
Költségvetési szervek éves szakmai  
teljesítményének értékelése 

Költségvetési szerv: Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola 2005. évi 
alaptevékenység bemutatása és értékelése az alapító okirat szerinti szerkezetben 

Iskolánk képzési szerkezete: 

1, A 9-13. évfolyamon a képzés a humán egészségügyi szakmacsoport alapján 
történik. Ezen képzési szakaszban célunk olyan tanulók képzése, akik 12. évfolyam 
végére a középiskolai vizsga letételéhez szükséges általános mőveltséggel, illetve a 
humán jellegő pályához szükséges alapismeretekkel, képességekkel rendelkeznek. 

2, A 13-14-15-16. évfolyamon érettségire épülıen történik az országos Képzési 
jegyzék szerinti egészségügyi szakmai képzés. Célunk, hogy végzıseink magas 
szintő szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, és érezzenek elhivatottságot ezen 
segítı foglalkozások gyakorlása iránt. Ebben a képzési szakaszban csak szakmai 
elméleti (50%-ban) és szakmai gyakorlati képzés (50%-ban) történik. 

3, Felnıttképzés keretében egészségügyi és szociális alap- és átképzéseket végzünk. 
Ezeket a képzéseket évente a munkáltatók, illetve a munkavállalók igényei alapján 
szervezzük és indítjuk, akár kihelyezett formában is. Az alap- és a magasabb szintő 
szakképzettség megszerzése ezen a két területen is a szolgáltatás javulását 
eredményezi. 

Fenti célok elérését a hagyományok megırzésével, személyiségközpontú pedagógia 
megvalósításával, jól felkészült, innovatív pedagógusainkkal, iskolánk tárgyi 
feltételeivel (nyelvi labor, informatika terem, felszerelt demonstrációs terem, labor, 
könyvtár), a gyakorlóhelyek szakképzett gyakorlatvezetıvel és a tudásra szomjas 
diákokkal közösen végezzük. 

Tanuló létszámadatok tanév végén: 

 9. évfolyam 62 fı 

 10. évfolyam 47 fı 

 11. évfolyam 38 fı 

 12. évfolyam 40 fı 

 13. évfolyam 24 fı 

 14. évfolyam 27 fı 

 15. évfolyam 23 fı vizsgázott 23 fı. 



Nappali képzés: általános középfokú oktatás, szakképzés 

Felnıttoktatás, tanév végi létszám: 

Ápoló, 1 éves HID képzés 20 fı vizsgázott 20 fı 

Ápoló, 2 éves HID képzés I. évf. 18 fı 

 2 éves HID képzés I. évf. 22 fı vizsgázott 22 fı 

Masszır(gyógy) szakképzés MN-i 15 fı 

Szociális gondozó és szervezı MM-i 23fı Pásztóra kihelyezett 

Szociális gondozó és ápoló MN-i betanítóképzés 28 fı Pásztóra kihelyezett 

A 2004/2005.-ös tanév végén emelt szintő érettségire jelentkezett 2 fı, és középszintő 
érettségire jelentkezett 43 fı, melybıl 39 fı sikeres érettségit tett. 

Az OKJ-s szakmai vizsgára jelentkezı 65 fı kiemelkedıen jó eredménnyel sikeres 
vizsgát tett. 

Az októberi vizsgán a masszır(gyógy)szakképzés hallgatói közül 11 fı sikeres vizsgát 
tett.  

A 2005/2006-os tanév beiskolázási számadatai: 

Nappali képzésre:  

 9. évfolyam 59 fı 

 13. évfolyam 23 fı 

Felnıtt képzéseink: 

Ápoló, 2 éves HID képzés II. évf. 18 fı 

Szociális gondozó és szervezı MM-i 21 fı Pásztóra kihelyezett 

Masszır(gyógy) szakképzés MN-i 15 fı 

Szociális gondozó és ápoló MN-i betanítóképzés 18 fı 

2005. évi eredmények (2005. január 01-2005 december 31-ig): 

„Es”-i verseny megyei I. helyezés középiskolai csoport 
„Es”-i verseny megyei II. helyezés felnıtt csoport 
„Es”-i verseny országos XV. helyezés középiskolai csoport 



Országos tanulmányi versenyen, Szakmai elıkészítı Érettségi Tanulmányi 
versenyen: 

VIII. helyezés   - megkapta az emelt szintő érettségit 100%-os teljesítménnyel 
  X. helyezés   - megkapta az emelt szintő érettségit 100%-os teljesítménnyel 
 XI. helyezés   - megkapta a közép szintő érettségit 100%-os teljesítménnyel 

  II. helyezés   - regionális AIDS versenyen 

 III. helyezés   - városi egészségnevelési versenyen 

Országos 12. helyezés nıi labdarúgás 
 14. helyezés 100 fiú gyors 
 38. helyezés atlétika 

Megyei döntı 1. hely 4 fı 
 2. hely 4 fı 
 3. hely 4 fı 

Városi döntı  1. hely 1 fı 
 2. hely 1 fı 

GORDIUSZ Megyei matematika verseny: 
3. helyezés 

Csapatban is: 
2-3. helyezés minden évfolyamon. 

Salgótarján, 2006. március 3. 

 _____________ 
 Soós József 
 igazgató 


