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BEVEZETŐ (átvéve az évkönyvünkből)

Kedves Batthyánysok!
(Remélem, minden Diák, Dolgozó, Szülő megszólítható így mint egy igazi
közösség…)
1994 óta van „Te Deum” jellegű irodalmi-zenés tanévzáró műsorunk és
ünnepségünk a Felsőtemplomban, melyben köszönetet mondunk az elmúlt
tanévért és a leendő vakációért. 25 év: egynegyedszázadnyi, generációnyi idő:
hogy elrepült, mint minden tanév… Ezért állítsuk meg az időt most egy kis időre,
hogy visszanézzünk és előretekintsünk, s leginkább téged dicsérjünk, DiákÖrökdiák!
Azt szeretném, ha a 2018/2019-es tanév zárásakor is jó lenne jó
batthyánysnak lenni. A közös tanévünk eredményei, a meglévő batthyánys
életérzés azt igazolja, hogy köszönetet mondhatok Diáknak–Tanárnak–Szülőnek
a sok munkáért, energiáért, ötletért és kreativitásért. Az elmúlt tanévnek egyik
legfőbb jellemzője volt, hogy neveztünk a „Boldog Iskola” – címre, amelyet
azonban mi nem tételesen próbáltunk megragadni, hanem az amúgy is meglévő
„batthyánys boldog életérzés” által. Boldog iskola – boldog diák – boldog
igazgató… Afféle batthyánys boldog mondásokat szeretnék mondani Nektek!
Természetesen nem a Máté evangéliuma boldogmondásait akarom profanizálni
(azaz túlzottan leegyszerűsíteni), hanem az idősebb batthyánys örökdiák jogán
szeretnék Neked üzenni, mindenkori BLG-s Diákunk:
Boldog lehetsz, mert országosan elismert jó magyar iskolába járhatsz Te és
társaid, akik közül talán jópárat Barátodnak nevezhetsz! Boldog lehetsz, mert
Tanáraid próbálnak pallérozni és szeretni Tégedet. Boldog lehetsz, mert
iskolaépületünk ugyan felújításra szorul, de a falak ereje, a hagyomány, az
évgyűrűk és az erővonalak mégis összetartják…
Ezek tények, de talán bölcsülő tanárhoz méltóan hadd mondjak néhány
jótanácsot is, amelyekkel batthyánys jódiák lehetsz, s így még boldog felnőtté is
válhatsz – majd…:
Boldogok, akik csodálkoznak. Boldogok, akik tudják, másoknak is lehet igaza.
Boldogok, akik nevetni tudnak. Boldogok, akik tudnak csendben is lenni.
Boldogok, akik mosolyogva tudnak ébredni. Boldogok, akik tudnak meghallgatni.
Boldogok, akiknek így barátaik vannak. Boldogok, akik nem fintorognak.
Boldogok, akik jóindulattal – azaz pozitívan állnak a világhoz, mert akkor nem
kell egymástól szenvedniük… Különbenis „szenvedjétek el egymást
szeretetben”! (Kol 3,13)
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Bevallom, legszívesebben minden batthyánysnak (jó, majdnem
mindnek…) szeretnék adni egy oklevelet a tanév végén. Azért, mert 4,35 lett az
iskola tanulmányi átlaga a 673 diákunk által – ez szép teljesítmény, pedig néha
szigorúak vagyunk… 111 kitűnő és 106 jeles diákunk lett (az összes tanuló 32%a)! Az érettségi főtárgyak tanulmányi átlagai: magyar nyelv és irodalom („primus
inter pares”!) 4,44; történelem 4,25; matematika 4,03; angol nyelv 4,41; német
nyelv 4,23! Csak 3 tantárgy átlaga maradt 4,00 alatt: fizika (3,85), kémia (3,83)
és a filozófia (3,85). A magatartás jegyek átlaga: 4,68, a szorgalomé 4,32. Csak
összesen 9 bukás volt. Reméljük a javítóvizsgán a legjobbakat…! A hiányzási
átlag viszont nagyon sok: 71,7 óra/fő. Gondoljatok bele, átlagosan mindenki közel
2 hetet hiányzott az elmúlt tanévben…! Ez persze nem csak igazoltan hiányzás,
de versenyekre, nyelvvizsgára való készülés is… Iskolánk 673 diákjának jelenleg
298 db legalább középfokú nyelvvizsgája van eddig (ez 44,2 %!). A 138 végzős
diákunknak 141 legalább középfokú nyelvvizsgája van! Emeltszintű érettségi
vizsgaközpontunkban a 270 vizsgából 176 batthyánys diák általi volt, tehát ebben
is nagyon jól állunk! Tehát egy batthyánys diáknak nem kell félnie 2020-tól,
amikor az egyetemre–főiskolára jutás szükséges feltétele lesz a legalább 1
középfokú nyelvvizsga és legalább 1 emeltszintű érettségi megléte!
Az osztályaink tanulmányi eredményes TOP-listáját ismertetetem: 1. 5.A
(4,92), 2. 6.A (4,81), 3. 7.A (4,66), 4. 8.A (4,60), 5. 12.A (4,53), … ; csak 2 osztály
tanulmányi átlaga maradt 4,00 alatt: 23. 10.E (3,99), 24. 10.C (3,79)! Legyen
közös célunk, hogy a jövő tanévben minden osztályunk tanulmányi átlaga legyen
4,00 fölött – ezt pl. úgy érhetjük el, hogy mindenki legyen legalább jó, azaz 4-es
tanuló!
A minap a város köszöntötte a legkiválóbb tanulmányi eredményt elért
tanulókat és tanáraikat: a közel 300 főből 89 BLG-s diák és 22 BLG-s tanár volt!
(Tulajdonképpen nekünk egy külön ünnepséget kellett volna szervezni…). Mi
140 diákunkat tudtuk jutalmazni a tanév végén, közülünk 61 igazán eredményes
diákunkat szólítottam meg az ünnepélyes tanévzárón. Mindenki kapott
könyvutalványt, hogy olvasson; kapott egy új Dél-Zala turistatérképet, hogy
kiránduljon; s egy könyvet amely a batthyánys örökdiákságról szól… Azok a
BLG-sek, akik a tanulmányok vagy a kultúra vagy a sport területén az elmúlt
tanévben a legtöbbet tették, évkönyvünkben biztosan benne vannak!
A nyár a barátkozások, a táborok, a kirándulások, az olvasmányélmények,
a koncertek,…: a diákszabadság 2 és fél hónapja! Reméljük, gyűjtöttél
élményeket! Kívántunk Nektek nagyon boldog, élményekben és pihenésben
gazdag, feltöltődős nyári szünetet!
BOLDOG LEHETSZ, MERT VOLT VAKÁCIÓD!
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I. Helyzetelemzés
1. Személyi feltételek
A foglalkoztatott pedagógusaink 68 fő, közülük 3 fő részmunkaidőben látja el feladatát.
A Mesterpedagógusok száma: 6 fő, Pedagógus II.: 24 fő (már jelentkezettekkel együtt),
Pedagógus I.: 39 fő. Tehát a szakos ellátottság biztosított. NOKS-osok száma 4,5 fő,
technikai dolgozók száma 14 fő, 2 fő közülük közfoglalkoztatott. A foglalkoztatás során
felmerülő problémák azonnali kezelésében a Tankerület mindig jó partner! A
továbbképzések a Továbbképzési Programunknak és Beiskolázási Tervünknek
megfelelően történnek. Minősített Tehetséggondozó Műhelyként kaptunk praktikus
továbbképzési lehetőséget, amelyet jól tudunk hasznosítani. Összefoglalva: iskolánk,
humánerőforrása jól megfelel pedagógiai értékeinknek, céljainknak.
Változások 2019. szeptember 1-jétől: visszajön egész állásban Berecz Mónika és Márfi
Kornélia, visszajön fél állásban dr. Gálné Dénes Tünde, nyugdíjba vonul Fodorné
Koller Zsuzsánna és Szabó László (portás), nyugdíjazása mellett tovább dolgozhat
Simon József. Megjegyzem 51 éves átlagéletkorú tantestületünkben néhány év múlva a
nyugdíjazások miatt komoly változások várhatók. A várható nyugdíjazások száma:
2021-ben 1 fő, 2022-ben 2 fő, 2023-ban 4 fő, 2026-ban 3 fő, 2027-ben 2 fő, 2028-ban
1 fő, 2029-ben 5 fő.

2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Iskolánkban a közelmúltban jelentősebb beruházás nem volt, a felújítások is elmaradtak,
a karbantartások, takarítások viszont jó gazdaszemlélettel megtörténnek. Így bár régóta
felújításra szorulunk, de belülről jó iskolánk kívülről is otthonosnak tűnik… Az
intézményünk működéséhez rendelkezésre álló eszközök, felszerelések elégségesek; a
nevelő-oktató munka feltételei biztosítottak. Nem győzöm hangsúlyozni azonban, hogy
főépületünk energetikai és esztétikai felújítása elodázhatatlan. Sajnos, a rendelkezésre
álló 207 millió Ft az eredetileg tervezett 500 millió Ft-hoz képest nagyon kevésnek
tűnik!
Ezen kívül a „C” épületünk tetőcserepezését nagyon köszönjük (több mint 30 millió
forint), viszont a Zsigmondy-Rozgonyi-BLG határának vízelvezetési problémái miatt
komoly beázási problémáink keletkeztek! Szükségünk lenne közösségi tereinkben
további pihenőelemekre, legalább az érettségiztető termek légkondicionálására, a
nagyaula régi padlózatainak linóleumozására, valamint az igazgatói irodák bútorzatának
lecserélésére!

3. A tanév általános értékelése
Az éves munkatervünkben megfogalmazott kiemelt célok, feladatok időarányosan
teljesültek. A tervezett programjaink megvalósultak.
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24 osztályunkban 673 diákunk van. A precíz létszámhelyzetet a mellékletben csatoljuk.
175 tanulónk bejáró, 10 fő kollégista. Diákjaink jórészt Dél-Zala és ÉNY-Somogy
területéről érkeznek (lásd „Zalapatakalja”!), ez megegyezik Nagykanizsa Megyei Jogú
Város kb. 120 ezer lakosú vonzáskörzetével (lásd Kórház!).
A magatartás érdemjegyek átlaga: 4,68, a szorgalomé: 4,32. A hiányzási átlag: 71,7
óra/fő. Igazoltan mulasztott órák száma összesen: 48173 óra. Az igazolatlan órák száma:
593 óra.
A gimnáziumunk tanulmányi átlaga: 4,35. 111 kitűnő diákunk és 106 fő jeles tanulónk
volt! 8 sikertelen tanulónk volt, 1 fő 2 tantárgyból bukott. A tantárgyi és az
osztályonkénti átlagokat mellékelten csatolom. A kompetenciaméréses eredményeink a
szokásosan kiválók voltak. A részleteket itt is mellékelem. Érettségi eredményeink még
kiválóbbak, a rendes érettségi vizsgák átlaga 4,52, az előrehozottaké 4,81: összesen 4,58
a BLG ez évi érettségi átlaga. A 138 fő végzős diákunkra 176 emelt szintű érettségi
vizsga és 141 legalább középfokú nyelvvizsga jut! 30 diákunk érettségizett kitűnően a
138-ból! (Természetesen mindig bent vagyunk a „TOP100” legjobb gimnáziumban;
nagy iskolaként 83. helyezettek lettünk utoljára – ha az OKTV-eredményeket is
számolnák, jóval előbbre végeznénk (amikor egyszer így volt, akkor 23. voltunk)…)
Vezetői programomban is megfogalmazott cél volt, hogy 24 osztályos iskolává váljunk.
Ez már 2 éve van így (volt, amikor 33 osztályos iskola voltunk!). Ez részünkről tudatos
törekvés volt, mert „a kicsi szép”, s így talán a szakképzés is erősödhetne. Remélhető,
hogy kisebb iskolai mivoltunk miatt a tanulmányi mutatóink átlaga tovább erősödik!
Szakköreink, tanórán kívüli foglalkozásaink, művészetoktatásunk bő választéka is
sokoldalú és minőségi tehetséggondozásunk céljait szolgálja. Ugyanakkor
programjaink, rendezvényeink sokszínűsége kicsit „közművelődési intézménnyé” is
tesz minket.
Büszkék vagyunk intézményi specialitásainkra, egyéni arculatunkra, tartalommal is
kitöltött címeinkre: pl. Minősített Tehetséggondozó Műhely, Európai Tehetségpont,
Akkreditált Tehetségpont, Örökös Ökoiskola, Boldog Iskola… is vagyunk!
Legkiválóbb országos versenyeredményeinket mellékelten csatolom. Nagyon büszkék
vagyunk tanulmányi, kulturális és sportbeli kiválóságainkra: kb. 140 fő, ugyanis ennyi
jutalmat oszthattunk ki a tanévzáró ünnepélyen az arra legérdemesebbeknek. Fontos
mutatónk: az idén 9 diákunk volt OKTV döntős, 22 diákunk jutott az OKTV II.
fordulójába 8 tantárgyból!
Természetesen a tehetséggondozás nem zárja ki a differenciált képességfejlesztést és a
felzárkóztatást sem. Mindenki tehetséges lehet valamiben, csak meg kell találni a
tehetsége területét…; és az „eleje” húzza fel a „közepet” is…! Szóval így törődhetünk
MTM-ként is minden egyes diákunkkal. 8 fő SNI-sünk, 10 fő magántanulónk, 20 fő
hátrányos helyzetű tanulónk, 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű diákunk van. A
gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk kapcsán készítettünk problématérképet (52 fő),
melyet bizalmas mivolta miatt most nem csatolunk.
Büszkék vagyunk 42 ezer kötetes könyvtárunkra, mely „iskolánk lelke”… A könyvtár
mint közösségi tér is működik. S szükség van még így is nagy iskolánkban („Batthyány4

falu”) minél több közösségi térre: pl. nagyaula, kisaula, rendezvényterem, DÖKterem,… A diákönkormányzati munkában az iskola mindig megkapja és megadja a
szükséges segítséget. Az is jó, hogy a rendkívüli események száma az iskolában csekély,
s a tanulóbalesetek száma sem túlzásos.
Helyi szinten jól pályázunk az önkormányzatnál. Az is jó, hogy az idén 3 nyertes
Határtalanul-pályázatunk is volt. Az országos szintű pályázatokból az idén most, az
MTM-címünk által részesültünk pluszforrásban. Az is fontos, hogy a „Batthyány
Középiskoláért” Alapítvány jól támogató segítség.
II. Szervezeti feltételek
Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatunk jól működik. Ezt támasztják alá kiváló
mutatóink. Mind az 7 munkaközösségünk jól működik:
•

magyar nyelv és irodalom („primus inter pares”!)

•

történelem

•

matematika-informatika

•

angol nyelv

•

egyéb idegen nyelvek

•

természettudományos

•

testnevelés

III. Az iskolánk kapcsolatrendszere és annak pozitívumai
A távolról jövők mindig rácsodálkoznak iskolánk jó „klímájára”. Ez elsősorban a Diákok–
Dolgozók–Szülők egészséges, partneri viszonyából fakad. Természetesen ehhez
szükségesek további jól működő kapcsolatok. Külön kiemelem a „szentháromságból” a „jó
tanár” szükségességét. A szülők nálunk a Szülői Munkaközösségen keresztül is jól segítik
iskolánkat. Nagykanizsa „iskolavárosban” és bővebb kisugárzásban is sok iskolával
vagyunk jó kapcsolatban. Számunkra nagyon fontos a Család- és Gyermekjóléti Központtal
és az iskolaegészségügyi hálózattal való jó együttműködés. Kihagyhatatlanul fontos
partnerek az önkormányzat, a civil szféra, a közművelődési és közgyűjteményi intézmények
és néha a vállalkozók, vállalatok.
IV. Ellenőrzési tevékenység és annak eredményei
Állunk elébe minden külső ellenőrzésnek, ezek eddig még nem találtak javíthatatlan hibát
működésünkben. A belső ellenőrzés a szükséges jelenlét által szinte folyamatos.
Természetesen nagyon fontos eszköz a segítésben az óralátogatás: ez egy kicsit bővebben
történik mint a régmúltban, de még mindig nem eléggé.
V. Összegzés
A Tankerületünkkel való együttműködés kiegyensúlyozott. Tudom, hogy országosan
kiválónak mondható. Nagyon köszönöm a mindenkori segítő támogatást! Örülök, hogy a
Tankerületünk szolgálatnak fogja fel közös munkánkat (nem szolgáltatás…), s az is jó, hogy
ha egy hivatalnok nem feltétlenül bürokratikus munkamódszerrel él.
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Az eddig elhangzott jobbító kérések (felújítás) mellett még hadd legyen továbbra is egy
javaslatunk: bár iskolánk működése problémamentesebbnek tűnik, mint sok más iskoláé, de
a tehetséggondozás is legalább annyira igényli (sőt!) egy állandó iskolapszichológus
meglétét, mint sok más intézményünk. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a BLG-ben is hadd
legyen egy nálunk állomásozó iskolapszichológus. (A működése infrastrukturális feltételeit
már tulajdonképpen ki is alakítottuk…)
Végül tisztelettel nagyon köszönjük mindenkinek, aki törekvéseinket támogatta/támogatja:
azaz segíti azt, hogy gimnáziumunk „igazi boldog iskola” legyen. A 2018/2019-es tanév a
BLG számára talán minden idők legeredményesebb tanéve volt… Így talán nem véletlen
2020. június 29. és július 5. között házigazdái lehetünk a Közép-Európai Informatikai
Diákolimpiának is.

Nagykanizsa, 2019. július 24.

Balogh László
intézményvezető - BLG
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Mellékletek:
•

Jegyzőkönyv a tantestületi záróértekezletről, jelenléti ív (2018. június 29.)

•

A tanév létszámadatai

•

Tanulmányi átlagok

•

Osztályok „TOP-listája”

•

Kitűnők, jelesek

•

Érettségi eredményeink

•

Intézményi jelentés a 2018. évi kompetenciamérésről

•

Nyelvvizsga adataink

•

Tanulmányi versenyeredmények

•

„Batthyánysnak lenni jó…”

•

Középiskolai rangsorok 2019

•

Kiegészítő forrás – kérelem

•

Energiajárőr – szolgálat

•

Tanévnyitó beszédem

•

Beszéd a szülőkhöz

•

Szalagavató köszöntő

•

Ballagási köszöntő

+ Iskolánk évkönyve!
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