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A Neumann Iskola Alapítvány 2018. február 22-én megtartott kuratóriumi ülés 

jegyzőkönyvéből 

 

 

Szakmai beszámoló a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017/2018. tanév 

első félévi működésének tapasztalatairól. 

 

Dr. Sipos Mihály beszámolójában elmondta, a 2017/2018. tanév indítása zökkenőmentes volt. A 

tantestület stabil, kiváló felkészültségű, ezt bizonyítja az I. félév tapasztalata is. Az infrastruktúrában 

nyáron jelentős változások történtek, melyek kedvező hatással voltak a tanévkezdésre. Elkészült az 

étterem a tetőtérben, egy féléves tapasztalat után elmondhatjuk jól működik, kulturált, szép 

környezetben étkezhetnek a diákok, tanárok. Szakmai téren sz első félév sikeresen zárult. Az összevont 

iskolai átlag 4,42 volt. Az évfolyamonként elért átlagok jóval 4 egész fölött vannak. 156 tanulónak lett 

kitűnő tanulmányi eredménye. A bukás 1-2 tárgyból nem jelentős számú.  Iskolánkat jó helyen jegyzik 

a különböző rangsorok tekintetében.  Alapítványi iskolák rangsorában a 2. helyen, informatikai 

ismeretek szakmai rangsorában 1. helyen, közgazdasági alapismeretek szakmai rangsorában 2. helyen 

jegyzik a Neumannt. Tanulóink számos tanulmányi versenyen indultak ahol a legtöbb esetben kiválóan 

szerepeltek országos, megyei és területi versenyeken.  Néhány döntős helyezésekről már tudunk, de 

folyamatosan érkeznek a behívások.  

A jövő évi beiskolázás nagyon fontos része az első félévi munkánknak. Novemberben különböző 

tájékoztatókon, pályaválasztási szülői értekezleteken veszünk részt az általános iskolákban, illetve több 

esetben hirdettünk nyílt napot iskolánkban, ahol óralátogatáson vehetnek részt az érdeklődő szülők, 

tanulók és részletes tájékoztatást kapnak. Örömmel mondhatom, hogy a felvételire jelentkezők száma 

még a tavalyi szintet is meghaladta. Kiemelt a 6. osztályos gimnáziumba jelentkezés, ami duplája, mint 

a felvehető létszám. Népszerű továbbra is az 5 éves szakjaink iránti érdeklődés, a nyelvi előkészítő és a 

két tanítási nyelvű osztályok. El kell mondanom, hogy a központi felvételi sor, különösen a matematika 

feladatsor nagyon nehéz volt, amit az is bizonyít, hogy országosan az átlag 18 pont, amit az 50 pontból 

elértek a felvételizők. A központi felvételi ugyan nem kötelező, azok az iskolák tartanak, ahol magas a 

túljelentkezés. Az AJTP programba évről-évre csökken a jelentkezők száma, a hátrányos helyzetű 

tanulók többsége inkább a szakmunkásképzést választja. Ennek ellenére idén is több volt a jelentkező, 

mint ahány főt fel tudunk venni. 23 iskola van országosan ebben a programban, ebből több helyen nem 

tudnak indítani osztályt a kevés számú jelentkezés miatt.  

Sajnálattal kell elmondanom, hogy szakképzés a jövőben nem lesz a Neumannban. Kezdeményeztem 

tárgyalásokat különböző helyeken érintett személyekkel, de annak ellenére, hogy élvonalban jegyzik a 

Neumannt mind informatika, mind pedig közgazdasági szakképzésben nem jártam eredménnyel. A 

megyében az állami rendszerben nincs olyan iskola, ahol ilyen képzések lennének. Ésszerű 

magyarázatot és segítséget nem kaptam, hogy a Neumann miért nem folytathat ilyen képzést. Mi már 

évek óta a felsőoktatásra készítjük fel a tanulóinkat, nem a munkaerő piacra. Továbbá azért is szeretnénk 

megtartani a szakképzést, mert mégis szélesebb alapokat jelent, egy többlábon állást, amit indokolna 

részben a demográfiai helyzet, másrészt a fenntarthatóság. Fontosnak tartom, hogy minden szinten – 

tantestület, iskolavezetés, kuratórium – olyan gondolkodás legyen, olyan stratégiát alkossunk meg, ami 

több változatot jelölhet meg.  

Én előttem három változat létezik:  - folytatjuk a jelenlegi rendszert 

- kényszerűség lesz és be kell tagozódni az állami rendszerbe 

- egy valóban független iskolát létrehozni. 

Ez egy nagy dilemma a jövőt illetően. 

 

5/2018/II.22./ sz. kuratóriumi határozat: a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium 2017/2018. tanév első félévi működéséről szóló igazgatói szakmai beszámolót a kuratórium 

egyhangúlag elfogadta. 
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