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A salgótarjáni Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 
2005. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése 

 
1. Bevezetı 
Mottó: „…De jelenthet a Bolyai név…többet, programot is.”(Németh László) 
Helyzetelemzés: A Bolyai János Gimnázium azon szerkezetváltó iskolák közé tartozik, amelyek megırizték hagyományos 
gimnáziumi struktúrájukat is. 
1966 óta folytat négyosztályos gimnáziumi képzést, 1993 óta létezik a hatosztályos gimnáziumi képzés, 1995-ben indult az érettségire 
épülı szakképzés (Idegenvezetı, majd 2000-ben az Idegenforgalmi ügyintézı), 2002 óta mőködik a négyosztályos angol-magyar két 
tanítási nyelvő gimnáziumi képzés. 
Iskolánk tehát 19 osztállyal mőködı középiskola, profilját tekintve egyértelmően a felsıfokú továbbtanulásra felkészítı iskola, ebbıl 
következıen a tehetséggondozás kérdése áll a középpontban. Kiemelten kezeljük az idegennyelv-oktatást és a versenyeztetést. Gondot 
fordítunk a nyelvvizsga-felkészítésre, valamint a felsıfokú tanulmányokra való felkészítésre. 
Ennek is köszönhetı, hogy az ország legjobb 50 iskolája közé kerültünk az elmúlt évek eredményességi mutatói (nyelvvizsgák száma, 
felvételi arány, felvételi írásbeli dolgozatok átlaga) alapján. 
 
2. Az alapító okiratban megjelölt kötelezı feladatok ellátása 
 

Személyi feltételek: 2004/2005 2005/2006 
 Pedagógusok száma: 47 fı 46 fı 
 Ebbıl nı: 35 fı 36 fı 
Tárgyi feltételek:   
 Oktatási helyiségek száma:  26 26 
 Osztályterem:  14 14 
 Szakterem: 10 10 
 Számítógépek száma: 69 db 68 db 
 Könyv:  42955 44270 
 Elektronikus dokumentum: 1007 1044 
Tanulókra vonatkozó adatok:   
 Csoportszám: 19 19 
 Létszám:  574 591 
 Ebbıl salgótarjáni 370 371 
Tanulmányi eredmények   
 iskolai átlag   
  félév 4,23 4,21 
  év vége 4,27 - 
A végzısök kimeneti eredményei   
 a , gimnazisták érettségizett 113 fı  
  érettségi átlag 4,36  
  kitőnık 18 fı  
  jeles eredmény 26 fı  
  továbbtanulásra jelentkezett 112 fı  
   felvett 88 fı  
  Jelentkezett/felvett arány 79 %  
  nyelvvizsgák   
  felsı ,,C” 4  
  közép ,,C” 121  
  két nyelvbıl 30  
  három nyelvbıl 1  
 b, szakképzés   
  sikeresen vizsgázott: 11 fı  
  nyelvvizsgák   
  közép ,,C” 7 fı  
  alap ,,C” 4 fı  
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3. Az önkormányzat által meghatározott többletfeladatok ellátása 
(A feladat ellátására biztosított többletóraszám mindkét tanévben: 80ó/hét)                                                                             
Angol-magyar két tanítási nyelvő négyosztályos gimnáziumi képzés 
2004/2005                                                                 2005/2006. 
                                 Nyelvi elıkészítı a képzésre  
25ó/hét                                                                       15ó/hét     
7. évfolyam: 3 csoport                                               8. évfolyam: 3 csoport                                               
8. évf.: 2 csoport 
                                 A képzésben résztvevı csoportok 
9. évfolyam: 1 osztály(21 fı)                                  9. évf.: 1 osztály(30 fı) 
10. évfolyam: 1 osztály (24 fı)                               10. évf.: 1 osztály(20 fı)  
11. évfolyam: 0,5 osztály (15 fı)                            11. évf.: 1 osztály (22 fı) 
              12. évf.: 0,5 osztály (14 fı) 
 A fenntartó által biztosított többletóra   
  72ó/hét               92ó/hét 
Hatosztályos gimnáziumi képzés   
2004/2005                                                                   2005/2006 

A képzésben résztvevı csoportok 
6 osztály                                                                      6 osztály 
(7-12. évf.: 1-1 oszt.)                                                   ( 7-12. évf.: 1-1 oszt.) 
 
Négyosztályos gimnáziumi képzés 
2004/2005                                                                     2005/2006 
                                 A képzésben résztvevı csoportok 
9,5 osztály                                                                     8,5 osztály 
                           
Érettségire épülı szakképzés a 13. évfolyamon 
2004/2005                                                                  2005/2006 
                                 A képzésben résztvevı csoportok 
1 osztály(13 fı)                                                          1 osztály(20 fı) 
                                 A képzés típusai 
                          Idegenvezetı(OKJ: 54787202) 
                          Idegenforgalmi ügyintézı(OKJ: 52787203) 
                                 Sikeres szakmai vizsgát tett 
                  (feltétele a középfokú „C” típusú nyelvvizsga) 11 fı     
 
4. Az intézmény által vállalt többletfeladatok ellátása 
Versenyeztetés:Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy tanítványainkat minél több tanulmányi és sportversenyen indítsuk. Az OKTV-n 
100-120 tanulónk indul évente, közülük 10-20 fı jut a második fordulóba, 4-5 diákunk minden évben  országos döntıbe jut és ott 
helyezést ér el; az egyéb országos kifutású versenyeken 300-500 tanuló indul évente, ebbıl második ill. megyei fordulóba jut 50-60 
fı, országos döntıben versenyez 20-30 tanulónk. Sporteredményeink is számottevıek, a megyei 1. helyezések jó részét tanítványaink 
hozzák el, országos helyezést évente 10-20 diákunk ér el, az utóbbi években világversenyekre is kijutottak tanulóink(mountain bike, 
atlétika). A 2004/2005. tanév konkrét eredményei: országos döntıbe jutott:33 fı, országos sportversenyen helyezett (1-13) 11 fı, 
területi, megyei helyezettek: 68 fı 
Megjegyzés: A 2005/2006-os tanévrıl még nincsenek végleges adatok, a versenyek még nem zárultak le.  
Mi magunk is szervezünk versenyeket általános iskolai tanulók számára magyar irodalomból és környezetvédelembıl. 
2004/2005                                                                2005/2006 
                                                          Részt vett 
34 iskola                                                                    21 iskola 
132 tanuló                                                                 100 tanuló 
Iskolánk rendezi az  Irinyi Kémiaverseny megyei fordulóját. 
Emelt szintő érettségire felkészítı csoportok 
Tíz tárgyból kínáljuk az emelt szintő érettségi elıkészítıt.  
2004/2005                                                                   2005/2006    
11. évfolyam: 20 csoport(231 fı)                               11. évfolyam: 18csoport(231 fı) 
12. évfolyam: 14 csoport(240 fı)                               12. évfolyam: 18 csoport(218 fı) 
Nyelvvizsga elıkészítık, próbanyelvvizsgák 
Szervezett csoportokban zajlik a felkészítés, évente 2-3 alkalommal tartunk nyelvenként próbanyelvvizsgát. 
A tehetséggondozás egyéb színterei:Bolyai Tudományos Diákkör(üléseit hetente tartja), Derkovits Gyula Iskolagaléria(6-7 kiállítás 
évente),Bolyai Kórus (heti két kóruspróba), Sportkörök(5 szakosztály mőködik évente),Évkönyv (iskolai dokumentáció – megjelenik 
évente),Bolyai Helikon(irodalmi folyóirat – megjelenik félévente), A szakmai munkaközösségek megemlékezései a jeles napokról, 
Iskolamozi, Színházlátogatások (min. 1/osztály/év) Filharmóniai hangversenyek (évente 3),Cserekapcsolatok. Utazások (ODK,angliai 
út) Kiemelt ünnepeink, Jelvényavató, Iskolai Karácsony, Szalagavató, Bolyai Napok rendezvénysorozata. 
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 Egyéb rendezvényeink, Gólyatábor, Ki tud többet Bolyai Jánosról vetélkedı, Diáknap, Idegen nyelvő Karácsony, Farsangi bál, Iskolai 
hangversenyek, Bolyai Est.   
5. Többletbevételek alakulása, a felhasználás eredményei 
A többletbevételek elsısorban a szakképzési hozzájárulásból keletkeznek(3.736e Ft), 
 jelentıs a pályázati pénzekbıl származó bevétel(2.118e Ft),  
bevételi forrást jelent az iskola alapítványának támogatása(1.430e Ft),  
valamint a termek, helyiségek bérbeadásából származó bevétel(505 e Ft). 
Önkormányzati támogatás: 4.500e Ft tetıszigetelésre, 9.700e Ft nyílászárók cseréjére. 
Gabora Gála: 3.000e Ft 
SZMK támogatása: 780e Ft 
A bevételeket az alábbi célok megvalósítására használtuk fel: a tanulók külföldi utazásának, nyelvtanulásának segítése, támogatása,  
továbbképzések finanszírozása, vetélkedık szervezése, nyelvtanárok továbbképzése, megyei szakmai nap szervezése 
környezetszépítés,  a két tanítási nyelvő képzésben résztvevık angliai útjának támogatása, a számítógép-park fejlesztése, bıvítése, a 
könyvtár számítógépes adatbázisának kiépítése: perifériák, softverek, felújítások (ablakok,tetı,lépcsı), tanulói szekrények 
készíttetése, sötétítı függönyök, radiátorcsere, nyílászárók cseréje utáni kımőves munkák, tornaterem felújítása, taneszközfejlesztés. 
   
  


