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1. Bázisintézményi célok
Célunk egy - akár tanulóinkról, akár későbbi vendégeinkről, partnereinkről van szó: piacképes, minőségi
tudást nyújtsunk mindegyikőjük számára otthonos, jól felszerelt környezetben, jól felkészült, fejlődni
vágyó kollégákkal. További célunk, hogy a tanulás élmény legyen, örömmel töltse el a tanulni vágyót és
az oktatót egyaránt.
Aki hozzánk „betér”, akár rövidebb, akár hosszabb időre: „KÖZGÁZ”-ossá válik. Átjárja az iskola légköre,
hangulata. Mi pedig nyitott szívvel, szeretettel várjuk!
Mert „KÖZGÁZ”-osnak lenni büszkeség, a „KÖZGÁZ” minőséget közvetít, jelképezi az eleganciát, a
méltóságot és az időtálló tudást!
„KÖZGÁZ”-osnak lenni jó! Mindenkit vár a „KÖZGÁZ”!

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek

Tantestületi
létszám

A Nevelőtestület megoszlása
TELJES(+rész)

6

4
5

36

33

ÓRAADÓ

KOLLÉGIUM

25-34 éves korosztály
35-44 éves korosztály
44-54 korosztály

6

6
8

6
9

11

35

34

35

9%

28%
30%
33%

2012/13-as 2013/14-as 2014/15-ös 2015/16-os 2016/17-es
tanév
tanév
tanév
tanév
tanév

Tantestületi létszám

A tantestület nemek
közötti aránya
Nő

Férfi

Egyetemi végzettség

Főiskolai végzettség

Mesterfokozat BSC

Alapfokozat BA

7%

30%

7%

19%
70%

67%
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Tárgyi feltételek
Az iskola épületét 1900-ban építették. Területe 4000 m2, négyszintes, a toronymagassága 30 méter. Pápán
a 2. legmagasabb hely, helyi védelem alatt áll.
Az iskola és a kollégium egy épületben található, mely gazdaságossá teszi a működését. 3 szinten az iskola,
a 4. szinten a kollégium található.
Jelenleg 19 tanterem áll az oktatás rendelkezésére, ezt kiegészíti az 5 informatikai szaktanterem, gyakorlati
szaktanterem és a természettudományi előadó. Dísztermünk 70 ember befogadására alkalmas, modern
technikával felszerelt multimédiás terem, amely előadások, értekezletek, vetélkedők, ünnepi rendezvények
színvonalas lebonyolítására nyújt lehetőséget.

BGE nyelvvizsga

ECDL
Vizsgaközpont

Ökoiskola

Épületünk homlokzata

Díszterem

Kollégium folyosó

számítógépterem

számítógépterem

gyakorlati szaktanterem

4 ágyas kollégiumi szoba

5 ágyas kollégiumi szoba

kollégium konyha
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3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek
Iskolánk hiánypótló szándékkal hirdeti meg 2013 óta minden év tavaszán az idegen nyelvi
„Ki mit tud?”-ot a város és a szakképzési centrum középiskolásai részére. Ezen a
rendezvényen a manapság rendkívül divatos tehetségkutató műsorok mintájára, a tanult
idegen nyelveken mutathatják be különféle kategóriákban (ének, vers/próza, jelenet,
képzőművészet stb.) tudásukat a fiatalok.

„Kalandpark a Közgázban”
A verseny felhívja a pedagógusok, diákok figyelmét a pénzügyi takarékossággal kapcsolatos
gyakorlati tettek fontosságára, példát és pozitív gyakorlatot mutatva az ilyen irányú
törekvésekre.
A 4 fős csapatok mindegyike 500 „közgáz pénz” birtokosaként elindul a saját tanösvényén,
hogy teljesítse a feladatokat. Minden tanösvény 6 megállóból áll, melyek helyszíneinek
fellelésében térkép és iskolánk 2 tanulója nyújt segítséget. A kijelölt tanösvényről letérni nem
lehet. Minden csapat a „pénztárcájában” lévő zsebpénzből tud gazdálkodni. A feladatok
helyes teljesítése esetén gyűjthet hozzá, illetve a kevésbé sikeres feladatmegoldásokért
fizetnie kell. Bizonyos megállónál lehetőség van a már összegyűjtött, illetve indulásként
kapott pénz kockáztatására. Ezt a megálló helyszínén kapott utasítás szerint kell végrehajtani.
Utolsó megállóként minden csapatnak vissza kell térnie az indulás helyszínére.

Az ügyviteli szakmai munkaközösség sokrétű feladatot végez. A szövegszerkesztési verseny
is ezek közé tartozik. A versenyt 3 korosztály számára hirdetjük meg: 9-10., 11-12. és 13-14.
évfolyam. A tanulók korrektúra jelekkel ellátott szöveget kapnak, melyen 10 percig
dolgozhatnak, megoldva a kitűzött feladatokat. Utána formázzák a dokumentumot. A legtöbb
pontot elérő tanuló nyeri a versenyt.
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4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben
Időpont

Feladat
a téma
megjelölésév
el

Felelős

Intézményi
munkatárs
ak

„Kalandp
ark a
Közgázba
n”
meghirdet
ése,
értesítések
kiküldése
2017.októ
ber 5-ig

Takarékoss
ági
világnappal
kapcsolatos
gazdasági
jellegű
verseny

Rasek
Anita

Koppány
Jánosné

Nevezési
határidő
október
13.
Lebonyolít
ás:
2017.októ
ber 24.
Őszi
Pedagógiai
Napok
2017. okt.
16-20.

Szakmai
nap

Koppány
Jánosné

Rasek
Anita
Koppány
Jánosné

Tóthné
Orosz
Krisztina
mk.vezető
és a
munkaköz
össég
tagjai

Koppány
Jánosné,
Tóthné
Orosz
Krisztina,
Bancsó
Lajos
Zoltánné,

Munkaforma

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín,
max. létszám

filctoll,
tábla
notebook,
projektor,
nyomtató,
fénymásoló,
oklevelek,
jutalmazás,
pogácsa és
víz a
résztvevőkn
ek

5 tanterem,
könyvtár,
díszterem,
max. 70 fő

filctoll,
tábla
notebook,
projektor,
nyomtató,
fénymásoló

Díszterem
max 70 fő
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Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

6 vagy 12
Program,
4 fős csapat
nevezési lap megáltalános iskola
küldése a POK
8. osztályos
koordinátorának
tanulóiból
a rendezvény előtt
Veszprém megye szeptember 30-ig
területéről.
e-mailben;
POK: e-mailben
(Részvétel
továbbítja a
nevezési
célcsoport felé
sorrendben)
október 5-ig
Intézmény: a
program, nevezési
lap közzététel az
intézményi
honlapon

gimnáziumok,
szakgimnáziumo
k Veszprém és
Fejér megye
területéről

Keletkező
dokumentum
ok

jelenléti ív,
versenyfela
datok
intézmény
biztosítja

Program megPOK
küldése a POK
biztosítja a
koordinátorának jelenléti ívet
a rendezvény előtt
3 héttel emailben;

szakmai
munkaköz
össégek

október
19.

Idegen
nyelvi KiMit-Tud?

verseny

Rasek
Anita

POK: e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

nyelvi
munkaköz
össég

e-mail elküldése

gimnáziumok,
szakgimnáziumo
k, szakképző
iskolák
Veszprém és
Fejér megye
területéről

ügyvitelinformatik
a
Tóth Judit munkaköz
munkaközö
össég
sségvezető

e-mail elküldése

gimnáziumok,
szakgimnáziumo
k, szakképző
iskolák
Veszprém és
Fejér megye
területéről

Németh
Éva
munkaközö
sségvezető

meghirdet
ése
2017.októ
ber

Szövegszer
kesztő
verseny
meghirdet
ése

verseny

Rasek
Anita
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Városi televízió
munkatársainak
étesítése, riport,
újságcikk írása
Felhívás megküldése a POK
koordinátorának
e-mailben;
POK: e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
felhívás
közzététele az
intézményi
honlapon
Felhívás megküldése a POK
koordinátorának
e-mailben;
POK: e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé

2018.
január

Idegen
nyelvi KiMit-Tud?

verseny

Rasek
Anita
Németh
Éva
munkaközö
sségvezető

lebonyolít
ása
2018.
március
vége

Szövegszer
kesztő
verseny
lebonyolít
ása

verseny

Rasek
Anita

Németh
Éva
munkaköz
össégveze
tő és az
idegen
nyelvű
munkaköz
össég
tagjai

ügyvitelinformatik
a
Tóth Judit munkaköz
munkaközö
össég
sségvezető

verseny
lebonyolítása

padok, a
tornaterem
tornaterem
100 fő
szőnyegezés tantermek a
e,
lepakolásho
nyomtató,
z,
fénymásoló, átöltözéshez
jutalmak
megvásárlá
sa,
pogácsa, víz
a
vendégekne
k,
köszönőaján
dék a
zsűrinek

gimnáziumok,
szakgimnáziumo
k, szakképző
iskolák
Veszprém és
Fejér megye
területéről

Intézmény: a
felhívás, nevezési
lap közzététele az
intézményi
honlapon
Program,
nevezési lap megküldése a POK
koordinátorának
e-mailben 3 héttel
a rendezvény
előtt;
POK: e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététele az
intézményi
honlapon

Városi televízió
munkatársainak
meghívása, riport,
újságcikk írása
nyomtató,
3 gépterem,
gimnáziumok,
Program,
fénymásoló korosztályké szakgimnáziumo nevezési lap megjutalmazáso nt maximum
k, szakképző
küldése a POK
k,
15 fő,
iskolák
koordinátorának
pogácsa, víz
terem a
Veszprém és
e-mailben 3 héttel
a
kísérőknek
Fejér megye
a rendezvény
területéről
előtt;
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Jelenléti ív,
műsor
sorrend
intézmény
biztosítja

Jelenléti ív,
versenyfela
datok
intézmény
biztosítja

2018.
április

vendégekne
k

POK: e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program, nevezési
lap közzététele az
intézményi
honlapon
Városi televízió
munkatársainak
meghívása, riport,
újságcikk írása
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