
2018-2019. tanév végi statisztikai adatok 

Iskola neve, OM-azonosítója: Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző iskola ás AMI 

(036416)  

KÖZÉPISKOLAI TAGOZAT 

1. Tanulói létszámadatok 
 

Időpont létszám 

2018. június 15  270 fő 

2018. október 1.  330 

2019. június 15. 229 

A tanévben év közben kiírtak száma: 124 

A tanévben év közben felvettek száma 
(jövő tanévi kezdő évfolyam nélkül) 

39 

Különbség teljes tanévben 
(jövő tanévi kezdő évfolyam nélkül) 

-85 

Korábbi tanévben kiírtak száma: 117 

Korábbi tanévben felvettek száma: 
(elsősök, kezdő évfolyam nélkül) 

47 

SNI-s tanulók száma (2018. október 1.)  67 

Számított intézményi létszám 
(2018. október 1.)  398 

Tanulói csoportok/osztályok száma 

(tanulószobával együtt) 2018 - 2019 

tanévben  21 

 

2. Az OH-értesítés alapján, a 2018/2019. tanév tanévben, lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 

 1. félévben: 36 fő (8,3%) 

 2. félévben: 13 fő (5,67%) 
 

 

 

 

 

 



3. Pedagógus létszámra vonatkozó adatok, kivéve igazgató, igazgatóhelyettes  

   státuszértékük  

1. teljes munkaidőben foglalkoztatottak*:  
 24 24   

2. részmunkaidőben foglalkoztatottak**: 
 4  2,52  

3. óraadóként foglalkoztatottak***: 
 5  1,66  

4. 

nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak + 

óraadók teljes munkaidőre (heti 22 órára) 

átszámítva  9  4,18  

5. Teljes munkaidőre átszámított létszám (1+4)  33  28,18  

6. Igazgató, igazgató-helyettes (1 + 1 vagy több)  1+2  3  

7. 
Tantárgyfelosztás szerint intézmény által ellátott 

kötelező óraszám  692,5  31,48  

* a tantárgyfelosztásban szereplő kollégák (kivéve TGYÁS, GYED, GYES)  

** kolléga óraszáma/22  pl. 13/22=0,59 - az így kapott értékek intézményi összege  

*** kolléga óraszáma/22 pl. 4/22= 0,18 - az így kapott értékek intézményi összege  

státuszérték: 22 óra  

     

4. Iskolai tanulmányi eredmények 

teljes iskolai átlag: 3,604 

5. Bukott/sikeres tanulók megoszlása: 

 3-nál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott: 18 fő 

 3, vagy 2 vagy 1 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott: 23 fő 

 Tanulmányi követelményeket teljesítette: 180 fő 

              Nem osztályozható hiányzás miatt: 8 

6. Fegyelmező intézkedések (tanév) 

 Szaktanári figyelmeztetés: 228 fő 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés: 86 fő 

 Osztályfőnöki intés:  52 fő 

 Osztályfőnöki megrovás: 26 fő 



 Igazgatói figyelmeztetés: 42 fő 

 Igazgatói intés:  28 fő 

 Igazgatói megrovás: 24 fő 

 

                  Nevelőtestületi fegyelmi: 3 fő 

                  Fegyelmi eljárás: 10 alkalom 

Dicséretek, jutalmazások 

 Osztályfőnöki: 52 fő 

 Igazgatói: 34 fő 

 Szaktanári dicséret: 15 fő 

7. Mulasztások 

 Összes igazolt: 75,8 óra/fő 
 Összes igazolatlan: 49,9 óra/fő 
 
 250 óránál többet hiányzó tanulók száma: 21 

                  Igazolatlan hiányzások, jogszabályi értesítések száma (tanév):  

     • Szülői értesítés:   171 db 

• Gyermekjóléti értesítése:  66 db 

• Kormányhivatal értesítése:  146 db 

 

Nem hiányzó tanulók száma: 33 fő 

 
 

 

 

 

Szekszárd, 2019. június 21. 

Koller Tamás 

igazagató 

 


