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Pénzügyi beszámoló:
Iskolánk 2011 májusában nyerte el a Pénziránytű iskola címet. Az első évre elnyert támogatás
összegének – a tavalyi beszámolónk szerinti - felhasználása (a vásárolt informatikai eszközök,
kiegészítők) hozzájárult a gyakorlati oktatás színvonalának javításához, a közgazdasági
képzés eszközellátásának fejlesztéséhez.
Ebben a tanévben - a második támogatási összeg felhasználásakor – régi vágyunkat sikerült
teljesíteni azzal, hogy az iskolánk könyvtárának szegényes és elavult gazdasági-pénzügyi
szakkönyv-állományát kibővítettük, frissítettük. Pályázati forrásokból iskolánk fejleszteni
szeretné a közgazdasági oktatás legfontosabb helyszínéül szolgáló Tanirodánk informatikai
felszereltségét 10 számítógéppel. Ezt előkészítendő az ez évi támogatás másik felét a
számítógépasztalok elkészítésére szántuk. Megvásároltuk a szükséges, méretre vágott
bútorlapokat, melyeket iskolánk karbantartói szereltek össze.
A számlákat mellékeljük beszámolónkhoz.
Szöveges beszámoló:
Általános pénzügyi nevelés
Amint arról a tavalyi beszámolónkban is szóltunk, iskolánkban évek óta képezünk Agrárközgazdasági és -áruforgalmazó technikusokat. A kiemelten támogatott képzés szakmai
alapozó oktatása a 9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati órákon történik. A 13-14.
évfolyamokon a pénzügyi ismeretek oktatása az Agrárközgazdaságtan, a Mikro- és
makroökonómia, valamint a Szakmai gyakorlatok tantárgyak keretében folytatódik. Mindezek
vonatkoznak – bár kisebb óraszámban – a levelező tagozat hallgatóira is. Így összesen kb. 140
tanuló, az iskola tanulói létszámának több mint 30 %-a részesül valamilyen pénzügyi
oktatásban.
A 2011/12-es tanévben a gazdasági-pénzügyi ismeretek oktatásában az iskola kb. 30 fős
tantestületéből 4 szakirányú végzettségű tanár, 3 mérnöktanár és 2 óraadó tanár vett részt.
Külön foglalkozások, előadások, bemutatók során segíti a pénzügyi nevelést az iskola
gazdaságvezetője, valamint a gazdasági hivatal több dolgozója (pl. könyvelő, pénztáros).
Az iskola vezetése az elmúlt tanévben is rendszeresen tájékoztatta a tantestületet, a dolgozói
kollektívát, a diákönkormányzatot illetve a szülői munkaközösséget az iskola
gazdálkodásának helyzetéről, az eltelt időszak eseményeiről, az előttünk álló feladatokról.

1

Pedagógiai programunk megvalósítása során támaszkodunk a szülők közösségére. Pénzügyi
ismeretek oktatásában több, ezen a területen dolgozó szülő segítségét vettük igénybe
(ipartestületi előadások, banklátogatások, ifjúsági bankszámla-akciók, stb.). Az egyik, egy
pénzintézetnél dolgozó szülőnk részt vállalt az ősszel megalakult Gazdasági Nevelési
Munkacsoport munkájában is.
Az iskola öko-gazdálkodása
A 112 éves iskolánk mezőgazdasági szakiskolaként épült, egy 12 hektáros park területén
helyezkednek el épületeink. Ma is ápolt hagyomány a természet szeretete, környezetünk
védelme, a tudatos gazdálkodás erőforrásainkkal.
A Diákönkormányzat segítségével megszerveztük a városrészben a TeSzedd mozgalom
szemétgyűjtési akcióját, valamint az iskolai diáknap fontos versenyfeladata volt az üres petpalackok gyűjtése és a feldolgozóhoz való eljuttatása.
Intézményünk normatív bevételeit különböző saját bevételekkel egészítjük ki: saját termelésű
mezőgazdasági áruk értékesítése, gépi bérmunka, személyszállítás, járművezető képzés,
területalapú támogatások, valamint jelentős mértékű szakképzési hozzájárulás a partner
cégektől. Ezekből a forrásokból korszerűsítjük gépparkunkat, tantermeink felszereltségét.
Mind a konyha üzemeltetésénél, mind az épületek takarításánál figyelünk az energiatakarékosságra, a korszerű, környezetkímélő anyagok, technológiák alkalmazására.
Tanítás - tanulás
Pedagógiai programunkban és helyi tantervünkben a szakmai alapozó felkészítés fontos részét
képezi a háztartások és vállalkozások gazdálkodásának, az állam gazdaságpolitikájának
megismertetése. Ezen tananyagokhoz jól illeszthető a Pénzügyi Oktatási Program „Az én
pénzem” című törzsanyaga.
A 2011/12-es tanévben megkezdtük az új tananyag feldolgozását a 10. évfolyamosok
gyakorlati foglalkozásának keretében heti 2 tanórában, valamint pénzintézeteknél,
vállalkozásoknál történő üzemlátogatásokon, iskolai és központi vetélkedőkön való részvétel
segítségével.
Mivel a Pénzügyi Oktatási Program tananyaga beépült iskolánk tantervébe, így a további
tanévek során a mindenkori 10. évfolyamos agrár-közgazdasági szakközépiskolai osztályok
ugyanígy részesülnek majd a Program szerinti képzésben. Ezzel a hosszú távú fenntarthatóság
is biztosító.
Iskolánk több bank helyi fiókjával tart kapcsolatot, így lehetőség nyílt a fiókok
meglátogatására (OTP, K&H), illetve az ott dolgozó szakemberek tartottak rendhagyó
pénzügyi órákat diákjainknak. A programban résztvevő tanulók megkezdték az egyszerűbb
pénzügyi termék-összehasonlító elemzéseket a folyószámlák, bankkártyák, bankbetétek,
hitellehetőségek, ill. befektetési ajánlatok között.
Szeptemberben valamennyi 11. évfolyamos diákunk kézhez kapta a Generation Europe
Foundation és a Tudatos Vásárlók Egyesülete által kiadott Európa Naptárt, melynek
témaköreit osztályfőnökeik és szaktanáraik segítségével feldolgozták, sokat tanulva ezzel a
nemzetközi pénzügyekről, az uniós polgárokat megillető jogokról, környezetük és egészségük
megóvásának lehetőségeiről, a tudatos fogyasztói magatartásról.
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A 2011/12-es tanévben ötödik alkalommal vettünk részt az MNB által szervezett
MONETARY Közgazdálkodj okosan! országos vetélkedőn, méghozzá egy teljes
szakmacsoport 4 csapatot alkotva! Holtversenyben végeztünk a régió 5. helyén, de a tesztírás
alapján nem jutottunk tovább.
12. évfolyamos diákjaink regisztráltak a BÉT tőzsdei játékára, és több héten át forgatták
alaptőkéjüket – több kevesebb sikerrel.
A tízedikesek a családi gazdálkodás köréből választott esettanulmányokat dolgoztak fel,
oldottak meg konfliktushelyzeteket a tudatos vásárlás, az eladósodás, a megtakarítások
formái, lehetőségei témakörökben.

Kapcsolatok
Iskolánkban a Gazdász Munkaközösség keretein belül működik a Közgazdasági
Munkacsoport, melynek tagjai – közgazdász és mérnök tanárok – az oktatásban és azon kívül
is felvállalják a tudatos gazdálkodás, a pénzügyi kultúra terjesztését. Idén szeptemberben
megalakítottuk a Gazdasági Nevelési Munkacsoportot, melyben a közgazdász tanárok mellett
a gazdasági hivatal munkatársai, reál- és humán szakos kollégák valamint egy pénzügyi
területen dolgozó szülő is részt vesz.
Az iskola vezetése az elmúlt tanévben is tájékoztatta a Diákönkormányzatot az intézmény
pénzügyi helyzetéről, a tervezett fejlesztésekről, a diákok számára megnyíló új biztosítási,
megtakarítási, és számlanyitási lehetőségekről.
Testvériskolai kapcsolatokat ápolunk franciaországi, székelyföldi és délvidéki
középiskolákkal. Rendszeres találkozóinkon egymás gazdasági helyzetéről, terveiről is
tájékozódunk, melyekből igyekszünk hasznos tapasztalatokat gyűjteni. Diákjaink
rendszeresen részt vesznek nemzetközi csereprogramokon, Európai Uniós ifjúsági
projektekben, melyek során fejlődik pénzügyi kultúrájuk is.
Az agrár-közgazdasági technikusképzés révén aktív kapcsolatban vagyunk az ország azon
középiskoláival, ahol ilyen irányú képzések folynak (pl. Kiskunhalas, Makó, Debrecen, stb.).
Iskolánk szorosan együttműködik a karcagi Mediátor Televízióval. Minden eseményről, elért
eredményeinkről, fejlesztéseinkről beszámolnak, hírt adnak konferenciáinkról, segítenek az
iskolai események archiválásában. A Pénziránytű Iskolahálózathoz való csatlakozásunkról, a
pénzügyi neveléssel kapcsolatos törekvéseinkről, az elért eredményeinkről szívesen
beszámolnak. Ezen kívül a megyei hírlap és a városi hetilap is tudósít minden iskolai
rendezvényről, szívesen készít riportot az új pedagógiai törekvésekről, eredményekről.
Karcag, 2012. június 28.

Gyökeres Sándor,
igazgató

Dr. Farkas Dezső
kapcsolattartó
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