1

2019. Február/Március

 Zajlik a nyolcadikosok felvételi eljárása.
Iskolánkban a napokban kerül sor a szóbeli felvételikre, szóbeli meghallgatásra.
Miért tartjuk fontosnak a személyes találkozást?
Mert fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk jelentkező diákok megmutathassák, hogy a felvételi tesztek
személytelensége mögött kik is azok, akik bennünket választanának. Ennek megfelelően
elmondhatják motivációikat, hosszabb távú terveiket, esetleg már az egyes szakmáinkon belül
elképzelt jövőképüket.
Közben a felvételizőink megismerkedhetnek iskolánk adottságaival, beleképzelhetik magukat a
radnótisták mindennapos életébe, fogalmat alkothatnak arról, hogy milyen színvonalú képzés folyik
nálunk. És amennyiben elmulasztották volna Nyílt napunkat, vagy esetleg kihagyták iskolánk
ráhangoló programját, akkor sem késtek el a lehetőséggel, hogy kérdéseket tehessenek fel iskolánk
működésével, hagyományaival kapcsolatban.
Mit is jelent szakgimnazistának lenni a pécsi Radnótiban?
Elsősorban a választott szakma szeretetének elsajátítását olyan oktatók, pedagógusok, szakemberek
segítségével, akik az iskola falain kívül maguk is gazdasági társaságokat működtettek/működtetnek
vagy ilyen vállalkozásoknál voltak/vannak alkalmazásban, mint közgazdászok, mérnök
informatikusok, gazdasági informatikusok, kommunikációs szakemberek. A szakmaiság nálunk nem
tananyag, hanem a mindennapjaink része a matematika, a magyar, a történelem, az idegen nyelv, a
természettudományos ismeretek elmélyítése mellett.
Valószínűleg minden nálunk tanuló diák megtalálja azt a szaktanárt, akire munkába állása után is
felnéz majd. Megtapasztalhatja, hogy iskolánk tanárai igyekeznek olyan légkört kialakítani, amelyben
nem csak a diákközösség, hanem a pedagógus kollegák is együttműködőek, motiváltak, célorientáltak
és törekednek a pozitív gondolkodásmód elsajátítására. Csapatban gondolkodunk, csapatként
viselkedünk!
Így a szigorúan vett oktatáson kívül számos programot szervezünk a diáktársadalom bevonásával. A
legkedveltebb radnótista események közé tartoznak a:
 „Bemutatkozik a Radnóti”, ami amolyan X faktoros diákshow,
 Cserediák program Olaszországba, Horvátországba és Erdélybe
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 Nemzetközi Szakmai Hét, melynek fénypontja külföldi partner iskoláinkkal közös szakmai
vásárunk megrendezése diákcégek bemutatkozásával és kereskedésével (Saját fejlesztésű „Jó
gyakorlat”!)
 Diákvállalkozások szakmai prezentációja baranyai gazdasági szervezetek menedzserei, mint
zsűritagok előtt (Saját fejlesztésű „Jó gyakorlat”!)
 Végzős osztályok szakmai kirándulása a lengyelországi Krakkóba a holokauszt emlékhelyeinek
és a Felvidék történelmi várainak felkeresésével.
 „Határon túl” program keretében a történelmi Magyarország egykori nevezetességeinek
meglátogatása rendhagyó történelem és irodalomórák keretében
 és sok egyéb kötetlen program, mint az ausztriai adventi vásár felkeresése vagy éppen egy jó
sítáborozás.
 Február 15-ével befejeződtek az érettségi és a szakmai vizsgára jelentkezések.
Érettségik
Iskolánkban idén a következő ágazatok végzősei tesznek érettségi vizsgát.





12. A Kereskedelem-marketing osztály
12. B Közgazdasági és ügyviteles osztály
12. C Közgazdasági osztály
12. D Informatikus osztály

Az érettségire jelentkezők száma közép és emelt szinten 117 fő, mely nemcsak a végzős tanulókból,
és az alsóbb évfolyamok előrehozott érettségizőiből, illetve a felsőbb szakképzős évfolyamosok
szintemelő érettségi vizsgázóiból kerülnek ki.
Az OKJ mellett letett szintemelő érettségi vizsgát iskolánk is támogatja, mivel sokan nyújtották be az
egyetemekre felvételi jelentkezésüket közgazdasági és üzleti karokra, programozó - , gazdasági vagy mérnök informatikus szakokra, de vannak tanulóink, akik duális logisztikus szakra jelentkeztek.
Szakvizsgák
Összesen 233 fő tesz szakmai vizsgát a május-június vizsgaidőszakban 4 ágazatban a nappali – esti
szakképzés végeztével.









Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási és bérügyintéző
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Logisztikai ügyintéző
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Gazdasági informatikus
Ügyviteli titkár
Irodai titkár
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A szakképzős évfolyamokon a szakirányban továbbtanulók közül sokan OKJ végzettségük birtokában
többletpontokhoz jutnak, ezzel is javítva a felsőoktatásba való bejutásuk esélyét. Vannak, aki szakmai
végzettségük birtokában növelik értéküket a munkaerő piacon vagy teremtenek lehetőséget egy
kiegészítő szak elvégzésére.
Végzőseink közül nagyszámban helyezkednek el pécsi cégeknél, de a megyében is. Természetesen
képzettségük alapján más régiókban és külföldön is könnyebben találnak munkát a nálunk végzettek
köszönhetően a jó szakmai alapokon kívül a hangsúlyosabb szaknyelvi képzésnek.
Az itt oktatott szakmák, főként a szolgáltatási szektor munkaerőhiányát enyhítik a magas hozzáadott
érték révén, legyen szó akár az IT, a logisztika, a könyvelés, a marketing vagy a pénzügyi
tevékenységről.

 Szakmai programok
 2019. febr. 25. PÉNZ7 – Versenyre fel! Minden, amit tudni lehet a pénz világáról
 2019. márc. 18 – 22. Fenntarthatóság témahét – Mit jelent a közgazdaságtan legújabb
irányzata: a „Fenntartható fejlődés elmélete” Ezt járjuk körbe tanulóink segítségével.
 2019. márc.20. Bázisintézményi program
Programozzunk a BBC csodakártyájával – betekintés egy informatika órára.
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Előkészületben
2019. ápr. 11. Nemzetközi Logisztika napja – érdekességek a szállítmányozás, fuvarszervezés,
raktározás, anyagmozgatás, csomagolás világából
2019.ápr. 12. Szakmák éjszakája – kulisszatitkok a pénz, az üzlet, a marketing, a
programozás és fuvarozási ágazatok műhelyeiből
2019.ápr. 17. Ötök találkozója – a Dél-dunántúli régió 5 közgazdasági gimnáziumának
szakmai kvíze, melynek helyszínéül idén iskolánk szolgál. Minden ami szakma, sport és IQ.
2019.ápr. 25. Radnóti Kézilabda Kupa, valamint egészség- és esélynap.

 Iskolai rendezvényeink
 2019. febr.28. Szalagavató ünnepség a POTE aulában a végzős diákok vendégül látásával
 2019. febr. 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – megemlékezés
kommunizmus áldozatairól és meghurcolt túlélőiről.
 2019. márc. 14. Megemlékezés az 1848-as Forradalom és Szabadságharcról, a nemzeti
összetartozás napjainkig tartó örökségéről.
 Csinosodik a Radnóti
Február hónapban iskolánk elektronikus beléptető és azonosító rendszere mellé felújításra került a
portásfülke is, mint iskolánk belső PR-jának újabb vizuális megjelenése.
Így nem csak a portaszolgálatot teljesítő munkatársak kényelmén és körülményein javított az iskola
vezetése, de a Radnótival először szembesülő látogató is kellemesebb benyomást szerez az iskola
belső környezetével és színvonalával kapcsolatban.

 Akikre büszkék vagyunk ebben a 2 hónapban!


Bolyai Matematika Csapatverseny – Országos 2. helyezést értek el csapatban a 10.D osztály
tanulói. Tagjai voltak:
Csór Bálint
Bölcskei Gábor
Kapus Benjamin

Felkészítő tanár: Szabó Éva
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Tóth Szófia – pécsváradi honlap: Megvalósul egy ötlet – Valóságos üzletté válik egy iskolai „jó
gyakorlat” Iskolánk „Bio Drinks Kft.” diákvállalkozásának projektjét ültette át gyakorlatba.

Felkészítő tanár: Tillné Németh Erika
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forrás :

https://www.pecsvarad.hu/mediaanyag/hirek/hir/421/akikre-buszkek-

lehetunk?fbclid=IwAR20dOAcEU9r5axXjNFnmVL541zzUPJKvCh_Nfv-3uEoR8PXdjy4ClnEULU
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Az Implom József középiskolai helyesírási versenyen megyei 1 helyezést ért el
Pongrácz Farkas 11.D osztályos tanuló, országos 13. helyezés

Felkészítő tanár: Vojcsik József



A PénzSztár verseny megyei fordulójában
2. helyezést ért el a 12.BKÖ osztály csapata:
Fogt Fanni
Hohner Izabella
Müller Hanna
Rang Viktória
valamint
4. helyezést a 11.BKÖ osztály csapata:
Nagy Cintia Vanessza
Nagy Richárd
Vald William
Világos Zoltán

Felkészítő tanár: Zsebeházi Edit

