
    

7. A pályakövetés eredményei 
 

 A Tinódi Sebestyén Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalm, Vendéglátói Szakképző 

Iskolában  a 2008-2009. évi tanévben 101 tanuló érettségizett a gimnáziumi évfolymaon, 37 

tanuló pedig a szakközépiskolában. Összesen 138 nappali tagozatos tanuló tett érettségi 

vizsgát.  

Diákjaink pályakövetése nehéz. A felsőfokú intézményektől a tanulók beiskolázásával 

kapcsolatban az iskolák semmilyen információt nem kapnak, így az infomációt az 

osztályfőnökök a tanulókkal tartott kapcsolatokon keresztül szerzték be. Az alábbi összesítés 

az érettségizett tanulók továbbtanulásait tartalmazza. 

 
FELSŐFOKÚ továbbtanulás ( átlagban 60%) 

      Gimnáziumból (érettségizett 101 tanuló): 

• Műszaki / Informatikai és/vagy Természettudományi Kar               

        17 tanuló 

• Mérnöki Kar      4 tanuló 

• Köz/Gazdaságtudományi Kar   16 tanuló 

• Jogtudományi Kar     1 tanuló 

• Bölcsészettudományi Kar    5 tanuló 

• Pedagógia, Művészet, Sport    9 tanuló 

• Üzleti, Kommunikációs Főiskola   3 tanuló 

• Külföldön tanul      1 tanuló 

  Összesen:  56 tanuló 

     Szakközépiskolából (érettségizett 37 tanuló)  

  Műszaki Tudományi Karon  tanul tovább 1 tanuló. 

 
FELSŐFOKÚ szakképzés 

• Szakközépiskolából:    14 tanuló (20%) 
• Gimnáziumból:      20 tanuló (21%) 

 
KÖZÉPFOKÚ szakképzés 

• helyben       28 tanuló 
• más iskolában     12 tanuló 

 
Dolgozik vagy nincs információ    7 tanuló 
 
 
 
 



 2 
 
 
 
 A szakképző (technikusi) évfolyamokon 3 csoportban 48 tanuló fejezte be 

tanulmányait. Ebben a tanévben volt utoljára a vendéglátó-, illetve az idegenforgalmi 

technikusi képzés, mivel az új OKJ-s képzéseket kellett bevezetni. Így ebben az évben két 

hagyományos képzés, és 1 új OKJ-s képzés fejeződött be.  

A két hagyományos képzésen vézettek elhelyezkedése a következőképpen alakult: 

1. Idegenforgalmi technikus: 

 évfolyamot befejezte:  11 tanuló 

 szakmai vizsgát tett:   2 (+1 előző évben végzett) összesen 3 tanuló 

 szakmában dolgozik:   1fő 

 más területendolgozik:  1 fő 

továbbtanul:  - felsőfokú intézményben   2 tanuló 

   - intézményünkben protokoll ügyintéző szakmában      7 tanuló 

2. Vendéglátó technikus: 

 évfolyamot befejezte:  26 tanuló 

 szakmai vizsgát tett:   26 (+2 előző évben végzett) összesen 28 tanuló 

    (ebból 9 tanuló októberben tett sikeres javítóvizsgát) 

 szakmában dolgozik:   13 fő 

 munkanélküli:   11 fő ( többen az októberi vizsgázók) 

 továbbtanul:  - felsőfokú intézményben   2 tanuló 

   - intézményünkben protokoll ügyintéző szakmában      1 tanuló 

   - más középfokú szakképzésben       1 tanuló 

Az új típusú OKJ-s szakképzésben – utazásügyintéző szakmai elágazáson - 11 tanuló fejezte 

be a 13. évfolyamot, közülük 6 fő tett szakmai vizsgát. MInd a 11 tanuló beíratkozott a 

protokoll ügyintéző szakra, és nálunk folytatja tanulmányait. 

 

 

2009. október 10.       Veres Benjámin 

               igazgató 

 

 

  


