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BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HÍREI
ÚJ TANÉV, ÚJ NÉV, …
Iskolánk új neve: Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium.
* * *
Az előző tanévben a nappali tagozaton 55 gimnáziumi
és 6 szakiskolai tanuló ballagott el. Minden végzett
gimnazista sikeres érettségi vizsgát tett, 3 szakiskolai
tanuló szerzett szakmunkás bizonyítványt. A friss
érettségi bizonyítvány birtokában diákjaink közel 40
%-a nyert felvételt főiskolára, egyetemre, a többiek
szinte kivétel nélkül valamelyik szakközépiskolában
tanulnak szakmát. Az elért eredmények tanáraink felkészítő munkáját dicséri. Úgy érezzük, iskolánk teljesíti legfontosabb feladatát, tanulóinkat felkészíti a továbbtanulásra, illetve szakmatanulásra.
A nyár folyamán a nevelőtestületből távozott Dézsi
Sándor testnevelés-földrajz szakos kollégánk, mindnyájunknak hiányozni fog. 14 évig tanított nálunk,
diákok százai emlékeznek vissza szeretettel Dézsi
tanár úr testnevelés óráira, sokuk számára felejthetetlen marad az együtt lefutott sok-sok kilométer. További életéhez sok sikert kívánunk!
Balogh-Veligdán Szilvia matematika és Nagyné Barta
Mariann angol szakos tanárnők gyermeket várnak,
ezért ők az új tanévben nem tanítanak. Sok örömet
kívánunk születendő gyermekeikhez!
Helyettes tanáraink közül szerződése lejártakor távozott tőlünk Pénzes Erika angol szakos tanár, Pesti István szakoktató és Tardi Sándor kollégiumi nevelőtanár. Nálunk végzett munkájukat köszönjük!
Új pedagógusként érkezett az iskolába Papp Katalin
angol szakos tanár és Kántor Beáta testnevelés szakos
utolsó éves főiskolai hallgató. Gyesről tért vissza
Szabácsikné Kiss Anett, ő a kollégiumban nevelőtanárként dolgozik. Mindhármuknak sok sikerélményt
kívánunk ezen a göröngyös, és ennek ellenére szép
pályán!
Az új tanévtől kezdődően a következő öt évben Barta
Attila lesz a kollégiumvezető, Zsigmond Miklós megbízott kollégiumvezetőt váltja. Úgy gondoljuk, hogy a
váltás ellenére az eddigihez hasonlóan magas színvonal lesz jellemző a kollégiumra.
Nevelőtestületünk teljes, mindenki rendelkezik a szükséges végzettséggel és képesítéssel. Tanáraink közül
sokan – jelenleg nyolcan – munka mellett tanulnak
tovább főiskolán, egyetemen. Ez is bizonyítja, hogy a
nevelőtestületre a szakmai igényesség, a megújulásra
való törekvés a jellemző.
A nyári szünetet követően, szeptember 1-jén ismét
benépesült a gimnázium épülete. Az elballagott diákok
helyét elfoglalták az iskolánkat választó általános isko-

lát frissen végzettek. Hagyományainkhoz híven, idén
is két gimnáziumi és egy szakiskolai osztályt indítottunk. A 9. A-ban 23, a 9. B-ben 26, a szakiskolai 9. C
osztályban 31 tanuló kezdte meg a tanévet. Velük
együtt 203 gimnáziumi és 95 szakiskolai tanulónk van.
Az „A” osztályban a fő cél a felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés, ennek érdekében kiemelten kezeljük az idegen nyelvek és az informatika
oktatását. Úgy gondoljuk, hogy e két kompetencia
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a mai nehéz
világban boldogulni lehessen majd a munkaerőpiacon.
Tudjuk, hogy tanulóink szülei közül sokan nem tudják
megfizetni a magántanárt, ezért a tanulni akaró diákok
számára a kötelező heti 4 tanórán túl további 2 óra
tehetséggondozást biztosítunk az első idegen nyelvből
(angol vagy német). Szeretnénk, ha tanulóink nyelvvizsgára, illetve ECDL vizsgára való felkészítése az
iskolán belül, ingyenesen lenne biztosított. Mindezek
mellett, kellő számú jelentkező esetén, román, illetve
orosz nyelvi szakkör indítását tervezzük.
A „B” osztályba azokat a tanulókat fogadjuk, akik az
érettségi vizsgát követően szakmát szeretnének majd
tanulni. A jelenlegi oktatási rendszerben az érettségi
vizsga letételét megelőzően nem lehet szakmát tanulni,
ezért azok számára, akik 14 évesen még nem döntöttek
arról, hogy melyik szakmát szeretnék majd megtanulni
18 éves koruktól kezdődően, ideális választás a gimnázium. Leérettségiznek nálunk, majd ráérnek ezt követően szakmát választani, és azt valamelyik szakközépiskolában elsajátítani. Mindaddig pedig lakóhelyükhöz
és a szülői házhoz közel tanulhatnak. Nem kell hajnalban kelni, nem kell vonatozni, buszozni. Ebben az
osztályban rendőrtisztek bevonásával oktatjuk a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat (ezen belül önvédelmi ismereteket is). Akik ebből a tantárgyból tesznek
érettségi vizsgát, előnyt élveznek a szakirányú továbbtanulásnál, könnyebben tudnak majd bejutni a rendőri
pályára felkészítő szakközépiskolába vagy főiskolára,
egyetemre. Természetesen az „A” osztályba járók
számára is biztosítjuk ezt a lehetőséget.
A szakiskolába járó tanulók a 9-10. évfolyamon két
szakmacsoport közül választhatnak. Ezek a mezőgazdaság, illetve informatika. A 11. szakképzési évfolyamtól kezdődően a következő szakmákat oktatjuk,
illetve oktatásukat tervezzük:
- dísznövény- és zöldségtermesztő (kifutó rendszerben,
2 éves képzés),
- dísznövénykertész (3 éves képzés),
- kertész (zöldségtermesztő elágazás) (2 éves képzés),
- számítógép-szerelő, -karbantartó (2 éves képzés).
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