helyen szerepelt a prioritási sorban. 
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A lemorzsolódás az intézményt végzettség nélkül elhagyók százalékos arányát mutatja. Az 

intézmény lemorzsolódási mutatói tanévenkénti bontásban a következő grafikonon látható. A 

lemorzsolódási mutatóra európai irányelvek vannak, mely jelen pillanatban a 9 % , a következő 

lépésben  7 %-s lemorzsolódási mutató elérését tűzi ki célul a tagállamok számára. 

 

 Jól mutatják az adatok, hogy intézményünk lemorzsolódási mutatói az Európai Unió 

által meghatározott célértékek alatt vannak, mindkét célérték esetén. Hozzátartozik a teljes 

képhez, hogy az érettségire felkészítő képzésen és a közismeret nélküli technikus képzés esetén 

a létszám csökkenését a munkába állás is befolyásolja. Sok esetben a tanuló meggondolja magát 

és a tanulás helyett a munka világát választja, hiszen ők már rendelkeznek végzettséggel. 

A kompetenciamérés eredményei is jól mutatják, hogy a beiskolázás a tanulmányi 

eredmények tekintetében gyengül. Az iskola eredményei, önmagához képest gyenge romlást 

mutatnak, de hasonló középiskolák vonatkozásában még mindig az országos átlaghoz közel 

vannak. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség, de mindenképpen figyelmet érdemelnek 

a kompetenciafejlesztések. Lássuk először a technikum eredményeit az országos eredmények 

összehasonlításában a technikumokat egymáshoz viszonyítva. 

A 2020-as évben a kompetenciamérés elmaradt a vírushelyzetre tekintettel, így az ezt 

megelőző 4 mérés eredményét vizsgálom az elemzés során. 
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 Az intézmény tanulóinak a szövegértés kompetenciája mindig is erősebb volt, mint a 

matematika, amit az eredmények is tükröznek. Szövegértésből minden évben az országos átlag 

felett teljesítenek tanulóink, a matematika esetében az országos átlaghoz képest nincs lényeges 

eltérés, de kevéssel alatta vannak az eredmények. A kompetenciafejlesztés fontossága nagyobb 

hangsúlyt kap, minden osztály csoportbontásban tanulja a matematikát és a szabad órakeretből 

minden évfolyam kapott a matematika tanítására többletórát, ezzel is elősegítve a fejlődést. 

A szakképző iskolai adatok az országos mérési eredmények tükrében: 

 

A szakképző iskolai eredményeket annak tükrében kell vizsgálni, hogy ismerjük a 

tanulók hátterét, nehézségeit és az érdeklődését. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 

közöttük nincsenek jól teljesítő tanulók, de esetükben a szakma, a gyakorlati tantárgyak iránti 

érdeklődés a jellemzőbb. A teljesítmény kismértékű csökkenése látható az intézményi adatok 

tekintetében. A mért kompetenciák jelentősen befolyásolják a közismereti és szakmai tárgyak 

elsajátítását is, így a figyelem középpontjában kell tartanunk fejlesztésüket. Ennek érdekében a 

szakképző iskolai osztályokban is csoportbontásban tanulják a tanulóink a matematikát a 

2019/2020-as tanévtől, ami lehetőséget teremt a személyes odafigyelés nagyobb hangsúlyára, 
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és a matematikai kompetencia fejlesztésére. A szövegértés területén az országos átlag 

közelében van az intézményi eredmény.  

Egy középiskola számára az egyik legfontosabb kimeneti mutató a vizsgák eredménye, 

hiszen ez a képzés sikerességét, megalapozottságát mutatja. A következőkben a vizsgák 

eredményeit bemutató adatokat elemzem. A két tanítási nyelvű képzést most is külön 

vizsgálom, sajátos volta miatt.  

 

Az eredmények itt is egységes képet mutatnak, a vizsgaeredmények tekintetében. A 

technikumban az érettségi átlag 3-3,5 közötti, a szakmai vizsgák eredménye is ezen 

intervallumban mozog a szakképző iskolában. A közismeret nélküli szakmai képzésnél a már 

korábban említett tudatos szakmaválasztás az eredményekben is jól tükröződik. Az érettségire 

felkészítő képzés esetén a 3,0 körüli eredményjellemző. Ez az egyenletes teljesítmény a képzési 

típusok esetén komoly tanári, oktatói munkát tükröz.  

 Mondhatnám, hagyományosan az intézmény legjobb eredményeit a német két tanítási 

nyelvű képzés hozza. Itt a tanulók, ha az érettségin németből emelt szinten teljesítik a legalább 

60 %-t és két másik tantárgyból németül vizsgáznak, az érettségi bizonyítványuk felsőfokú 

nyelvvizsgával egyenértékű okiratnak számít. Így fontosnak tartom a képzés sikerességének és 

eredményességének bemutatásához, az érettségi bizonyítvánnyal szerzett felsőfokú 

nyelvvizsgák tanuló létszámhoz viszonyított százalékos arányát is bemutatni.  

Először az érettségivizsga eredményeit mutató grafikon vizsgálom.  
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Az intézmény más képzéseivel összehasonlítva egyértelműen megmutatkozik a jobb 

vizsgaeredmény, az érettségi átlagok 4,0 és 4,5 közöttiek. Ez nagyon szép teljesítmény, 

figyelembe véve, hogy több tantárgyat is német nyelven tanulnak a tanulók, és három érettségi 

tárgyuk van német nyelven. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy diákjaink a kötelező öt 

érettségi tárgy helyett, mindannyian hat tárgyból érettségiznek, mivel az érettségin célnyelvi 

civilizáció tantárgyból is vizsgáznak. Ezek tükrében, még figyelemre méltóbb az eredmény. 

Az érettségi vizsgán szerzett felsőfokú nyelvvizsgák száma messze meghaladja a két tanítási 

nyelvű képzésektől törvény szerint elvárt értéket, mely nagy büszkeség az intézmény számára. 

A következő grafikon ezt szemlélteti. 

 

Jól látható, hogy a tanuló létszámhoz viszonyítottan minden tanévben 90 % fölött volt a 

felsőfokú nyelvvizsgát szerzett tanulók száma, sőt az elmúlt tanévben a pandémiás helyzet 

nehézségei ellenére a tanulók 100 %-a szerzett az érettségi bizonyítványával felsőfokú 

nyelvvizsgát. Ez az eredmény a kollégák komoly szakmai teljesítményét mutatja, valamint az 

összhangot a közös munkában oktató és diák között. 
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A mellékszakképesítés megszerzésének lehetőségét minden technikumban tanuló 

diákunk választotta. Először a 2019/2020-as tanévben volt végzős évfolyamunk, ahol 

mellékszakképesítéses vizsga keretében eladó, pincér, szállodai recepciós OKJ bizonyítványt 

kaptak érettségizett tanulóink. A vizsgaeredmények kiemelkedően szépek: 

  

A duális képzés miatt bekövetkezett változások csak abban hoztak újat 

intézményünkben, hogy a diákok nincsenek iskolai gyakorlaton, de ezt megelőzően is igaz volt, 

hogy a szakképző iskolai tagozat tanulói mindannyian 10. évfolyamtól gazdálkodó 

szervezeteknél töltötték gyakorlatukat. Az órarendjük kétheti ciklusra készül, iskolai és duális 

képző helyen töltött gyakorlati heteket tartalmazva. Ez nehézség a felkészülésben és komoly 

odafigyelést igényel a kollégák, az osztályfőnökök részéről. A technikumban a nyári 

gyakorlatot tanulóink együttműködési megállapodás keretében teljesítették. 

A technikumban végzett diákjaink a felsőoktatási intézményeket, illetve az érettségire 

épülő közismeret nélküli szakmaiképzést tűzik ki célul, így tanulóink jelentős része technikus 

végzettséggel zárja iskolai tanulmányait. Ez nagyon nagy öröm számunkra, mert a technikum 

egyik fontos feladata, célja a szakma megszerettetése, megismertetése a diákokkal, így a 

szakirányú továbbtanulás segítése fontos feladatunk. A diákok a szakirányú felsőoktatásban 

előismeretekkel rendelkeznek a gimnáziumokból érkezettekhez képest, ez nagy előnyt jelent 

számukra. A szakképző iskola tanulói élnek az érettségi vizsga megszerzésének lehetőségével, 

és további két évre intézményünkben maradnak, vagy elhelyezkednek a munkaerőpiacon. 

Elmondható, hogy a pályaelhagyók, szakmát váltók száma nem jelentős.  

A rövidtávú pályakövetés eredményei, melyet az elmúlt két tanévben készítettünk a 

végzett tanulóinkra vonatkozóan, az EQAVET rendszer bevezetésével, az előbb elmondottakat 

támasztják alá. 
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Tehetséggondozás, versenyeredmények 

 

Az oktató-nevelő munka szerves része a tehetségek felismerése, a versenyekre való 

felkészítés. A diákok érdeklődése a szakmai és a humán területen mutatkozik, így a 

versenyeztetésnek, tehetséggondozásnak is ezen a területen van intézményi hagyománya. A 

versenyeredményeket is nagymértékben befolyásolta a COVID-19  pandémiás helyzet, hiszen 

a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben több verseny elmaradt, vagy ha a verseny jellege 

engedte online formában került megrendezésre. Így az elmúlt két tanév tekintetében a 

szokásostól kevesebb versenyen szerepeltek tanulóink, így kevesebb a versenyeredmény. Az 

országos versenyeredmények segítségével kívánom bemutatni az oktatói testület és a tanulók 

tevékenységét ezen a területen.  

A humán területen az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyen 

hagyományosan megmérettetik magukat tanulóink. Rendszeresen van országos döntőbe jutott 

sipkays diák. A 2018/2019-es tanévben az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 

Kárpát-medencei döntőjének 1. helyezettje, a 2019/2020-as tanévben országos 6. helyezettje és 

a 2020/2021-es tanévben országos 15. helyezettjei tanulóink voltak. A Szép Magyar Beszéd 

országos fordulójában Kazinczy-emlékérmet kapott az iskola tanulója a 2017/2018-as 

tanévben, a 2018/2019-es tanévben a Kölcsey Ferenc Szónoki Versenyen országos 4. 

helyezését érdemelte ki diákunk. A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület által 

szervezett versenyeken minden tanévben részt vesznek csapataink, részesei vagyunk az 

országos döntőnek, ahol számos dobogós helyezéssel büszkélkedhetünk. Külön öröm, hogy a 

technikus osztályok mellett a szakképző iskolai osztályainkból is indulnak csapatok minden 

tanévben. Az versenyeredmények megerősítik azt a korábbi gondolatot, hogy tanulóink inkább 

humán érdeklődésűek.  

A német két tanítási nyelvű képzés diákjai minden tanévben elindulnak az OKTV-n 

német nyelvből a II. kategóriában. A 2018/2019-es tanévben kimagasló eredményt sikerült 

elérnie diákunknak, az országos megmérettetésen 14. helyezett lett. Elmondhatjuk, hogy 

minden évben az országos bejutás közelében vannak a tanulók. A 2019/2020-as tanévben a 

GOETHE-Intézet Országos Német Nyelvi versenyén a 4. helyet sipkays diák szerezte meg.  

A szakmai versenyeknél a technikum diákjai az ÁSZÉV versenyen a 2017/2018-as 

tanévben vendéglátás ágazatban országos 2. helyezett volt a tanulónk, a következő tanévben 

kereskedelem ágazatban országos 21., a 2019/2020-as tanévben szintén kereskedelem 
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ágazatban országos 7. és 17. helyezettek lettek diákjaink. A 2020/2021-es tanévben a 

kereskedelem és a turizmus-vendéglátás ágazatban is van az országos döntőbe jutott 

versenyzőnk, a döntők lebonyolítása rendhagyómódon online történik, mindkét ágazatban 1-1 

diák jutott be iskolánkból.  

Az OSZKTV a szakképző iskolai diákok közismereti tantárgyi versenye, ahol hosszú 

idő óta először volt országos helyezettünk, reálkategóriában az 6. helyezést szereztük meg.  

A szakképző iskola tanulóinak legrangosabb szakmai versenye az SZKTV valamint az 

EuroSkills. Az előbbi  /SZKTV/ versenyen írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekkel mérik 

a tanulók tudását, azonban az utóbbi két tanévben a verseny nem került megrendezésre csak az 

írásbeli fordulóig.  A korábbi években szép eredményeket értek el diákjaink, 2016/2017-ban 

országos 5. helyezett lett szakács, a 2017/2018-ben pedig országos 4. helyezett lett pincér 

tanulónk. Az EuroSkills országos döntőbe jutott a cukrász tanulónk, aki az előkelő 4. helyezést 

érte el. A cukrásztanulóink hagyományosan részt vesznek a Farsang Kupán Tatán, valamint a 

Grillázs Versenyen, ahonnan arany, ezüst és bronz minősítésekkel térnek haza. A Schnitta 

Sámuel emlékversenyen országos 4. helyezést ért el a szakács és pincér tanulók által alkotott 

csapatunk a 2016/2017-es tanévben, majd a 2018/2019-s tanév döntőjében ismét a 4. helyet 

szerezte meg iskolánk csapata. Ez utóbbi évben a verseny regionális döntőjének 

megszervezésére is felkérték iskolánkat. A szakmai versenyekre való felkészítés során az 

érintett tanuló szakmai gyakorló helyei is részt vesznek a felkészítésben.  

Az eredményekből jól látható, hogy az elmúlt 4 tanév során a versenyeztetés lehetősége 

nyitott volt a kollégák és a diákok számára is, és éltek is a lehetőségekkel, szép eredményeket 

elérve, öregbítve ezzel az intézmény hírnevét, szakmai elismerését. A Szakképzési Centrum az 

iskola versenyzési törekvéseit támogatva, különös hangsúlyt fektet a szakmai és közismereti 

tanulmányi versenyekre és minden esetben biztosítja a versenyzés lehetőségét. Támogatja és 

elismeri a kollégák és a tanulók eredményeit.  

 

Beiskolázás 

 

Az intézmény beiskolázási mutatói jók, minden tanévben a következő tanévre 

meghirdetett helyeket be tudjuk tölteni és az osztályokat el tudjuk indítani.  A korábbi években 

megszokott osztályok számát eggyel növeltük a technikumi képzésben a 2017/2018-as 
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tanévben, így 4 technikumi és 4 szakképző iskolai osztály indult. A képzési szerkezetet a 

2018/2019-es tanévben új képzéssel bővítettük, az angol két tanítási nyelvű osztállyal 

kereskedelem ágazatban, ami egy magyar nyelvű képzést váltott fel. Így a 4-4 kezdő 

évfolyamos osztály képzéstípusonként, amit az óta meghirdetünk és indítunk minden tanévben. 

A vendéglátás és turizmus felívelése a gazdasági életben növelte a szakmáink, képzéseink iránti 

érdeklődést. A nyelvismeret fontossága pedig megerősíti a két tanítási nyelvű képzések 

létjogosultságát, különös tekintettel arra, hogy mind a kereskedelem, mind a turizmus-

vendéglátás nyelvismeretet mindenképpen igénylő ágazatok.  

Az idei tanévben a meghirdetett 4-4 osztályban összesen 256 helyet hirdettünk meg. A 

beérkezett jelentkezési lapok alapján 705 fő választotta iskolánkat, összességében 1117 

jelentkezéssel a 8 tanulmányterületre. Ebben a tanévben már a beiskolázás ágazatokra történik 

az új szakképzési törvény értelmében. A legnagyobb túljelentkezés a technikumban a turizmus-

vendéglátás ágazatban mutatkozik, közel hatszoros, az ágazat szakmái esetén a cukrász és 

szakács esetén ötszörös, a pincér vendégtéri szakember esetén pedig több mint négyszeres. A 

kereskedelem ágazatban, a technikumban több mint ötszörös, az ágazatban a kereskedelmi 

értékesítő szakmában pedig több mint háromszoros. A két tanítási nyelvű képzéseink esetén az 

angolra több mint háromszoros, a németre kétszeres a túljelentkezés. A felvételi eljárás 

rövidesen lezárul és várjuk a felvett tanulók névsorát. A számok alapján bizakodva tekintek a 

várható eredményekre, és úgy gondolom, minden meghirdetett osztály elindulhat a 2021/2022-

es tanévben.  

Mindezek tükrében elmondható, hogy a tanulmányi és vizsgaeredmények mögött 

komoly oktatói és vezetői munka van. A versenyeredmények azt mutatják, hogy nem csak 

felismerjük diákjainkban a tehetséget, érdeklődést, hanem a felkészítések során alkalmas 

terepet kínálunk arra, hogy a felismert lehetőséggel élni tudjanak, amivel elismerést hozhatnak 

felkészítő tanáraik, iskolájuk számára is. Az oktatói-tanári munkában nem csak a tananyag 

megtanítása, a nevelés, hanem a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű, gyengébb képességű 

diákok patronálása is jelen van, intézményünk számára a felsorolt területek mindegyike 

egyformán fontos.  
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2.2 Személyi feltételek 

 

Az oktatói testület engedélyezett létszáma 79 fő. A testület munkáját 2 részmunkaidős 

nyugdíjas kolléga, két félállásban dolgozó oktató és 11 óraadó segíti. Szakos ellátottság jó. Az 

oktatói testület közismereti, szakmai tantárgyakat tanító oktatókból áll. A nagy létszám ellenére 

összetartó közösség. Szakmailag jól felkészült, új lehetőségekre való nyitottság jellemzi az 

oktatóinkat. A szülőkkel és a diákokkal jó kapcsolatot ápolunk. A kollégákra általában jellemző 

az önképzés, továbbképzés igénye. 2021.07.01-től a közalkalmazotti törvény helyett a munka 

törvénykönyve határozza meg az oktatói testület jogállását. A váltás során oktatói értékelés 

történt, mely a bérek alakulását is befolyásolta. Ennek kapcsán három közismereti tantárgyat 

tanító és egy szakmai tantárgyat tanító kolléga nem írta alá a munkaszerződést, így 

jogviszonyuk az intézménnyel megszűnt. A tanév elején sikerült új kollégákat felvenni, így ez 

a szakos ellátottság tekintetében nem okozott problémát. Az oktatói testület támogatása, a 

segítőkész hozzáállás megkönnyítette a beilleszkedésüket. 

A kollégák kilenc munkaközösségben dolgoztak eddig, majd a munkaközösségek száma 

ettől a tanévtől hatra csökkent. Ennek eredményeképpen két nagy munkaközösség jött létre, 

ami a munkaközösségvezetők feladatát nagyban megnehezíti. A munkaközösségek 

rendszeresen szerveznek iskolai versenyeket, hogy a tananyag mellett más ismeretek és 

érdekességek kerülhessenek a diákok látókörébe. Ez a pandémiás időszakban is így történt, 

érdekes versenykiírások láttak napvilágot, hogy az online oktatás mindennapjaiba egy kis színt 

csempésszenek. A nevelési-humán munkaközösség az osztályfőnöki és humán 

összeolvadásából jött létre, tagjai szervezik, rendezik az iskolai ünnepségeket, 

megemlékezéseket, és a hagyományosan nagy rendezvényeinket: a tanévnyitót, a szalagavatót, 

és a ballagást. Természetesen a többi más közösséghez tartozó oktató kolléga is bekapcsolódik 

a munkába. Eredményesen készítik versenyekre diákjaikat. 

A nyelvi képzés nagy hangsúlyt kap, különösen a német és angol két tanítási nyelvű 

képzés miatt, ahol célnyelvi civilizációt, és a szakmai elméleti tárgyakat tanulnak idegen 

nyelven (angolul, németül). Ezért két nyelvi munkaközösség van iskolánkban: német és angol. 

A nyelvi képzés a szakképző iskolai osztályokban is hangsúlyos, hiszen a szakmai vizsga 

részeként idegen nyelvű vizsgarészt is kell teljesíteniük. A nyelvi óraszámot jelentősen 

megnöveli az alapozó nyelvi év a két tanítási nyelvű tagozatokon, ahol heti 18 német, illetve 
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angol órája van a diákoknak. A tantárgyfelosztás elkészítése így minden évben komoly kihívást 

jelent. Mindkét képzésen nyelvi lektor segíti munkájukat. 

A reál munkaközösség a matematika, informatika és testnevelés munkaközösségek 

összeolvadásával jött létre. Nagy létszámú, széles területet felölelő közösség. A matematika 

nagy hangsúlyt kap kötelező érettségi tantárgyként, és a szakmai tantárgyak egyik 

megalapozójaként. A természettudomány és az informatika nem az iskola profilja, így a diákok 

érdeklődése nem erre irányul, de a kollégákkal azon vagyunk, hogy felkeltsük az 

érdeklődésüket.  A mindennapos testnevelés órák bevezetése nagy kihívást jelentett a 

testnevelők és az iskolavezetés számára. A következetes hozzáállással a diákok megszokták az 

új elvárásokat, melyet a helyzet teremtett. Ez az új szakképzési törvény értelmében valamelyest 

csökkenést mutat, a szakmai képzés szerkezetváltása miatt.  

A szakmai tárgyakat oktató kollégák a kereskedelem és a turizmus-vendéglátás 

munkaközösségekben dolgoznak. Komoly nehézségekbe ütközik a nyugdíjba vonuló, illetve a 

tanítás helyett más pályát választók pótlása az előírásoknak megfelelő végzettségű, rátermett, 

tanítani vágyó oktatókkal.  A két szakmai munkaközösség számára nagy kihívást jelentett a 

képzési program elkészítése és a projektoktatásra történő áttérés. Sok közös munka és 

előkészítés, állandó kommunikáció kellett a feladat végrehajtásához, melyet azóta is folytatunk.  

 27 nem oktató dolgozó segíti a munkánkat. Két iskolatitkár, egy rendszergazda. A 

gazdasági ügyintéző, személyzeti ügyintéző, raktáros és a gondnok mellett takarítók, 

karbantartók, portások, udvari dolgozó tevékenykedik az iskola mindennapjaiban. A jogállás 

változás kapcsán az oktatástechnikus és az udvari munkás nem írta alá a munkaszerződését. Az 

oktatástechnikus pótlására nem volt lehetőségünk, de nagy szükségünk lenne még egy 

rendszergazda munkájára.  

2.3 Tárgyi feltételek 

 

Az épület 1975-ben épült, 1986-ban már bővítésre szorult és 1990-től vette fel Sipkay 

Barna nevét. Az épület energetikai felújítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város pályázatának 

köszönhetően megtörtént, melynek során nyílászárók, radiátorok cseréjére és az épület 

hőszigetelésére, a lapostető szigetelésére került sor, a program részeként a homlokzat új színt 

kapott. Így megoldódott a hosszú ideje nagy gondot jelentő probléma, a hideg tantermek és a 

beázások. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatának köszönhetően fotovoltaikus 
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rendszer telepítésére került sor az iskola lapostetőjén, így napenergia felhasználásával, 

környezetkímélő energiafelhasználás jellemzi iskolánkat. A 2021-es évben a Fényes Okos 

Iskola program keretében az intézmény minden lámpatestjét modern, energiatakarékos LED 

világításra cserélték.   

Korábban 27 osztályterem adott lehetőséget az oktatásra, azonban a 2019-es évben a 

kollégium megszűnésével az emelet turisztikai szárnnyá alakításával további 8 tanteremmel 

bővült az iskola. Egy régi vágy vált valóra azzal, hogy két-két tanterem tolófallal össze- 

nyitható, így konferenciák, nagyobb rendezvények méltó módon rendezhetők a továbbiakban. 

Továbbá 4 informatikaterem, 1 nyelvi labor, természettudományos szaktanterem és tornaterem 

ad lehetőséget az oktatásra, szemléltetésre. A tantermeink közül 14 aktívtáblával felszerelt, 

valamint további 8 teremben okos tv segíti a tanítási folyamatot. Digitális Oktatási Stratégiának 

köszönhetően az intézményben a teljes wifi lefedettség biztosított, segítve a 21. század 

kívánalmainak megfelelő oktatást. Kollégáink egy nagy tanári szobában végzik mindennapi 

munkájukat, valamint a turisztikai szárnyban is kialakításra került egy tanári szoba. Az oktatók 

számára egy tárgyaló és egy felszerelt tanári pihenő biztosít pihenési, elvonulási lehetőséget, és 

nyugodt körülményeket az étkezéshez. A könyvtár melletti 4-es tantermet kiscsoportos 

foglakoztatónak alakítottuk ki, ahol szakmai könyvek, számítógépek biztosítják a felkészülés, 

tanulás feltételeit. A tárgyalóban fejlesztő pedagógus tart foglalkozásokat az SNI-s és BTMN-

s tanulóknak.  

A szakmai munkaközösségek munkáját kialakított szaktantermek, kabinetek segítik. A 

turizmus-vendéglátás ágazati  alapozó és szakmai képzést két tankonyha, cukrász-kabinet, 

felszolgáló-kabinet és egy demonstrációs tanterem segíti. A kollégium átalakításával bővültünk 

egy szállodai bemutatószobával, amelynek berendezése még folyamatban van, addig 

számítógépekkel felszerelt turisztikai szaktanteremként működik. A kereskedelem ágazat 

képzéseit egy taniroda és egy pénztárgépes szaktanterem hozza a mindennapokhoz, a 

szakmához közelebb.  

A mindennapos testnevelés bevezetése komoly kihívást állított az iskolavezetés elé, 

hiszen egyetlen tornateremben kell megoldani a több mint 900 diák testnevelésóráit. Minden 

esetben két osztály van a tornateremben, ami szerencsére kettéválasztható, biztosítva a tanórák 

zavartalanságát. A téli időszak kivételével a sportudvar is segíti a megoldást, valamint a 

pincerészben kialakított konditerem, ahol a gyógytestnevelés foglalkozások is vannak. 
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Ebédlő és főzőkonyha is található az iskolában, de a közétkeztetés átszervezésével már 

nem főznek iskolánkban, csak tálalókonyhaként működik, így biztosítja a mindennapi étkezést 

diákjainknak és kollégáinknak. 

Az iskolában található egy több mint 20000 kötetes könyvtár is, melyet 2016-ban a 

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0433 pályázat keretében sikerült komoly informatikai fejlesztéssel 

korszerűsíteni.  Alkalmassá vált arra, hogy hallássérült tanulókat segíthetünk a tanulásban. 

Az iskola udvarán filagória várja az osztályokat, ami közös rendezvényekre ad 

lehetőséget. 

A szakmai anyag ellátottságunk kiegyensúlyozott és a tananyagnak megfelelő. Ez 

nagyban segíti a minőségi képzés megvalósítását. A szakképzés befektetést igényel, hiszen jó 

szakemberek csak jó felkészüléssel, megfelelő körülmények között, akarattal, kitartással 

képezhetők. Az iskola ennek érdekében a feltételeket biztosítani tudta és tudja. A szakmai 

anyag mellett a szakmai eszközfejlesztések is folyamatosak. A Nyíregyházi Szakképzési 

Centrum megalakulása óta a szakmai képzés feltételei, mind a képzés, mind a vizsgák 

tekintetében biztosítottak.  

A 21. századi iskola kihívásai a szakmai képzés mellet a közismereti képzésben is nagy 

változást hoztak. A képzéshez szükséges informatikai háttér, digitális oktatást támogató 

eszközök folyamatos fejlesztést igényelnek, melyen dolgozunk és a figyelem középpontjában 

van.  

 

2.4 Pályázatok 

 

Az iskolában az ERASMUS+ pályázatoknak hagyománya van, 2017-ban két nyertes 

diákmobilitás pályázatunk volt és 2019-ben pedig újabb kettő. Ez utóbbi megvalósítási 

időszakát a pandémia miatt meghosszabbították 2022-ig. A 2018/2019-es tanévben indult a 

Készpénzkímélő Iskola Program, melyre sikeres pályázatot nyújtottunk be és a pénzügyi 

tudatosságot középpontba helyező programokkal segítettünk diákjainknak. A program 

keretében az iskola büféjében kártyaolvasó került beüzemelésre, mely lehetővé teszi a 

bankkártyás fizetést. Szintén ebben a tanévben pályáztuk meg sikerrel az Európai Parlament 

Nagykövet Iskolája program keretében az Európai Parlament Nagykövet Iskola címet. Számos 
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programmal segítettük diákjainkat a tudatos európai polgári magatartás megismerésében. 

2018/2019-es tanévben és a 2019/2020-as tanévben is sikerrel pályáztunk a Microsoft Innovatív 

Iskolák programjába, melynek keretében digitális oktatás megismerése és használata volt a cél. 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatainak is részesei voltunk, így a GINOP-6.2.3 és 

a GINOP-6.1.3 pályázatoknak. Az előbbiben a szakképzés átfogó fejlesztése, a 

hátránykompenzáció, lemorzsolódás csökkentés, a kollégák továbbképzése és digitális 

tananyagfejlesztés is történt, valamint számos laptoppal, tablettel, aktívtáblával gazdagodott az 

intézmény. A program keretében kialakításra került a Digitális alkotóműhely, mely kreatív 

foglalkozások keretében segít a tanulásban. Az utóbbi a nyelvi készségek fejlesztését támogatta. 

Lehetőségünk volt rá, hogy diákjainknak ingyenes 120 órás nyelvi képzéseket biztosítsunk. ... 

csoportban ... számú diák vett rész a programban. 2021-ben a Magyar Mászószövetség 

meghirdette „Magyarországi mászótermek” program keretében mászófal telepítésére 

pályáztunk a tornaterembe. A pályázati értesítést a nyertes pályázatról megkaptuk. Ezzel is 

lehetőségünk lesz a diákok számára a testnevelésórákat színesíteni, remélem a kollégák és a 

diákok is örömmel veszik majd birtokba és használják a mászófalat.  

2.5  Az intézmény hagyományai 

 

Minden iskola életében fontosak az iskolai ünnepségek, ahol a diákság és az oktatói 

testület közösen vesznek részt. Ezek között állami ünnepek, megemlékezések, de a szalagavató, 

és a ballagás is szerepelnek.  

Minden intézménynek vannak hagyományos rendezvényei, melyek az ott tanuló diákok 

és oktatók számára sajátos jelentéssel bírnak, ezek befolyásolják, alakítják az iskola arculatát. 

A Sipkayban régóta megrendezésre kerül a verébavató, ahol a 9.-es diákok egy héten keresztül 

feladatokat kapnak, és a hét végén önálló produkcióval mutatkoznak be. A Sipkay-hét során, 

kereskedő-nap, vendéglátós-nap, sportnap ad alkalmat a diákélet felpezsdítésére. Ehhez kötődik 

az iskola nyílt napja, melyet kétnaposra szervezünk, nyílt tanítási órák, bemutatógyakorlatok 

ismertetik meg az érdeklődő nyolcadikosokat és szüleiket az iskola életével. A nemzetek 

karácsonya, az idegen nyelvű szavaló verseny, szövegértési verseny a nyelvi munkaközösség 

rendezvénye, a karácsonyi forgataggal párhuzamosan. Valentin nap, farsang színesíti a sor és 

természetesen diáknap. Ezek hagyományosan a DÖK rendezvényei, melyet minden évben nagy 

lelkesedéssel szerveznek a segítő oktató kolléga támogatásával. 
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Fontosak az iskolai versenyek, melyeket a munkaközösségek szerveznek. A diákok 

szívesen vesznek részt ezeken a színvonalas megmérettetéseken.  

A kollégákkal búcsúztatjuk az óévet karácsonyi, a tanévet  tanévzáró ebéddel, ahol 

lehetőségünk van kötetlen beszélgetésekre, melyekre a mindennapokban kevés idő jut. A 

szervezetfejlesztés lehetőségét keresve, már több éve cukrász kolléga irányításával közös 

süteménykészítéssel készülünk a karácsonyra. Ezt a kezdeményezést örömmel fogadták a 

kollégák, jó hangulatban töltjük az erre szánt időt a téli szünetben. Tantestületi kirándulásokat 

szerveztünk, ahol kulturális és közösség formáló programok biztosították a kikapcsolódást.  

Az iskola alapítványa átalakult, célja, hogy a sipkays diákok számára jobb 

lehetőségeket, körülményeket teremtsenek.  

 

Az elmúlt két tanévben az iskolai rendezvények a pandémiás helyzet miatt a hagyományos 

formában nem kerülhettek megrendezésre. Ezért mindent megtettünk, hogy ha online módon 

is, de legyen a végzőseinknek ballagás. Szűk körben, meghitt szalagavatót is szerveztünk 

számukra. Az alsóbb éveseknek  a verébavatót, a versenyeinket és a megemlékezéseinket is az 

online térben szerveztük.  

 

3. Vezetői program 

 

Az iskola feladata, hogy lehetőséget biztosítson diákjainak tehetségük kibontakoztatására, 

-kinek-kinek képességei szerint-, megadva a felnőtt életben a sikeresség, a boldogulás, a 

boldogság lehetőségét számukra. A szakképző intézmények számára ezen túl a tanuló által 

választott szakma megszerettetése, a szakma iránti kötődés kialakítása kiemelt jelentőséggel 

bír. A munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez való alkalmazkodás, a változások 

nyomon követése, figyelembevétele a mindig a fókuszban van. A szakképzés mindennapjait az 

állandó változás határozza meg. A szakképző intézmények számára a reziliencia régóta 

megfogalmazott elvárás, ami a 21. században felerősödött. A szakképzés átalakulása, melyet a 

Szakképzés 4.0 stratégia elfogadása indított el a jelenlegi úton, megváltozott képzési 

szerkezetet jelent, megújult tartalommal és módszertannal. Ez nagy kihívás az intézmény 

vezetésének és oktatói testületének egyaránt. Az iskolák szakmai önállósága jelentősen megnőtt 
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a törvényi változások eredményeképpen. Az igazgató, munkáját a szakképzési centrum 

főigazgatójának szakmai irányításával végzi.  

Az önállóság növekedése, a felelősség növekedésével jár, ami igaz nem csak a vezetés, de 

az oktatói testület számára is. Ez már a szakképző intézmény szakmai programjának 

elkészítésekor is érzékelhető volt. A törvényi előírásoknak megfelelve-a képzési és kimeneti 

követelmények (KKK), és a programtantervek (PTT) szakmai tartalma alapján biztosított 

keretben készült el. A szakmai képzésben a projektoktatás elterjedése a cél, ahol a tanulók, a 

projekteken keresztül a szakmai elmélet és gyakorlat tantárgyakra történő szétválasztása nélkül 

sajátítják el a szakmai ismereteket, melynek az elmélyítését a gyakorlatias megközelítés 

nagyban elősegíti. Lehetőség van tantárgyak összevonására, és tananyagok évek közötti 

átcsoportosítására is. A képzési program így iskolánként azonos szakmai tartalommal, de más-

más megközelítéssel készülhet. A szakképzés átalakítása egyben módszertani megújulást is 

kíván, ami segít, hogy a XXI. századi diák számára a tanulás, a szakma elsajátítása, érdekes, 

izgalmas, vonzó legyen. A módszertani és szakmai megújulás szinergiában vannak, egymást 

erősítik, lehetőséget adva számunkra, hogy jobb szakembereket, jól képzett fiatalokat 

engedhessünk el a középiskola befejezésekor a felsőoktatás és a munka világába. 

Az intézmény hagyományinak és az új értékeknek az egyensúlya, harmóniája a 

megújulást támogatja. Célunk a változó elvárásoknak megfelelni, megtalálni a kihívások 

generálta lehetőségek közül az optimálisat. A technikum és szakképző iskola képzéseinek 

átalakítása, az új tanulási utak lehetősége szélesre tárta a kaput, melyen átlépve minőségi 

képzést biztosíthatunk a hozzánk jelentkezőknek, a korábbi tapasztalatokra építve. 

Vezetői tevékenységem során ezeket szem előtt tartva, demokratikus, innovatív 

légkörben, a törvényi előírásoknak megfelelően, az egyszemélyi felelősség vállalásával 

kívánom végezni. Irányadónak tekintem a szakmaiságot, a humánus, segítőkész magatartást. A 

pontos célmeghatározás, a jövőkép felrajzolása a változások tükrében a vezető feladata, 

melynek megalkotásában az oktatói testület egészének fontos szerepe van. Megvalósításához, 

a megfelelő kompetenciákkal és képességekkel rendelkező oktatók elengedhetetlenül fontosak, 

így a szakos ellátottság és a támogató kollégák, vagyis a humán erőforrás biztosítása a vezető 

feladata.  

A támogató, motiváló légkör kialakítása nagyban segíti a meghatározott cél elérését. 

Ebben a motiválásnak, az egyén szakmai és módszertani fejlődés támogatásának fontos szerepe 
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van mely, az intézmény fejlődését segíti. A személyes törődés, az odafigyelés, bizalmi légkört 

teremt, ami a jó munkahelyi légkör alapkövei.  

A megfelelő erőforrások biztosítása, a pénzügyi lehetőségek megtalálása, kiaknázása, 

és tervszerű felhasználása az intézmény fejlődését eredményezik, ezért a fejlesztési célok 

pontos megfogalmazása elengedhetetlen. 

 Fontos, hogy minden munkatársam pontosan ismerje feladatkörét, felelősségét és azt az 

értéket, melyet a munkájával teremt az intézmény számára. A minőségi munkához, a jó 

teljesítményhez elengedhetetlen a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör. Ez stabilitásunk és 

fejlődésünk alapja. 

 Ahogyan eddig is, négy fontos alapelv határozza meg vezetői munkámat: az 

információmegosztás, az innovatív gondolkodás, és a kezdeményező készség támogatása, az 

együtt gondolkodás Ez segíti a szervezet fejlődését, és előre viszi az oktatási-nevelési 

folyamatot is. A kollégák véleményét figyelembe véve kell  meghozni a döntéseket, a 

fejlesztésekre vonatkozóan. Meg kell találni a megfelelő kommunikációs csatornákat, melyek 

segítségével mindenkihez elérhetünk. A digitális munkarend az elektronikus kommunikációt 

előtérbe helyezte, de a hagyományos formákat, a személyes kapcsolat fontosságát nem válthatja 

fel.  

A tájékoztatás a szülők, külső érdeklődők irányában is rendkívül fontos, ezt a folyamatot 

az intézmény hivatalos kommunikációs felületei segítik. Az intézmény weblapja 

(www.sipkay.hu) ennek színtere, de a közösségi média felületei is nagyban segítik az 

információátadás folyamatát. Ebben a tanévben a GINOP-6.2.3. projekt keretében megújult a 

honlapunk, de párhuzamosan a régi, megszokott felület is mindig megújuló információkat 

tartalmaz. Minden olyan esemény, eredmény, ami a Sipkay életében fontos, megismerhető a 

külvilág számára, így megmutathatjuk magunkat az érdeklődők széles körének. Ez a 

tevékenység támogatja a beiskolázást is, hiszen ma már ha egy diák, szülő szeretne megtudni 

egy intézményről valamit, rákeres az interneten.  

A cél meghatározását követően a kidolgozásban fontos szerepe van az egyéni 

ötleteknek, kezdeményezéseknek. Az együtt gondolkodás szervezetfejlesztési szempontból is 

nagyon fontos, megkönnyíti a változási folyamat elfogadottságát, az elért sikert, eredményt 

pedig a közösség sajátjának tekinti. Ez ösztönző hatással bír.  
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A Sipkay jövője számára rendkívül fontos, hogy az oktatói testület tagjai, az 

iskolavezetés elkötelezettek legyenek az intézmény és a kitűzött célok iránt. Ehhez nem csak a 

tanítási órán kell jól teljesítenünk. Nyitottnak kell lennünk a jelzésekre, melyek a diákok, a 

szülők, a partnerek felől érkeznek. Minden esetben tudniuk kell, partnerként figyelünk a 

felvetéseikre. A duális partnerekkel közösen kell a tanulóink képzésének minőségét 

folyamatosan fejleszteni, hogy a szülők, a munkaerőpiaci szereplők elismerését kivívjuk, hiszen 

a személyes jó tapasztalatnál nincs jobb ajánlólevél. Az erős kapcsolatrendszer támogatja ezt a 

törekvésünket. Ez az elkötelezett magatartás mindannyiunk jövője. A személyes példamutatást 

ezen a téren számomra alapvetés. 

Az innovatív, nyitott gondolkodás fontos jellemvonás a vezetőnél. Minél több olyan 

kolléga van az oktatói testületben akinek a gondolkodása ebbe az irányba mutat, az elinduló 

folyamatok annál hatékonyabbak, hatásosabbak. A szükséges tárgyi feltételek biztosítása a 

vezető feladata, és forrást igényelnek a szakmai továbbképzések is, amelyeket támogatni kell. 

Ehhez a pályázati lehetőségeket is figyelemmel kell kísérni és élni vele. A vezető ennek a 

folyamatnak a facilitálója, kezdeményezője. 

Fontos vezetői feladat a törvényes működés biztosítása, melynek része az ellenőrzés, 

értékelés. Egyértelművé kell tenni, hogy a cél a jobbító, fejlesztő szándék. A dolgozónak tudnia 

kell, hogy a vezető hogyan látja, értékeli a tevékenységét. Ezen a területen is fontos szerepe van 

a kommunikációnak. A szakképzési törvény háromévente oktatói értékelést határoz meg, mely 

az igazgató feladata és hatásköre. A személyes beszélgetések, óralátogatások, belső 

ellenőrzések lehetőséget teremtenek a kollégák munkájának, teljesítményének megismerésére, 

támogatva így az értékelési folyamatot, az esetleges fejlesztendő területek feltárásának 

javítását, az előrelépés lehetőségét keresve. Az erősségek és fejlesztendő területek 

meghatározása támogatja a szakmai és módszertani fejlődést. Mindig előremutató értékelés 

szükséges, ami a közös munka alapja és a közös jövő megalapozója. 

Az elmúlt években a munkaközösségvezetőkkel rendszeresen találkoztunk, aktuális 

kérdéseket megvitatni, megbeszélni. A pandémia ezt a lehetőséget leszűkítette, de a jövőben is 

számítok a véleményükre, problémafelvetéseikre. A munkamegbeszélések őszinte, egyenes 

hangvételűek, így ezzel megteremthető az előremutató párbeszéd, ami a jövőre nézve fontos.  
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3.1 Oktatási-nevelési célkitűzések 

  

  Ipar 4.0 stratégia meghatározza, hogy a gazdaságban mely fejlesztési területeken kell 

előrelépést elérni, a Szakképzés 4.0 pedig ehhez hangolja a szakképzést. A Szakképzés 4.0 a 

szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, mely 

tartalmazza mindazokat a törekvéseket, amelyek a szakképzés megerősítését határozzák meg, 

hogy ezzel a gazdaság igényeinek megfelelő szakembereket képezzen, a szakképzés pedig 

keresetvezérelt legyen a gazdaság versenyképességének növelése érdekében.  

 A stratégia alapelve, hogy a piaci szereplőkkel szorosan együttműködve, a gazdasági 

kamarákkal a munkaerőpiac számára gyakorlatiasabb, a tanulók és szülők számára vonzóbb 

legyen a szakképzés. A stratégia célja, hogy a fiatalok az iskolarendszert elhagyva, az 

alapkompetenciákon túl olyan készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek, melyek 

megalapozták a választott szakma elsajátítását, az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. 

 A ma és a jövő szakképzése ezen kihívás előtt áll. Az állandóan változó elvárásoknak, 

kihívásoknak való megfelelés a szakképző iskolák fő feladata, mindezt úgy, hogy közben a 

nevelés is előtérben legyen. A szakmájukhoz szükséges ismeretek mellett a fiatalok 

értékrendjének formálása, a nevelés is legalább ilyen fontos feladat az oktatók, az iskola 

számára. A pályázatomban ezen kihívásokra kívánok figyelmet fordítani és a célkitűzéseket, az 

iskola fejlődési irányvonalát meghatározni.  

 Ahogy már korábban utaltam rá a helyzetelemzésben, a 2019/2020-as tanévben a 

szakképzés teljeskörű átalakítása kezdődött, mely a képzési szerkezetben, a szakmajegyzék 

létrehozásában, az OKJ eltörlésében, a szakképzőintézmények működésében teljesen új 

gondolatmenetet hozott. Az 1168/2019. (III.28) Kormányhatározat – a „Szakképzés 4.0- A 

szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a 

szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” elfogadását követően, 

kidolgozásra került az új szakképzési törvény, a 2019. évi LXX Törvény a Szakképzésről, mely 

2020. 01. 01-től hatályba lépett és rövidesen megjelent a 12/2020. (II.7) Kormányrendelet a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról.  

A 2020/2021-es tanév már az új szabályozás szellemében kezdődött. Az www.ikk.hu 

weboldalon a szakképzésben lezajló változások nyomon követhetők. Itt jelentek meg a 

szakmajegyzékben megtalálható szakmákhoz a Kimeneti Képzési Követelmények (KKK) és a 

http://www.ikk.hu/
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Programtantervek (PTT), melyek alapján az iskola elkészítette szakmai programját. A 

2020/2021-es tanév már a szakmai program alapján indult képzéssel kezdődött.  

A szakmai program elkészítésekor abban a szellemben gondolkodtunk, hogy a 

tapasztalatokat beépítve egy folyamatos fejlesztőmunka kezdődik. A tantárgyak 

összevonásával készítettük el azt a tantervi hálót, amely a képzési program alapját adta. Majd a 

szakmai közösségek a projektoktatás szellemében kidolgozták a képzések részleteit 

szakmánként és képzésenként. Az ágazati alapozóképzésben az első év végén járunk, és vannak 

területek, ahol úgy gondoljuk az eredeti elképzelés finomításra szorul. A szakmaiképzés pedig 

egy osztály esetén indult el a turizmus-vendéglátás ágazatban a közismeret nélküli képzésben. 

Az ehhez tartozó képzési program is elkészült és a duális partnerekkel egyeztetve, kialakult a 

tanulóink szakmai képzésére vonatkozó szerkezet. 25 tanulóból 6 diáknak nem tudtunk 

szakképzési munkaszerződéshez partnert találni. Ezt a folyamatot a pandémia és a turizmus-

vendéglátást sújtó helyzet nehezítette. Nagyon fontos feladatunk, hogy az iskola eddigi 

hagyományainak megfelelően a szakképző iskolában szakmát tanuló diákjaink szakképzési 

munkaszerződéssel tudják szakmájukat elsajátítani a gyakorlati munkahelyeken. Az egyik 

fontos előttünk álló feladat a PDCA ciklus szerint folyamatosan átgondolva, a tapasztalatok 

beépítésével a munkaerőpiac elvárásaira reagálni úgy, hogy a tanulók képzése minden esetben 

megfeleljen a KKK által támasztott követelményeknek. Egy-egy ciklus - az ágazati alapozó, 

valamint a szakmai képzést tekintve ciklusnak képzésenként- zárásakor fejlesztő, előremutató 

megbeszéléseken a tapasztalatok elemzése, és szükség esetén a megfelelő beavatkozás 

elvégzése szükséges. 

A másik nagy kihívás minden tanuló számára partnert találni, ahol szakképzési 

munkaszerződéssel a szakmai képzésen részt vehet. A megváltozott szakképzési törvény a 

szakmai elmélet és gyakorlat éles határait megszüntette, így a gazdálkodók számára a képzési 

programban elméletigényes területek is megjelentek. A duális partnerekkel egyedi 

megállapodás szerint, szolgáltatási szerződés keretében bizonyos óraszámban a képzés egy 

részét a tanulók az iskolában teljesítik. Nagy a bizonytalanság a számukra ismeretlen, új képzési 

szerkezet tekintetében, így a tájékoztatás a képzés részleteinek megismertetése nagyon fontos, 

melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nyíregyházi 

Szakképzési Centrum az intézménnyel közösen végez. Jelenleg is folyamatban van a 

tájékoztató megbeszélések előkészítése, hiszen a kilencedikes szakképző iskolai osztályok 

tanulói szeptembertől megkezdik szakmai képzésüket. A szoros, konstruktív kapcsolat 
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kialakítása, megerősítése, a képzésben részvállaló piaci partnerekkel nagyon fontos része az 

intézmény feladatainak.  

Szintén a szakképzés változása indikálja azt a fejlesztési irányt, hogy azon tanulók 

számára, akiket nem fogad a szakmai képzésre gazdálkodó szervezet, az iskolában biztosítani 

tudjuk a megfelelő színvonalú gyakorlatorientált képzést, munkahelyi körülményeket 

megalkotva. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése és a képzési költségek 

hatékonyságának figyelembe vételével egy termelőüzem kialakítása válik szükségessé, ahol a 

termelésben végzett munkafolyamatok megismerése biztosítható szakmai oktató támogatása 

mellett. Az elkészült termékek értékesítésével pedig a képzés gazdaságossá válna.  Ezzel a 

beruházással hosszútávon biztosítható a tanulók szakmai képzése a munkaerőpiac és a KKK 

által előírt színvonalon. 

A szakképzési törvényben megfogalmazott kihívás az okleveles technikus képzés 

elindítása. A Nyíregyházi Egyetemmel elkezdtük az egyeztetéseket és megkötötte a 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum az együttműködési megállapodást. Az idei felvételi eljárás 

keretében, azaz a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan PILOT programban, miniszteri 

engedéllyel lehetett elindítani. Ebben most nem kapott támogatást az intézmény, de a következő 

tanévben szeretném ezt a lehetőséget is elindítani, hogy szélesebb legyen a diákjaink választási 

lehetősége. A kapcsolatunk az egyetemmel és a képzéseinket érintő Gazdálkodástudományi 

Intézettel együttműködő. Mindkét fél kinyilvánította szándékát a képzés elindítására és 

előkészületi fázisban van a kidolgozás, már az első egyeztetési folyamat is megtörtént. 

A nyelvtudás fontossága a gazdaság felől mindig megerősítést nyer az iskolarendszer 

felé. Ezt hangsúlyozza a technikumban a nyelvi képzés kiemelt szerepe. Iskolánkban a két 

tanítási nyelvű képzésnek hosszú évekre visszanyúló hagyománya van. A helyzetelemzésben is 

látható, hogy ezek az osztályok tanulmányi és vizsgaeredményeiket tekintve kiemelkedőek, a 

megszerzett nyelvvizsgák száma pedig kimagasló, mindig 90% fölötti az érettségi 

bizonyítványával felsőfokú nyelvvizsgát szerzett tanulók aránya. Ennek megalapozása a nyelvi 

előkészítő évfolyamon történik. Az itt végzett tanulóink nyelvtudásukat használva jelentkeznek 

a felsőoktatásba. Az osztályok továbbtanulási mutatói magasak. Az angol két tanítási nyelvű 

képzésben az első végzős évfolyamunk a 2021/2022-es tanévben lesz. Az év végi nyelvi 

záróvizsgák eredményei alapján az eredményesség a német nyelvi képzéshez hasonlóan 

várható. Az iskola ágazatai, a kereskedelem, valamint a turizmus-vendéglátás különösen igényli 
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a nyelvismeretet, így a képzések létjogosultsága egyértelmű. Fontos számomra, és az intézmény 

számára egyaránt ezen képzések stabilitása. 

A változások közepette is fókuszban kell tartanunk a kompetenciafejlesztést, a 

tehetséggondozást és a hátránykompenzációt. A kompetenciák területén, melyet a 

munkaerőpiac elvár a fiatal munkavállalóktól, változások tapasztalhatók. 2020-ban a 10 

legfontosabb elvárt készség: 

1. komplex probléma megoldás 

2. kritikus gondolkodás 

3. kreativitás 

4. irányítási készség 

5. együttműködés 

6. érzelmi intelligencia 

7. bíráló és döntéshozó készség 

8. szolgáltató szemlélet 

9. tárgyalási készség 

10. kognitív flexibilitás. 

Sok, korábban fontos kompetencia jelentősége csökken, így például az eszközhasználat, 

konfliktustűrő képesség, segítőkészség, információgyűjtés vagy az érvényesülési képesség 

csoportban. A változás az elvárt kompetenciák tekintetében folyamatos. Az oktatás, képzés 

során figyelemmel kell lennünk ezen elvárások változására. A diákjainkat úgy kell készítenünk 

a felnőtt életre, a munkavállalói létre, hogy meg tudjanak felelni ezeknek az elvárásoknak. A 

képzési program elkészítésekor is figyelembe vettük a változó elvárásokat és a diákok 

felkészítése során a projektek megvalósításakor a szakmai ismeretek mellett, készségeket, 

képességeket, elvárt viselkedésmódok, attitűdök, önállóság és felelősség mértéke, is elvárás, 

melyet a tanulónak teljesítenie kell. Ennek a megvalósítása fontos szerepet kap majd a diákok 

számára a munkába álláskor, így az iskola számára lényeges feladat. 

A hátránykompenzációnak nagyon fontos szerepe van a lemorzsolódás csökkentésében. 

Az uniós irányelvek szerint hosszú távon 7 % alatti érték az elvárás. Az iskola adatai jelenleg 

is megfelelnek ennek, de folyamatos odafigyelés szükséges, hogy ezt az értéket tartani tudjuk. 

A kollégák kevesebb óraszámban tanítanak, így a hátránykompenzációra több lehetőség lesz. 

Éltünk a jogszabály által kínált lehetőséggel és képesség kibontakoztató órákon vesznek részt, 

azokban az osztályokban tanuló diákok, akiknek képességfejlesztésre vagy hátrányaik 
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csökkentésére van szükségük. Ezt folytatnunk kell. Olyan programokat kell szerveznünk, ahol 

a hátrányok enyhítése acél, a tudatos magatartáshoz szükséges ismeretek elsajátítása. A 

tanulóink között sokan vannak hátrányos helyzetűek, így ez számukra sokat segíthet a felnőtt 

élet elkezdésében. 

A tehetséggondozás és versenyfelkészítés egy iskolában kéz a kézben járnak. Diákjaink 

inkább humán érdeklődésűek, így a közismereti versenyek tekintetében ez dominál. A 

Szakképzési Centrum megalakulása óta a versenyekre való felkészülés és felkészítés teljes 

mértékben támogatott. Fontos feladat számomra megteremteni a lehetőséget, a feltételeket a 

versenyekre való felkészülésre.  

A szakképzési törvény felnőttképzési jogviszony létesítésére is lehetőséget biztosít a 

tanulói jogviszony mellett, továbbá gyakorlati, vagy előismeretek beszámításával lehetőséget 

ad a képzési idő lerövidítésére. Mivel alapszakmák csak szakképző intézményben tanulhatók, 

így mindenképpen kell a jelentkezőknek lehetőséget biztosítani. A tanulási utak sokfélesége 

jelenik meg az egyedi beszámítás lehetőségével, ami nagy felelősség is, hiszen a képzési és 

kimeneti követelmények adottak, a vizsgán ennek kell megfelelnie a vizsgázónak. Ez azonban 

egy jó lehetőség a képzési idő lerövidítésére, mivel a megszerzett ismereteket nem kell újra 

tanulnia. Ez rugalmasságot ad, ami vonzóbb lehet.  

 Ezen lehetőségek mindegyike előttünk áll, nem kell választanunk, hiszen képesek 

vagyunk élni velük. Innovatív gondolkodás, elkötelezettség és új módszerek alkalmazása 

sikeressé tehet bennünket ezeken az utakon. Szükséges a közös gondolkodás és a közös cél.  

Hogy a képességek kibontakoztatásában megfeleljünk saját elvárásainknak, különös 

figyelmet kell fordítanunk az egyéni bánásmódra.  Számomra az iskola egyik fontos fokmérője 

a „hozzáadott érték”, a hozzánk érkezett tanulók fejlesztése, ami nem csak a tanításukat jelenti. 

Tudjuk, hogy egy oktató személyisége, példája, odafigyelése komolyan befolyásolhatja diákjai 

jövőjét. Ez egy olyan terület, melyről nem biztos, hogy van visszajelzés, de rendkívül fontosnak 

tartom.   

Folyamatosan nő a sajátos nevelési igényű illetve a beilleszkedési, tanulási magatartási 

nehézségekkel küzdő diákjaink száma. A nehéz anyagi helyzet és a csonka családok okán sok 

olyan gyerekkel találkozunk, akik kevés figyelmet kapnak és így adott esetben nem tudják 

kibontakoztatni képességeiket. Ezért az oktatónak fontos szerepe van, nem csak tanít, hanem 

nevel is. Célom, hogy a tehetséggondozás, felzárkóztatás tere szélesíthető legyen. 

Erőteljesebbek lehetnek a versenyfelkészítések és így a sikeres szereplés tanár és diák számára 
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egyaránt előre mutató és természetesen az iskola sikere is. Ez mindenképpen megerősítést 

igényel. 

3.2. Személyi feltételek biztosítása 

 

Egy igazgató számára fontos feladat a megfelelő humánerőforrás biztosítása. A szakos 

ellátottsága jó az intézménynek. Minden szükséges álláshely betöltése megfelelő végzettségű 

kollégával történt. De az is legalább ilyen fontos, hogy a folyamatos megújulás lehetőségét is 

megkapják a kollégák. Erre az igény megvan az oktatókban. A megfelelő továbbképzési 

lehetőségek megteremtése az intézményvezetés feladata. Megtalálni azokat a lehetőségeket, 

melyben az oktató fejlődési elképzelése összecseng az intézmény igényeivel. Ekkor ezek előre 

mutató lehetőségeket kínálnak mindkét fél számára és egymást erősítve. 

Az új tanítási módszerek, a projektoktatás minél szélesebb körben történő bevezetése is 

a céljaink felé mutat. A rendelkezésre álló aktívtáblák, digitális eszközök kihasználtsága jónak 

mondható, de a használatuk túl kell mutasson prezentációk, filmek bemutatásán. Ehhez külső-

belső továbbképzések kellenek. A digitális oktatás során nagyon sok kolléga számára új 

területre lépett, de sokat fejlődtek. Ezt a fejlődést kell tovább vinni.  Ebbe az irányba mutat az 

intézményi classroom elindítása, melybe minden tanulót és diákok beléptetve, tovább bővül a 

módszertani lehetőség. A projektoktatás teljesen más gondolkodást és módszertant kíván, mint 

a hagyományos oktatási gondolatmenet. Egy projektben egy témát komplexen tanítunk, 

nincsenek tantárgyi határok. Ennek a gondolatmenetnek és módszertannak az elterjesztése 

szintén kihívást jelent. Keresni kell azokat a lehetőségeket, ahol ezt fejleszteni tudjuk. Már 

eddig is több belső work shoppot tartottunk. Ezt a folyamatot folytatnunk, sőt erősítenünk kell, 

külső továbbképzésekkel is. Minden olyan lehetőséget szükséges megragadnunk, ami ezt 

támogatni tudja. A kooperatív- inspiratív tanítási módszerek is a korszerű oktatás felé mutatnak. 

Tudom, hogy a teljes osztályban tartott órákon ez nehezebb, különösen a tanterv feszítettsége 

miatt és nem is minden esetben kell így gondolkodnunk, de hiszem, hogy érdekesebbé tehetők 

vele a tanórák, aktívabb, sikeresebb tanórai szereplőkké válnak a gyerekek. Ez mindenképpen 

motiváló hatással bír. Az elkövetkező évek feladata ennek a gondolkodásnak a további 

inspirálása. Lehetőségeket kell kínálunk, hogy ki-ki választhathasson affinitása, érdeklődése 

szerint. A kollégák, akiket sikerül megnyernünk ennek a gondolkodásmódnak az így szerzett 

tapasztalataikkal, élményeikkel inspirálják a többieket.  
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Sok új kolléga érkezett az utóbbi években az oktatói testületbe. Lényeges feladat a 

vezetőség, a munkaközösség vezetők és a kollégák számára, hogy be tudjanak kapcsolódni az 

intézmény mindennapjaiba. Megismerjék egyrészt az iskola alapdokumentumait, szabályzatait, 

melyek a munkájukhoz szükségesek, másrészt az iskola és a diákszervezet életét, 

rendezvényeit, hagyományait is. Ennek szellemében a 2020/2021-es tanévben elindítottunk egy 

mentorprogramot, melyet a pandémiás helyzet miatt nem tudtunk a tervek szerint folytatni. Ezt 

mindenképpen lényeges lépésnek tartom a jövőben, hiszen ez segíti a régi és új kollégák közötti 

kapcsolat kiépülését és a hovatartozás érzést is erősíti, így nagyon fontos eleme  a jó munkahelyi 

légkörnek.  

A coaching-szemléletű vezetés középpontjában az eredményesség és a munkatársak 

fejlődése áll. Ez a szemlélet jelenti a kollégák fejlődésének támogatását, céljaik, értékeik, 

motivációik megismerését, visszajelzést, vagy személyes odafigyelést problémáik iránt. Az 

előbb felvázolt fejlesztési elképzeléseim ebbe az irányba mutatnak. Ez a folyamat már elindult, 

de célom ennek erősítése, kiterjesztése, minél szélesebb körben.  

3.3. Intézmény gazdálkodása 

 

 Az intézmény gazdaságilag nem önálló, a szakképzési centrum kancellárja a 

gazdálkodás meghatározója. A szakmai vezetés az igazgató felelőssége a főigazgató szakmai 

irányítása mellett. Ebben a kontextusban a gazdálkodásnál a szakképzési centrum vezetése által 

meghatározott irányelvek és keretösszegek alapján működik az iskola. Ennek szellemében az 

elmúlt tanévtől költségvetési keretet határoznak meg, melyben megállapítják, mely területeken 

milyen keretösszeggel gazdálkodhatunk. Számos jogkör került vissza az intézménybe, helyi 

szintre, a pénzügyi döntések tekintetében is. A gazdálkodás tekintetében a legfontosabb alapelv 

a törvényesség és a „Jó gazda módjára…” gondolkodás. Az igazgató a szakképzési centrum 

szabályzataiban megfogalmazott eljárásrend szerint járhat el. Minden esetben a 

gazdálkodásunkat a tervszerű, átgondolt hozzáállás, a tudatosság határozza meg. A szakmai 

anyag, eszköz beszerzésénél tervezett módon készítjük elő a beszerzéseket. A karbantartások 

terén is éves tervezést végzünk, de az akut problémák kezelése is megoldható minden esetben. 

Az előbbi folyamatok lebonyolításában a szakképzési centrum munkaszervezetének kollégái is 

segítségünkre vannak.  
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 A legfontosabb feladatunk, hogy a rendelkezésre álló kerettel segíteni tudjuk az oktató-

nevelő munkát, és a gátló tényezőknek ne engedjünk teret. 

 A fejlesztési lehetőségek terén szinté prioritást élvez a pályázati lehetőségek felkutatása. 

Ennek jó példája a tornateremben felépítendő mászófal. Régóta keressük a sportlétesítményeink 

felújításának lehetőséget, több egyesülettel tárgyaltunk már arról, hogy hogyan újulhasson meg 

a tornaterem, a sportudvar, hiszen sok tanuló egészséges életmódra nevelése a célunk. Az utóbbi 

felújítására irányuló törekvéseink még nem sikeresek, de továbbra is figyelmet kell rá fordítani. 

Az épület állagának megóvása és javítása folyamatos. Ebben a törekvésünkben a szakképzési 

centrum más iskoláival való jó együttműködés sokat segít, és a költséghatékonyságot növeli. A 

karbantartó kollégák kölcsönösen segítik egymást a centrumon belül. 

3.4. Intézmény kapcsolatrendszere 

 

Az iskola számára fontos, hogy a közvetlen és közvetett partnerekkel, a kollégákkal, a 

diákokkal, szülőkkel, a szakképzési centrum iskoláival, más iskolákkal, a fenntartóval és 

természetesen a környéken működő kereskedelmi, vendéglátó, turisztikai cégekkel, 

vállalkozásokkal közvetlen, konstruktív kapcsolata legyen. A kollégákkal kapcsolatban már 

többször említettem a kommunikáció fontosságát, hangsúlyát és ennek előre mutató voltát, amit 

itt is elengedhetetlennek tartok. 

A fenntartóval építő, konstruktív együttműködésre törekszem. Azonos céloktól 

vezérelve, jól működő, stabil intézményt szeretnénk a szakképzési palettán látni, melynek a 

neve nem csak a városban, és a megyében, de országosan is ismert és elismert.  

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tíz intézménye szoros együttműködésben segíti 

egymást, mindenki a profiljának megfelelő területen kapcsolódik be az együttműködésbe. Sport 

és tanulmányi versenyeken a diákok és kollégák között is szorosabb kapcsolatrendszer 

alakulhat ki, s ezzel a lehetőséggel a szakképzési centrum megalakulása óta élünk is. 

A diákok a diákszervezeten keresztül rész vesznek az iskolai élet őket érintő területének 

szervezésében. A mozgalmas iskolai diákélet segíti a hovatartozás érzésének kialakulását, a 

sipkays érzést. Az intézményi tanács a szülőkkel való kapcsolattartás színtere a szakképzési 

törvényben megfogalmazott elvek szerint. Jelenleg még nem alakult meg az iskolánkban, de ez 

nem azt jelenti, hogy a szülőkkel való kapcsolattartásra ne fordítanák nagy hangsúlyt. Mindig 

is nyitottak voltunk a szülők visszajelzésére, amit az osztályfőnökökön keresztül, vagy akár 

személyesen juttatnak el a vezetőséghez. A szülői értekezleteken és fogadóórákon 
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informálódhatnak a gyerekük iskolai tevékenységéről, de a kollégák minden esetben 

készségesen válaszolnak a szülői megkeresések alkalmával feltett kérdésekre, reagálnak az 

észrevételekre. Természetesen az iskolavezetés is szívesen veszi a szülői megkereséseket, 

legyen ez probléma felvetés, vagy elismerő vélemény, hiszen ez a jó és bizalomra épülő 

együttműködés alapja. Ezen a területen jó kapcsolati tőkével rendelkezünk, és 

intézményvezetőként célom ennek a megerősítése, tovább építésé. 

A szakképzésben bekövetkezett változások, a duális szakképzés előtérbe kerülése miatt 

az egyébként is széles kapcsolati rendszer a gazdálkodó szervezetekkel tovább bővült. Ebben a 

rendszerben közel kilencven gazdálkodó szervezetnél vannak diákjaink. Az ágazati alapozó- 

vizsga letétele után a diákok gyakorlati képzőhelyeken teljesíthetik a szakmai képzésüket. A 

szakképző iskolai tanulók esetében ennek eddig is hagyománya volt intézményünkben. Az új 

képzési kereteket adó szabályozók szerint kezdjük meg az egyeztetéseket a gyakorlati képzést 

vállaló gazdálkodókkal. A technikumban az érettségi utáni közismeret nélküli képzésben eddig 

is kinn voltak tanulóink. Az új rendszer szerint tanuló egy osztályunk -a turizmus-vendéglátás 

ágazatban- a sikeres ágazati alapozóvizsga után megkezdte a szakmai képzését duális 

partnernél. A pandémiás helyzet ellenére is csupán néhány tanulónak kell iskolai keretek között 

biztosítanunk a szakmai képzést, és azon leszünk, hogy nekik is találjunk lehetőséget a 

járványhelyzet enyhülését követően. Az elmélet és gyakorlat határainak megszűnésével a 

gazdálkodókkal egyedi megállapodás keretében biztosítjuk, hogy a diákjaink a KKK szerinti 

elvárásoknak megfelelő felkészülést kapjanak. Ezért is rendkívül fontos a partnereinkkel való 

szoros, napi kapcsolat erősítése. Ebben a munkában a szakképzési centrum vezetése támogat 

bennünket és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával is szoros 

együttműködésben dolgozunk. A jó együttműködés nem csak a sikeres vizsgák előmozdítója, 

hanem a bizonyítvány megszerzése után diákjaink elhelyezkedését is segítheti, mivel a 

gyakorlati idő során megismerhetik kvalitásaikat, hozzáállásukat a jövőbeli munkahelyükön.  

 

 

4. Összegzés 

 

Pályázatomban egy jól ismert, nagymúlttal rendelkező sikeres intézmény képét 

rajzolhattam fel. A 2015.07.01. óta eltelt 6 évben együtt dolgoztam azokkal az oktatókkal, akik 

megalapozták és hosszú évek óta formálják az intézmény jó hírét. Ebbe a folyamatba 
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kapcsolódtam be, és büszkén mondhatom, hogy a Sipkay oktatói testületének tagja vagyok, és 

vezetőként azon dolgozom, hogy biztos jövőt teremtsünk az intézmény számára, mely a testület 

tagjainak jövőjét is meghatározza. 

 A kollégák tudása, elkötelezettsége és kitartása biztos támasza a fejlődési 

folyamatnak. Meggyőződésem, hogy vezetői tapasztalatom, szakmai felkészültségem és 

elkötelezettségem és ezekkel szinergiában a felvázolt programom alkalmas arra, hogy teret 

adjon és irányt mutasson az intézmény további fejlődési folyamatának.  

 

Kérem, támogassanak abban, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna 

Technikumának igazgatójaként a megkezdett folyamatot a felvázolt elképzelések által 

meghatározott módon folytassam. 

 

Nyíregyháza, 2021. április 26. 

 

          Tóthné Zsigó Zita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


