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Tanuló létszám 

A 2018/2019-es tanévben (2019 áprilisi adat) 490 tanuló jár a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiumában. A 

szakgimnáziumi képzésben 294 diák tanul. A szakközépiskolai tanulók száma 196 fő. Az utóbbi 

néhány évben, és különösen a 2018/2019-es tanévben a szakközépiskolai képzésre 

lényegesen kevesebb tanulót sikerül felvenni. Évről évre csökken a középiskolába felvehető 

tanulólétszám. Csökken Kiskőrösön, és csökken a Kiskőrösi Járásban az általános iskolai 

tanulólétszám. A gimnáziumok és szakgimnáziumok gyakorlatilag ugyanannyi tanulót vesznek 

fel az általános iskolákból. A csökkenő általános iskolai tanulólétszám miatt a 

szakközépiskolába kevesebb tanuló marad, aki felvehető erre a típusú szakképzésre.  

Szakgimnáziumi képzés 

A szakgimnázium elméletorientált, 4+1 tanéves szakképzési forma. A 9-12. évfolyamon az 

általános műveltség megalapozása folyik, valamint a tanulókat felkészítjük az érettségi 

vizsgára. E mellett a tanuló választása szerinti ágazatban szakmai elméleti és gyakorlati képzés 

is folyik. A 12. évfolyamon a tanulók szakmai érettségi vizsgát tesznek, valamint egy 

szakképesítést is szerezhetnek. Az érettségi továbbtanulási lehetőséget biztosít 

felsőoktatásba, (különösen a szakirányú felsőfokú intézményekbe), vagy bármelyik 

szakirányban való szakmai továbbtanulásra. A tanulóink többsége az érettségit követően az 

5/13. évfolyamon technikus szintű szakmát tanul. A szakgimnáziumi képzés öt tanéve alatt az 

érettségi mellett egy középszintű és egy technikus szintű szakképesítést lehet megszerezni. 

Oktatott ágazatok a szakgimnáziumi képzésben: 

 Informatika 

 Közgazdaság 

 Gépészet 

 Ügyvitel 

A szakgimnáziumi képzésben választható szakképesítések: 

 Irodai informatikus 

 Gazdasági informatikus 

 CAD-CAM informatikus 

 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

 Irodai asszisztens 

 Pályázati-támogatási asszisztens 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 Vállalkozási és bérügyintéző 

 Gyártósori gépész 

 Gépgyártástechnológiai technikus 

 



Szakközépiskolai képzés 

A szakközépiskola gyakorlatorientált képzési forma. A szakközépiskola 3+2 tanévben biztosít 

szakmunkásbizonyítványt és akár érettségi bizonyítványt is. A harmadik év végén a tanulók a 

választott szakmájukban szakmai vizsgát tesznek, majd a döntésük alapján két éves, nappali 

rendszerű felkészítés során érettségi vizsgát tehetnek. Az öt tanév elvégzésével a 

szakközépiskolai tanulók egy szakképesítést és egy érettségi vizsgát szerezhetnek. 

Elhelyezkedésük gyakorlatilag minden szakmában 100%-osan biztosított. A képzés biztosítja a 

felsőoktatási továbbtanulás lehetőségét is, amire több példa is van. 

A szakközépiskolai képzésben tanulható szakképesítések listáját minden évben úgy állítjuk 

össze, hogy Kiskőrös város munkaerőpiaci igényeit minél nagyobb mértékben le tudjuk fedni. 

A szakközépiskolában tanulható szakképesítéseink: 

 asztalos 

 eladó 

 épület- és szerkezetlakatos 

 gépi forgácsoló 

 hegesztő 

 vendéglátó eladó (kifutó képzés, csak végzős van) 

 karosszérialakatos 

 pincér (a vendéglátó eladó képzés felváltásaként, jelenleg a 9. és a 10. 

évfolyamon) 

Hiányszakmák, ösztöndíj 

A duális képzésben részt vevő tanulóink a külső gyakorlati képzési helyen pénzbeli juttatásban 

részesülnek. Ezen felül egyes szakmákban a tanulók ösztöndíjat is kapnak. A Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara minden évben meghatározza azokat a szakképesítéseket, 

amelyekre a többinél is nagyobb kereslet mutatkozik. Ezeknek a szakképesítéseknek a 

beiskolázást, a szakmai képzés segítését az állam havi ösztöndíj biztosításával segíti. A 

szakközépiskolában 35 ezer Ft-ig, a szakgimnáziumban 50 ezer Ft-ig terjedő összeg a havi 

ösztöndíj. A szakközépiskolai szakmák közül hiányszakmák Bács-Kiskun megyében: gépi 

forgácsoló, hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, asztalos. A szakgimnáziumban a 

gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés számít hiányszakmának. 

A tanulókat segítő egyéb pályázati formák 

Intézményünk diákjait más ösztöndíjak megszerzésével is segítjük. Tanulóink részt vesznek 

„Bács-Kiskunban itthon vagy!” illetve az „Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a szakmához” 

pályázati programokban, így további pénzeszközök segíthetik a rászoruló, de tehetséges 

tanulóinkat. 

 



Duális képzés 

Az iskolai rendszerű szakképzés lényeges eleme, hogy a tanulók az ágazatuk, szakmájuk 

elsajátításához szükséges gyakorlati ismereteket részben a szakképző iskolában, részben a 

vállalkozásoknál sajátíthatják el. A szakmai képzés alapismereteit, az alapfogásokat az 

iskolában, a tantervet pontosan követve, szakképzett szakoktatók irányítása mellett tudják 

megtanulni. Ehhez jól felszerelt fémipari műhelytermekkel, forgácsoló műhellyel, 

mérőteremmel, anyagvizsgáló laborral, faipari alapképző műhellyel, faipari gépműhellyel, 

tanirodával, tanbolttal, tanétteremmel, tankonyhával, számítógépszerelő és informatikai 

hálózatépítő laborral rendelkezünk. 

Az alapképzés után a szakközépiskolások szintvizsgát tesznek. A sikeres szintvizsga tanúsítja, 

hogy elsajátították az alapfogásokat, irányítás mellett önálló munkavégzésre és képzésre 

alkalmasak. A szintvizsga után a tanulók a környékbeli vállalkozásoknál tanulják meg 

szakmájuk gyakorlati ismereteit. A szakgimnáziumi tanulók az alapképzés során iskolai képzési 

helyeken tanulhatnak, a duális (vállalati) képzés főleg csak a nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat során kerül előtérbe. 

Kollégium 

Tanulóink túlnyomó többsége vidéki, a járás településeiről naponta bejárnak. Néhány 

tanulónk napi bejárása nem megoldható. A vidéki tanulók részére kollégiumi elhelyezést és 

napi rendszeres foglalkozást, segítést biztosítunk az Árpád u. 18. telephelyen. Az épület négy 

szintjéből kettő szintet használunk kollégiumként, illetve több tantermet, szaktantermet is 

kialakítottunk ezen a telephelyen. A kollégista tanulók száma jelenleg: 25 fő. A helyi 

gimnázium tanulói részére térítésmentesen biztosítunk kollégiumi szolgáltatást. 

Helyi tanulók száma: 175 fő, a tanulók 35,3%-a. (kismértékben emelkedik évről évre). A vidéki 

tanulók aránya 64,7%-a, a naponta bejáró tanulók aránya 60,9%.  

Iskolánk tanulói közül 51 fő sajátos nevelési igényű tanuló.  (10 fővel emelkedett az előző 

tanévhez képest). A szakközépiskolai tanulók 20,4%-a, a szakgimnáziumi tanulóknak csak 

4,5%-a sajátos nevelési igényű. A szakközépiskolában minden ötödik tanuló SNI-s. 

Az SNI-s tanulók szakszerű fejlesztéséről szóló korábbi megállapodásunkat a Kiskőrösi 

Tankerület felmondta, ettől a tanévtől kezdődően ezt a feladatot is iskolánknak kell 

megoldania, azaz ellátni a fejlesztő órákat. Óraadó gyógypedagógusok foglalkoztatásával 

látjuk el a fejlesztéseket. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

száma: 45 fő. A szakközépiskolai tanulók 16,8%-a, a szakgimnáziumi tanulóknak csak 4,9%-a 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő. 

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 24 fő. Iskolaszinten a 

tanulók 4,8%-a HH-s vagy HHH-s. A szakközépiskolában a tanulók 5,3%-a HH-s, 1,6%-a HHH-ű, 

a szakgimnáziumi tanulók 3,2%-a HH-s, 0,3%-a HHH-s.  

 



Felnőttoktatás, felnőttképzés 

A Wattayban az utóbbi években jelentős számú felnőtt tanulót képeztünk ki. Amióta a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrumhoz tartozunk, létszámban és színvonalban is jelentősen 

emeltük ezt a képzési formát. Iskolánkban egy önálló alkalmazott, a felnőttoktatási és 

felnőttképzési referens foglalkozik ennek a tevékenységnek az irányításával, valamint 

felnőttoktatási és felnőttképzési információs pontot üzemeltetünk. 

A 2017/2018-as tanév vizsgaidőszakában pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és 

bérügyintéző, hegesztő, irodai titkár, fitness-wellness instruktor szakmákban sikeresen 

szereztek képesítést nálunk a felnőttoktatásra beiratkozott tanulók. Ezen kívül oktattunk Kis- 

és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. szakképesítést is. 

Ebben a tanévben 84 fő tanuló vesz/vett részt felnőttoktatásban, felnőttképzésben. 

A következő szakmákban oktatunk felnőtteket ebben a tanévben: 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 21 fő 

 Vállalkozási és bérügyintéző 13 fő 

 Tehergépkocsi-vezető 28 fő 

 7-8. osztályos felzárkóztató képzés 11 fő 

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi 

szakvizsga: 11 fő 

Az iskola felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységét rendkívül fontosnak tartom. A 

munkaerőpiac gyorsan változó igényeinek kielégítésében – gyakran rövidebb képzési idővel – 

csak a felnőttek átképzésével lehet hatékonyan segíteni. A Kormányhivatal Kiskőrösi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályával szoros együttműködés alakult ki az előző években, így 

nemcsak a felnőttoktatásba, de a felnőttképzésbe, az álláskeresők, közfoglalkoztatottak 

képzésébe is be tudunk kapcsolódni. 

 

Alkalmazotti létszám (személyi feltételek) 

Iskolánk alkalmazotti létszáma (a betöltött álláshelyek száma) 75,25 fő. A pedagógusként 

foglalkoztatottak 50,5 álláshelyet töltenek be. Nevelést és oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak 

száma 2 fő. Egyéb alkalmazottak álláshelyeinek száma 22,75. 

A Wattay nagyon széles képzési kínálatot biztosít. A sokféle ágazathoz, a sok szakképesítés oktatásához 

nagyon sokféle, naprakész ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkező szakképzési szakember 

(mérnök-tanár, közgazdász-tanár, szakoktató) szükséges. E mellett természetesen a közismereti 

tantárgyak oktatásához is biztosítjuk a jogszabályban előírt végzettségű pedagógust. Jelenleg minden 

tantárgy tanításához (ideértve a közismereti tantárgyak mellett a szakmai elméleti és gyakorlati 

tantárgyak oktatását is) biztosítani tudjuk a szakképzett pedagógus létszámot. Egyes tantárgyak, egyes 

szakterületek tanítása azonban igen nagy nehézség árán sikerül csak. Évről évre visszatérő gond a 

matematika szakos pedagógusok biztosítása. Ezen kívül nagyon nehéz a jó informatikus, a jó 



közgazdász tanárok megtartása, vagy a CAD, CAM, CNC ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező 

gépészmérnök-tanár biztosítása. Néhány esetben óraadót is alkalmazunk. Kissé megnyugtató az a tény, 

hogy pedagógusaink közül többen tanítanak óraadóként más iskolákban, mint ahány óraadót mi 

alkalmazunk. 

Tárgyi feltételrendszerünk 

A Wattay Kiskőrös városban négy telephelyen működik. A négy telephelyen folyó szakmai munka 

mindennapos megszervezése igen nagy feladatot jelent számunkra. Gyakran kell alkalmazottainknak, 

pedagógusainknak (többször még tanulóinknak is) napközben, akár többször is vándorolni a 

telephelyek között. Mind a négy telephelynek megvan a maga funkciója. Az Izsáki úti telephelyen 

található a fém- és faipari tanműhely, valamint néhány szaktanterem is. A Sárkány utcai telephely a 

szakközépiskolai képzés helyszínét biztosítja, valamint itt található a tanbolt, a tankonyha és a 

tanétterem is. Az Árpád u. 18. telephelyen biztosítjuk a kollégisták elhelyezését, valamint ezen a 

telephelyen szakgimnáziumi elméleti és gyakorlati képzés is folyik. A tagintézmény ügyviteli telephelye 

az Árpád u. 20-ban van, ez a telephely a szakgimnáziumi képzés helyszíne. 

Az iskolai oktatást biztosító épületeinket az utóbbi években – a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

jelentős segítségével – sikerült felújítani. Szükség is volt rá, mert a korábbi fenntartóink gyakorlatilag 

semennyit sem fordítottak épületkarbantartásra, felújításra. Kiskőrös város valamennyi oktatási 

intézménye az évtizedek óta többször megújult, a Wattay épületei mindig maradtak a kb. ’70-es évek 

színvonalán és állapotában. (egyedül talán a 2001-es tetőtérbeépítés változtatott az épületen). A 2017-

ben kezdődő felújítási időszakban a Centrum több mint 400 millió Ft összeg támogatásával minden 

épületünket kívülről-belülről, folyamatosan újítjuk, fejlesztjük. Szinte rá sem lehet ismerni az 

épületeinkre. Új, egyedi arculatot kaptak épületeink, energetikai szempontból is sokat javult a helyzet. 

Minden ablakot sikerült korszerűre cserélnünk, az épületek homlokzati hőszigetelése is kielégíti a jelen 

kor elvárását. Villamos energia költségünket fotovoltaikus rendszerek kialakításával jelentősen 

csökkentettük. Megkezdtük a fűtési és világítási rendszerek felújítását is. Az épületek belső kialakítása 

is sokat korszerűsödött. 

A tantermek többségében van interaktív tábla. A pedagógus kollégák a szakmai munkájukhoz iskolai 

laptopot használhatnak. Megújult több olyan helyiség is, ami az alkalmazottak kulturáltabb 

elhelyezését és kiszolgálását biztosítja. Erre a tanévre alakítottuk ki a tanéttermet, felújítottuk a 

tankonyhát és a tanboltot. 

Sokat javult az oktatás, különösen a szakképzés eszközrendszereit, a gyakorlóanyagok ellátását 

tekintve is. Elértük, hogy gyakorlatilag a képzéshez minden szükséges gép, szerszám, eszköz, anyag 

rendelkezésünkre áll. A gyorsan változó képzési igények azonban folyamatos fejlesztési igényt 

jelentenek, egyre több robot, 3D nyomtató, CNC forgácsológép, oktatóprogram, stb. szükséges ahhoz, 

hogy lépést tarthassunk a gazdaság fejlődésével. Iskolánkba jelenleg 6 db hagyományos informatika 

szaktanterem működik. Ezen kívül informatika oktatására alkalmas még a taniroda, valamint a 

hálózatépítő labor is. Még ebben a tanévben új helyre költöztetjük a számítógépszerelő és a hálózati 

labort, valamint kialakítunk egy robotika szaktantermet is. 

Évtizedek óta gond a tagintézmény székhelyén lévő, építési engedély, megfelelő szakértelem, és 

többféle anyag felhasználásával, szinte házilagos, tanulói-oktatói kivitelezésben épült tornaterem 

használata. Mivel nem megfelelő módon, engedély nélkül készült, a használata a mindenkori igazgató 

saját felelősségére történik. Talán ebben a tanévben elkezdhetjük az új tornacsarnok építését. Sajnos 

a régi épület lebontásával 6 raktárhelyiséget, egy konditermet, két tantermet és két szaktantermet is 

el kell bontanunk, ez jelentős problémát fog jelenteni. De már nagyon szeretnénk ott tartani, hogy a 

bontással és építkezéssel járó gondok megoldásával foglalkozzunk. 



Rendszeres pályaválasztási tevékenységeink 

- kapcsolattartás általános iskolákkal (szülői értekezlet, osztályfőnöki órák, egyéb 

rendezvények) 

- tanulmányi versenyek az általános iskolások részére (közgazdasági, informatikai, idegen nyelvi, 

ügyviteli, stb.) 

- Pályaválasztási kiállítás 

- Európai Szakképzési Hét, 

- technika órák megszervezése az általános iskolások számára (három általános iskola élt eddig 

az általunk felkínált lehetőségekkel, amelynek keretében a technika órákat iskolánkban lehet 

megszervezni, a szakembereket és az anyagot mi biztosítjuk) 

- Szakmák Éjszakája. 

Versenyeredmények 

A 2018/2019-es tanévben további szép versenyeredményekkel öregbítették tanulóink a Wattay 

hírnevét. 

A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen a korábbi évek mindig volt dobogós helyezésünk a megyei 

versenyen. Ebben az évben is jó eredményeket értek el tanulóink. Vida Ádám 11. évfolyamos tanuló 

megyei 2. helyezést, Nagy István 12. évfolyamos tanuló megyei 6. helyezést ért el.  

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen a több megyei első hely mellett egy szép országos eredményünk 

is van. Szarvas Boglárka tanuló eladó szakmában az országos döntőben 5. helyezést ért el. Ezzel számos 

kereskedelmi szakképző iskolát utasítottunk magunk mögé, hiszen nálunk csak 9 eladó tanuló végez 

ebben a tanévben. Ekkora merítési lehetőség esetén ez hatalmas sikernek számít. A korábbi években 

is mindig volt döntősünk (gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, asztalos, eladó). 

Az év titkár tanulója versenyben egy tanulónk az országos döntőbe került. 

Iskolánk labdarúgói ebben az évben a megyei döntőben folytatják sikeres szereplésüket.  

 

Pályázatok, GINOP 6.2.3-17, Makerspace 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum GINOP 6.2.3-17 pályázatán közel 550 millió Ft-ot nyert, amelynek 

célja a szakképzési intézményrendszer fejlesztésén keresztül a tanulói lemorzsolódás csökkentése. A 

pályázatban pedagógus továbbképzés, eszközrendszer fejlesztés, tanulói kompetenciafejlesztés, 

tanulói mentorálás, kirándulások szervezése valósul meg. A Centrum pályázatából mind az öt 

tagintézmény részesül, de legnagyobb támogatást a Wattay kapja. A pályázatba betervezett Digitális 

Közösségi Alkotóműhely (Makerspace) a Centrumon belül Kiskőrösön kerül kialakításra, ami az 

informatika, robotika, mikroelektronika, gépészet, faipar, textilipar ágazatokban biztosít általános 

iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek pályaorientációt, szakköröket. 

Egyéb pályázatok, alapítványi támogatások felhasználásával iskolánk ebben a tanévben is több tízmillió 

Ft-ból fejlődhet tovább. 


